
∆ΣΕ77 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 77* 

"Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και των νεαρών προσώπων δι' 
απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας" 

Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, 
συγκληθείσα εις Μόντρεαλ υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας, και συνελθούσα αυτόθι την 19ην Σεπτεµβρίου 1946 εις την εικοστήν ενά- 
την σύνοδον αυτής, 
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την ιατρικήν 
εξέτασιν ικανότητος προς απασχόλησιν εις την Βιοµηχανίαν των παιδίων και των νεα- 
ρών προσώπων, θέµα περιλαµβανόµενον εις το τρίτον σηµείον της ηµερησίας διατά- 
ξεωςτηςσυνόδου, 
Αφού απεφάσισεν όπως αι προτάσεις αύται λάβουν τον τύπον διεθνούς συµβάσεως, 
Αποδέχεται σήµερον, ενάτην του µηνός Οκτωβρίου του έτους χίλια εννεακόσια τεσ- 
σαράκοντα έξ την ως έπεται σύµβασιν ήτις θα αποκαλήται Σύµβασις περί της ιατρικής 
εξετάσεως των νεαρών προσώπων (Βιοµηχανία), 1946. 

ΜΕΡΟΣI. 
Γενικαί διατάξεις 

Άρθρον 1. 

1. Η παρούσα σύµβασις έχει εφαρµογήν επί των παιδίων και των νεαρών προσώπων 
των απασχολουµένων ή εργαζοµένων εις βιοµηχανικάς επιχειρήσεις, δηµοσίας ή 
ιδιωτικάς ή επιχειρήσεις συναφείς µε την λειτουργίαν αυτών. 

2. ∆ια την εφαρµογήν της παρούσης συµβάσεως ως "Βιοµηχανικαί επιχειρήσεις" θεω- 
ρούνται κυρίως: 

α) τα µεταλλεία, λατοµεία και αι πάσης φύσεως εξορυκτικαί επιχειρήσεις, 
β) αι επιχειρήσεις, εν αις κατασκευάζονται προιόντα, µετατρέπονται, καθαρίζονται, 

επισκευάζονται, διακοσµούνται, αποτελειούνται, προετοιµάζονται δια την πώλησιν, 
καταστρέφονται ή κατεδαφίζονται ή εν αις αι ύλαι υφίστανται µεταβολήν, περιλαµ-
βανοµένων και των ναυπηγικών επιχειρήσεων, ως και των επιχειρήσεων παραγω-
γής, µετατροπής και µεταδόσεως ηλεκτρισµού και κινητηρίου δυνάµεως εν γένει. 

γ) αι οικοδοµικαί επιχειρήσεις και αι της αρµοδιότητος των πολιτικών µηχανικών, περι-
λαµβανοµενου εις ταύτας παντός έργου κατασκευής, επισκευής, συντηρήσεως, 
µετατροπής και κατεδαφίσεως. 

δ) αι επιχειρήσεις µεταφοράς προσώπων ή εµπορευµάτων, δι' οδών, σιδηροδρόµων, 
εσωτερικής ναυσιπλοίας ή από αέρος, περιλαµβανοµένης και της µετακοµίσεως 
εµπορευµάτων εις λιµεναποθήκας, προκυµαίας, αποβάθρας, αποθήκας διαµετακο-
µίσεως ή αερολιµένας. 

3. Η αρµοδία αρχή καθορίζει την διαχωριστικήν γραµµήν µεταξύ της βιοµηχανίας αφ' 

* Η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 77 κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.1171/81 (ΦΕΚ 
180/Α/13-7-81) και παρατίθεται µε τη γλωσσική µορφή που έχει στον κυρωτικό νόµο. 
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ενός και της γεωργίας του εµπορίου και των άλλων µη βιοµηχανικών εργασιών, αφ' 
ετέρου. 

Άρθρον 2. 

1. Τα παιδία και τα κάτω των 18 ετών νεαρά πρόσωπα θα δύνανται να γίνωνται δεκτά 
προς απασχόλησιν εις βιοµηχανικήν επιχείρησιν, µόνον εφ' όσον εκρίθησαν ικανά 
δια την εν λόγω εργασίαν, κατόπιν επισταµένης ιατρικής εξετάσεως. 

2. Η ιατρική εξέτασις της προς απασχόλησιν ικανότητος δέον να ενεργήται υπό ειδι- 
κευµένου ιατρού εξουσιοδοτηµένου υπό της αρµοδίας αρχής και να βεβαιούται είτε 
δι' ιατρικού πιστοποιητικού είτε δια σηµειώσεως αναγραφοµένης εις την άδεια 
απασχολήσεως ή εις το βιβλιάριον εργασίας. 

3. Το έγγραφον δια του οποίου βεβαιούται η ικανότης προς απασχόλησιν, δύναται: 
α) να επιβάλη ωρισµένους όρους απασχολήσεως, 
β) να χορηγήται δι' ειδικήν εργασίαν ή δι' οµάδα εργασιών ή απασχολήσεων συνεπα-
γοµένων συναφείς δια την υγείαν κινδύνους και ταξινοµηθεισών καθ' οµάδας υπό 
της κρατικής αρχής της αρµοδίας προς εφαρµογήν της νοµοθεσίας περί ιατρικής 
εξετάσεως της ικανότητος προς απασχόλησιν. 

4. Η εθνική νοµοθεσία θα καθορίζη την αρµοδίαν αρχήν δια την κατάρτισιν του πιστο- 
ποιητικού ικανότητος προς απασχόλησιν και θα προσδιορίση τον τρόπον καταρτί- 
σεως και χορηγήσεως του πιστοποιητικού τούτου. 

Άρθρον 3. 

1. Η ικανότης των παιδίων και των νεαρών προσώπων δια την απασχόλησιν την οποί- 
αν ασκούν δέον όπως υπόκειται εις ιατρικόν έλεγχον µέχρι του δεκάτου ογδόου 
έτους της ηλικίας. 

2. Η απασχόλησις παιδίου ή νεαρού προσώπου δεν δύναται να παρατείνεται ειµή 
µόνον κατόπιν ανανεώσεως της ιατρικής εξετάσεως ενεργουµένης κατά χρονικά 
διαστήµατα µη υπερβαίνοντα το έτος. 

3. Η εθνική νοµοθεσία δέον : 
α) είτε να προβλέπη τας ειδικάς περιπτώσεις υπό τας οποίας δέον να ενεργήται ιατρι-
κή επανεξέτασις πέραν της κατ' έτος της κατά συχνώτερα χρονικά διαστήµατα τοι-
αύτης προς εξασφάλισιν της αποτελεσµατικότητος του ελέγχου, αφ' ενός µεν ως 
προς τους κινδύνους, ους εµφανίζει η εργασία και αφ' ετέρου ως προς την κατά-
στασιν της υγείας του παιδίου ή του νεαρού προσώπου όπως προκύπτη αύτη εκ 
των προηγουµένων εξετάσεων. 

β) είτε να εξουσιοδοτή την αρµοδίαν αρχήν όπως απαιτή εκτάκτους επαναλήψεις της 
ιατρικής εξετάσεως. 

Άρθρον 4. 

1. ∆ια τας εργασίας αι οποίαι εµφανίζουν σοβαρούς κινδύνους δια την υγείαν, η ιατρι- 
κή εξέτασις ικανότητος δι' απασχόλησιν και αι περιοδικαί επανεξετάσεις δέον να 
απαιτούνται µέχρι του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας τουλάχιστον. 

2. Η εθνική νοµοεθσία δέον είτε να καθορίζη τας απασχολήσεις ή κατηγορίας απα- 
σχολήσεων, δια τας οποίας η ιατρική εξέτασις της προς απασχόλησιν ικανότητος 
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θα απαιτήται µέχρι του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας τουλάχιστον είτε να 
αναθέτη εις κατάλληλον αρχήν όπως καθορίζη ταύτας. 

Άρθρον 5. 

Αι απαιτούµεναι υπό των προηγουµένων άρθρων ιατρικαί εξετάσεις δέον όπως µη 
συνεπάγωνται δαπάνας δια το παιδίον, το νεαρόν πρόσωπον ή τους γονείς αυτού. 

Άρθρον 6. 

1. Η αρµοδία αρχή δέον όπως λαµβάνη τα ενδεικνυόµενα µέτρα δια τον επαναπροσα- 
νατολισµόν ή την σωµατικήν και επαγγελµατικήν αναπροσαρµογήν των παιδίων και 
των νεαρών προσώπων των οποίων η ιατρική εξέτασις θα διεπίστωνε ανικανότη- 
τας, ανωµαλίας ή ελλείψεις. 

2. Η αρµοδία αρχή θα καθορίση την φύσιν και την έκτασιν των µέτρων τούτων. Προς 
τον σκοπόν αυτόν δέον να συνεργάζωνται αι υπηρεσίαι επί θεµάτων εργασίας, αι 
ιατρικαί υπηρεσίαι, αι µορφωτικαί υπηρεσίαι και αι κοινωνικαί τοιαύται, και να διατη- 
ρήται εποτελεσµατικός σύνδεσµος µεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών, προς τελεσφό- 
ρησιν των εν λόγω µέτρων. 

3. Η εθνική νοµοθεσία δύναται να προβλέπη την χορήγησιν, εις τα παιδία και τα νεαρά 
πρόσωπα των οποίων η ικανότης προς απασχόλησιν δεν είναι σαφώς ανεγνωρισµέ- 
νη : 

α) προσωρινών αδειών απασχολήσεως ή ιατρικών πιστοποιητικών ισχυόντων δι' ωρι-
σµένην χρονικήν περίοδον µετά την λήξιν της οποίας ο νεαρός εργαζόµενος δέον 
να υποβληθή εις επανεξέτασιν, 

β) αδειών ή πιστοποιητικών επιβαλλόντων ειδικούς όρους απασχολήσεως. 

Άρθρον 7. 

1. 0 εργοδότης δέον όπως ταξινοµή και τηρή εις την διάθεσιν της επιθεωρήσεως 
εργασίας, είτε το ιατρικόν πιστοποιητικόν ικανότητος προς απασχόλησιν, είτε την 
άδειαν απασχολήσεως ή το βιβλιάριον εργασίας από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι 
δεν υφίσταται ιατρική αντένδειξις προς απασχόλησιν κατά τα υπό της νοµοθεσίας 
ορισθησόµενα. 

2. Η εθνική νοµοθεσία θα καθορίση πάντα άλλον τρόπον εποπτείας ικανόν να εξασφα- 
λίζη την αυστηράν εφαρµογήν της παρούσης συµβάσεως. 

ΜΕΡΟΣΙΙ. 
Ειδικαί διατάξεις δι' ωρισµένας χώρας 

Άρθρον 8. 

1. Οσάκις το έδαφος Μέλους τινός περιλαµβάνει ευρείας περιοχάς όπου λόγω της 
αραιότητος του πληθυσµού ή της καταστάσεως της αναπτύξεως αυτών, η αρµοδία 
αρχή θεωρεί ανέφικτον την εφαρµογήν των διατάξεων της παρούσης συµβάσεως, 
δύναται να εξαιρή τας εν λόγω περιοχάς της εφαρµογής της συµβάσεως, είτε γενι- 
κώς είτε δι' εξαιρέσεων τας οποίας κρίνει καταλλήλους ως προς ωρισµένας επιχει- 
ρήσεις ή εργασίας. 

2. Παν Μέλος δέον, εις την πρώτην ετησίαν αυτού έκθεσιν περί της εφαρµογής της 
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παρούσης Συµβάσεως, η οποία υποβάλλεται δυνάµει του άρθρου 22 του Καταστα-
τικού Χάρτου της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, να αναφέρη πάσαν περιο-χήν 
δι' ην προτίθεται να προσφύγη εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
Ακολούθως, ουδέν Μέλος δύναται να προσφεύγη εις τας διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, ει µη µόνον ως προς τας περιοχάς τας οποίας έχει ούτως αναφέρει. 3. Παν 
Μέλος προσφεύγον εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δέον εις τας µετα-
γενεστέρας ετησίας εκθέσεις του να αναφέρη τας περιοχάς δια τας οποίας παραι-
τείται του δικαιώµατος προσφυγής εις τας εν λόγω διατάξεις. 

Άρθρον 9. 

1. Παν Μέλος το οποίον, προ της αποδοχής νοµοθεσίας επιτρεπούσης την επικύρωσιν 
της παρούσης συµβάσεως δεν είχε νοµοθεσίαν σχετικήν προς την ιατρικήν εξέτα- 
σιν ικανότητος προς εργασίαν εις την βιοµηχανίαν των παίδων και των νεαρών 
προσώπων, δύναται δια δηλώσεως προσηρτηµένης εις την επικύρωσίν του να αντι- 
καθιστά την υπό των άρθρων 2 και 3 επιβαλλοµένην ηλικίαν των δέκα οκτώ ετών 
δια κατωτέρας των δέκα οκτώ ετών ηλικίας αλλ' εν ουδεµιά περιπτώσει κατωτέρας 
των δέκα εξ ετών, την δε επιβαλλοµένην δια του άρθρου 4 ηλικίαν των εικοσιενός 
ετών, δια κατωτέρας των εικοσιενός ετών ηλικίας, αλλ' εν ουδεµιά περιπτώσει 
κατωτέρας των δέκα εννέα ετών. 

2. Παν Μέλος το οποίον θα έχει προβή εις τοιαύτην δήλωσιν δύναται να ακυρώνη ταύ- 
την οποτεδήποτε δια µεταγενεστέρας δηλώσεώς του. 

3. Παν Μέλος δια το οποίον ισχύει δήλωσις γενοµένη συµφώνως προς την παράγρα- 
φον 1 του παρόντος άρθρου δέον να αναφέρη εις την ετησίαν έκθεσιν αυτού περί 
της εφαρµογής της παρούσης συµβάσεως, εν τίνι µέτρω συνετελέσθη οιαδήποτε 
πρόοδος σχετική προς την πλήρη εφαρµογήν των διατάξεων της συµβάσεως. 

Άρθρον 10. 

1. Αι διατάξεις του 1ου Μέρους της παρούσης συµβάσεως έχουν εφαρµογήν εις τας 
Ινδίας µε την επιφύλαξιν, των, εις το παρόν άρθρον προβλεποµένων τροποποιήσε- 
ων: 

α) Αι ειρηµέναι διατάξεις έχουν εφαρµογήν εις όλα τα εδάφη όπου η "Ινδική Νοµοθε- 
σία" (Ιηΰίβη Ι-βςίδΙβίυΓβ) έχει την αρµοδιότητα να εφαρµόση ταύτας. 

β) Ως "Βιοµηχανικαί επιχειρήσεις" νοούται: 
β' τα εργοστάσια εν τη εννοία του νόµου των Ινδιών περί εργοστασίων, β" τα 
µεταλλεία εν τη εννοία του νόµου των Ινδιών περί µεταλλείων, β'" οι σιδηρόδροµοι, 
β"" όλαι αι εργασίαι αι καλυπτόµεναι υπό του Νόµου του 1938 περί απασχολήσεως 
των παιδίων. γ) Τα άρθρα 2 και 3 θα εφαρµόζωνται εις παιδία και νεαρά πρόσωπα 

ηλικίας µικροτέ- 
ρας των δέκα εξ ετών. δ) Εις το άρθρον 4 αι λέξεις "είκοσι ενός ετών" 

αντικαθίστανται δια των λέξεων "δέκα 
εννέα ετών". ε) Αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 δεν θέλουν ισχύσει 

εις τας Ινδίας. 
2. Αι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να τροποποιούνται 
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κατά την κατωτέρω διαδικασία. α) Η ∆ιεθνής Συνδιάσκεψις Εργασίας δύναται εις 
οιανδήποτε σύνοδον εις την ηµερη- 

σίαν διάταξιν της οποίας περιλαµβάνεται το θέµα τούτο, να αποδέχεται µε πλειο- 
ψηφίαν των δύο τρίτων, σχέδια τροπολογίας της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου. β) Οιονδήποτε τοιούτον σχέδιον τροπολογίας δέον όπως εντός έτους ή εις 

εξαιρετι- 
κάς περιπτώσεις, εντός δέκα οκτώ µηνών από της λήξεως της συνόδου της συνδια- 
σκέψεως, επιβάληται εις τας Ινδίας εις την αρχήν ή τας αρχάς εις την αρµοδιότητα 
των οποίων υπάγεται καθ' ύλην επί τω σκοπώ µεταβολής αυτού εις νόµον ή λήψε- 
ως άλλων µέτρων. γ) Αν αι Ινδίαι επιτύχουν την συναίνεσιν της αρµοδίας αρχής ή 

αρχών θέλουν ανακοι- 
νώσει την επίσηµον επικύρωσιν της τροπολογίας εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του 
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας προς καταχώρισιν. δ) Εν η περιπτώσει επικυρωθή 

υπό των Ινδιών τοιούτον σχέδιον τροπολογίας τίθεται 
εν ισχύι ως τροποποίησις της παρούσης συµβάσεως. 

ΜΕΡΟΣΙΙΙ. 
Τελικαί διατάξεις. 
Άρθρονΐΐ. 

Η παρούσα σύµβασις ουδόλως θίγει νόµον, απόφασιν, έθιµον ή συµφωνίαν µεταξύ 
εργοδοτών και εργαζοµένων εφ' όσον εξασφαλίζουν όρους ευνοϊκωτέρους των εις 
την παρούσαν σύµβασιν προβλεποµένων. 

Άρθρον 12. 

Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης συµβάσεως δέον όπως κοινοποιούνται εις τον 
Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας υπό του οποίου και καταχωρί-
ζονται. 

Άρθρον 13. 

1. Η παρούσα σύµβασις δεσµεύει µόνον τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της 
Εργασίας των οποίων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού ∆ιευθυντού. 

2. Τίθεται εν ισχύϊ δώδεκα µήνας µετά την υπό του Γενικού ∆ιευθυντού καταχώρισιν 
των επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Ακολούθως η σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον Μέλος δώδεκα µήνας 
αφ' ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτού. 

Άρθρον 14. 

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν δύναται να καταγγέλλη ταύτην µετά 
πάροδον δεκαετίας από της αρχικής ισχύος αυτής δια πράξεως ανακοινουµένης εις 
τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ' αυτού καταχωρι- 
ζοµένης. Η καταγγελία θέλει ισχύσει µετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεώς 
της. 

2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν το οποίον εντός έτους από της 
λήξεως, της εν τη προηγουµένη παραγράφω µνηµονευοµένης δεκαετίας δεν έχει 
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κάµει χρήσιν της υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένης δυνατότητος καταγγε-
λίας, δεσµεύεται δια µίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δύναται να καταγγέλλη ταύ-
την επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπό τους εις το παρόν άρθρον προβλεποµέ-
νους όρους. 

Άρθρον 15. 

1. 0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα 
Μέλη της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας την καταχώρισιν πασών των επικυ- 
ρώσεων και καταγγελιών, αι οποίαι ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της 
Οργανώσεως. 

2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυ- 
ρώσεως η οποία του έχει ανακοινωθή ο Γενικός ∆ιευθυντής εφιστά την προσοχήν 
των Μελών της Οργανώσεως επί της ηµεροµηνίας από της οποίας η παρούσα σύµ- 
βασις άρχεται ισχύουσα. 

Άρθρον 16. 

0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί εις τον Γενικόν 
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, προς καταχώρισιν, συµφώνως προς το άρθρον 102 
του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίας σχετικάς 
προς πάσας τας επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει 
συµφώνως προς τα προηγούµενα άρθρα. 

Άρθρον 17. 

Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον, όπως υποβάλη 
οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρµο-
γής της παρούσης συµβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις εγγραφής εις 
την ηµερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως, θέµατος ολικής ή µερικής αναθεωρήσε-
ως αυτής. 

Άρθρον 18. 

1. Εις ην περίπτωσιν η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νέαν σύµβασιν επαγοµένην ολικήν ή 
µερικήν αναθεώρησιν της παρούσης συµβάσεως και εφ' όσον η νέα σύµβασις δεν 
ορίζει άλλως: 

α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νέας συµβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν 
επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 14, άµεσον καταγ-
γελίαν της παρούσης συµβάσεως, υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η ανα-
θεωρούσα ταύτην νέα σύµβασις. 

β) Αφ' ης η επαγοµένη την αναθεώρησιν νέα Σύµβασις τεθή εν ισχύι η παρούσα σύµ-
βασις δεν είναι πλέον δυνατή να επικυρωθή υπό των Μελών. 

2. Η παρούσα σύµβασις παραµένει εν πάση περιπτώσει εν ισχύι υπό τον τύπον και το 
περιεχόµενον αυτής δια τα Μέλη τα οποία επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυ- 
ρώσει την αναθεωρητικήν αυτής σύµβασιν. 
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∆ΣΕ77 

Άρθρον 19. Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον 

της παρούσης Συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
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