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Ώ ς 6 Κυρωτικός της περί ιατρικής εξετάσεως των έφηβων ως προς την 
Ικανότητα των δι' άπασχόλησιν εις υπογείους εργασίας έν όρυχείοις Συμβά
σεως (Άρ. 124) του Ί965 Νόμος του 1966, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 81 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΚΑ

ΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙ* ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΝ ΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΕΡΓΑ

Σ Ι Α Σ ΕΝ ΟΡΥΧΕΙΟΙΣ (Άρ. 124) ΤΟΥ 1965, ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Σ Η Σ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟ

ΣΤΗΝ ΕΝΑΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ ΤΟΥ 1965. 
Δεδομένου δτι ό Διεθνής 'Οργανισμός Εργασίας κατά τήν τεσ Προοίμιον. 

σαρακοστήν ένάτην αύτοΰ σύνοδον τήν συνελθουσαν έν Γενεύη τόν 
Ίούνιον του 1965 υιοθέτησε τήν εκτιθέμενη ν έν τω συνημμένω τω πα-
ρόντι Νόμω Παραρτήματι περί τήν Ίατρικήν Έξέτασιν τών Έφη
βων 'Ως Προς τήν 'Ικανότητα Των δι' Άπασχόλησιν Εις Υπογείους 
'Εργασίας 'Εν 'όρυχείοις Σύμβασιν (Άρ. 124) του 1965. 

Και δεδομένου δτι κρίνεται εύκταΐον δπως ή είρημένη Σύμβασις 
και άπασαι αϊ διατάξεις αυτής τύχωσι νομοθετικής κυρώσεως : 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός της Συνοπτικός 

περί 'Ιατρικής 'Εξετάσεως τών 'Εφήβων ώς προς τήν Ικανότητα των τίτλος, 
δι' Άπασχόλησιν ε'ις Υπογείους 'Εργασίας έν Όρυχείοις Συμβάσεως 
(Άρ. 124) του 1965, Νόμος τοΰ 1966. 

2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τού κειμέ Ερμηνεία, 
νου— 

Δημοκρατία^ σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
^Σύμβασις* σημαίνει τήν Σύμβασιν ήτις εκτίθεται έν τω συνημ

μένω τω παρόντι Νόμω Παραρτήματι' 
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δε παν έτερον επί τούτω έξουσιοδοτη-
θέν υπό τοΰ είρημένου 'Υπουργού πρόσωπον. 
3 . Δια του παρόντος Νόμου κυρουται ή Σύμβασις. Κυρωσιςτης 

Συμβάσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 2.) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 124 
ΠΕΡΙ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Ω Σ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Δ Γ ΑΠΑ Σ ΧΟΛΗΣ IN Ε Ι Σ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Σ 
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΕΝ ΟΡΥΧΕΙΟ ΙΣ (Άρ . 124) ΤΟΥ 1965 

Ή Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας, 
Συγκληθεΐσα έν Γενεύη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Διεθνούς Γρα

φείου Εργασίας και συνελθουσα αυτόθι την 2αν 'Ιουνίου 1965 εις τήν 19ην 
σύνοδον αυτής, 

Άποφασίσασα τήν άποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς τήν ίατρικήν 
έξέτασιν των έφηβων ώς προς τήν Ικανότητα των δι ' άπασχόλησιν εις υπογείους 
εργασίας έν τοις όρυχείοις, ζήτημα αποτελούν τό 4ον θέμα της ημερησίας δια
τάξεως της συνόδου, 

ΛαβοΟσα υπ' όψιν δτι ή Σύμβασίς περί Ι α τρ ι κής Εξετάσεως των Έφηβων 
(Βιομηχανία) του 1946, εφαρμοζόμενη εις τα ορυχεία, προβλέπει δτι οί παίδες 
και οί κάτω των δεκαοκτώ ετών έφηβοι δεν δύνανται ν' απασχοληθούν είς βιομη
χανικήν έπιχείρησιν έκτος αν έχουν άναγνωρισθή Ικανοί δια τήν έργάσίαν είς 
ήν πρόκειται ν' άπασχοληθοΟν κατόπιν επισταμένης Ιατρικής εξετάσεως, δτι ή 
άπασχόλησις παίδων ή έφηβων κάτω τώ,ν 18 ετών δύναται να συνεχισθή μόνον 
έφ' δσον ή Ιατρική έξέτασις επαναλαμβάνεται είς διαστήματα μή υπερβαίνοντα 
τό έτος και δτι ή εθνική νομοθεσία δέον δπως περιλάβη διατάξεις περί συμπλη
ρωματικών "ιατρικών εξετάσεων, 

Λαβουσα υπ' δψιν δτι ή Σύμβασις ορίζει έξ άλλου, δτι διά τάς εργασίας αΐτι
νες παρουσιάζουν ηύξημένον κίνδυνον διά τήν ύγείαν, ή 'ιατρική έξέτασις Ικανό
τητος προς άπασχόλησιν και αί περιοδικά! αυτής επαναλήψεις απαιτούνται μέ
χρι της ηλικίας τών 21 ετών και δτι ή εθνική νομοθεσία δέον είτε νά καθορίση 
τάς απασχολήσεις ή κατηγορίας απασχολήσεων έφ' ών επιβάλλεται ή ύποχρέ
ωσις αύτη, εϊτε νά παράσχη εις έτέραν άρμοδίαν αρχήν τήν δυνατότητα νά καθο
ρίση ταύτας, 

Κρίνουσα δτι δεδομένων τών κινδύνων, οϋς παρουσιάζουν διά τήν ύγείαν αί 
υπόγειοι έργασίαι έν τοις όρυχείοις, επιβάλλεται δπως ψηφισθούν διεθνείς κανό
νες απαιτούντες Ίατρικήν έξέτασιν ικανότητος δι ' ύπόγειον άπασχόλησιν έν τοις 
δρυχείοις ώς κα ι περιοδικάς Ιατρικάς εξετάσεις μέχρι της ηλικίας του 21ου 
ίίτους καΐ καθορίζοντες τήν φύσιν τών εξετάσεων τούτων, 

Άποφασίσασα δπως οί κανόνες οδτοι λάβουν τόν τύπον Διεθνούς Συμβάσεως, 
'Αποδέχεται σήμερον είκοστήν τρίτην Ιουνίου του έτους χ ίλ ια έννεακόσια 

έξήκοντα πέντε, τήν ώς έπεται Σύμβασιν, ήτις θά άποκαλήται ή «περί ' Ιατρικής 
'Εξετάσεως τών 'Εφήβων (Υπόγειοι Έργασία ι ) Σύμβασις τοΟ 1965.». 

"Αρθρον 1. 
1. Διά τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως, ό δρος «όρυχεΐον» σημαίνει 

πασαν έπιχείρησιν, δημοσίαν ή ιδιωτική ν, σκοπόν έχουσαν τήν εξαγωγή ν υλών 
έκ του υπεδάφους και συνεπαγομένην ύπόγειον άπασχόλησιν προσώπων. 

2. Αί διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως αί σχετικαι με τήν ύπόγειον άπα
σχόλησιν έν τοΐς όρυχείοις Ισχύουν και έπί υπογείου απασχολήσεως έν τοις λα
τομείοις. 

"Αρθρον 2. 
Διά τήν άπασχόλησιν έν τοΐς όρυχείοις, προσώπων ηλικίας κάτω τών 21 ετών 

απαιτούνται : επισταμένη ιατρική έξέτασις Ικανότητος προς άπασχόλησιν καΐ 
μεταγενέστεροι περιοδικά! εξετάσεις είς διαστήματα μή υπερβαίνοντα τους 
12 μήνας. 

2. Ή αποδοχή έτερων μέτρων, άφορώντων τήν ίατρικήν παρακολούθησιν τών 
νεαρών προσώπων μεταξύ του 18ου και 21ου έτους τής ηλικίας των, επιτρέπεται 
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οσάκις ή αρμοδία αρχή κρίνει, μετ' ΐατρικήν γνωμάτευσα και μετά σύμφωνον 
γνώμην των πλέον αντιπροσωπευτικών ενδιαφερομένων εργοδοτικών καΐ εργα
τικών οργανώσεων, δτι τοιαύτα μέτρα εΐναι ισοδύναμα προς τα κατά την παρά
γραφον 1 απαιτούμενα τοιαύτα, ή είναι αποτελεσματικότερα τούτων. 

"Αρθρον 3. ! 

1. Αϊ προβλεπόμενοι έν άρθρω 2 ίατρικαϊ εξετάσεις δέον
(α) νά πραγματοποιούνται ύπό την εύθύνην και την έπίβλεψιν ειδικευμένου 

ιατρού εγκρινομένου ύπό της αρμοδίας αρχής' 
(β) νά πιστοποιούνται κατά προσήκοντα τρόπον. 

2. 'Ακτινογραφία πνευμόνων απαιτείται κατά την έξέτασιν διά την πρόσλήψιν 
ώς επίσης, έάν τούτο θεωρήται άναγκαΐον άπό ιατρικής απόψεως, και κατά τάς 
μεταγενεστέρας εξετάσεις. 

3. Αί απαιτούμενοι ύπό τής παρούσης Συμβάσεως ίατρικαί εξετάσεις δέον 
δπως μη επιβαρύνουν οίκονομικώς ούτε τους έφηβους ούτε τους γονείς ή κηδε
μόνας των. 

"Αρθρον 4. 
1. Δέον δπως ληφθούν ύπό τής αρμοδίας αρχής τά αναγκαία μέτρα, προβλε

πομένων αμα και καταλλήλων κυρώσεων, προς εξασφάλισαν της αποτελεσματι
κής εφαρμογής των διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως. 

2. Παν Μέλος έπικυροΰν την παροΰσαν Σύμβασιν υποχρεούται δπως διαθέτη 
κατάλληλον σύστημα επιθεωρήσεως ίνα έξασφαλίζη την έφαρμογήν των ,δ,,ιατά
ξεων τής Συμβάσεως ή βεβαιοΰται δτι πραγματοποιείται ή προσήκουσα έπιθε
ώρησις. 

3. Ή εθνική νομοθεσία δέον δπως καθορίζη τά πρόσωπα εις & ανατίθεται ή 
εφαρμογή τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεοος. 

4. Ό εργοδότης δέον δπως τηρή καταστάσεις αΐτινες θά εΐναι εις τήν διά
θεσιν τών επιθεωρητών, θά αναγράφουν δέ διά παν πρόσωπον ηλικίας κάτω 
τών 21 ετών και άπασχολούμενον υπογείως— 

(α) τήν ήμερομηνίαν γεννήσεως δεόντως βεβαιουμένην κατά τό δυνατόν, 
(β) ενδείξεις περί τής φύσεως τής εργασίας, 
(γ) πιστοποιητικόν βεβαιούν τήν ικανότητα προς άπασχόλησιν, μή παρέ

χον δμως ούδεμίαν έ'νδειξιν ιατρικής φύσεως. 
5. Ό εργοδότης οφείλει νά θέτη εις τήν διάθεσιν τών αντιπροσώπων τών 

εργατών, τη αιτήσει των, τάς έν παραγράφω 4 άναφερομένας πληροφορίας, 
"Αρθρον 5 

Ή έν έκαστη χώρα αρμοδία αρχή δέον δπως ζητήση τήν γνώμην τών πλέον 
αντιπροσωπευτικών ενδιαφερομένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων 
πριν ή καθορίση τήν γενικήν πολιτικήν εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως 
και προ τής θεσπίσεως μέτρων διά τήν έφαρμογήν τών δρων ταύτης. 

"Αρθρον 6 
ΑΊ επίσημοι επικυρώσεις τής παρούσης Συμβάσεως δέον δπως άνακοινώνται 

εις τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας προς καταχώ
ρησιν. 

"Αρθρον 7 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι δεσμευτική δι' έκεΐνα μόνον τά Μέλη τής 

Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας τών οποίων αί επικυρώσεις θά εχωσι κατα
χωρηθή παρά τω Γενικώ Διευθυντή. 

2. Τίθεται έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν αί 
επικυρώσεις δύο Μελών θά ς'χωσι καταχωρηθή παρά τω Γενικώ Διευθυντή. 

3. 'Ακολούθως ή Σύμβασις αυτή θά τίθεται έν ίσχύϊ διά πάν Μέλος δώδεκα 
μήνας άπό τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν ή έπικύρωσίς του θά εχη κατα
χωρηθή. 
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"Αρθρον 8 
1. Παν Μέλος το όποιον έχει επικυρώσει την παρουσαν Σύμβασιν δύναται 

νά καταγγείλη ταύτην μετά την λήξιν δεκαετίας άπό της ημερομηνίας της 
κατά πρώτον ενάρξεως της Ισχύος αυτής, διά πράξεως άνακοινουμένης εις τον 
Γενικό ν Διευθυντή ν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας προς καταχώρησιν. Ή 
τοιαύτη καταγγελία δεν τίθεται έν Ίσχύϊ ειμή μετά πάροδον ενός έτους άπό 
της ημερομηνίας κατά τήν οποίαν αϋτη καταχωρείται. 

2. Παν Μέλος τό όποιον έχει επικυρώσει τήν παρουσαν Σύμβασιν και τό 
όποιον εντός του έτους τό όποιον έπεται της λήξεως τής έν τη προηγουμένη 
παραγράφω αναφερομένης δεκαετούς χρονικής περιόδου δέν εξασκεί τό υπό 
του παρόντος "Αρθρου προνοούμενον δικαίωμα καταγγελίας, δεσμεύεται δι' 
έτέραν δεκαετή χρονικήν περίοδον και μετά ταύτην δύναται νά καταγγείλη τήν 
παρουσαν Σύμβασιν επί τη λήξει έκαστης δεκαετούς χρονικής περιόδου ύπό 
τους έν τω παρόντι "Αρθρω προνοουμένους ορούς. 

"Αρθρον 9 
1. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον δπως γνω 

στοποιή εις άπαντα τά Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας τήν κατα
χώρησιν πασών των επικυρώσεων καΐ καταγγελιών αΐτινες άνακοινοΟνται είς 
αυτόν Οπό των Μελών τής 'Οργανώσεως. 

2. "Οταν θά γνωστοποίηση είς τά Μέλη τής 'Οργανώσεως τήν καταχώρησιν 
της δευτέρας επικυρώσεως ήτις θά 2χη άνακοινωθή ε'ις αυτόν, ό Γενικός Διευ
θυντής δέον δπως έπισύρη τήν προσοχήν τών Μελών τής 'Οργανώσεως έπι τής 
ημερομηνίας κατά τήν οποίαν ή Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ 

"Αρθρον 10 
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον δπως άνακοι

νοΐ είς τόν Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων 'Εθνών, προς καταχώρησιν συμ
φώνως προς τό "Αρθρον 102 του Κοπαστατικου Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, 
πλήρη στοιχεία άπασών τών επικυρώσεων και πράξεων καταγγελίας τών κα
ταχωρουμένων ύπ* αύτου συμφώνως προς τάς διατάξεις τών προηγουμένων 
"Αρθρων. 

"Αρθρον Π 
Όσάκις κρίνει άναγκαιον, τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου 

Εργασίας θά ύποβάλλη είς τήν Γενικήν Διάσκεψιν έκθεσιν επί τής εφαρμογής 
της παρούσης Συμβάσεως καΐ θά έξετάζη άν είναι έπιθυμητόν δπως αναγραφή 
είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Διασκέψεως τό θέμα τής έν δλω ή έν μέρει 
αναθεωρήσεως αυτής. 

"Αρθρον 12 
1. Έ ν ?j περιπτώσει ή Διάσκεψις υιοθέτηση νέαν Σύμβασιν αναθεωρούσαν 

τήν παρουσαν Σύμβασιν έν δλω ή έν μέρει και έκτος έάν ή νέα Σύμβασις άλ
λως προνοη— 

(α) ή έπικύρωσις ύπό Μέλους τινός τής νέας αναθεωρητικής Συμβάσεως 
αυτοδικαίως επάγεται, ανεξαρτήτως τών διατάξεων του ανωτέρω "Αρ
θρου 8, τήν άμεσον καταγγελίαν τής παρούσης Συμβάσεως έάν και 
δταν ή νέα αναθεωρητική Σύμβασις τεθή έν Ισχύϊ" 

(β) άπό τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν ή νέα αναθεωρητική Σύμβασις 
θά τεθή έν ίσχύϊ, ή παρούσα Σύμβασις θά παύση νά είναι δεκτική επι
κυρώσεως ύπό τών Μελών. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείνη, έν πάση περιπτώσει, έν ίσχύϊ ύπό 
τόν παρόντα τύπον καΐ τό περιεχόμενον αυτής δι' έκεΐνα τά Μέλη τά όποια θά 
έχωσιν επικυρώσει ταύτην άλλα δέν θά έχωσιν επικυρώσει τήν άναθεωρητικήν 
Σ ύμδασιν. 

"Αρθρον 13 
Τά είς τήν Άγγλικήν και Γαλλικήν κείμενα τής παρούσης Συμβάσεως είναι 

έξ Ισου αυθεντικά. 


