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Θέµα : Ανακοίνωση δηµοσίευσης της Απόφασης 130621/24.06.2003 µε τίτλο «Εργασίες, 
έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι». 
 
Με το Νόµο 2918/2001 «Κύρωση της 182 ∆ΣΕ για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών 
εργασίας των παιδιών και τηµ άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους» (ΦΕΚ 119/Α), έτσι 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του νόµου 2956/2001 «Αναδιάρθωση ΟΑΕ∆ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α), κυρώθηκε η 182 ∆ιεθνής ΣύµβασηΕργασίας του 1999 «Για την 
απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας περιλαµβάνονται τόσο οι εργασίες που µπορεί 
να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια και την ηθική του παιδιού, όσο και κάθε µορφή 
εκµετάλλευσης και χρησιµοποίησης των παιδιών. 
 
Με το άρθρο 4 του Νόµου 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α) εκφράζεται η 
πρόθεση της πολιτείας να προχωρήσεις στη λήψη ειδικών µέτρων και στην ανάπτυξη 
συστηµατικής και συντονισµένης δράσης για την προστασία των ανηλίκων και την εξάλειψη 
των χειρότερων µορφών παιδικής εργασίας, κατ΄εφαρµογή των προβλέψεων της 182 
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας. 
 
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3144/2003 παρέχεται εξουσιοδότηση 
για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης µε την οποία θα καθορίζονται οι εργασίες, τα έργα 
και οι δραστηριότητες εκείνες που είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να 
προσβάλλουν την ηθική των ανηλίκων. Στις εργασίες, τα έργα και τις δραστηριότητες αυτές 
απαγορεύεται να απασχολούνται οι νέοι που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους. 
 
Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε η µε αριθ. 130621/24.06.2003 (ΦΕΚ 875/Β) Απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε τίτλο «Εργασίες, έργα και 
δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι», στην οποία 
καθορίζονται οι απαγορευµένες για τους ανηλίκους απασχολήσεις. 
 
Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο πόρισµα ειδικής επιτροπής που συγκροτήθηκε από τον 
Υπουργό Εργασίας, αποτελούµενη από πανεπιστηµιακούς ιατρούς, εκπροσώπους του 
Υπουργείου και εκπροσώπους των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζοµένων. ΄Εργο 
της Επιτροπής αυτής ήταν ο προσδιορισµός των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών, 
κατά εφαρµογή του κυρωτικού νόµου 2918/2001. 
 
Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 



• Την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, 
• Την κοινοτική νοµοθεσία, 
• Τη Σύσταση 190 του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας 
• Τις οδηγίες επιστηµονικών φορέων σε διεθνές επίπεδο 
• Τις γνώσεις και τις εµπειρίες ενός εκάστου εκ των µελών της, 

 
Κατέληξε σε συγκεκριµένη καταγραφή των απασχολήσεων που θα πρέπει να είναι 
απαγορευµένες για τα παιδιά, είτε γιατί κρίνονται ως ικανές να προκαλέσουν ειδικούς 
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των ανηλίκων, είτε γιατί θεωρούνται ότι έχουν 
επιβλαβείς επιπτώσεις στην ηθική των ανηλίκων, στην πνευµατική, συναισθηµατική, 
διανοητική, κοινωνική και ψυχική τους υγεία και στην ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους. 
 
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην Απόφαση είναι προς την κατεύθυνση της 
αυστηροποίησης των διατάξεων που προϋπήρχαν στην εθνική νοµοθεσία και ειδικότερα στο 
Π.∆, 62/98 «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 94/33/ΕΚ (ΦΕΚ 67/Α) και του εµπλουτισµού των απαγορεύσεων µε πρόσθετες 
εργασίες και δραστηριότητες, κυρίως στον τοµέα της ηθικής. 
 
Η Απόφαση εκδόθηκε κατόπιν γνωµοδότησης του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας. 
 
Η Απόφαση 130621/24.06.2003 αποστέλλεται συνηµµένα προς ενηµέρωσή σας, καθώς και 
προς ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου. Παρακαλούµε, όπως µεριµνήσετε για τη διάδοση της 
πληροφόρησης αυτής. 
 
Επί πλέον, σας γνωρίζουµε ότι το κείµενο της εν λόγω Απόφασης έχει εισαχθεί και στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου µας. (www.ypergka.gr ή www.osh.gr) 
 

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  
 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1. ΄Όλα τα Υπουργεία 
2. ΄Ολες τις ∆ιευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. ΄Ολες τις περιφερειακές υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας 
4. Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος 
5. Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 
6. ΓΣΕΕ 
7. ΣΕΒ 
8. ΓΣΕΒΕΕ 
9. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου 
10. Κεντρική ΄Ενωση Επιµελητηρίων 
11. Α∆Ε∆Υ 
12. ΤΕΕ 
13. ΄Ενωση Ελλήνων Χηµικών 
14. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
15. ΚΕ∆ΚΕ 
16. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α 
17. Εργατικά Κέντρα 
18. ΟΑΕ∆ 
19. Μέλη του Σ.Υ.Α.Ε. 
20. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 

 



Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κας Γεν. Γραµµατέως 
4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραµµατέα Σ.ΕΠ.Ε 
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών ∆ιευθυντών 
6. ΄Ολες τις ∆ιευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας 
7. ΚΦ. 


