ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 62/1998
"Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ"
(Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Tις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του ν.1338/83 "Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου"
(34/A) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν.1440/84 "Συµµετοχή της Eλλάδας στο
κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού EURATOM" (70/A)
µε το άρθρο 65 του ν.1892/90 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (101/A) και
µε το άρθρο 19 του ν.2367/95 (261/Α) και
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν.2077/92 "Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή
Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη" (136/A).
2. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.1568/85 "Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (177/A) .
3. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.2224/94 "Pύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων,
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευοµένων
από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις" (112/A)
4. Την αριθ. ∆Ι∆Κ/Φ44.1/20199/5.9.97 (801/Β) "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών. ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στον Υφυπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ.
Σταύρο Μπένο".
5. Tην αριθµ. 10/20-5-97 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
6. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν.1558/85 "Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα" (137/A), που
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν.2081/92 "Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κλπ." (154/A) και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν.2469/97 (38/Α).
7. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ή του κρατικού
προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού NΠ∆∆, δεδοµένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη
εγκεκριµένων προϋπολογισµών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.1836/89, ο οποίος
έχει επεκταθεί και στο ∆ηµόσιο
8. Tην 23/4-2-1998 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των Yπουργών Eθνικής
Oικονοµίας και Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας, Εµπορικής Ναυτιλίας και
του Υφυπουργού Eσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Aποκέντρωσης αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός- Πεδίο εφαρµογής
(όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του Νόµου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/6-11-01) "Αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις")

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 94/33/EK της 22ας Ιουνίου 1994 “Για την προστασία των νέων κατά την εργασία”
(ΕΕL216/12).
2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18)
ετών το οποίο απασχολείται µε οποιαδήποτε µορφής σύµβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ή µε σύµβαση
έργου ή µε σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουµένων µε
σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τοµέα, για τους οποίους εφαρµογή έχουν
ειδικές διατάξεις.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος, οι διατάξεις του ν.1837/1989 “για την προστασία των
ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 85 Α΄) και του παρόντος διατάγµατος δεν
εφαρµόζονται για περιστασιακές και σύντοµης διάρκειας ελαφριές εργασίες που αφορούν τις
οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες, και µε την προϋπόθεση ότι οι
εργασίες αυτές εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας.

2

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως :
α. Νέος (ανήλικος): Κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών που αναφέρεται στο άρθρο 1.
β. Παιδί: Κάθε νέος ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας ή ο οποίος υπόκειται ακόµη σε
υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείµενες περί αυτής διατάξεις.
γ. Έφηβος: Κάθε νέος ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών και ο οποίος έχει παύσει να
υπόκειται σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείµενες περί αυτής διατάξεις.
δ. Ελαφρά εργασία: Οποιαδήποτε εργασία που εκ της φύσεως των λειτουργιών τις οποίες περιέχει και των
ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες αυτή εκτελείται:
δ1. ∆εν είναι ικανή να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία ή την ανάπτυξη των παιδιών, και
δ2. Ως εκ της φύσεώς της, δεν αποβαίνει σε βάρος της τακτικής σχολικής φοίτησής τους, της συµµετοχής
τους σε προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού ή επαγγελµατικής κατάρτισης εγκεκριµένα
από την αρµόδια αρχή, ή της ικανότητάς τους να ωφελούνται από την εκπαίδευση που τους
παρέχεται.
ε. Χρόνος εργασίας: Η χρονική περίοδος παρουσίας του νέου στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και
κατά την άσκηση της δραστηριότητας ή των καθηκόντων του.
στ. Περίοδος ανάπαυσης: Κάθε χρονική περίοδος εκτός χρόνου εργασίας.
Άρθρο 3
Χρονικά όρια εργασίας των εφήβων
1. Με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο χρόνος
εργασίας των εφήβων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες την ηµέρα και τις σαράντα ώρες την
εβδοµάδα.
2. Ο χρόνος εργασίας των εφήβων που δεν έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και των
εφήβων που φοιτούν σε γυµνάσια, λύκεια κάθε τύπου, τεχνικές ή επαγγελµατικές σχολές, δηµόσιες ή
ιδιωτικές αναγνωρισµένες από το Κράτος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις έξι ώρες την ηµέρα και τις
τριάντα ώρες την εβδοµάδα.
3. Ο χρόνος που διαθέτει ο έφηβος όταν εργάζεται σε επιχείρηση, στα πλαίσια ενός συστήµατος εναλλάξ
θεωρητικής ή/και πρακτικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης ή µαθητείας, συνυπολογίζεται στο χρόνο
εργασίας.
4. Όταν ο έφηβος απασχολείται από περισσότερους εργοδότες, οι ηµέρες εργασίας και οι ώρες εργασίας
που πραγµατοποιεί αθροίζονται.
5. Η ηµερήσια εργασία των νέων που φοιτούν σε γυµνάσια, λύκεια κάθε τύπου, σε δηµόσιες ή ιδιωτικές
αναγνωρισµένες από το κράτος τεχνικές ή επαγγελµατικές σχολές, αρχίζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες
µετά τη λήξη ή πριν από την έναρξη των µαθηµάτων αντιστοίχως.
6. Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων.
Άρθρο 4
Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών
Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του παρόντος διατάγµατος απαγορεύεται η εργασία των παιδιών.
Άρθρο 5
Πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες
1. Με άδεια της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση παιδιών που έχουν
συµπληρώσει το 3ο έτος της ηλικίας τους, προκειµένου να απασχοληθούν σε θεατρικές παραστάσεις,
εκτελέσεις µουσικών έργων ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφηµιστικά προγράµµατα, επιδείξεις
µόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές ή εκποµπές, κάθε είδους οπτικές ή και ακουστικές
εγγραφές, εγγραφές σε “video”, κινηµατογραφικές λήψεις, φωτογραφίσεις καθώς και η πρόσληψη
παιδιών προκειµένου να απασχοληθούν ως πρότυπα (µοντέλα) υπό τον όρο ότι:
α. ∆εν βλάπτεται η ασφάλεια, η υγεία (σωµατική και ψυχική) και η σωµατική, πνευµατική, ηθική ή
κοινωνική ανάπτυξή τους και
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β. ∆εν εµποδίζεται η τακτική σχολική φοίτησή τους, η συµµετοχή τους σε προγράµµατα επαγγελµατικού
προσανατολισµού ή επαγγελµατικής κατάρτισης εγκεκριµένα από την αρµόδια αρχή, ή η ικανότητά
τους να ωφελούνται από την εκπαίδευση που τους παρέχεται.
2. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια χορηγείται στον εργοδότη µετά από σχετική αίτησή
του και περιέχει :
α. Το ονοµατεπώνυµο του παιδιού,
β. Την ηλικία του,
γ. Το είδος της δραστηριότητας στην οποία πρόκειται να απασχοληθεί και
δ. Το ηµερήσιο πρόγραµµα εργασίας και τη χρονική διάρκειά του.
Η άδεια χορηγείται για κάθε παιδί χωριστά και για χρονικό διάστηµα απασχόλησης, συνεχές ή
διακεκοµµένο, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικώς τους τρεις (3) µήνες κατ’ έτος για κάθε
παιδί.
Παράταση της άδειας και για χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες
κατ’ έτος για κάθε παιδί, µπορεί να χορηγηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι. Η ως άνω
δυνατότητα δεν ισχύει για παιδιά κάτω των επτά ετών.
3. Για τη χορήγηση της άδειας ή την παράτασή της ο εργοδότης µαζί µε την αίτηση υποβάλλει:
α. Έκθεση του τεχνικού ασφάλειας ή/και του γιατρού εργασίας της επιχείρησης ή των Υπηρεσιών
Προστασίας και Πρόληψης µε τις οποίες συνεργάζεται, ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα για
την προστασία της ασφάλειας, της υγείας, (σωµατικής και πνευµατικής), και της σωµατικής,
πνευµατικής, ηθικής ή κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού.
β. Συναίνεση του προσώπου που έχει την επιµέλεια του παιδιού, καθώς και δήλωση του ν.1599/86 στην
οποία να αναφέρεται :
β1. Ότι δεν εµποδίζεται η τακτική σχολική φοίτηση του παιδιού, η συµµετοχή του σε προγράµµατα
επαγγελµατικού προσανατολισµού ή επαγγελµατικής κατάρτισης εγκεκριµένα από την αρµόδια
αρχή, ή η ικανότητά του να ωφελείται από την εκπαίδευση που του παρέχεται και
β2. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του παιδιού σε δραστηριότητες της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου κατά το έτος υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας και
γ. Ιατρική πιστοποίηση που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή του
Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη σωµατική ή ψυχική υγεία
του παιδιού από την απασχόληση του στη συγκεκριµένη δραστηριότητα.
4. Ο χρόνος εργασίας των παιδιών που απασχολούνται σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις :
α. ∆ύο ώρες την ηµέρα για παιδιά τριών έως έξι ετών.
β. Τρεις ώρες την ηµέρα για παιδιά από έξι έως ένδεκα ετών και
γ. Τέσσερες ώρες την ηµέρα για παιδιά από ένδεκα έως δεκαπέντε ετών.
Οι κατά τα ανωτέρω ώρες ηµερήσιας εργασίας δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν, κατά τη σχολική περίοδο,
µε τις ώρες σχολικής διδασκαλίας.
5. Οι ρυθµίσεις των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 3 εφαρµόζονται και για τα παιδιά που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Απαγορεύεται η εργασία των παιδιών που απασχολούνται σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες
από 22.00 έως 06.00 ώρας .
7. Τα παιδιά που απασχολούνται σε δραστηριότητες του άρθρου 5, δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση
δεκατεσσάρων συνεχών ωρών για κάθε περίοδο εικοσιτεσσάρων ωρών.
8. Τα παιδιά από 3 έως 7 ετών πρέπει να συνοδεύονται κατά την διάρκεια της απασχολήσεώς τους από τους
κηδεµόνες.
Άρθρο 6
Γενικές υποχρεώσεις του εργοδότη.
1. Ο εργοδότης υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η
υγεία των εργαζοµένων νέων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τους ειδικούς
κινδύνους και τις απαγορεύσεις εργασιών του άρθρου 7 του παρόντος διατάγµατος.
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2. Για κάθε δραστηριότητα στην οποία πρόκειται να απασχοληθούν νέοι, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη
διάθεσή του µία γραπτή εκτίµηση των κινδύνων που υπάρχουν για τους νέους και συνδέονται µε την
εργασία τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
H εκτίµηση των κινδύνων πρέπει να γίνεται προτού αρχίσουν οι νέοι την εργασία τους και σε κάθε
σηµαντική µεταβολή των συνθηκών εργασίας και πρέπει να καλύπτει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Τον εξοπλισµό και τη διαρρύθµιση του χώρου εργασίας και της θέσης εργασίας.
β. Τη φύση, το βαθµό και τη διάρκεια της έκθεσης στους φυσικούς, βιολογικούς ή χηµικούς παράγοντες.
γ. Τη διαρρύθµιση, την επιλογή και τη χρήση εξοπλισµού εργασίας, ιδίως παραγόντων, µηχανών,
συσκευών και µηχανηµάτων, καθώς και το χειρισµό τους.
δ. Την οργάνωση των εργασιακών διαδικασιών και της διεξαγωγής της εργασίας, καθώς και την
αλληλεπίδρασή τους (οργάνωση της εργασίας).
ε. Το βαθµό κατάρτισης και πληροφόρησης των νέων.
Εάν από την παραπάνω γραπτή εκτίµηση αποδειχθεί ύπαρξη κινδύνων για την ασφάλεια, τη σωµατική ή
πνευµατική υγεία ή την ανάπτυξη των νέων θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη παρακολούθηση και
αξιολόγηση της υγείας τους κατά τακτικά χρονικά διαστήµατα.
Η παραπάνω παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγείας των νέων γίνεται µε την διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 11, 12, 13 και 14 του ν.1837/89 και µε την συνεργασία του γιατρού εργασίας της
επιχείρησης, εφόσον προβλέπεται.
3. Πέραν των απαγορεύσεων του άρθρου 7 του παρόντος διατάγµατος η ανάθεση καθηκόντων στους νέους
γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Λαµβάνονται κυρίως υπόψη οι φυσικές προϋποθέσεις που έχουν οι νέοι, η
περιέργεια και το ριψοκίνδυνο της ηλικίας, η διάθεση για παιγνίδι που µπορεί να δείχνουν και η επιθυµία
τους να κάνουν την εργασία των µεγαλυτέρων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης
προστασία από ατυχήµατα, αποφυγή υπερκόπωσης ή και άλλων βλαβερών συνεπειών στην υγεία ή την
ανάπτυξή τους.
4. Για τα θέµατα της απασχόλησης των νέων σε συγκεκριµένες εργασίες γνωµοδοτούν ο τεχνικός ασφάλειας
ή/και ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης ή οι Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, µε τους οποίους ο
εργοδότης συνεργάζεται για το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τον έλεγχο των όρων ασφάλειας και υγείας
που ισχύουν για την εργασία των νέων.
5. Ο εργοδότης ενηµερώνει τους νέους σχετικά µε τους ενδεχόµενους κινδύνους και για όλα τα µέτρα που
λαµβάνονται για την ασφάλεια και την υγεία τους. Επίσης ο εργοδότης ενηµερώνει τους έχοντες την
επιµέλεια των νέων σχετικά µε τους ενδεχόµενους κινδύνους και για όλα τα µέτρα που λαµβάνονται για
την ασφάλεια και την υγεία τους. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας θα
πρέπει να ενηµερώνονται για τη θέση εργασίας και τα καθήκοντα τα οποία θα ανατεθούν στον νέο που
προσλαµβάνεται ή ήδη απασχολείται.
6. Ο νέος εκπαιδεύεται σε ασφαλείς τρόπους εκτέλεσης της εργασίας που του ανατίθεται. Για ένα χρονικό
διάστηµα που εξαρτάται από την εργασία που αναλαµβάνει βρίσκεται κάτω από την καθοδήγηση και
επίβλεψη κατάλληλου προσώπου. Για το πρόσωπο αυτό ισχύουν οι περιορισµοί του άρθρου 16
(παράγραφος 3) του ν.1837/89.
Άρθρο 7
Eυάλωτη φύση των νέων - Aπαγορεύσεις εργασιών
1. Οι νέοι προστατεύονται από τους ειδικούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει η ασφάλεια, η υγεία και η
ανάπτυξή τους, οι οποίοι απορρέουν από την έλλειψη πείρας, από την έλλειψη της επίγνωσης των
υφισταµένων ή δυνητικών κινδύνων, ή από την µη ολοκληρωµένη ανάπτυξή τους.
2. Μεταξύ των εργασιών που είναι ικανές να προκαλέσουν ειδικούς κινδύνους για τους νέους, κατά την
έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται, ιδίως:
α. Οι εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεσή τους στους φυσικούς, βιολογικούς και χηµικούς
παράγοντες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι σηµείο Α του άρθρου 11 του παρόντος διατάγµατος
και
β. Οι διαδικασίες και εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι σηµείο Β του άρθρου 11 του παρόντος
διατάγµατος.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 οι νέοι απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργασίες που:
α. Υπερβαίνουν αντικειµενικά τις φυσικές, πνευµατικές, ψυχικές ή ψυχολογικές ικανότητές τους.

5

β. Συνεπάγονται επιβλαβή έκθεσή τους σε παράγοντες τοξικούς ή καρκινογόνους ή που προκαλούν
κληρονοµικές γενετικές αλλοιώσεις ή που έχουν αρνητική επίδραση στο έµβρυο κατά την κυοφορία ή
άλλη χρόνια επιβλαβή επίπτωση στον άνθρωπο.
γ. Συνεπάγονται επιβλαβή έκθεσή τους σε ακτινοβολίες.
δ. Παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήµατος, τους οποίους πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν µπορούν να
εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας ή
έλλειψης κατάρτισης ή
ε. Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία λόγω υπερβολικά χαµηλών ή υψηλών θερµοκρασιών ή λόγω θορύβων ή
κραδασµών.
4. Οι ειδικότερες εργασίες που περιλαµβάνονται στο µη εξαντλητικό κατάλογο του Παραρτήµατος ΙΙ του
άρθρου 11 του παρόντος διατάγµατος θεωρούνται επικίνδυνες, βαριές, ανθυγιεινές και γενικά εργασίες
που βλάπτουν την ψυχική υγεία και εµποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων
και απαγορεύεται να απασχολούνται σ’ αυτές νέοι.
5. Με άδεια της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας, µετά από αίτηση του εργοδότη, επιτρέπονται παρεκκλίσεις
από τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου για τους εφήβους, εφόσον είναι απαραίτητες για την
επαγγελµατική κατάρτιση τους, µε τον όρο ότι οι εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη τεχνικού
ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας ή Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης για να εξασφαλίζουν την
προστασία της ασφάλειας και της υγείας τους και µε τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία την οποία
παρέχει το παρόν διάταγµα.
Οι πιο πάνω παρεκκλίσεις γνωστοποιούνται στην Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας
που τις θέτει υπόψη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
Άρθρο 8
Απαγόρευση νυκτερινής εργασίας εφήβων
Απαγορεύεται η εργασία των εφήβων από 22.00 έως και 06.00 ώρας .
Άρθρο 9
Ηµερήσια και εβδοµαδιαία ανάπαυση εφήβων
1. Οι έφηβοι δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δώδεκα (12) συνεχών ωρών για κάθε περίοδο εικοσιτεσσάρων
ωρών .
2. Οι έφηβοι δικαιούνται εβδοµαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών ηµερών εκ των οποίων η µία να
συµπίπτει µε Κυριακή.
Άρθρο 10
∆ιάλειµµα
Σε περίπτωση που ο ηµερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 4,5 ώρες, παρέχεται στους νέους διάλειµµα
τριάντα τουλάχιστον συνεχών λεπτών.
Άρθρο 11
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα Παραρτήµατα που αναφέρονται στο
άρθρο 7 του παρόντος διατάγµατος και έχουν ως ακολούθως:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Mη εξαντλητικός κατάλογος παραγόντων, διαδικασιών και εργασιών
(Άρθρο 7 παράγραφος 2)
Α. Παράγοντες
1. Φυσικοί παράγοντες
α. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες
β. Περιβάλλον µε µεγάλη υπερπίεση, π.χ. θάλαµοι υπό πίεση, καταδύσεις.
2. Βιολογικοί παράγοντες
Βιολογικοί παράγοντες των οµάδων 3 και 4 κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 του π.δ.186/95
"Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ και
93/88/ΕΟΚ" (97/Α/95)
3. Χηµικοί παράγοντες
3.1. Οι ουσίες και τα παρασκευάσµατα, που σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 378/94
"Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση µε την οδηγία των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (705/Β/94) και την ΚΥΑ
1197/89 "Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση
µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ" (567/Β/90), κατατάσσονται ως τοξικά (T), λίαν τοξικά (Tχ),
διαβρωτικά (C) ή εκρηκτικά (E).
3.2. Οι ουσίες και τα παρασκευάσµατα, που σύµφωνα µε την ΚΥΑ 378/94 και την ΚΥΑ 1197/89
κατατάσσονται ως επιβλαβή (Xn) και χαρακτηρίζονται από µία ή περισσότερες από τις κάτωθι φράσεις
κινδύνου:
α. Κίνδυνοι πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων (R39).
β. Πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων (R40).
γ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν εισπνοής (R42).
δ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν επαφής µε το δέρµα (R43).
ε. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (R45).
στ. Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές αλλοιώσεις (R46).
ζ. Κίνδυνος σοβαρών επιδράσεων στην υγεία σε περίπτωση παρατεταµένης έκθεσης (R48).
η. Μπορεί να επηρεάσει τη γονιµότητα (R60).
θ. Κίνδυνος κατά την εγκυµοσύνη βλαβερών επιδράσεων στο νεογνό (R61).
3.3. Οι ουσίες και τα παρασκευάσµατα, που σύµφωνα µε την ΚΥΑ 378/94) και την ΚΥΑ 1197/89
κατατάσσονται ως ερεθιστικά (Xi) και χαρακτηρίζονται από µία ή περισσότερες από τις κάτωθι φράσεις
κινδύνου:
α. Είναι λίαν εύφλεκτη (R12).
β. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν εισπνοής (R42).
γ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν επαφής µε το δέρµα (R43).
3.4. Οι ουσίες και παρασκευάσµατα που αναφέρονται στο άρθρο 2 (παράγραφος 3) του π.δ.399/94
"Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α/94).
3.5. Ο µόλυβδος και οι ενώσεις του, στο βαθµό που οι εν λόγω παράγοντες µπορούν να απορροφούνται
από τον ανθρώπινο οργανισµό.
3.6. Ο αµίαντος.
Β. ∆ιαδικασίες και εργασίες
1. ∆ιαδικασίες και εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του άρθρου 16 του π.δ.399/94.
2. Εργασίες κατασκευής και χειρισµού µηχανηµάτων, πυροτεχνουργηµάτων ή διαφόρων αντικειµένων που
περιέχουν εκρηκτικά.
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3. Εργασίες µε άγρια ή δηλητηριώδη ζώα.
4. Εργασίες βιοµηχανικής σφαγής ζώων.
5. Εργασίες που συνεπάγονται το χειρισµό εξοπλισµού παραγωγής, αποθήκευσης ή
συµπεπιεσµένων, υγροποιηµένων ή διαλελυµένων αερίων.

χρήσης

6. Εργασίες που σχετίζονται µε κάδους, δεξαµενές, δοχεία ή φιάλες που περιέχουν τους χηµικούς
παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται στο σηµείο Α.3. του παρόντος παραρτήµατος.
7. Εργασίες που ενέχουν τον κίνδυνο κατάρρευσης.
8. Εργασίες που ενέχουν κινδύνους από τον ηλεκτρισµό υψηλής τάσης.
9. Εργασίες που ο ρυθµός εκτέλεσής τους καθορίζεται από µηχανήµατα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Mη εξαντλητικός κατάλογος εργασιών και διαδικασιών που απαγορεύεται να απασχολούνται νέοι.
( Άρθρο 7 παράγραφος 4)
1. Η παρασκευή, η ανάµειξη ή η χρησιµοποίηση ουσιών και παρασκευασµάτων, που σύµφωνα µε την ΚΥΑ
378/94 και την ΚΥΑ 1197/89 χαρακτηρίζονται ως ουσίες εκρηκτικές, εύφλεκτα αέρια, λίαν τοξικές, ισχυρά
διαβρωτικές, καρκινογόνες, τερατογόνες, µεταλαξογόνες.
2. Εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται:
α. Σε επίδραση ιοντιζουσών ακτινοβολιών που συνεπάγονται ετήσια δόση ακτινοβολίας µεγαλύτερης
εκείνης που καθορίζεται από την ΚΥΑ 14632 (ΦΟΠ) 1416/89 "Έγκριση κανονισµών
ακτινοπροστασίας" (532/Β/1991) και (372/Β/1992).
β. Σε θόρυβο στάθµης µεγαλύτερης των 85 dB(A). Η τιµή των 85 dB(A) νοείται ως µέση ισοδύναµη τιµή
(για 40 ώρες απασχόληση την εβδοµάδα). Επίσης σε θόρυβο στάθµης µεγαλύτερης των 140 dB έστω
και στιγµιαίως.
γ. Σε πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (για ικανό χρονικό διάστηµα) ή σε εντόνως
ακτινοβολούµενη θερµότητα.
δ. Σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαιθρίων εργασιών.
3. Εργασίες που ανατίθενται ως σύνηθες έργο και υποχρεώνουν τον εργαζόµενο να παίρνει αφύσικη στάση
(π.χ. σιδερωτής) ή να διατηρεί µέλη του σώµατός του ικανό χρονικό διάστηµα σε µη φυσική θέση (π.χ. τα
χέρια σε επίπεδο ψηλότερο των ώµων).
4. Εργασίες που συνεπάγονται την χρήση ατοµικών αναπνευστικών προστατευτικών µέσων ή ωτασπίδων
εκτός αν αυτό επιβάλλεται για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών ή την εκτέλεση καθήκοντος
µικρής χρονικής διάρκειας.
5. Η εξαγωγή, χρησιµοποίηση, ή ανάµειξη υλικών που περιέχουν ελεύθερο διοξείδιο του πυριτίου ή
σύµπλοκα άλατα πυριτίου ή αµίαντο.
6. Η χρησιµοποίηση υδραργύρου (και υπό µορφή φυράµατος) και υδραργυρικών αµαλγαµάτων.
7. Η χρησιµοποίηση, ανάµειξη ή παραγωγή χρωµάτων µολυβδούχων.
8. Η βαφή κατά την οποία γίνεται χρήση του ανθρακικού µολύβδου, του θειικού µολύβδου, του οξειδίου του
µολύβδου και ειδών που περιέχουν τις ουσίες αυτές. Επίσης οι εργασίες καθαρισµού επιφανειών
βαµµένων µε αυτές τις ουσίες εκτός αν τα τεχνικά µέτρα που λαµβάνονται αποτρέπουν τη δυνατότητα
εισπνοής σκόνης.
9. Η χρησιµοποίηση διαλυτών που περιέχουν βενζόλιο.
10. Η παραγωγή, η ανάµειξη και η χρησιµοποίηση µονοµερούς βινυλοχλωριδίου.
11. Η παραγωγή, η κατεργασία και η σύµµειξη µολύβδου. Η εργασία σε εργοστάσια κατασκευής
συσσωρευτών µολύβδου.
12. Η χρησιµοποίηση ή ανάµειξη οργανικών ουσιών που υπόκεινται σε σήψη.
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13. Η διαλογή ή χρησιµοποίηση ρακών ή παλιοϋφασµάτων. Η διαλογή µεταχειρισµένων ρούχων που δεν
έχουν απολυµανθεί.
14. Η αποκοµιδή απορριµµάτων και το θάψιµό τους σε χωµατερές.
15. Η εργασία σε εργοστάσια παρασκευής ζωϊκής κόλλας και οστεόκολλας, σε βυρσοδεψεία και σε
αποθήκες ακατεργάστων δερµάτων.
16. Το κοπάνισµα, το ξάσιµο και το ξεχώρισµα λιναριού, µπαµπακιού, τριχών ή µαλλιών.
17. Η εργασία σε στοιχειοθετήρια, σε στερεοτυπεία, στις λινοτυπικές µηχανές, στα χυτήρια µονοτυπίας και
στη τσιγκογραφία.
18. Η συστηµατική εργασία σε χώρους φορτίσεως συσσωρευτών.
19. Η εργασία και παραµονή σε χώρους υαλουργείων στους οποίους κατεργάζεται η πρώτη ύλη,
καθαρίζονται οι κλίβανοι, εµφυσσούνται οι ύαλοι, κόβονται, τροχίζονται ή λειαίνονται.
20. Η κασσιτέρωση ή χρωµίωση ή επιµετάλλωση. Το βάψιµο µε πιστολέτο ως συστηµατική εργασία. Η βαφή
και η εµβάπτιση µεταλλικών αντικειµένων.
21. Η εργασία σε εργοστάσια ή εργαστήρια:
α. Παρασκευής θειικού οξέως, θειώδους οξέως και θειωδών ενώσεων.
β. Νιτρικού και υδροχλωρικού οξέως.
γ. Χλωρίου, χλωριούχου ασβεστίου, υποχλωριωδιών αλκαλίων και χλωριούχου θείου.
δ. Χλωρικών αλάτων
ε. Επεξεργασίας αρσενικού και παρασκευής αρσενικούχων ενώσεων.
ζ. Παρασκευής ανιλίνης και χρωµάτων ανιλίνης και αζοχρωµάτων.
η. Παρασκευής κυανιούχων ενώσεων και χρήσης ισοκυανιούχων.
θ. Παρασκευής οξαλικού οξέως.
ι. Παρασκευής αιθυλικού, οξικού και προπυλικού αιθυλεστέρα.
ια. Παρασκευής κολλοδίου και κυτταροειδούς.
ιβ. Παραγωγής αµµωνίας.
ιγ.Φωσφόρου
ιδ. Χηµικών λιπασµάτων
22. Η εργασία λεύκανσης ή διάλυσης χάρτου, αχύρου ή ρακών.
23. Η εργασία σε βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες.
24. Η εργασία στους αλευρόµυλους (στα τµήµατα που αναπτύσσονται σκόνες).
25. Η εργασία σε εργοστάσια ή εργαστήρια ή τµήµατα εργοστασίων στα οποία ή παράγονται ή
αποστάζονται:
α. Εκρηκτικές ύλες
β. Πυροτεχνήµατα
γ. Φωτιστικά αέρια, πεπιεσµένα αέρια, εύφλεκτα υλικά.
δ. Εύφλεκτα προϊόντα. Επίσης εν γένει στα εργοστάσια στα οποία αναπτύσσονται σκόνες που
δηµιουργούν κίνδυνο εκρήξεως.
26. Οι υπόγειες εργασίες στα µεταλλεία και στα λατοµεία.
27. Η συγκόλληση ή κοπή µε αέριο ή ηλεκτρισµό εκτός αν εκτελείται βάσει προγράµµατος των σχολών
µαθητείας.
28. Η επίβλεψη κινητηρίων µηχανών.
29. Η επίβλεψη της λειτουργίας και η τροφοδοσία των θεριστικών και των αλωνιστικών µηχανών και των
πρεσσών άχυρου.
30. Η επίβλεψη ατµολεβήτων καθώς και λεβήτων ή δοχείων µε αέρια υπό πίεση. Η επίβλεψη και συντήρηση
λεβήτων και δικτύου υγραερίου.
31. Ο χειρισµός γερανών, γερανογεφυρών και βαρούλκων ή άλλων παροµοίων µηχανών και µηχανηµάτων.
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32. Η απασχόληση µε την ιδιότητα του οδηγού τροχαλιών φορτώσεως κατά την εξόρυξη µεταλλευµάτων από
µεταλλείο, λίθων από λατοµείο κλπ.
33. Η εργασία µε εσκαπτικά φορτωτικά ή ανάλογα µηχανήµατα.
34. Ο χειρισµός και οδήγηση περονοφόρων ανυψωτικών µηχανηµάτων (από άτοµα µικρότερα των 17 ετών
συµπληρωµένων) και ο χειρισµός περονοφόρων οχηµάτων µεταφερόντων πυρακτωµένα ρευστά υλικά.
35. Χειρισµός και οδήγηση γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), (από άτοµα µικρότερα των 17 ετών
συµπληρωµένων).
36. Χειρισµός των πρεσσών µε έκκεντρο ή παροµοίων πρεσσών.
37. Χειρισµός υδραυλικών πρεσσών.
38. Χειρισµός θερµοπλαστικών πρεσσών, χυτοπρεσσών αλουµινίου και άλλων παροµοίων πρεσσών.
39. Ο χειρισµός µηχανών κατασκευής παπουτσιών.
40. Οι εργασίες µε µηχανήµατα που φέρουν κοπτικά εργαλεία που κινούνται µε µηχανική δύναµη και κυρίως
οι εξής:
α. Η εργασία σε κυκλικά πριόνια, πριονοκορδέλλες, µηχανές λείανσης, διαµόρφωσης (σβούρες) ή
ροκανίσµατος ξύλων.
β. Η εργασία σε ψαλίδια, σε µηχανήµατα τεµαχισµού, σε µηχανήµατα κοπής (κοπτικά δεσµίδων χαρτιού,
κυκλικά πριόνια, πριονοκορδέλλες επεξεργασίας άλλου υλικού εκτός του ξύλου) και σε θραυστήρες.
γ. Η εργασία σε µηχανήµατα ελασµατοποιΐας και γενικά σε µηχανήµατα στα οποία το υλικό ή το
επεξεργαζόµενο αντικείµενο περνά µεταξύ κυλίνδρων δηµιουργώντας τον κίνδυνο πιασίµατος µέλους
του σώµατος του εργαζοµένου.
δ. Η εργασία σε µηχανήµατα ζυµώσεως-συνθλίψεως.
ε. Η εργασία σε φυγοκεντρικές µηχανές.
στ. Η εργασία µε µηχανικά πριόνια, µε αλυσσοπρίονα, καταρράκτες, σε µηχανήµατα αποφλοιώσεως,
κλαδεύσεως, και παρόµοια.
41. Ο καθαρισµός µεταλλικών επιφανειών µε ψηγµατοβολή (αµµοβολή).
42. Η εργασία σε ατµοκρουνούς.
43. Η λίπανση, ο καθαρισµός, η επισκευή και η αναζήτηση βλάβης σε µηχανές, εργαλεία και συσκευές που
βρίσκονται σε λειτουργία. Η απόδοση µηχανήµατος σε οµαλή λειτουργία µετά από βλάβη. Η ρύθµιση του
µηχανήµατος.
44. Η σύνδεση-αποσύνδεση ιµάντων ή στοιχείων µεταδόσεως κινήσεως µε το µηχάνηµα σε λειτουργία.
45. Η εργασία του συντηρητού βάρδιας µηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του
συντηρητού κτιρίων.
46. Η εκκίνηση µηχανών στις οποίες απασχολούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότεροι εργαζόµενοι.
47. Η εκκίνηση µηχανών που αποτελούν τµήµα αλυσίδας αυτοµατισµού.
48. Η εργασία που απαιτεί για την διατήρηση της ασφάλειας της εργασίας, την συνεννόηση και την
συνεργασία του εργαζοµένου που την εκτελεί, µε εργαζόµενους που εκτελούν άλλη εργασία.
49. Μεταφορά ή έλξη µε την χρησιµοποίηση δύο ή περισσοτέρων µηχανών.
50. Εργασίες κατεδαφίσεως.
51. Εργασίες σε κεκλιµένη στέγη. Εργασίες συναρµολογήσεως και αποσυναρµολογήσεως στεγών.
52. Εργασίες κατασκευής και αποσυναρµολογήσεως καλουπωµάτων.
53. Εργασίες συναρµολογήσεως και αποσυναρµολογήσεως αρθρωτών κλιµάκων και εργασίες πάνω σ’
αυτές.
54. Εργασία συναρµολογήσεως και αποσυναρµολογήσεως ικριωµάτων καθώς και εργασία επί ικριωµάτων.
55. Χειρισµός εργοταξιακών µηχανηµάτων.
56. Χειρισµός µηχανηµάτων οικοδοµών.
57. Καλουπώµατα και τοιχοποιία µέσα σε νερό. Ξήλωµα καλουπιών.
58. Συναρµολόγηση και εγκατάσταση µεγάλων µεταλλικών σιλό και ανάλογες συγγενείς εργασίες.
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59. Η εργασία σε τάφρους βάθους µεγαλυτέρου των 2 µέτρων. Εργασίες εκσκαφών.
60. Ο χειρισµός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλής τάσεως. Η εργασία σε στοιχεία υπό τάση µεγαλύτερη
των 50V.
61. Η εργασία σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα.
62. Υποβρύχιες εργασίες που εκτελούνται µε σκάφανδρο ή αναπνευστική συσκευή.
63. Σε εργασίες που αµείβονται κατ’ αποκοπή και σε άλλες στις οποίες η αύξηση του ρυθµού εργασίας
επιτρέπει τη λήψη ενός υψηλοτέρου µισθού.
64. Σε µια οµάδα η οποία περιλαµβάνει ενήλικες εργαζόµενους που απασχολούνται µε εργασίες, που
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.
65. Οι εργασίες που συνεπάγονται την ανύψωση φορτίου µεγαλύτερου από το αναγραφόµενο στον
παρακάτω πίνακα Α .
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Ηλικία

Φορτίο που ανυψούται ευκαιριακά σε Kg
Άρρενες

Θήλεις

14-16

10

5

16-18

15

10

66. Οι εργασίες αρρένων ηλικίας µικρότερης των 16 ετών και θηλέων µικρότερης των 18 ετών που
συνεπάγονται την εκτέλεση του έργου το οποίο αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα Β ανύψωσης ή
µεταφοράς φορτίου, ως συνήθους έργου.
67. Η ανύψωση και µεταφορά φορτίου µεγαλύτερου από το αναγραφόµενο στον πίνακα Β που αποτελεί
σύνηθες έργο ακόµα και αν εκτελείται από άρρενες ηλικίας 16-18 ετών.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Απόσταση στην οποία µεταφέρεται το
φορτίο σε µέτρα

Ανώτατο επιτρεπτό όριο φορτίου σε Kg

Μέχρι 2 µέτρα

10

Από 2 έως 10 µέτρα

8

Από 10 έως 30 µέτρα

6

Από 30 µέτρα και πάνω

5

68. Η εργασία ως σύνηθες έργο ώθησης φορτίου επί σιδηροτροχιών ή δια χειραµαξίων για άρρενες κάτω
των 16 ετών και θήλεις κάτω των 18.
69. Η εργασία ως σύνηθες έργο που συνεπάγεται ώθηση σε σιδηροτροχιές φορτίου µεγαλύτερου των 300
Kg ή ώθηση δια χειραµαξίων δύο τροχών φορτίου µεγαλύτερου των 100 Kg ή ώθηση δια χειραµαξίων
τριών ή τεσσάρων τροχών φορτίου µεγαλύτερου των 50 Kg ή τέλος ώθηση δια χειραµαξίων ενός τροχού
φορτίου µεγαλύτερου των 30 Kg και για άρρενες 16 έως 18 ετών.
70. Η εργασία για φόρτωση ή εκφόρτωση πλοίου εκτός των µικρών σκαφών, που έχουν µήκος µικρότερο
των 12 µέτρων ή πλάτος µικρότερο των 4 µέτρων.
71. Η εργασία σε χώρους µε κίνδυνο πτώσης από ύψος τριών µέτρων ακόµη και αν έχει γίνει πρόληψη µε
σωσίβιο σκοινί ή άλλα παρόµοια µέσα. Η απαγόρευση δεν ισχύει αν υπάρχει ασφαλές προστατευτικό
περίφραγµα σε κάθε θέση, στην οποία διαφορετικά θα συνέτρεχε κίνδυνος πτώσης.
72. Η εργασία που ενέχει κίνδυνο πτώσης αντικειµένων στον χώρο που κινείται ο ανήλικος κατά την εργασία
του.
73. Η εργασία µε µηχανικό γεωτρύπανο.
74. Το κάρφωµα µε πιστόλι καρφώµατος ή πιστόλι µπουλονιών.
75. Η χρήση µάσκας ή όπλου σφαγείου.
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76. Η κοπή δένδρων µε υλοτοµικές µηχανές και η χρήση αυτών των µηχανών για κοπή ξυλείας.
77. Η εργασία σε διακλαδώσεις γραµµών τραίνων συµπεριλαµβανοµένης της σύνδεσης βαγονιών.
78. Ο καθαρισµός ή βαφή µε πίεση µεγαλύτερη των 2,5 Atm.
79. Το φούσκωµα ελαστικών τροχών λεωφορείων και αεροπλάνων µε πίεση µεγαλύτερη των 3 Atm.
80. Το φούσκωµα ελαστικών γεωργικών ελκυστήρων ή άλλων αναλόγων οχηµάτων µε πίεση µεγαλύτερη
της 1,5 Atm.
81. Η εργασία σε ανοικτό κύλινδρο ή κοχλία.
82. Οι εργασίες σε αναµείκτες (µίξερ βιοµηχανικά) σε λειαντικές µηχανές, σε µηχανές τεµαχισµού, σε
µηχανές ζεµατίσµατος (σφαγείων) και σε φυγοκεντρικές µηχανές.
83. Η εργασία σε διατρητικές µηχανές, σε καµπτικές µηχανές, σε µηχανές παραγωγής προϊόντων
σκυροδέµατος και σε µηχανές προτύπων χυτηρίων.
84. Η εργασία φύλακα. Η µεταφορά χρηµάτων από και προς τράπεζες, δηµόσια ταµεία, πιστωτικά ή
νοµισµατικά ιδρύµατα ή τόπους φύλαξης.
85. Οι εργασίες σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης και σε αυτοκίνητα εκκένωσης βόθρων.
86. Η εργασία σε έρευνες για καρκίνο ή λοιµώδεις νόσους.
87. Η εργασία που συνεπάγεται προφανή κίνδυνο για την επαφή µε το ανθρώπινο αίµα που µπορεί κατά
µεγάλη πιθανότητα να θεωρηθεί φορέας µικροβίων, κατά την κρίση της επιστηµονικής επιτροπής του ν.
1397/82 ή του διευθυντού του νοσηλευτικού τοµέα.
88. Η συστηµατική εργασία σε τµήµα εντατικής νοσηλείας, σε τµήµα λοιµωδών και επειγόντων περιστατικών
ή τµήµατα ψυχιατρικής περίθαλψης και περίθαλψης τοξικοµανών.
89. Η φροντίδα, ταρίχευση και µεταφορά νεκρών εκτός της εργασίας που γίνεται στα πλαίσια των
καθηκόντων νοσοκόµας.
90. Η εργασία σε χώρους στους οποίους είναι πιθανή η έλλειψη οξυγόνου ή η ύπαρξη επικίνδυνης
ατµόσφαιρας (δηλητηριώδη ή εκρηκτικά µίγµατα).
91. H χρήση γεωργικών φαρµάκων
92. Kλάδεµα και συγκοµιδή καρπών σε υψηλά δέντρα
93. ∆ιαχείριση επιβητόρων ( ίππων, ταύρων βουβαλοταύρων, κάπρων κλπ είτε σε συστηµατικές εκτροφές
είτε για ζώα ελευθέρας βοσκής.
94. Στην µελισσοκοµία γενικά εφόσον πρόκειται για αλλεργικά άτοµα
95. Tοκετός ζώων
96. Eργασίες εκδοράς γουναφόρων
97. Iχθυόσκαλες
98. Kέντρα τεχνητής σπερµατέγχυσης και οχείας ζώων
99. Mονάδες αξιοποίησης ζωϊκών αποβλήτων.
100. Xρήση αυτοκινούµενων γεωργικών µηχανηµάτων πλην των περιπτώσεων που έχουν άδεια οδήγησης
101. Yλοτοµικές και συγκοµιστικές εργασίες δασών
102. Eργασίες κατασβέσεως πυρκαγιών
103. Eργασίες δασοτεχνικών έργων πλην φυτοκοµικών εργασιών.
104. Eγκαταστάσεις επεξεργασίας- διαχείρισης λυµάτων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.
105. Xρήση µηχανολογικού µη αυτοκινούµενου εξοπλισµού (µηχανικά συστήµατα άρδευσης χορτοκοπτικά
µηχανήµατα, ψεκαστήρες κλπ)
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Άρθρο 12
Κυρώσεις
1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις
του παρόντος διατάγµατος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις
του άρθρου 24 του ν.2224/94 µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της KYA
88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν.1836/89.
2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει από αµέλεια
ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του
ν.2224/94.
3. Με το πρόστιµο του άρθρου 24 (παράγραφος 1, εδάφιο α) του ν.2224/94 και τις ποινικές κυρώσεις του
άρθρου 25 του ιδίου νόµου τιµωρείται και εκείνος που έχει την επιµέλεια του νέου, όταν επιτρέπει σε
αυτόν να ασχολείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 13
Έλεγχος εφαρµογής
1. Ο έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στα όργανα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και των Επιθεωρήσεων Εργασίας των Nοµαρχιακών Aυτοδιοικήσεων.
2. Τα όργανα της προηγουµένης παραγράφου απαγορεύουν τη συνέχιση της εργασίας των νέων, όταν
απασχολούνται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος .
Aθήνα, 17 Μαρτίου 1998

