
ΝΟΜΟΣ 1414/1984  
"Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις" 

(Φ.Ε.Κ.10/Α/2-2-1984) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρµογής 

Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται στους εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου και σε όσους ασκούν ελεύθερα επαγγέλµατα.  

(τα άρθρα 2 έως και 10 παραλείπονται, καθόσον δεν αφορούν θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων) 

Άρθρο 11 
Τροποποιούµενες διατάξεις 

Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού αντικαθίστανται οι παρακάτω διατάξεις:  

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 33 του Β.∆/τος της 14/26.8.1913 (Φ.Ε.Κ. 165/Α) ως εξής: 

«∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση προσώπων κάτω του 18ου έτους για τον καθαρισµό και λίπανση 
αξόνων των κινητήρων, των µηχανισµών µετάδοσης της κινητήριας δύναµης και µηχανηµάτων, ενόσω 
βρίσκονται σε κίνηση καθώς επίσης και στους ατµοκρουνούς των εργοστασίων».  

2. Η εισαγωγική φράση του άρθρου 36 του Β.∆/τος της 14/26.8.1913 ως εξής: 

«Θεωρούνται, κατά το άρθρο 17 του ∆.ΝΚΘ', επικίνδυνες για τη σωµατική ακεραιότητα προσώπων κάτω 
των 16 ετών, οι εργασίες των εξής βιοµηχανικών κλάδων και απαγορεύεται η απασχόλησίς τους σε 
τέτοιες επικίνδυνες εργασίες, δηλ.:».  

3. Η εισαγωγική φράση του άρθρου 37 του Β.∆/τος της 14/26.8.1913, ως εξής: 

«Θεωρούνται κατά το άρθρο 17 του Ν. ∆ΚΘ', επικίνδυνες για την υγεία και τη σωµατική ακεραιότητα 
προσώπων κάτω των 16 ετών και απαγορεύονται οι εξής ειδικές εργασίες στις ακόλουθες βιοµηχανίες:».  

4. Το άρθρο 21 του Β.∆/τος της 16.3.1923 (ΦΕΚ 91/Α) ως εξής: 

«Οι χειριζόµενοι τα µηχανήµατα εξετάζονται προηγουµένως από το µηχανοδηγό, ο οποίος οφείλει να 
πεισθεί ότι είναι ικανοί για την εργασία αυτή. Σε κανένα δεν επιτρέπεται να αναµιγνύεται σε εργασία ξένη 
προς την ειδικότητά του. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής αποβάλλονται από την εργασία».  

5. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου µόνου του Π.∆/τος της 18/23.12.1926 (ΦΕΚ 437/Α) ως εξής:  

«Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση προσώπων κάτω του 15ου έτους στην επεξεργασία καπνού. Η 
απαγόρευση αυτή αφορά την εργασία του ανοίγµατος των δεµάτων και διαλογής των φύλων της 
ζύµωσης και καθάρισης των σωρών που έχουν ζυµωθεί, της αποξήρανσης σε κλειστά µέρη καθώς και 
την εργασία στη βιοµηχανία του καπνού, της κοπής και συσκευασίας και της κατασκευής σιγαρέττων».  

6. Το άρθρο µόνο του Π.∆/τος της 11/17.10.1932 (ΦΕΚ 371/Α), ως εξής:  

«Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση στα ορειχαλκουργεία, προσώπων κάτω του 18ου έτους».  

7. Το άρθρο 4 του Π.∆/τος της 10.9.1937 (ΦΕΚ 405/Α), ως εξής:  

«Απαγορεύεται η απασχόληση προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών σε µηχανήµατα κατεργασίας 
ξύλου».  

8. Η περίπτωση 3 του άρθρου 11 του ΑΝ 1204/38 (ΦΕΚ 177/Α), ως εξής: 

«3. Να µην προσλαµβάνουν στις εργασίες τους πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Στους κάτω των 18 ετών 
µισθωτούς απαγορεύεται και η ανάθεση της σάρωσης και γενικά της καθαριότητας των εργαστηρίων και 
των τόπων εργασίας. Σε όλη τη διάρκεια της σάρωσης οι καθαριστές πρέπει να φορούν αναπνευστικές 
προσωπίδες. Πρόσωπα κάτω των 18 ετών, εφόσον έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος, µπορεί να 
προσλαµβάνονται µόνον ως µαθητευόµενοι για επαγγελµατική εκπαίδευση και να απασχολούνται στην 
παρασκευή και χρήση µολυβδούχων χρωµάτων µέχρι τέσσερις ώρες την ηµέρα».  

9. Το άρθρο 15 του Β.∆/τος 464/68 (ΦΕΚ 153/Α'), ως εξής: 
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«Απαγορεύεται σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών η είσοδος σε στοιχειοθετήρια, στερεοτυπεία, 
λινοτυπικές µηχανές, χυτήρια µονοτυπίας και τσιγκογραφεία».  

10. Το άρθρο 22 του Β.∆/τος 590/68 (ΦΕΚ 199/Α') ως εξής:  

«Απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργοστάσια ή εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου ως 
εργάτες, ή µαθητευόµενοι πρόσωπα που δεν έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς 
και γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή που θηλάζουν».  

11. Το εδάφιο εε της παραγράφου α του άρθρου 1 του Ν. 678/77 (ΦΕΚ 246/Α') ως εξής: 

«εε. Χορήγηση δώρου για τη σύσταση της οικογένειας. Αν και οι δύο σύζυγοι εργάζονται, το δώρο 
καταβάλλεται σε εκείνον που ορίζεται µε κοινή δήλωσή τους και, αν δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, σε 
εκείνον που έχει τις µικρότερες αποδοχές. Το δώρο αυτό καταβάλλεται και στο γονέα που απέκτησε παιδί 
χωρίς γάµο, εφ' όσον έχει την επιµέλειά του».  

12. Το εδάφιο β του άρθρου 5 του Ν. 678/77, ως εξής: «β) Τους δικαιούχους, το ύψος, τον τρόπο και τις 
προϋποθέσεις χορήγησης του δώρου, για τη σύσταση της οικογένειας, του βοηθήµατος για το πρώτο 
παιδί και των βραβείων».  

Άρθρο 12 
Κυρώσεις 

1. Ο εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του νόµου αυτού τιµωρείται µε πρόστιµο από 20.000 δρχ. έως 
300.000 δρχ. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου επιθεωρητή εργασίας και 
εισπράττεται υπέρ της Εργατικής Εστίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. ∆εν θίγονται οι ισχύουσες 
ποινικές διατάξεις που προβλέπονται σε άλλους νόµους.  

2. Ο εργοδότης στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιµο δικαιούται να προσφύγει σε πρώτο και δεύτερο βαθµό 
στα τακτικά ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.   

(τα άρθρα 13 και 14 παραλείπονται, καθόσον δεν αφορούν θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων) 

Άρθρο 15 
Τελικές διατάξεις 

∆ιατάξεις νόµων, διαταγµάτων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών ή υπουργικών αποφάσεων, 
εσωτερικών κανονισµών ή οργανισµών επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, όροι ατοµικών συµβάσεων καθώς 
και διατάξεις που ρυθµίζουν την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, εφ' όσον είναι αντίθετες µε τις διατάξεις 
του νόµου αυτού, καταργούνται. 

Άρθρο 16 

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Παραγγέλοµεν να δηµοσιευθή στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το κείµενο του παρόντος και να εκτελεσθή 
ως νόµος του κράτους. 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1984 


