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Παιδική εργασία: Προσφορά ή εκμετάλλευση; 
 
 

ΜΕΡΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ 

 

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ  
Παρόλο που οι ορισμοί διαφέρουν, ως η παιδική εργασία ορίζεται η δουλειά 

που γίνεται από παιδιά κάτω των 15 ετών (σε μερικές αναπτυσσόμενες χώρες κάτω 
των 14) η οποία επιβαρύνει ή βλάπτει την σωματική, συναισθηματική, διανοητική, 
κοινωνική ή/και πνευματική ανάπτυξη ενός παιδιού.  

Ορισμένες φορές, η εργασία δεν βλάπτει τα παιδιά. Ενδέχεται ακόμη και να 
τα βοηθήσει να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και το αίσθημα της ευθύνης. Οι 
περισσότεροι συμφωνούν ότι όταν μιλάμε για παιδική εργασία, εννοούμε την εργασία 
που είναι επιζήμια και επιβλαβής για τα παιδιά, ή η εργασία που τους στερεί το 
δικαίωμα να αναπτυχθούν πλήρως, να παίξουν ή να πάνε στο σχολείο. Τα παιδιά που 
δουλεύουν αποτελούν, κατ’ επέκταση, εύκολα θύματα κακοποίησης, σωματικής και 
σεξουαλικής, από τους εργοδότες τους, και συχνά δουλεύουν σε εξαιρετικά 
ανθυγιεινά περιβάλλοντα, που αρκετές φορές καταλήγουν να είναι μοιραία για τη ζωή 

τους.  
Εξαιτίας της ευάλωτης θέσης τους, τα παιδιά που εργάζονται δεν 

απολαμβάνουν των βασικών εργατικών δικαιωμάτων, και όπως αναμενόταν, δεν 
λαμβάνουν και μισθούς ανάλογους με αυτούς των ενηλίκων. Τα παιδιά 
απασχολούνται πιο συχνά σε μη ελεγχόμενους κλάδους εργασίας της παγκόσμιας 
οικονομίας, όπως για παράδειγμα στον αγροτικό τομέα, και ως εκ τούτου βλέπουν 
τους εαυτούς τους να γίνονται στόχους κακοποίησης, προσβολών και σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης.  
Παγκοσμίως, η πλειοψηφία των παιδιών που εργάζονται προέρχεται από τις 

φτωχότερες κοινωνικές τάξεις. Ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις, 
αποτέλεσμα της φτώχειας των εθνικών και των φυλετικών διακρίσεων, αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες εξόδου των παιδιών από τη σχολική ζωή και βεβιασμένης 
ένταξης τους στην αγορά εργασίας. 

 
 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ο όρος παιδική εργασία δεν περιλαμβάνει όλες τις μορφές απασχόλησης 

παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν επεκτείνεται, λόγου χάρη, στα 
εκατομμύρια παιδιών που εργάζονται νόμιμα κάνοντας εργασίες συμβατές με την 
ηλικία τους και το επίπεδο ωριμότητάς τους, ούτε σε όσα βοηθούν στις ελαφρές 
εργασίες του σπιτιού μετά το σχολείο ή προσέχουν μικρότερα παιδιά κ.λπ. 
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Η παιδική εργασία με την έννοια της απασχόλησης που πρέπει να καταργηθεί 
διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 
 Εργασία παιδιών ηλικίας κάτω από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο, όπως ορίζεται 

από τις εθνικές νομοθεσίες σε συμφωνία με τους αποδεκτούς διεθνείς κανόνες, ή 
όποια εμποδίζει τη μόρφωση του παιδιού και την πλήρη ανάπτυξή του. 

 Εργασία επικίνδυνη για τη σωματική, ψυχική ή ηθική υγεία του παιδιού, είτε 
λόγω της φύσης της είτε λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελείται και 
η οποία ορίζεται ως επικίνδυνη εργασία. 

 Οι άνευ όρων χείριστες μορφές παιδικής εργασίας (Σύμβαση 182 για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού) που είναι οι εξής: 

1. Όλες οι μορφές δουλείας ή άλλων παρόμοιων πρακτικών, όπως η πώληση και το 
δουλεμπόριο παιδιών, η προσωπική δουλεία λόγω χρέους και η δουλοπαροικία 
καθώς και η καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής επιστράτευσης παιδιών για τη χρησιμοποίησή 
τους σε πολεμικές συρράξεις. 

2. Η σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού, η προμήθεια ή προσφορά παιδιού με 
σκοπό την πορνεία, την παραγωγή θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού 
χαρακτήρα. 

3. Η χρήση, προμήθεια ή προσφορά παιδιού με σκοπό παράνομες 
δραστηριότητες, ιδίως την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως 
περιγράφονται στις οικείες διεθνείς συμφωνίες. 

4. Η εργασία που λόγω της φύσης της ή των συνθηκών κάτω από τις οποίες 
εκτελείται είναι πολύ πιθανόν να βλάψει την υγεία ή την ασφάλεια ή την ηθική 
των παιδιών. 

Αυτές οι μορφές παιδικής εργασίας συνεπάγονται παραβίαση των 
δικαιωμάτων των παιδιών και πρέπει να εξαλειφθούν άμεσα. 

 
 5-14 ετών 

παιδιά        % 
(εκατ,) 

15-17 ετών 
παιδιά       % 
(εκατ.) 

Σύνολο 
παιδιά     % 
(εκατ.) 

Οικονομικώς ενεργά παιδιά 210,8         18         140,9         42 351,7      23 
Από τα οποία: απασχολούνται σε 
κάποια μορφή «παιδικής εργασίας» 

186,3         16   59,2         18 245,5      16 

Από τα οποία: 
Χείριστες μορφές παιδικής  εργασίας 
Παιδιά σε επικίνδυνες δουλειές 
Άνευ όρων χείριστες μορφές παιδικής 
εργασίας 

 
   -                 - 
111,3            9 
 
   -                 - 

 
   -                 - 
   59,2         18 
 
   -                 - 

 
178,3   11,5 
170,5    11 
 
   8,4      0,5 

 
Τα περισσότερα είδη παιδικής εργασίας σε όλο τον κόσμο είναι 

«καταναγκαστικά», με την έννοια ότι τα παιδιά διδάσκονται να αποδέχονται της 
συνθήκες διαβίωσής τους και να μην οραματίζονται ένα καλύτερο αύριο. Είναι τα 
παιδιά ενός «άλλου Θεού», που δεν πηγαίνουν σχολείο, δεν έχουν κοινωνική ζωή, 
είναι ευάλωτα σε φυσική και σεξουαλική εκμετάλλευση, δεν παίζουν, δεν 
διασκεδάζουν, δεν έχουν καμιά υποστήριξη από γονείς και φίλους.  

Είναι εκείνα τα παιδιά που δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί σε ευκατάστατες 
οικογένειες της Αφρικής, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και μέρους της Νότιας 
Ευρώπης. 



 5

Άλλη κατηγορία παιδιών είναι αυτά που ξαφνικά, σε ηλικίες οκτώ ή εννέα 
ετών, βρίσκονται σε καθεστώς σκλαβιάς καθώς γίνονται αντικείμενα συναλλαγής 
ανάμεσα στους γονείς τους και ιδιοκτήτες εργοστασίων με αντάλλαγμα 
αποπληρωμή χρεών ή είσπραξη μικρών δανείων. Η σκλαβιά των παιδιών μπορεί να 
είναι και ισόβια, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς τους σχεδόν ποτέ 
δεν καταφέρνουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.  

Τα παιδιά που εργάζονται στη βιομηχανία και τις φυτείες, δουλεύουν κάτω 
από εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες. Όσα εργάζονται στα λατομεία και τα ορυχεία 
υποφέρουν από πνευμονικές λοιμώξεις, άσθμα, βρογχίτιδα και φυματίωση. 

Τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που δουλεύουν στους δρόμους των 
μεγαλουπόλεων μπορεί να είναι ρακοσυλλέκτες, λούστροι, να καθαρίζουν τζάμια 
αυτοκινήτων στα φανάρια κ.α. Ένα στα δέκα από αυτά τα παιδιά, όχι μόνο εργάζεται 
αλλά και μένει στους δρόμους. Πολλά από αυτά καταλήγουν να απασχολούνται σε 
παράνομες δραστηριότητες. 

 
 

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
Βέβαια, το φαινόμενο της παιδικής εργασίας δεν είναι ένα 

πρωτοεμφανιζόμενο πρόβλημα, αφού απασχόλησε την διεθνή κοινότητα από το 
τέλος του A΄ παγκoσμίου πολέμου. Ήδη από το 1919 με την πρώτη διεθνή σύμβαση 
για την παιδική εργασία, καθιερώθηκε το 14ο έτος ως ελάχιστη ηλικία πρόσληψης 
παιδιών στην βιομηχανία. Ακολούθησε μια σειρά συμβάσεων για την νομική 
προστασία των παιδιών κι ενδεικτικά αναφέρουμε την σύμβαση του 1973 που 
απαγορεύει την παιδική εργασία πριν την συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης - και όχι κάτω των 15 ετών -. Η σύνδεση μεταξύ των δικαιωμάτων του 
παιδιού και της επιβίωσης και ανάπτυξής του, επιτεύχθηκε με την Σύμβαση των 
δικαιωμάτων του παιδιού το 1989, που επικυρώθηκε από 187 κράτη. Τα  
συμβαλλόμενα στη Σύμβαση - κράτη έχοντας υπόψη τους την Διακήρυξη της 
Γενεύης του 1924 για τα δικαιώματα του παιδιού αναγνωρίζουν ως παιδί (άρθρο 1) 
«κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση 
επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία». Στο άρθρο 
32 της ίδιας Σύμβασης αναγνωρίζεται το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται 
από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας 
που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, 
πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική του ανάπτυξη. 

 
Η Σύμβαση καλεί τα κράτη μέλη: 

α. να ορίζουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο στην 
επαγγελματική απασχόληση. 
β. να προβλέπουν μια κατάλληλη ρύθμιση των ωραρίων και των συνθηκών 
εργασίας. 
γ. να προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες κυρώσεις για να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Την παραπάνω σύμβαση ακολούθησε η έκθεση της Unicef «Η κατάσταση 
των παιδιών του κόσμου - 1996 για την οποία έγινε λόγος στην αρχή της μελέτης 
μας. Η Unicef επισημαίνει το υψηλό ποσοστό των παιδιών που εργάζονται σε 
ανεπτυγμένες χώρες και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εργοδότες προτιμούν 
να προσλαμβάνουν παιδιά διότι μπορούν να τα εκμεταλλευτούν πιο εύκολα 
(πίνακας 1).Από τον Οκτώβρη του 1997, στη διάσκεψη που οργανώθηκε στο 
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Όσλο της Νορβηγίας - από το Υπουργείο εξωτερικής βοήθειας της χώρας - 
αποφασίστηκε η προώθηση διεθνούς σύμβασης κατά της παιδικής εργασίας μέσα 
στο 1998.Εναν από τους «αρχαιότερους» μύθους όσον αφορά την παιδική εργασία 
καταρρίπτουν τα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη διάσκεψη του Όσλο, ότι 
δηλαδή αυτού του είδους η εργασία είναι «προνόμιο» μόνο των φτωχών κρατών, 
ότι είναι αναπόφευκτη στις εξαιρετικά φτωχές οικογένειες, ότι τα περισσότερα 
παιδιά εργάζονται σε εξαγωγικές βιομηχανίες κάτι που μπορεί να αλλάξει μέσω 
κυρώσεων μποϋκοτάζ και διεθνών κοινωνικών ρήτρων. 

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

 
Σύμφωνα με έκθεση της Unicef το 1996, 250 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται 

ανά τον κόσμο. Η έκθεση επισημαίνει ότι τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά είναι 
ηλικίας από 5 έως 14 ετών και απασχολούνται σε συνθήκες άκρως βλαβερές για την 
υγεία τους και την ανάπτυξή τους. 
 

Σήμερα ο παιδικός πληθυσμός συναντάται στον εργασιακό χώρο των 
υποανάπτυκτων και ανεπτυγμένων χωρών, να εργάζεται μαζί με τους ενηλίκους: σε 
σκληρές και ανθυγιεινές εργασίες. Τα σκήπτρα στην παιδική εργασία κρατά η Ασία 
και οι χώρες του Ειρηνικού (122,3 εκατομμύρια παιδιά) και η Αφρική (50 
εκατομμύρια) Στις φυτείες, όπου πολλές φορές εργάζονται αναγκαστικά (Σαν 
Σαλβαδόρ). Σε εργοστάσια ταπητουργίας όπου τα παιδιά κάθονται γονατιστά για 
ώρες στοιβαγμένα σε στενούς χώρους για να υφαίνουν τα «ωραιότερα» χαλιά του 
κόσμου (Ινδία, Πακιστάν). Σε βυρσοδεψεία, όπως στην Αίγυπτο, τα περισσότερα 
παιδιά εργάζονται πάνω από 8 ώρες την ημέρα.  

Οι μεγαλύτεροι αριθμοί παιδιών που εργάζονται είναι στην Ινδονησία 
(700.000), στη Βραζιλία (559.000), στο Μπανγκλαντές (300.000), στην Αϊτή 
(250.000), στην Κένυα (200.000), στο Νεπάλ (43.000) ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες 
ο αριθμός φθάνει τα 5,5 εκατομμύρια.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ένα παιδί κουβαλάει ένα σακί σκουπίδια στα περίχωρα του Καΐρου στην Αίγυπτο 
 

Στην Τζακάρτα το ένα τρίτο των οικιακών βοηθών – 400.000 άτομα – είναι 
κάτω των 15 ετών. Στην Αϊτή περίπου 250.000 παιδιά εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί 
και το 20% είναι 7-10 ετών. 
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Στο Νεπάλ παιδιά κουβαλούν τούβλα στο κεφάλι τους 

 
Στη Μαυριτανία κάθε χρόνο γεννιούνται χιλιάδες παιδιά σκλάβοι. Είναι μια 

μακραίωνη παράδοση, που αν και σταμάτησε με νόμο το 1980, ακόμη και σήμερα 
400.000 μαύροι Αφρικανοί δουλεύουν ως σκλάβοι σε Βερβερίνους.  

 

 
Δύο κορίτσια μεταφέρουν βαριούς κουβάδες με νερό σ' ένα κάμπινκ στο Sisophon στην 

Καμπότζη 
 
Στη Ζιμπάμπουε παιδιά δουλεύουν 60 ώρες τη βδομάδα μαζεύοντας βαμβάκι 

ή καφέ για 1 δολάριο. Στην Ινδονησία τα παιδιά δουλεύουν σε καπνοφυτείες για 0,60 
δολάριο τη μέρα  Στην Ονδούρα κορίτσια 12-13 ετών ζούσαν και εργάζονταν 
κλειδωμένα σε υφαντουργείο πολυεθνικής εταιρίας για πολλές ώρες, με άθλιους 
μισθούς, σε θερμοκρασία 40οC, χωρίς καθαρό πόσιμο νερό. 

 
Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της συνδεδεμένης εικόνας. Ίσως το αρχείο να έχει μετακινηθεί, μετονομαστεί ή διαγραφεί. 
Βεβαιωθε ίτε ότι η σύνδεση οδηγεί στο σωστό αρχείο και τη σωστή θέση.

 
Παιδί που "εργάζεται" σε εργαστήριο υφασμάτων στο Μπαγκλαντές 

 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω στοιχεία, 800.000 παιδιά εργάζονται στην 

Γερμανία, ενώ στη Γαλλία το φαινόμενο αναπτύσσεται στα πλαίσια της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγή. 
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Μόνο στην περιοχή του Παρισιού, μέσα σε ένα χρόνο 1.600.000 ώρες εργασίας 
προέρχονταν από παιδική εργασία. Τέλος, Μεξικανάκια εργάζονται σε φάρμες στην 
πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η έρευνα καταλήγει στη διαπίστωση, ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά εργάζονται επειδή ο εργοδότης ή ο γονέας 
επωφελείται από το φθηνό εργατικό κόστος. Και σε αντίθεση με την κοινή 
αντίληψη....λιγότερο από το 5% τω παιδιών εργάζονται σε εξαγωγικές βιομηχανίες. 
Αν παρατηρήσουμε τον χάρτη, θα συμπεράνουμε ότι το πρόβλημα των ανήλικων 
εργαζομένων είναι διεθνούς εμβέλειας. Οι αποκλίσεις, ωστόσο, των «επίσημων» 
αριθμών για τα εργαζόμενα παιδιά δημιουργούν το εξής ερώτημα: «Σχετίζεται η 
ένταση του φαινομένου, μόνο με την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας ή είναι 
απόρροια και άλλων παραγόντων;»Η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα δεν είναι τόσο 
απλή και μονοσήμαντη.  

 

 
 
 
 
 

Α. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΑ 

Η παιδική εργασία δεν είναι φυσικά μόνο ένα πακιστανικό φαινόμενο. Είναι 
ευρύτερα διαδεδομένη σε ολόκληρο τον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο. Υπολογίζεται ότι τα 
παιδιά κάτω των 14 ετών που εργάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο είναι πάνω από 100 
εκατομμύρια. Το Πακιστάν αποτελεί απλά την πιο κραυγαλέα περίπτωση γιατί, είναι 
η χώρα που έχει κάνει τα λιγότερα για την κατάργηση της παιδικής εργασίας. 
Ας σημειωθεί ότι τόσο το Πακιστάν, όσο και η Μεγάλη Βρετανία και ο Καναδάς, 
δέχονται στα στρατεύματά τους εθελοντές ακόμη και 16 ετών. Είναι γνωστό άλλωστε 
ότι η Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποίησε στο παρελθόν παιδιά 16 και 17 ετών στις 
ένοπλες συγκρούσεις στη Βόρεια Ιρλανδία.  

Το παράδειγμα αυτό καταρρίπτει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τον πρώτο από 
τους τέσσερις μύθους σχετικά με την παιδική εργασίες, ότι δηλαδή αυτή αποτελεί 
πρόβλημα μόνο του αναπτυσσόμενου κόσμου. Τα στοιχεία της Unicef, μας 
επιβεβαιώνουν για το αντίθετο. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με τους πιο 
μετριοπαθείς υπολογισμούς περίπου το 25% των 11χρονων και περίπου το 66% των 
14χρονων παιδιών εργάζονται, παρακολουθώντας παράλληλα και τα σχολικά του 
μαθήματα. Στη Μεγάλη Βρετανία η εργασία επιτρέπεται από την ηλικία των 13 ετών, 
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ενώ στο Νότιο Λονδίνο σε εργατικές λαϊκές συνοικίες το 40% των παιδιών 
εργάζονται. Σύμφωνα με την έρευνα του συνδικάτου G.M.B. τα κέρδη της 
εργοδοσίας από τη χρησιμοποίηση νέων σχολικής ηλικίας ανέρχονται σε 600 
εκατομμύρια λίρες. 

Ακόμα η Γερμανία καθώς αποτελεί ένα πολυπολιτισμικό κράτος με ιδιαίτερες 
πολιτικές ανακατατάξεις τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα ακόμα ενδιαφέρον πεδίο 
μελέτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδας, 
600.000 παιδιά εργάζονται στη Γερμανία από τα οποία - σύμφωνα με τη Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας - 300.000 παιδιά είναι τουρκικής υπηκοότητας. Η Γερμανική 
νομοθεσία απαγορεύει την παιδική εργασία, αλλά επιτρέπει στα παιδιά ηλικίας άνω 
των 13 ετών να απασχολούνται σε ελαφρές εργασίες και όχι για πάνω από 2 ώρες 
ημερησίως. Παιδιά άνω των 13 ετών δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν το σχολείο 
όταν εκπαιδεύονται σε κρατικό ή ιδιωτικό φορέα για πάνω από 35 ώρες την 
εβδομάδα. Ορίζει μάλιστα και τις βαριές ανθυγιεινές εργασίες οι οποίες δεν πρέπει να 
ασκούνται από παιδιά. 

Στην Ελβετία, τα δύο τελευταία χρόνια, υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Στο 
καντόνι της Γενεύης με την άδεια των αρχών επιτρέπεται η εργασία παιδιών από την 
ηλικία των 13 ετών. Στην Ισπανία η παιδική εργασία αφορά 200.000 άτομα. Η 
αύξηση της επιταχύνθηκε μετά την ψήφιση από την κυβέρνηση ενός νόμου που 
καταργούσε τους μέχρι τότε υπάρχοντες περιορισμούς για τις μαζικές απολύσεις. 
Οι αναφορές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας δεν περιορίζονται στις χώρες της 
Ευρώπης αλλά αναφέρονται και στις Η.Π.Α. όπου το φαινόμενο παρουσιάζει μεγάλη 
αύξηση. Η αύξηση αυτή, είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα 
παραγωγής, των εργασιών μερικής απασχόλησης και την αναζήτηση χεριών με 
αμοιβή περισσότερο ευέλικτη, λιγότερο ακριβή και χωρίς υπογραφή συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας. Έτσι, στις Η.Π.Α. στην αγροτική οικονομία, μόνο στην 
πολιτεία της Καλιφόρνια, απασχολούνται μισό εκατομμύριο παιδιά από την Κεντρική 
Αμερική. Στις φυτείες, στα σύνορα με το Μεξικό, παιδιά μόλις 4 χρόνων, 
πληρώνονται 2 δολάρια για 12ωρη «εργασία». 

Την ίδια στιγμή, από τις Η.Π.Α. προέρχεται η πρόβλεψη ότι στην πρώτη 
δεκαετία του 2000, ο αριθμός των εργαζομένων παιδιών θα διπλασιαστεί, φθάνοντας 
τα 400 εκατομμύρια άτομα. Όλες μάλιστα οι εκτιμήσεις συγκλίνουν με την πρόγνωση 
της νέας παγκόσμιας τάσης: η παιδική εργασία θα αυξηθεί. 
 
 
 

Β. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΣΜΟ  
 
1. Αίγυπτος 
Ο 13χρονος Essam Hussein περνά τις μέρες του, δουλεύοντας σε ένα 

συνεργείο στο κεντρικό Κάιρο και είναι ένα από τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που 
αναγκάζονται να δουλέψουν για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους. “Μισώ το 
σχολείο, μου αρέσει εδώ”, λέει ο Essam ο οποίος ονειρεύεται να αποκτήσει το δικό 
του συνεργείο μαζί με τα αδέλφια του. “Δουλεύω εδώ από πέρυσι”, λέει και δείχνει 
τα μηχανήματα του συνεργείου. 

Σε ένα κοντινό εργαστήριο, δουλεύει ο Mohammed Hassan 15 ετών, ο οποίος 
είναι απο τους τυχερούς καθώς εργάζεται μόνο στις καλοκαιρινές διακοπές. 
“Τουλάχιστον αν δεν προχωρήσω στο σχολείο θα έχω μια δουλειά”, λέει ο έφηβος 
Αιγύπτιος που κερδίζει περίπου 40 λίρες (5 ευρώ) την εβδομάδα. 
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1 στα 10 παιδιά ιδρώνουν κάτω από μια μηχανή αυτοκινήτου, γυρνούν στο 

δρόμο πουλώντας λουλούδια για μερικές πένες, ή συλλέγουν βαμβάκι στο Δέλτα του 
Νείλου αναγκασμένα να εργαστούν. Σε πολλές περιοχές της Αιγύπτου παιδιά 
αναγκάζονται απο τα 10 τους χρόνια να εργάζονται για να βγάλουν το μεροκάματο. 

Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, οι κυβερνήσεις οφείλουν να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να διευκολύνουν την πρόσβαση στην παιδεία, 
ιδιαίτερα για τα κορίτσια. 

Κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν σε εργατικά 
ατυχήματα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Το παράδειγμα του Πακιστάν: Νομοθετικό πλαίσιο και 

πραγματικότητα 
Η παιδική εργασία αποτελεί σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα στο Πακιστάν. Η 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επικυρώνει το γεγονός, αναφέροντας ότι πάνω 
από 8 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 14 ετών, εργάζονται σήμερα στο Πακιστάν 
(1995). Όμως σήμερα ο πραγματικός αριθμός των εργαζομένων παιδιών 
πιθανολογείται ανάμεσα σε 2 με 19 εκατομμύρια. Σχετική έρευνα στο Πακιστάν 
(1990-1991) αναφέρει ότι οι ανήλικοι εργαζόμενοι από 10 έως 14 ετών φθάνουν τα 2 
εκατ. Το Πακιστανικό Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάπτυξης όμως, θεωρεί ότι ο 
αριθμός των 2 εκατομμυρίων δεν είναι ακριβής εξαιτίας: 
1. μη αναφοράς στην παιδική εργασία επειδή είναι παράνομη και 
2. δεν συμπεριλαμβάνει την εργασία παιδιών κάτω των 10 ετών 

Ανεξάρτητα πάντως, από τα παραπάνω στοιχεία, είναι γεγονός, ότι 
εκατομμύρια παιδιά στο Πακιστάν, υποφέρουν από το σύστημα της «υποχρεωτικής» 
εργασίας. Μέχρι πρόσφατα τις εργασιακές σχέσεις στο Πακιστάν καθόριζε το 
προνόμιο του «peshgi» (αντι-πραγματικός). Όσο παρέμεναν απλήρωτα τα χρέη του 
«peshgi» ή έστω ένα μέρος τους, ο οφειλέτης/εργαζόμενος ήταν δεσμευμένος στον 
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πιστωτή/εργοδότη. Σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου, η οικογένεια του οφειλέτη 
ήταν υπεύθυνη για το χρέος του, καθώς αυτό κληρονομούνταν από γενιά σε γενιά. 
Όσον αφορά τα παιδιά το «peshgi», πληρώνεται από ένα γονιό ή κηδεμόνα ο οποίος 
μετά απαλλάσσει το παιδί από το χρέος. 

Η «υποχρεωτική» εργασία των ανηλίκων έχει γίνει ένα χαρακτηριστικό 
γνώρισμα στα καμίνια τούβλων, στα υποδηματοποιεία, στη βιομηχανία κατασκευής 
χαλιών, στη γεωργία και στην υφαντουργία. Μισό εκατομμύριο είναι δεσμευμένα» 
στην βιομηχανία κατασκευής χαλιών. μερικά από αυτά προέρχονται από το 
Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και την Μπούρλα. 

Από τον Σεπτέμβριο του 1998 απαγορεύεται η εφαρμογή του συστήματος του 
«peshgi». Ωστόσο, η απόφαση αυτή σταμάτησε μόνο ένα μέρος των χρεών του 
παρελθόντος. Η κατάργηση όμως του «peshgi» στην ουσία συντελέστηκε το 1992, με 
το νόμο για την υποχρεωτική εργασία που νομιμοποίησε της «banded ledor» στο 
Πακιστάν, καταργώντας όλα τα χρέη των εργαζομένων στους εργοδότες τους. 

 
 
Νομοθεσία για την παιδική εργασία στο Πακιστάν 
Στο Πακιστάν το νόμιμο όριο ηλικίας για εργασία είναι το 14ο έτος για 

μαγαζιά και εμπόριο, βιομηχανία, ναυτιλία και το 15ο έτος για ορυχεία και 
σιδηροδρομικούς σταθμούς4. Το Σύνταγμα της ισλαμικής Δημοκρατίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και την εργασία παιδιών κάτω των 14 ετών σε 
οποιαδήποτε εργασία: ορυχείο ή σε οποιαδήποτε επικίνδυνη απασχόληση. 
Ο νόμος για την κατάργηση της εξαναγκαστικής εργασίας καθιστά όλα τα έθιμα, τις 
παραδόσεις, τις πρακτικές, τα συμβόλαια ή τις συμφωνίες - που αφορούν την 
εξαναγκαστική εργασία - επικίνδυνα και παράνομα. Κάθε υποχρέωση απ’ την πλευρά 
των εργαζομένων για τα απλήρωτα χρέη τους καταργείται, ενώ οι παραβάτες αυτού 
του νόμου καταδικάζονται σε φυλάκιση από 2 έως 5 χρόνια και/ή με, πρόστιμο από 
50.000 ρούπιες. 

Ο νόμος για την παιδική εργασία του 1991 απαγορεύει την παιδική εργασία 
σε συγκεκριμένες ασχολίες και καθιερώνει τις συνθήκες εργασίας. Κανένα παιδί δεν 
επιτρέπεται να εργάζεται πλήρως ή μερικώς τη νύχτα. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση 
του Πακιστάν σε συνεργασία με τη Unicef το 1992, ανακοίνωσε ότι με βάση 
συντηρητικούς υπολογισμούς, ένα εκατομμύριο από 1,5 εκατομμύρια εργάτες σε 
βιομηχανίες κατασκευής χαλιών στο Πακιστάν ήταν παιδιά, τα περισσότερα από τα 
οποία ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από το 10ο έτος της ηλικίας τους. Πέραν από την 
ταπητουργία και άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι όπως η πλινθοποιία δεν μπορούσαν να 
επιβιώσουν χωρίς τους μικρούς εργάτες τους. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι πολλά από 
τα εργοστάσια που απασχολούν παιδιά, τα μετακινούν παράνομα.  

Αυτά τα παιδιά εργάζονται για 16 ώρες την ημέρα - σε εργασίες που 
θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία τους. Όταν τα παιδιά δεν είναι παραγωγικά 
πωλούνται σε συμμορίες ζητιάνων όπου συχνά κακοποιούνται. Πολλές προσπάθειες 
έχουν γίνει για την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων, όμως η συχνή μετακίνηση των 
παιδιών δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους και σε αρκετές περιπτώσεις που τα παιδιά 
δοκιμάζουν να δραπετεύσουν επιστρέφουν με τη «βοήθεια της τοπικής αστυνομίας. 

Η παιδική εργασία έχει προσλάβει επιδημικές διαστάσεις στο Πακιστάν. Οι 
στατιστικές της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν (ΕΑΔΠ) 
επισημαίνουν ότι ο αριθμός των παιδιών που αναγκάζονται να εργασθούν στο 
Πακιστάν βρίσκεται «μεταξύ 11 και 12 εκατομμυρίων παιδιών. Τα μισά από αυτά 
έχουν ηλικία μικρότερη των 10 ετών». 
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Γ. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
 
 

48 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ 
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 

 
 

  
 
 
Η παιδική εργασία είναι η σύγχρονη δουλεία. Μικρά παιδιά ηλικίας ακόμη 

και 5 ετών, αντί να παίζουν ή να πηγαίνουν στο σχολείο υποχρεώνονται να 
εργάζονται και μάλιστα, πολλές φορές κάτω από τις πιο σκληρές και απάνθρωπες 
συνθήκες, σε ορυχεία ή στους δρόμους. Παρ΄ότι τα δικαιώματα των παιδιών 
προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες ακόμη και σήμερα σε πολλές χώρες του 
κόσμου όπως και στη Λατινική Αμερική, το φαινόμενο ανθεί. Υπολογίζεται ότι 
περίπου 246 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο ηλικίας 5 έως 17 χρόνων 
εργάζονται. Από αυτά τα παιδιά -σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας- 
τα 179 εκατομμύρια εργάζονται σε δουλειές πολύ σκληρές οι οποίες θέτουν σε 
κίνδυνο την φυσική και πνευματική τους ακεραιότητα. 

 
 

"Τα ξημερώματα πουλούσαμε “πάντσος” (χοτ ντογκ) και το βράδυ 
φυλάγαμε αυτοκίνητα σε ένα πάρκινγκ. Καθάριζα παπούτσια στην πόλη αλλά 
συνέχιζα να πηγαίνω στο σχολείο. Όταν έγινα 10 χρονών είχα πλέον κουραστεί 

από το να δουλεύω τόσο πολύ", (Άνχελ Μπογαρίν από την Ουρουγουάη) 
 
 
Οι αριθμοί της ντροπής 

 
► Μόνο στη Λατινική Αμερική υπάρχουν 48 εκατομμύρια παιδιά που 

εργάζονται 
► Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο 22 χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν από αιτίες 

που σχετίζονται με την εργασία 
► Περίπου 8,4 εκατομμύρια παιδιά είναι θύματα δουλείας και πορνείας. 
► Επιπλέον περισσότερα από 100 εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά δεν 

πηγαίνουν στο σχολείο. 
► Οι περιοχές όπου εντοπίζεται έντονα το πρόβλημα της παιδικής 

εργασίας είναι: Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική και Καραϊβική, Μέση Ανατολή. 
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Λατινική Αμερική 
Το σκηνικό στη Λατινική Αμερική είναι εφιαλτικό. Στη Βραζιλία 7 

εκατομμύρια παιδιά αναγκάζονται ή υποχρεώνονται να εργάζονται. Στη Βραζιλία, 
στην Κολομβία και το Εκουαδόρ ένα ποσοστό 20% των παιδιών ηλικίας 10 με 14 
χρόνων, εργάζεται σε σπίτια. Περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5 με 
15 χρόνων εργάζονται σε αγροτικές δουλειές στη Γουατεμάλα, στην Ονδούρα, στην 
Νικαράγουα και στον Παναμά. 

 
 

 
Ένα κορίτσι μαζεύει στάχυα, κοντά στην πόλη Riobamba στον Ισημερινό 

 
 

 
Ένα μικρό παιδί κοιμάται στο τραπέζι όπου έφτιαχνε μαλακές μπάλες στο χωριό Cholomo 
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Περού και Βολιβία  
Σε ορυχεία εργάζονται περίπου 500 χιλιάδες παιδιά στο Περού και 13.500 

στη Βολιβία. Στο Εκουαδόρ περίπου 314 χιλιάδες παιδιά εργάζονται, σε έναν 
πληθυσμό 12 εκατομμυρίων κατοίκων. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα 
στοιχεία, στις πιο φτωχές χώρες της Καραϊβικής όπως Μπελίσε, Γκουγιάνα και 
Σουρινάμ η παιδική εργασία είναι ένα πρόβλημα που οξύνεται. 

 
 
Κολομβία 
Υπολογίζεται ότι 4 με 6 χιλιάδες παιδιά αποτελούν μέρος των 

παραστρατιωτικών οργανώσεων στην Κολομβία όπου έχουν μετατραπεί σε 
σκληρούς πολεμιστές. Η εκπαίδευση τους περιλαμβάνει πολλά βασανιστήρια και 
δοκιμασίες. Πολλά από αυτά τα παιδιά σκοτώνονται σε μάχες. 

 

 
   

Αργεντινή 
 Στην Αργεντινή η εταιρεία Nuestra Huella που εξάγει κοτόπουλα στην 

Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Κίνα, έχει κατηγορηθεί 
ότι απασχολεί χιλιάδες παιδιά στα εργοστάσια και φάρμες. Περίπου 57 χιλιάδες 
αγόρια και κορίτσια εργάζονται ως ρακοσυλλέκτες, μαζεύουν χαρτόνια από τους 
δρόμους. 

 “Η φτώχεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας αλλά υπάρχουν και άλλες 
αιτίες που γεννούν την παιδική εργασία όπως είναι η πολιτική και οικονομική 
αστάθεια, οι ανισότητες, η μετανάστευση, η εκμετάλλευση, οι πολιτιστικές 
πρακτικές, η έλλειψη εργασίας, η έλλειψη εκπαίδευσης” αναφέρει έκθεση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. 

 
 
Χιλιάδες παιδιά δουλεύουν στα ορυχεία 
Ένας από τους τομείς που ανησυχούν περισσότερο τους διεθνείς 

οργανισμούς που ασχολούνται με τα δικαιώματα των παιδιών είναι η εργασία στα 
ορυχεία. Σύμφωνα με υπολογισμούς στα ορυχεία εργάζονται περίπου ένα 
εκατομμύριο παιδιά και έφηβοι. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά εργάζονται σε 
μικρές βιομηχανίες που δεν έχουν άδεια και τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 

Οι εργασίες που συνήθως κάνουν τα παιδιά είναι: να δουλεύουν σε σπίτια, 
στην αλιεία, σε εργοστάσια, σε ορυχεία, σε βιομηχανίες, στους δρόμους ή στην 
πορνεία. 
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 Η Βραζιλία, η Γουατεμάλα, το Μεξικό, το Περού και η Βολιβία είναι οι 
χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής εργασίας στη Λατινική Αμερική. 

 
 

 
  

 
Μεγάλες εταιρείες στηρίζουν την παραγωγή τους εκμεταλλευόμενοι 

παιδιά 
 Η Οργάνωση Human Rights Watch σε μια έκθεση της αναφέρει ότι 

“εντόπισε παιδιά στο Εκουαδόρ τόσο νέα, ακόμη και 8 ετών, να εργάζονται σε 
φυτείες μπανάνας σε συνθήκες απαράδεκτες και σκληρές. Chiquita, Del, Monte, 
Dole, La Favorita, Bonita κατηγορήθηκαν επειδή χρησιμοποιούσαν φυτείες όπου 
εργάζονταν παιδιά. Η ιστοσελίδα Taringa δημοσίευσε έναν μακρύ κατάλογο με 81 
εταιρείες σε Ευρώπη και Αμερική οι οποίες χρησιμοποιούν στην δουλειά μικρά 
παιδιά. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται κορυφαίες εταιρείες αθλητικών 
παπουτσιών στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν εργοστάσια για να παράγουν τα προϊόντα 
τους στην Ασία, ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πολλοί πολυεθνικοί 
κολοσσοί. 

 Η παιδική εργασία δεν υπάρχει μόνο επειδή είναι μέρος του εμπορίου. Τα 
παιδιά – σκλάβοι δεν είναι μόνο θύματα της πολιτιστικής “καθυστέρησης” σε πολύ 
φτωχές χώρες αλλά και ένα εργαλείο του διεθνούς εμπορικού πολέμου. 

 
 
Παιδική εργασία στα εργοστάσια της Apple 
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Τουλάχιστον 11 παιδιά έως 15 ετών εντοπίστηκαν να εργάζονται σε τρία εργοστάσια 
της αμερικανικής εταιρίας, Apple, το 2009. Το γεγονός έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις 
και η ίδια η εταιρεία το παραδέχτηκε μετά από έρευνα που έκανε. Οι υπεύθυνοι της 
Apple ζητούν τώρα να μάθουν με ποιον τρόπο μπήκαν τα παιδιά στο εργοστάσιο και 
δηλώνουν ότι λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. 

Η ίδια η εταιρία παραδέχτηκε πως υπήρξε πράγματι το φαινόμενο της 
παιδικής εργασίας χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των συγκεκριμένων 
εργοστασίων ή σε ποια περιοχή του κόσμου. Πάντως είναι γνωστό ότι τα 
περισσότερα προϊόντα της Apple κατασκευάζονται στην Κίνα. 

Η εταιρία έχει επικριθεί επανειλημμένως για κακομεταχείριση των εργατών 
αλλά και φτωχές συνθήκες εργασίας, ενώ, την περασμένη εβδομάδα, 62 εργαζόμενοι 
σε εργοστάσια της Apple και της Nokia δηλητηριάστηκαν από το τοξικό n-hexane. 
Για το συγκεκριμένο εργοστάσιο, η Apple δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο. 

Όπως αναφέρεται στην βρετανική Telegraph, η Foxconn έχει κατηγορηθεί 
επίσης και ότι απειλεί τους υπαλλήλους της να εργάζονται σκληρά ενώ η εταιρία δεν 
έχει σχολιάσει τίποτα από όλα αυτά. Παράλληλα, σε έκθεση της Μη Κυβερνητικής 
Οργάνωσης China Labor Watch αναφέρει την σκληρή αντιμετώπιση των 
εργαζομένων από την Apple η οποία στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι τα 55 από τα 102 
εργοστάσιά της αγνοούν τον κανονισμό της εταιρίας, να μην εργάζεται παραπάνω 
από 60 ώρες το προσωπικό. Επιπροσθέτως, η ίδια είπε πως σε μια από τις 
εγκαταστάσεις της παραποιήθηκαν στοιχεία των εργαζόμενων ώστε να μη φανεί η 
παιδική εργασία. 

 
 
 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 
 
Εκμετάλλευση των εργατών στην Κίνα στο πλαίσιο της προετιμασίας για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου καταγγέλει διεθνής οργάνωση. 
 

Παιδιά εργάζονται για κάποια από τα επίσημα εμπορεύματα των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2008. 

Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκμετάλλευση των εργατών 
στην Κίνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Πεκίνου καταγγέλει διεθνής οργάνωση. 
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Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Playfair κάποια από τα επίσημα 
εμπορεύματα για τους Ολυμπιακούς του 2008 γίνονται με παιδική εργασία. Τα 
αναγκάζουν σε υπερωρίες και ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς. Η οργάνωση έχει 
καταγγείλει τέσσερις εταιρίες που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή αναμνηστικών 
από τους αγώνες.  

Τα κέρδη υπολογίζονται σε εκατομμύρια δολαρίων. Τις κατηγορίες 
αρνήθηκαν οι εταιρίες. Στόχος μας είναι να είμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι ηγέτες του 
Ολυμπιακού Κινήματος αναφέρεται στην ανακοίνωση του Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής. 

 
 
 
 
Το μέλλον γι’ αυτά τα παιδιά διαγράφεται ζοφερό, καθώς δεν τους δίνεται καν 

η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις και 
τις δεξιότητές τους αλλά και την κοινωνική τους θέση μέσα από το σχολείο. Βασικά 
δικαιώματα του παιδιού όπως το δικαίωμα στη μόρφωση και το δικαίωμα στο 
παιχνίδι είναι άγνωστα γι’ αυτά τα παιδιά. Κάποια δουλεύουν σε θορυβώδη κι 
επικίνδυνα εργοστάσια, άλλα στα χωράφια από την αυγή ως το σούρουπο, άλλα είναι 
θύματα της βιομηχανίας του σεξ. Πολλά είναι «αόρατα» κυριολεκτικά, καθώς 
δουλεύουν σε σπίτια ως οικιακοί βοηθοί, ή σε βιοτεχνίες κατασκευής χαλιών ή 
αθλητικών ειδών (π.χ. μπάλες στο Πακιστάν), συχνά με κάποια μορφή σκλαβιάς 
Κάποια τραυματίζονται σοβαρά ή πεθαίνουν πριν καν την εφηβεία. Για τα δε 
ψυχολογικά τραύματα και την καθυστέρηση στην πνευματική και σωματική 
ανάπτυξη ενός παιδιού που δουλεύει, είναι περιττό να κάνουμε λόγο. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 18

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σύμφωνα με την έρευνα της Unicef η Ελλάδα κατατάσσεται στις 
αναπτυσσόμενες χώρες που εφαρμόζουν «ελλιπή και ανεπαρκή» μέτρα για την 
προστασία της μητρότητας και του παιδιού. 

Τη διατύπωση αυτή, της Unicef, επαληθεύουν και τα δεδομένα της ελληνικής 
πραγματικότητας. Τεράστιο είναι το πρόβλημα της προστασίας του παιδιού στη χώρα 
μας. Αναφορικά με τη νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
παιδιών, ελάχιστες φορές ισχύει. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τα δικαιώματα 
των ανήλικων εργαζομένων καταπατώνται καθότι δεν εφαρμόζεται η ελληνική 
νομοθεσία που αφορά την απασχόληση των νέων. 

Σε μάστιγα, έχει εξελιχθεί η παιδική εργασία στην Ελλάδα, καθώς περίπου 
80.000 παιδιά στη χώρα μας, ηλικίας 14 έως 19 εργάζονται. Ειδικότερα, το φαινόμενο 
όπως τόνισαν οι υπεύθυνοι τείνει να πάρει τεράστιες διαστάσεις, με δεδομένο το 
γεγονός ότι για ηλικίες κάτω των δεκατεσσάρων ετών, δεν υπάρχουν στοιχεία για την 
εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα παιδιά που 
εργάζονται αποτελούν το 30% του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των νεαρών απασχολούμενων που καταγράφηκε το 
1996 (225 παιδιά ηλικίας 14 ετών και 9.210 νέοι 15-19 ετών στη Θεσσαλονίκη, 4.316 
και 118.101 σε ολόκληρη τη χώρα) δεν απολαμβάνει τα εργασιακά του δικαιώματα 
και πέφτει θύμα εκμετάλλευσης κυρίως σε θέματα ωραρίου, συνθηκών εργασίας και 
ασφάλισης. 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η ελληνική νομοθεσία για την εργασία ανηλίκων στηρίζεται σε διεθνείς 
συμβάσεις. Συγκεκριμένα με το νόμο 1182/1181 (άρθρο 10 της σύμβασης 138) η 
Ελλάδα αναθεώρησε τις διεθνείς συμβάσεις των ετών 1919-1965 με την έκδοση 
προεδρικών διαταγμάτων. Η ισχύουσα νομοθεσία για την εργασία ανηλίκων (Ν 
1837/89) είναι προσαρμοσμένη στις διατάξεις της 138 διεθνούς σύμβασης εργασίας, 
σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 14 ετών να εκτελούν ελαφρές 
εργασίες. 

Οι τελευταίες προσπάθειες - για τον καθορισμό των προϋποθέσεων εργασίας 
των ανηλίκων - έγιναν με το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος τον Οκτώβρη του 
1997. Τις προϋποθέσεις αυτές έθεσε το υπουργείο Εργασίας μαζί με τους αρμόδιους 
υπουργούς, σε μια προσπάθεια συμμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις 94/33/Εκ για την προστασία των νέων κατά της εργασίας. 
Το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος αφορά κάθε ανήλικο κάτω των 18 ετών ενώ 
ορίζει ως παιδί κάθε νέο που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του ή 
όποιος νέος υπόκειται ακόμα σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση (άρθρο 1). 
Παράλληλα, με βάση το άρθρο 4, απαγορεύεται η εργασία των παιδιών, εκτός αυτών 
που έχουν συμπληρώσει το 3ο έτος της ηλικίας τους - και κατόπιν άδειας της 
Επιθεώρησης Εργασίας - μπορούν να εργασθούν υπό προϋποθέσεις, σε καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή 
τηλεοπτικές εγγραφές (άρθρο 5). 

Σε εκτέλεση του άρθρου 2, η Υπ. Απόφαση 130627/90 παραθέτει εκτενή 
κατάλογο εργασιών που απαγορεύονται. Τέτοιες είναι εργασίες που συνεπάγονται 
έκθεση σε υπερβολικές δόσεις ακτινοβολίας, σε θορύβους υψηλής έντασης, υπόγειες 
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εργασίες σε μεταλλεία και λατομεία, εργασίες με εκσκαπτικά φορτωτικά 
μηχανήματα, εργασίες κατεδάφισης, εργασίες που συνεπάγονται την ανύψωση 
βάρους πάνω από κάποιο όριο, εργασίες που ενέχουν κίνδυνο πτώσης αντικειμένων, 
εργασίες σε έρευνες για λοιμώδεις ασθένειες. 

Με το Π.Δ. 329/1983 καθορίζονται οι εργασίες που ενέχουν κινδύνους για την 
ασφάλεια, την υγεία και την ανάπτυξη των ανηλίκων. Ειδικότερα αναφέρονται οι 
εργασίες που έχουν σχέση με παρασκευή, ανάμειξη ή χρησιμοποίηση ουσιών και 
παρασκευασμάτων που χαρακτηρίζονται ως ουσίες εκρηκτικές, τοξικές, 
καρκινογόνες, τερατογόνες, μεταλαξογόνες ή εύφλεκτα αέρια. 

Με το άρθρο 5 του ν.1837/89 ρυθμίζεται το ανώτατο όριο απασχόλησης σε 
ημερήσια και εβδομαδιαία βάση, ενώ απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται για τον ανήλικο η δυνατότητα πρόσβασής του στις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης. Ο ίδιος νόμος ρυθμίζει την αμοιβή (άρθρο 6), την άδεια (άρθρο 7) 
την υποχρέωση έκδοσης βιβλιαρίου εργασίας (άρθρο 8) και την τήρηση μητρώου 
ανηλίκου από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον εργοδότη (άρθρο 10 και υπ. 
απ.1390/89). 

Τέλος, με το άρθρο 18 προβλέπονται και οι σχετικές κυρώσεις, ποινικές και 
διοικητικές, στους παραβάτες εργοδότες αλλά και στους έχοντες την επιμέλεια των 
ανηλίκων όταν παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου για την εργασία των ανηλίκων. 

Πέραν, όμως, των παραπάνω βασικών ορισμών και του προσδιορισμού του 
ορίου ηλικίας για την εισαγωγή των νέων στην αγορά εργασίας, το Π.Δ. ορίζει ακόμα 
ότι: 

 
Απαγορεύεται η υπερωριακή και νυκτερινή απασχόληση από τις 10.00 το 

βράδυ έως τις 6.00 το πρωί των νέων κάτω των 18 ετών. 
Το άρθρο 7 θέτει τους όρους εργασίας των νέων ανήλικων εργαζομένων. Οι 

νέοι προστατεύονται από τους ειδικούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει η υγιεινή 
και ασφάλεια καθώς και η ανάπτυξή τους. Οι παράγοντες που μπορούν να θέσουν 
σε κίνδυνο την υγεία είναι φυσικοί, βιολογικοί και χημικοί αλλά και συγκεκριμένες 
διαδικασίες κατά την εργασία. 

 
Αναφορικά με τις υποχρεώσεις του εργοδότη, ο τελευταίος υποχρεούται να 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων νέων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας λαμβάνοντας υπόψη το 
άρθρο 7 του Π.Δ. 

Όμως η νομική κατοχύρωση των ανήλικων εργαζομένων στην Ελλάδα δεν 
αρκεί για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου, το οποίο - όπως φαίνεται και από την 
στατιστική τεκμηρίωση - έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και «ζητά» τη δραστική 
αντιμετώπισή του. 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, που παρουσιάζει αναλυτικά το περιοδικό 

«Εργασία» του ΟΑΕΔ, εργάζεται το 0,6% των 14χρονων παιδιών, το 9,8% των νέων 
15-19 χρονών και το 36,1% των νέων 20-24 χρονών. σε αυτά τα ποσοστά είναι 
προφανές ότι δεν αναφέρονται τα παιδιά που επικουρικά (;) εργάζονται στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, τα παιδιά των γεωργών και των κτηνοτρόφων, τα 
τσιγγανόπουλα και χιλιάδες άλλοι νέοι που προέρχονται από ομάδες που βρίσκονται 
στο οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο. 



 20

 
Κατηγορίες 

οικονομικής 
δραστηριότητας 

Ηλικία 

 14 15-19 
Γεωργία, 

κτηνοτροφία κλπ 3053 22.798 

Αλιεία 30 679 

Βιομηχανία - 32 

Ορυχεία, Λατομεία  556 16740 
Παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος, φυσικού αερίου 
και νερού  

- 58 

Κατασκευές 273 8857 

Εμπόριο 664 16373 
Ξενοδοχεία και 

εστιατόρια 199 8074 

Μεταφορές κλπ - 1766 

Τράπεζες - 448 
Αλλες 

δραστηριότητες 41 3654 

Παροχή υπηρεσιών - 4384 

Οικιακό προσωπικό - 397 

ΣΥΝΟΛΟ  4816 83989 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού, 1996 
 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων παιδιών ηλικίας 14 χρόνων (3.053 από 

4.816 συνολικά) ή ποσοστό 63,4% εργάζεται στην αγροτική παραγωγή και ακολουθεί 
το εμπόριο (664 νέοι), η βιομηχανία (556) και η οικοδομή (273). Αλλά στην αμέσως 
επόμενη (ηλικιακή) κατηγορία 15-19 χρονών, οι νέοι (22.798) εργάζονται στην 
γεωργία και την κτηνοτροφία και ακολουθούν οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία 
(16.470), στο εμπόριο (16.373), στην οικοδομή (8.857), τον τουρισμό (8.074). 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ οι νέοι, ως φτηνή και ανειδίκευτη 
εργατική δύναμη πραγματοποιούν τις πιο σκληρές εργασίες με αρνητικές επιπτώσεις 
τόσο στη σωματική τους διάπλαση και στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, 
όσο και την ψυχική τους υγεία. 

Από τη μια πλευρά έχουμε παιδιά 14 χρονών που εργάζονται (4.816 
επισήμως) ή λίγο μεγαλύτερα (83.989 στις ηλικίες 15 έως 19) δηλαδή έχουν εισέλθει 
στην παραγωγή αν και θα έπρεπε να πηγαίνουν στο σχολείο ή να σπουδάσουν και 
από την άλλη ένας στους δύο «ώριμους» νέους, ηλικίας 25 έως 29 χρονών - δηλαδή 
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σε μια στιγμή της ζωής τους που υποτίθεται ότι έχει ολοκληρωθεί η θεωρητική 
κατάρτιση και οι σπουδές τους - δεν εργάζεται. 

Οι αριθμοί όμως δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγματικότητα. Οι συντάκτες 
των πινάκων δεν υπολογίζουν τα παιδιά που αυτοαπασχολούνται (που ίσως είναι οι 
περισσότεροι) τους εργαζόμενους χωρίς βιβλιάριο εργασίας, τους εργαζόμενους σε 
οικογενειακές επιχειρήσεις, και τα παιδιά των οικονομικών προσφύγων, 
μουσουλμάνων και τσιγγάνων που είναι εκτός υπολογισμού. 
 
 
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια, 30.000 παιδιά δεν 
φοίτησαν ούτε στο δημοτικό σχολείο, ενώ 15.000 παιδιά το χρόνο εγκαταλείπουν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση, και 120.000 νέοι ηλικίας 15-19 χρονών δεν ολοκλήρωσαν 
την βασική - στοιχειώδη εκπαίδευση παρόλο που βρίσκονταν σε σχολική ηλικία όταν 
αυτή θεσμοθετήθηκε ως υποχρεωτική. 

 

Ροδόπης 16,4
3 Αιτ/νίας 14,

56 

Ξάνθης 29,7
3 Ευρυτανίας 22,

18 

Δράμας 8,68 Κορινθίας 12,
34 

Σερρών 13,7
1 Ευβοίας 12,

08 

Κιλκίς 10,2
0 Λακωνίας 15,

74 

Πέλλας 12,5
9 Αργολίδος 8,3

6 

Καστοριάς 2,45 Καβάλας 14,
31 

Κερκύρας 16,6
5 Χαλκιδικής 12,

62 

Θεσπρωτίας 14,0
8 Λέσβου 12,

56 

Άρτας 10,7
4 Χίου 9,6

3 

Λευκάδος 9,79 Σάμου 10,
83 

Κεφαλληνίας 10,6
8 Κυκλάδων 17,

55 

Ζακύνθου 30,4
3 Δωδεκανήσου 14 

Έβρου 8,92 Χανίων 9,2
9 

Ημαθίας 9,32 Ρεθύμνης 25,
99 

Γρεβενών 12,4 Ηρακλείου 15,
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1 66 

Τρικάλων 11,7
2 Λασιθίου 16,

41 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού, 1996 

 
Ενδιαφέρουσα και ένδειξη της μαθητικής διαρροής είναι η σύνδεσή της με 

την παιδική εργασία. Σύμφωνα με την έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το 
1997, 7 στους 10 μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο και βρίσκουν διέξοδο σε 
βοηθητικές εργασίες. Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει ότι ενώ οι διαρροές (στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση) έχουν μειωθεί στο 10% περίπου από την περασμένη 
δεκαετία, το πρόβλημα παραμένει οξύ σε ορεινούς νομούς της κεντρικής - δυτικής 
ηπειρωτικής περιοχής, στα νησιά, στη Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία και 
ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου, όπου τα παιδιά εγκαταλείπουν την 
εκπαίδευση για να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα ή να εργαστούν στον 
τουριστικό ή αγροτικό τομέα. 

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το 
σχολείο και μάλιστα την υποχρεωτική εκπαίδευση ενώ συναντάμε περίπου 50.000 
παιδιά να δουλεύουν σε εργοστάσια, χωράφια και καταστήματα.. Τα στοιχεία για την 
παιδική εργασία, που αναφέρονται δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα, 
καθώς δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση του φαινομένου στην πλειοψηφία 
των κρατών, όπως και στη χώρα μας. Άλλωστε, οι αριθμοί δεν θα μπορούσαν να είναι 
ακριβείς όταν καταμετρούν παιδικές ψυχικές «πληγές». Τις περισσότερες, μάλιστα, 
φορές υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι γονείς, όπως επιβεβαιώνει και το «Χαμόγελο του 
Παιδιού». Γονείς, για τους οποίους η τιμωρία δεν ήρθε ποτέ. Φαίνεται πως η 
πραγματικότητα κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για την καθιέρωση της 12η 
Ιουνίου ως την Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής εργασίας και ειδικότερα κατά 
του περιορισμού της παράνομης διακίνησης παιδιών, από το Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας. 

Όσον αφορά δε τους λόγους, που τους οδηγούν στην εργασία είναι η φτώχεια, 
οι άνισες εκπαιδευτικές δυνατότητες κατά γεωγραφική περιοχή, αρκετές φορές το 
αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον καθώς και η προκατάληψη απέναντι σε 
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες και τσιγγάνοι) οι οποίοι λόγω των 
προσφάτων πολιτικών ανακατατάξεων έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα. 
Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, εντείνει την εμφάνιση φαινομένων κοινωνικής 
παθογένειας μέσα στα οποία εντάσσεται και η παιδική εκμετάλλευση. 
Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί η σύσταση Ελληνικής Επιτροπής κατά της παιδικής 
εργασίας το καλοκαίρι του 1995 στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας για την 
αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας. 

Οπωσδήποτε, όμως, η ελληνική κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίσει - έστω και 
καθυστερημένα - τα προβλήματα που δημιουργούνται στους «νεαρούς» πολίτες της, 
όταν καταπατώνται τα δικαιώματά τους. Η παιδική εργασία αποτελεί, όντως, ένα 
σύγχρονο πρόβλημα και για τη χώρα μας και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. 
 
 
 
Η ΖΩΗ ΣΕ «ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ»  

Η Αγγελική, 13 ετών, μόλις τελείωσε την Α' γυμνασίου. Ζει σε ένα ευρύχωρο 
διαμέρισμα στα νότια προάστια, μαζί με τους γονείς της. Μοναχοκόρη και 
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μοναχοπαίδι, απορροφά κατ' αποκλειστικότητα όλη την αγάπη των γονιών της. Το 
καθημερινό πρωινό ξύπνημα είναι δεδομένο για την Αγγελική, που δε γίνεται πάντα 
με διάθεση. Θα προτιμούσε, όπως λέει, να είναι άρρωστη μια φορά τη βδομάδα για 
να ξυπνά αργότερα, να βλέπει τηλεόραση και να παίζει στον υπολογιστή. Όλα αυτά 
βέβαια τα κάνει αργά το απόγευμα, αφού έχει τελειώσει το σχολείο, τα αγγλικά το 
μεσημέρι και το διάβασμα. Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει παρουσιάστρια μουσικής 
εκπομπής ή αρχιτέκτων, απαντά με σίγουρο λόγο αλλά με αβέβαια μάτια. 

Ο 10χρονος Βασίλης, θα έπρεπε κανονικά να πηγαίνει στην Ε' τάξη του 
δημοτικού. Επίσης, θα έπρεπε κανονικά να είναι καθαρός, χωρίς τρύπια ρούχα και 
παπούτσια. Θα έπρεπε να βγαίνει έξω αφού έχει τελειώσει με το διάβασμα και οι 
γονείς του να τον τιμωρούν - με διάθεση διαπαιδαγώγησης - μόνο όταν δε διάβασε ή 
είπε κάποιο ψεματάκι. Άλλωστε, για ποιους άλλους λόγους μπορείς να μαλώσεις ένα 
παιδί; Στην περίπτωση, όμως, του Βασίλη τίποτα δεν κυλά κανονικά. Προς το παρόν, 
γυρνάει τα μαγαζιά κι απλώνει το χέρι σε αγνώστους, πουλώντας ανέχεια. Και μαζί 
με αυτήν, επιστρέφει πίσω σε όλους εμάς τη δική μας αδιαφορία, την ανοχή και την 
παθητικότητα. Έχει μάθει την Αθήνα πιο καλά κι από επαγγελματίες οδηγούς, χωρίς 
καμία επίγνωση των κινδύνων της πόλης. 

Δεν ξέρει τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει. Το μόνο που ενδιαφέρει τα 
πονηρά μάτια του είναι πώς θα σε πείσουν να τους αφήσεις 50 λεπτά. Είναι περίεργο, 
μέσα σε δύο παιδικά μάτια να βλέπεις τόση πονηριά, λες και αυτά τα μάτια έχουν 
αποτυπώσει την αποτυχία όλου του κόσμου. «Πρέπει να δουλεύω, γιατί έχουμε 
πρόβλημα στο σπίτι», λέει ο μικρός. Τι να του εξηγήσεις, τώρα; Ότι οι γονείς του 
είναι αυτοί που έπρεπε να δουλεύουν; Ότι θα έπρεπε να θεσμοθετήσει η «υγιής» 
κοινωνία ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πάντα θα εφαρμόζεται; 

Ο 15χρονος Ντίμπου, από τη Σενεγάλη δήλωσε στο συνέδριο του Όσλο το 
1997 να μην αποφασιστεί η κατάργηση της παιδικής εργασίας, διότι τότε οδηγούνται 
πολλά παιδιά στην πείνα, την εγκληματικότητα και την πορνεία. Η γονεϊκή αγάπη 
είναι τόσο σημαντική για την ανάπτυξη του παιδιού όσο και η τροφή. Κι όμως, 
κάποια παιδιά μοιάζουν να έχουν έρθει στον κόσμο γνωρίζοντας από πριν το ρόλο 
τους. Αυτό είναι το στοίχημα, στο οποίο θα κριθεί αυστηρά η κοινωνία μας: κατά 
πόσο μπορεί και θέλει να αλλάξει αυτούς τους ρόλους για τα παιδιά. Κατά πόσο θα 
καταφέρει μέρα με τη μέρα να ακούγονται λιγότερα παιδικά κλάματα και φόβοι 
εξαιτίας της εκμετάλλευσης τους. 
 
 

ΕΚΑΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

“Σε μια καφετερία μπαίνει ένα κοριτσάκι που πουλάει τριαντάφυλλα. Μας 
πλησιάζει, μας δείχνει το εμπόρευμά της. Παίζουμε και μιλάμε μαζί της. Το 

κοριτσάκι πάνω στη βιασύνη να πουλήσει την πραμάτεια του ξεχνά ένα 
τριαντάφυλλο πάνω στο τραπέζι μας... 

 
...Ψάξαμε να το βρούμε, για να της επιστρέψουμε το λουλούδι. Επιλέξαμε να το 
επιστρέψουμε όχι στο κοριτσάκι αλλά στη μαμά του, η οποία περίμενε λίγα μέτρα πιο 
πέρα. Η μαμά εμφανίστηκε στην αρχή με ενοχική τάση. Ήταν παράνομη 
μετανάστρια, Ρομά από την Αλβανία. Κρατήστε το, μας είπε. Προσπαθήσαμε να την 
πλησιάσουμε. Γι’ αυτό και της εξηγήσαμε πως καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτή τη 
διαδικασία προσπαθούσαν να επιβιώσουν με την 
οικογένειά της. Αυτή Είναι μια από τις 
καθημερινές εικόνες ενός από τα Παιδιά της 
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Διπλανής Πόρτας, που συναντά κανείς σε καφετερίες και σε άλλα μέρη στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης” εξηγεί στη “Μ” ο συντονιστής του προγράμματος και ψυχολόγος 
της μη κυβερνητικής οργάνωσης Praksis Νίκος Ασπρής. Το κακό είναι ότι από το 
2002 μέχρι σήμερα το φαινόμενο της παιδικής επαιτείας έχει αυξηθεί πολύ στην 
πόλη.  
“Εμείς δραστηριοποιούμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για περίπου 
πενήντα οικογένειες μεταναστών, δηλαδή για περίπου 100 παιδιά, ηλικίας από 5 
μέχρι 14 χρόνων, που ζητιανεύουν σε καφετερίες, μπαρ και δρόμους. Τα 
Ελληνόπουλα δεν τα συναντάμε στην επαιτεία αλλά σε χώρους εργασίας. Σε μικρή 
ηλικία θα συναντήσουμε παιδιά σε βιοτεχνίες, σε εργοστάσια, σερβιτόρους και σε 
άλλους χώρους”, επισημαίνει ο κ. Ασπρής. 

 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ – 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  

 
 
Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο που θωρακίζει τους ανήλικους από την 

εκμετάλλευση στον εργασιακό χώρο, η χώρα μας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. 
Μπορούμε όμως να ισχυριστούμε με την ίδια βεβαιότητα ότι το ίδιο 

συμβαίνει και στην καθημερινή πράξη; Η απάντηση είναι: «και βέβαια όχι». 
Και η απάντηση αυτή, δυστυχώς, έρχεται αβίαστα στο στόμα όλων μας, απλά 

και μόνον παρατηρώντας καθημερινά στη διαδρομή για την εργασία μας τα δεκάδες 
παιδιά που συναντάμε να επαιτούν στα φανάρια των δρόμων ή σε μια έξοδό μας 
εκείνα που έρχονται να μας πουλήσουν  λουλούδια σε κάποιο νυχτερινό κέντρο, όλα 
τους θύματα και αντικείμενο εκμετάλλευσης τις περισσότερες φορές των ίδιων των 
γονέων τους. 

Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι μόνο νομικό. Είναι πολιτικό και κοινωνικό. 
Μεγάλος είναι ο αριθμός των ανηλίκων και στη χώρα μας που εργάζονται για να 
αυξήσουν το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα σε βάρος της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης. Κυρίως πρόκειται για παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων 
οικογενειών, αναλφάβητων και προσφύγων. 

Σημαντικός παράγοντας για την εγκατάλειψη του σχολείου αποδεικνύεται η 
φτώχεια, δίνοντας στα παιδιά οικονομικά ασθενών οικογενειών, με πατέρα που δεν 
ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση, πιθανότητα επτά προς ένα να εργαστούν για να 
υποστηρίξουν τις οικογένειές τους. 

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στη χώρα μας υπάρχουν και φυλετικές (π.χ. 
Ρομά) και θρησκευτικές μειονότητες, καθώς και πολλοί οικονομικοί μετανάστες και 
παλιννοστήσαντες, για τους οποίες δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, γνωρίζουμε 
όμως από την εμπειρία μας ότι η παιδική εργασία στις ομάδες αυτές συναντάται σε 
πολύ υψηλά ποσοστά. 

Πιο συγκεκριμένα, δεν πρέπει να «επιδοτεί» κανείς την παιδική εργασία 
δίνοντας χρήματα στα παιδιά που δουλεύουν στο δρόμο. Αυτό που πρέπει να κάνει 
κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης είναι να ενημερώνεται, να συμπράττει με ΜΚΟ, να 
προσφέρει προσωπικά είδη και είδη διατροφής στα παιδιά του δρόμου και το πιο 
σημαντικό, να επιστήσει την προσοχή του σε αυτά τα παιδιά. Όλοι μαζί μπορούμε να 
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κλείσουμε την πόρτα στην εκμετάλλευση των παιδιών, να δώσουμε την απάντησή 
μας σε όσους ζουν σε βάρος τους! 

 
Παράλληλα, λοιπόν, με την αυστηρή εφαρμογή της σχετικής εργατικής 

νομοθεσίας από την Πολιτεία μέσω των εντεταλμένων για αυτό το έργο οργάνων της 
(Αστυνομία, Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Απασχόλησης κ.λπ), πολλά είναι 
αυτά που μπορούν να γίνουν ακόμη σε ατομικό αλλά κυρίως σε συλλογικό επίπεδο. 

Ένα από αυτά θα ήταν και η αύξηση των ηλικιακών ορίων για πλήρη έναρξη 
του εργασιακού βίου του νέου ανθρώπου μετά το 15ο έτος της ηλικίας του, που είναι 
σήμερα, μέσω της ταυτόχρονης νομοθετικής θέσπισης της δωδεκάχρονης 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Παράλληλα η παροχή διευκολύνσεων από τους εργοδότες προς τους 
ανήλικους εργαζομένους τους, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν το σχολικό 
πρόγραμμα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και η θεσμοθέτηση μηχανισμών 
εκπαιδευτικής στήριξής τους  εκ μέρους του Κράτους  

Ταυτόχρονα με διαρκή εγρήγορση, συντονισμένες ενέργειες και με κοινή 
δράση,  πολιτικά κόμματα,  μη κυβερνητικοί φορείς και οργανώσεις,  συνδικάτα, 
επαγγελματικά επιμελητήρια κ.ά.  όλοι μαζί αλλά και ο καθένας με τον δικό του 
ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο, μπορούν να συντελέσουν στη σταδιακή εξάλειψη του 
τραγικού φαινομένου της εκμετάλλευσης μέσω της «εργασίας» όλων των παιδιών του 
κόσμου,…. των παιδιών μας. 

 
 
Α. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας  
 
Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας καθιερώθηκε από τη 

Διεθνή Οργάνωση Εργασία με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και 
πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται 
ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης 
ενός καλά οργανωμένου δικτύου, που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από 
τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. 

Η 12η Ιουνίου είναι, επίσης, αφιερωμένη στα παιδιά της αφρικανικής ηπείρου, 
που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από 
αντίξοες συνθήκες. 

Το 1999 οι περισσότερες χώρες - μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως 
σήμερα, όμως, τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη 
εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 
εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των δέκα ετών και κάθε 
χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιάδες από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. 

Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, 
λατομεία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως 
χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση της UNICEF. 
Περιλαμβάνονται στα κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά, κάτω των 
18 ετών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να μορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, 
αποκτώντας εφόδια για μια καλύτερη ζωή. 

«Παιδιά ακόμη και πέντε ετών δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, εξορύσσοντας 
βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και τη 
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Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού 
ατυχήματος, να τραυματισθούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενή. 

Η UNICEF ξεκίνησε κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας 
σε φτωχές χώρες του πλανήτη, με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε 
ορυχεία και λατομεία και την εγγραφή τους σε σχολεία. 

Στην Ελλάδα, περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, 
βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά 
εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σ' ένα 
μέλλον ίσων ευκαιριών. 

Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το 
θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήματα του «Δικτύου για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού». Δηλαδή, να λειτουργήσει το από πενταετίας 
θεσμοθετημένο Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 
 
Β. Επιχειρήσεις 
 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι αιτίες της παιδικής εργασίας είναι σύνθετες και 

περιλαμβάνουν την φτώχεια , τα διαφορετικά στάδια οικονομικής ανάπτυξης , καθώς 
και διαφορετικές κοινωνικές αξίες και πολιτισμικές συνθήκες . 
Η Nestlé πιστεύει ότι η ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό και νομικό καθεστώς της κάθε χώρας . 
Οι ενέργειες για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας πρέπει να έχουν ως 

γνώμονα το συμφέρον των παιδιών , καθώς πολιτικές και εμπορικά μέτρα που δεν 
έχουν μελετηθεί εξαντλητικά ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση των παιδιών 
. 

Συνεπώς η Nestlé: 
- αντιτίθεται σε οποιανδήποτε μορφή εκμετάλλευσης των παιδιών . Η 

Εταιρεία δεν παρέχει εργασία σε παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία της 
υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης , όπως αυτή ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές . Η 
Nestlé έχει την απαίτηση από τους βιομηχανικούς προμηθευτές και τους εμπορικούς 
εταίρους της να εφαρμόζουν πολιτικές που ακολουθούν τα ίδια πρότυπα με τις 
Επιχειρηματικές Αρχές της Εταιρείας και διατηρεί το δικαίωμα να τις ελέγχει ως προς 
την συμμόρφωσή τους με αυτά . 

- Τηρεί την εθνική νομοθεσία σε όλες τις χώρες στις οποίες ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα και συμμορφώνεται με την Σύμβαση 138 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) σχετικά με την Ελάχιστη Ηλικία Απασχόλησης 
και την Σύμβαση 182 της ILO σχετικά με τις Χείριστες Μορφές Παιδικής Εργασίας . 
Οι συστάσεις της ILO βασίζονται στην Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Άρθρο 32). 

- Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ , τις κυβερνήσεις και την 
επιχειρηματική κοινότητα στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να αντιμετωπίσουν 
το πρόβλημα της παιδικής εργασίας . Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν την 
παρότρυνση για γενίκευση της καθολικής βασικής εκπαίδευσης , καθώς και κάθε 
πτυχή οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο . 
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Γ. UNICEF- Κυβερνήσεις  
 
Ο αγώνας μιας πόλης στην Παραγουάη ενάντια στην παιδική εργασία.  
Αστικοποίηση και φτώχεια στέλνουν το 1 στα 4 παιδιά στο μεροκάματο. 

Η πόλη του Κορονέλ Οβιέδο είναι στη λεωφόρο που ενώνει την Παραγουάη με τη 
γειτονική Βραζιλία, κάπου 137χλμ. από την πρωτεύουσα Ασουνθιόν. Παρά το 
γεγονός πως ακόμα υπάρχουν αρκετοί χωματόδρομοι στην πόλη η νέα λεωφόρος έχει 
φέρει μεγάλη οδική κυκλοφορία στην περιοχή και έκανε την κάποτε κοιμισμένη πόλη 
ένα εμπορικό σταυροδρόμι. Ο πληθυσμός αυξάνει ραγδαία καθώς κόσμος από τις 
αγροτικές περιοχές έρχεται προς αναζήτηση εργασίας. 

Όμως το να βγάλεις το ψωμί σου εδώ δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Πάνω από 
το 15% του πληθυσμού της Παραγουάης ζει με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα 
και σύμφωνα με επίσημες έρευνες, το ένα στα τέσσερα παιδιά ηλικίας 10 με 17 ετών 
αναγκάζονται να εργασθούν για να τα βγάλουν πέρα. 

Στο Κορονέλ Οβιέδο βλέπει κανείς παιδιά να πουλάνε φρούτα, ξηρούς 
καρπούς και μικροπράγματα σε όλο το μήκος της λεωφόρου, ή να καθαρίζουν τα 
τζάμια των αυτοκινήτων στους δρόμους της πόλης. Από το δρόμο στη σχολική 
αίθουσα! 

Το πρόγραμμα «Ζωή και Κοινότητα» (Vida y Comunidad) έχει βάλει σκοπό 
να αλλάξει αυτή την κατάσταση στην πόλη. Το πρόγραμμα αυτό που λαμβάνει 
οικονομική και τεχνική υποστήριξη από τη UNICEF το διαχειρίζεται η δημοτική 
αρχή της πόλης και συμπεριλαμβάνει αρκετούς τοπικούς φορείς. 

Το πρόγραμμα προσφέρει "Ανοικτά Κέντρα" όπου εργαζόμενα παιδιά 
μπορούν να περνούν το χρόνο τους όταν δεν είναι στο σχολείο και λαμβάνουν 
υποστήριξη για τα μαθήματά τους, ένα ή δύο γεύματα, βασική ιατρική φροντίδα και 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αναψυχής. Κοινωνικοί λειτουργοί 
βοηθούν τις οικογένειες των παιδιών για να εξασφαλίσουν πως τα παιδιά θα μείνουν 
σχολείο. 
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Τα δύο αυτά κορίτσια έχουν μειώσει τις ώρες που δουλεύουν στους δρόμους του Κορονέλ Οβιέδο και πηγαίνουν τακτικά 

σχολείο με τη βοήθεια του προγράμματος  «Ζωή και Κοινότητα». 
 
 

 
Παιδιά που δούλευαν όλη την ημέρα στους δρόμους, μπορούν τώρα να απολαύσουν ένα μάθημα μουσικής σε 

ένα από τα Ανοικτά Κέντρα του προγράμματος «Ζωή και Κοινότητα» πριν πάνε στο σχολείο. 
 

 
Δ. Σχολείο – Εκπαιδευτική κοινότητα 
Το σχολείο δεν μπορεί να μένει ανεπηρέαστο, μιας και πλήττεται κι αυτό από 

τις πολιτικές λιτότητας και περιορισμού των δαπανών για την Παιδεία. Έτσι, στα 
πλαίσια της «εξοικονόμησης θέσεων εργασίας» και «περικοπής κονδυλίων», θεσμοί 
αντισταθμιστικής αγωγής (της αγωγής δηλ. που βοηθάει μειονεκτούντα τμήματα του 
μαθητικού πληθυσμού) που είχαν καθιερωθεί στη χώρα μας περιορίζονται δραστικά. 
Ένα παράδειγμα είναι οι τάξεις υποδοχής παλιννοστούντων που πριν μερικά χρόνια 
ήταν 35 στα Χανιά, πέρσι είχαν απομείνει 5, ενώ και πάρα πολλά τμήματα ένταξης 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες δεν λειτούργησαν πέρσι. Και φέτος, ελάχιστα από 
τα τμήματα υποδοχής και τμήματα ένταξης ξεκίνησαν να λειτουργούν, κι είναι 
άγνωστο το μέλλον. 

 Η μη λειτουργία αυτών των θεσμών πλήττει τους αδύνατους μαθητές, κατά 
κανόνα φτωχών οικογενειών που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για «ιδιαίτερα», 
σπρώχνοντάς τους ουσιαστικά έξω από το σχολείο, στους δρόμους και την 
εκμετάλλευση. 
Τα λέμε όλα αυτά, γιατί το εκπαιδευτικό κίνημα πιστεύει ακράδαντα ότι, μπορεί η 
εκπαίδευση να μην λύνει το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα της φτώχειας, διευρύνει όμως 
τους ορίζοντες των παιδιών και προετοιμάζει τους δημοκρατικούς πολίτες του αύριο. 
Αποτελεί κατάκτηση των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων η δημιουργία του 
δημόσιου σχολείου και η λειτουργία σε αυτό θεσμών αντισταθμιστικής αγωγής, που 
ενισχύουν τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της 
κοινωνικής και οικονομικής τους θέσης . Γι΄ αυτό, υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε 
τη λειτουργία τμημάτων με μικρούς αριθμούς μαθητών, τη λειτουργία σχολείων στην 
αγροτική ύπαιθρο, τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών που διευκολύνουν τη 
μάθηση και τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας θεωρεί πως η λύση βρίσκεται στην 
εκπαίδευση, στην "παροχή δημόσιας, δωρεάν, υποχρεωτικής εκπαίδευσης" που, εκτός 
από τα αυτονόητα κοινωνικά και ανθρωπιστικά, θα δημιουργούσε και οικονομικά 
οφέλη... Φυσικά απαιτούνται πόροι: 760 δισ. δολάρια για τουλάχιστον 20 χρόνια που 
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θα απέδιδαν -με στεγνά οικονομικά στοιχεία- 4.000 δισ. δολάρια. Παράλληλα, 
χρειάζονται και εκπαιδευτικοί: 18 εκατομμύρια αν θέλουμε μέχρι το 2015 να 
πιάσουμε το στόχο, σε όλο τον κόσμο να προσφέρεται βασική εκπαίδευση... 

Αντί να ξοδεύεται νεοφιλελεύθερη φαιά ουσία (λέμε τώρα...) για 65ωρα και 
ιδιωτικοποιήσεις της εκπαίδευσης, ιδού μερικοί σοβαροί στόχοι για τις κοινωνίες μας 
και τις πολιτικές δυνάμεις. 

Η μεγάλη μάχη κατά της παιδικής εργασίας θα δοθεί βέβαια στους 
κοινωνικούς αγώνες για μια δίκαιη κοινωνία, χωρίς πλούσιους και φτωχούς. Όμως ως 
τότε έχουμε το καθήκον να κρατήσουμε τα φτωχά παιδιά μακριά από τους δρόμους, 
μέσα στο σχολείο, και να τα ενισχύσουμε με αντισταθμιστική αγωγή. 

Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, για την οποία 
απαραίτητη είναι η αναδιανομή του εισοδήματος, να πάψουν δηλαδή οι πλούσιοι να 
γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Ζούμε ευτυχώς σε εποχές που η 
φτώχεια δεν θεωρείται «φυσικό φαινόμενο», το «μαύρο ριζικό», «θέλημα θεού». 
Σήμερα, είναι ευρύτατα παραδεκτό ότι για τη φτώχεια ευθύνεται ο πλουτισμός των 
ολίγων κι η έλλειψη κοινωνικής πολιτικής ή καλύτερα θεσμών κοινωνικής 
αλληλεγγύης, μέσα από τους οποίους θα κατευθύνονται κονδύλια στους οικονομικά 
ασθενέστερους. Όμως οι πολιτικές λιτότητας των τελευταίων χρόνων, οι πιέσεις για 
φοροαπαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγάλα εισοδήματα, ο περιορισμός 
του κοινωνικού κράτους, οδηγεί ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού στη 
φτώχεια, την ανεργία και την παιδική εργασία. 

     
 
 
Ε. Κοινωνικοί φορείς στην Ελλάδα(Στήριξη στα παιδιά) 
 
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ¨ 
 
Το πρόγραμμα “Παιδιά της Διπλανής Πόρτας” λειτουργεί από το 2001 μόνο 

στη Θεσσαλονίκη. Άρχισε όταν από έρευνες αποκαλύφθηκε ότι είχε αυξηθεί στη 
Θεσσαλονίκη το φαινόμενο της παιδικής εργασίας και της επαιτείας. “Βασικός 
στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του φαινομένου της παιδικής εργασίας στη 
Θεσσαλονίκη και η ένταξη των παιδιών και των οικογενειών τους σε εκπαιδευτικές 
διαδικασίες και η ενδυνάμωσή τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα”.  
H Praksis έχει πολυετή εμπειρία με το φαινόμενο της παιδικής εργασίας στους 
δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μέσα από το πρόγραμμα “Παιδιά της Διπλανής 
Πόρτας”, η οργάνωση παρεμβαίνει στο δρόμο (streetwork), στηρίζει τα παιδιά που 
εργάζονται ή επαιτούν και τις οικογένειές τους, παρέχοντας δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχοκοινωνικές, παιδαγωγικές και νομικές 
υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια η Praksis συνεργάζεται με το διεθνές “Δίκτυο για τα 
Παιδιά του Δρόμου” (Consortium for Street Children) για την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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2. ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 
Τριακόσιες χιλιάδες κλήσεις, ή καλύτερα εκκλήσεις, προς το «Χαμόγελο του 

Παιδιού» (10-56) μέσα σε ένα έτος αναζητώντας ανθρωπιά και στήριξη. 
«Ένα παιδί ταλαιπωρημένο, καταπονημένο, θύμα εκμετάλλευσης θα βγάλει το 

πρόβλημά του στην κοινωνία, αργότερα. Θα γίνει παραβατικό και θα εκμεταλλεύεται 
με τη σειρά του άλλους», μας είπε από τις εμπειρίες - μαρτυρίες που έχει ο κ. 
Γιαννόπουλος και συνέχισε: «Θύματα είναι και όσοι δίνουν χρήματα γιατί όταν δίνεις 
σε παιδιά που ζητιανεύουν το μόνο που κάνεις είναι να παρατείνεις το χρόνο τους 
στην παρανομία. Όταν αλλάζει η μορφή εκμετάλλευσης για αυτά, αλλάζει από την 
επαιτεία προς την διακίνηση ναρκωτικών και τη πορνεία. Άλλα πάλι εξαφανίζονται». 

Εκεί όμως που «χωλαίνει» το σύστημα, είναι σε ό,τι αφορά στη τιμωρία των 
υπευθύνων. Και δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι γονείς. 
Ακατάλληλοι γονείς που εκμεταλλεύονται την αθωότητα των παιδιών τους. 
Ανάρμοστοι κηδεμόνες που ωθούν τα παιδιά τους στη παραβατικότητα και την 
καταδεικνύουν ως τρόπο ζωής. Μανάδες, που χρησιμοποιούν προς όφελός τους, όχι 
μόνο το σώμα των ανυπεράσπιστων παιδιών τους - όπως νομίζουν - αλλά και την 
ψυχή τους. Πατεράδες, που αλλάζουν τα παιδιά τους χέρια, τα νοικιάζουν, χωρίς να 
βλέπουν ποτέ πόσο ασύμβατος με την ηλικία τους είναι ο δρόμος στον οποίο τα 
υποχρεώνουν να τρέχουν. Να τρέχουν μακριά από το γέλιο, την ανεμελιά, τις 
ικανότητές τους. «Κανείς δε τιμωρείται. Κάτω από τις λέξεις Μάνα και Πατέρας 
κανείς δε τιμωρείται και τίποτα δεν αλλάζει «, ομολογεί ο κ. Γιαννόπουλος. 

Καθημερινοί άνθρωποι στηρίζουν με όλους τους τρόπους το «Χαμόγελο». 
Όμως, οι δυνατότητες παροχής βοήθειας και η φιλοξενία παιδιών από το «Χαμόγελο» 
στερεύουν. Δεν υπάρχουν χώροι. Ήδη φιλοξενούνται 210 παιδιά. «Έχουμε πει «όχι» 
σε 800 παιδιά», λέει ο πρόεδρος του οργανισμού και η φωνή του βάφεται με πικρία. 
Και συνεχίζει με περηφάνια για τα «παιδιά» του: «Το σπίτι μας γίνεται σπίτι τους. Σα 
μια ελληνική οικογένεια, να σπουδάσουν, να εργαστούν. Όμως, δε θέλουμε να τα 
έχουν κι όλα έτοιμα και να σταματήσουν να παλεύουν στη ζωή τους. Δε θα βρεθεί 
ούτε ένα από τα παιδιά μας να έχει πέσει στη παρανομία. Εμείς έχουμε αρχές, έλεγε η 
Μαριλένα». 

 
 
 
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ «ΆΡΣΙΣ» 
 
Τα στελέχη και οι εθελοντές της «ΆΡΣΙΣ» ασχολούμενοι με τα «παιδιά του 

δρόμου» από το 1998 στη Θεσσαλονίκη, διένειμαν πληροφοριακό υλικό και 
ενημέρωναν το κοινό για τις δράσεις της «ΆΡΣΙΣ» και το φαινόμενο της παιδικής 
εργασίας στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η ομάδα ραδιοφωνικών παραγωγών του 
Πολυπολιτισμικού Ραδιοφώνου «Community Voice Thessaloniki», στηρίζοντας τις 
δράσεις της «ΆΡΣΙΣ», έκανε ζωντανές εκπομπές σε μια προσπάθεια προσέλκυσης 
του κοινού. Τέλος, η ομάδα των εθελοντών ποδηλατών του προγράμματος «Η πόλη 
μου με ποδήλατο», στο οποίο συμμετέχει η «ΆΡΣΙΣ», αφιέρωσε μία από τις 
διαδρομές στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης και παρέδωσε 
ψήφισμα – καταγγελία αναφορικά με την παιδική εργασία, στη Δημοτική Αρχή της 
πόλης. Η «ΆΡΣΙΣ» μέσα από τη δράση της βιώνει καθημερινά τις εμπειρίες και τις 
πραγματικότητες των ανηλίκων και γνωρίζει τα ζητήματα που οι περισσότεροι 
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αγνοούν. Στόχος είναι όμως να γνωρίζουν όλοι… γιατί η δημόσια διαμαρτυρία 
μπορεί να οδηγήσει σε δράσεις που επιτέλους, θα προασπίσουν τα δικαιώματα των 
ανηλίκων και θα κάνουν πράξη την «αυτονόητη» για όλους υποχρέωση παροχής 
φροντίδας και εγγυήσεων σε όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας. 

Τα παιδιά που εργάζονται σήμερα στο δρόμο στερούνται των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους, όπως ασφάλεια, εκπαίδευση και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. 
Στερούνται της παιδικότητάς τους και είναι εκτεθειμένα στον κόσμο των ενηλίκων με 
αποτέλεσμα να ωριμάζουν πρόωρα και να κοινωνικοποιούνται ατελώς, ενώ το 
κοινωνικό και επαγγελματικό τους μέλλον διαγράφεται αβέβαιο και αδιέξοδο. 

Οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν για την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων που 
δεν ταιριάζουν σε μια κοινωνία που θέλει να αυτοχαρακτηρίζεται «πολιτισμένη». Πιο 
συγκεκριμένα, δεν πρέπει να «επιδοτεί» κανείς την παιδική εργασία δίνοντας 
χρήματα στα παιδιά που δουλεύουν στο δρόμο. Αυτό που πρέπει να κάνει κάθε 
ευαισθητοποιημένος πολίτης είναι να ενημερώνεται, να συμπράττει με ΜΚΟ, να 
προσφέρει προσωπικά είδη και είδη διατροφής στα παιδιά του δρόμου και το πιο 
σημαντικό, να επιστήσει την προσοχή του σε αυτά τα παιδιά και να ενημερώνει τις 
οργανώσεις που ασχολούνται με την παιδική εκμετάλλευση. 

Όλοι μαζί μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα στην εκμετάλλευση των 
παιδιών, να δώσουμε την απάντησή μας σε όσους ζουν σε βάρος τους, αλλά και να 
δείξουμε ότι πίσω από τα θετικά νούμερα σταδιακής μείωσης της παιδικής εργασίας 
και εκμετάλλευσης που θέλει να δείχνει το επίσημο κράτος, υπάρχουν άνθρωποι, 
υπάρχουν παιδιά που βιώνουν την πιο σκληρή καθημερινότητα στη χώρα μας. 

Τι μπορεί να γίνει γι’ αυτά τα παιδιά; Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι η 
καταπολέμηση της φτώχειας, για την οποία απαραίτητη είναι η αναδιανομή του 
εισοδήματος, να πάψουν δηλαδή οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί 
φτωχότεροι. Ζούμε ευτυχώς σε εποχές που η φτώχεια δεν θεωρείται «φυσικό 
φαινόμενο», το «μαύρο ριζικό», «θέλημα θεού». Σήμερα, είναι ευρύτατα παραδεκτό 
ότι για τη φτώχεια ευθύνεται ο πλουτισμός των ολίγων κι η έλλειψη κοινωνικής 
πολιτικής ή καλύτερα θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα από τους οποίους θα 
κατευθύνονται κονδύλια στους οικονομικά ασθενέστερους. Όμως οι πολιτικές 
λιτότητας των τελευταίων χρόνων, οι πιέσεις για φοροαπαλλαγές στις μεγάλες 
επιχειρήσεις και στα μεγάλα εισοδήματα, ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους, 
οδηγεί ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια, την ανεργία και 
την παιδική εργασία. 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 2: ΕΡΕΥΝΑ 
 

Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 
 
 Παρουσίαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ανηλίκων στην εργασία 
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 Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων μιας τέτοιας επιλογής 
 

2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
 Να ενημερωθούν οι μαθητές για τα δικαιώματα των ανηλίκων που εργάζονται και 

γενικότερα των εργαζόμενων 
 
 Να διερευνηθούν : η συχνότητα της παιδικής εργασίας στην περιοχή, οι συνθήκες 

εργασίας αλλά και οι αντιλήψεις των μαθητών και των γονιών τους ως προς το 
θέμα 

 
 Να προβληματιστούν οι μαθητές, οι γονείς και οι καθηγητές ως προς τις 

κοινωνικές, ηθικές και ψυχολογικές επεκτάσεις του φαινομένου της παιδικής 
εργασίας 

 
 Να αναπτύξουν οι μαθητές κριτική σκέψη και να είναι σε θέση μελλοντικά να 

διεκδικήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα. 
 

3. ΔΕΙΓΜΑ 
 

ΤΑΞΗ: Γ Γυμνασίου Λουτρού 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 33 
ΑΓΟΡΙΑ: 19, ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 14 
 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
 
Για το πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια 

για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου Λουτρού και ερωτηματολόγια για τις 
επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Λουτρού. 

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε από 30-10-2009 μέχρι 30-04-

2010. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις όπου οι μαθητές εξέφρασαν τις 
απόψεις τους όσον αφορά το φαινόμενο της παιδικής εργασίας και αφού 
καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια επιλογής γενικής και τεχνικοεπαγγελματικής 
εκπαίδευσης από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς διανεμήθηκαν στους μαθητές της 
Γ’ Γυμνασίου Λουτρού. Στη συνέχεια δόθηκαν σύντομες οδηγίες και διευκρινήσεις 
ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης τους. Ακολούθησε η συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων από τους μαθητές . Τέλος πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των 
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δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα. Οι απαντήσεις των μαθητών Γυμνασίου 
τοποθετήθηκαν σε πίνακες - γραφήματα. 

Επίσης καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια για μαθητές Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ 
ή απόφοιτους και των δυο τύπων σχολείου από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. 
Διανεμήθηκαν στους μαθητές του Γυμνασίου που γνώριζαν παιδιά που φοιτούν στο 
Λύκειο ή έχουν αποφοιτήσει από αυτό να τους τα μοιράσουν και να τους δώσουν 
διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης τους. Τέλος 
πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα. Οι 
απαντήσεις των μαθητών των δυο τύπων Λυκείου τοποθετήθηκαν σε πίνακες - 
γραφήματα. 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΚΗ 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών στα πλαίσια του 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις  16 Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη. 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ  

 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Μήπως, εμείς παράγουμε την παιδική εργασία; 
 
Οργιζόταν κάθε φορά που το βλέμμα του έπεφτε πάνω σε παιδιά που 

δούλευαν -και όχι μόνον όποτε ήτανε Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής 
Εργασίας... Οργιζόταν διαβάζοντας στις φετινές εκθέσεις πως πάνω από 132 
εκατομμύρια παιδιά (5-14 ετών) σε όλο τον κόσμο εργάζονται σε αγροκτήματα και 
φυτείες, σπέρνουν και θερίζουν μες τον ήλιο και το αγιάζι, χειρίζονται επικίνδυνα 
κοπτικά εργαλεία (και χάνουν χέρια, πόδια, τη ζωή τους), ψεκάζουν με τοξικά 
ζιζανιοκτόνα (που τα σκοτώνουν), φροντίζουν ζώα από τα οποία, πολλές, φορές, 
κολλάνε αρρώστιες... Οργιζόταν διαβάζοντας και ακούγοντας για παιδιά που 
δουλεύουν ολημερίς στα εργοστάσια, για παιδιά που ράβουν μπάλες (απ' αυτές 
που κλωτσάνε όσοι διαπραγματεύονται ετήσιες αποδοχές 3-4-5, ακόμη και 10 εκατ. 
Ευρώ...), για παιδιά που φράζουν τα πνευμόνια τους με το χνούδι των χαλιών που 
υφαίνουν -για μας... 

Οργιζόταν -σαν καλός και φιλάνθρωπος δυτικός... Άλλωστε, σαν καλός και 
φιλάνθρωπος Αθηναίος οργιζόταν και όποτε έβλεπε, στα νησιά, στις διακοπές, παιδιά 
να κλείνουν τα μάτια τους από τη νύστα και όμως -πώς αλλιώς;- να συνεχίζουν να 
δουλεύουν στις ταβέρνες και στα εστιατόρια των γονιών τους... Οργιζόταν... Και 
έπειτα, αναλογιζόταν πως χωρίς αυτά τα παιδιά -τα παιδιά τους- αυτοί οι άνθρωποι 
που περιμένουν, ενάμιση, δυο, άντε τρεις μήνες το χρόνο, τους τουρίστες για να 
συμπληρώσουν το εισόδημά τους, θα έπρεπε να κλείσουν -αφήνοντας το χώρο στους 
επαγγελματίες του είδους, στις αλυσίδες... Και μένοντας χωρίς ένα εισόδημα που 
μπορεί να είναι κρίσιμο για να αναθρέψουν και ίσως και να σπουδάσουν αυτά 
ακριβώς τα παιδιά... 
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Οργιζόταν και αναλογιζόταν πως, και τα τόσα εκατομμύρια παιδιά της 
Αφρικής, της Ινδίας, της Ασίας, του φτωχού κόσμου, που δουλεύουν στα χωράφια -
ναι, με τα επικίνδυνα κοπτικά μηχανήματα που τα πετσοκόβουν και με τα τοξικά 
ζιζανιοκτόνα που θα τα σκοτώσουν- όλα αυτά τα παιδιά δεν θα ζούσανε, ούτε αυτά 
ούτε οι δικοί τους, χωρίς αυτή τη δουλειά... 

Ψυχανεμιζόταν πως όλη αυτή η οργή του καλού και φιλάνθρωπου δυτικού δεν 
είχε νόημα όσο φούντωνε μέσα σε σπίτια με πιάτα γεμάτα, με παιδικά παιχνίδια, με 
σπουδές -κουτσά στραβά- εξασφαλισμένες για τα παιδιά αυτών των σπιτιών και 
έμενε μια οργή που δεν κατανοούσε πως η παιδική εργασία είναι όρος ζωής για τα 
παιδιά που την υφίστανται, όσο έμενε μια οργή που δεν ήθελε να αντιληφθεί ότι 
χρειάζονται αλλαγές -εκεί μα και εδώ... 

Αλλαγές που θα διασφαλίζουν στις οικογένειες των παιδιών που δουλεύουν 
στις ταβέρνες, στα χωράφια και στις φάμπρικες ότι θα μπορούν να δίνουν τροφή, 
σπουδές και μέλλον στα παιδιά τους. Αλλαγές που προϋποθέτουν και μια δική μας 
μεγάλη αλλαγή: να εγκαταλείψουμε ένα μοντέλο υπερπαραγωγής 
(για υπερκατανάλωση) που και το περιβάλλον σκοτώνει και τις ανισότητες μεγαλώνει 
και οδηγεί κάθε φιλάνθρωπο δυτικό να ζητά όλο και πιο πολλά, όλο και πιο φτηνά, 
όλο και πιο κερδοφόρα -και αυτά δεν μπορούν να παραχθούν παρά μόνον και με 
παιδική εργασία... Σκεφτόταν, λοιπόν, πως αν δεν σταματούσαμε εμείς τη ζήτηση, 
δεν δικαιούμαστε να ζητάμε το σταμάτημα μιας παιδικής εργασίας που την έχουμε 
καταστήσει προϋπόθεση ζωής για αυτούς που την υφίστανται... 

Σκεφτόταν -και οργιζόταν... 

                                                     
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την κατάργηση της 

παιδικής εργασίας. Όμως και μια τέτοια λύση οι απόψεις διίστανται. 
Διατυπώνεται, για παράδειγμα, η άποψη, ότι η μοναδική διέξοδος στο πρόβλημα 
είναι ένα άμεσο τέλος στη συμμετοχή των ανηλίκων σε εργοστάσια, φάρμες και 
οικογενειακές επιχειρήσεις. Όμως από την άλλη πλευρά υποστηρίζεται ότι μια τέτοια 
οπτική αδυνατεί να κατανοήσει ότι οι ανήλικοι εργαζόμενοι αποτελούν τμήμα της 
οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, ιδιαίτερα στις χώρες του λεγόμενου 
Τρίτου Κόσμου. «Ο 15χρονος Ντίμπου, από τη Σενεγάλη δήλωσε στο συνέδριο του 
Όσλο το 1997 να μην αποφασιστεί η κατάργηση της παιδικής εργασίας διότι τότε 
οδηγούνται πολλά παιδιά στην πείνα, την εγκληματικότητα και την πορνεία». 
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Παράλληλα, υπάρχει και η άποψη μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής που στηρίζεται 
στη βελτίωση των μισθών και των συνθηκών ασφαλείας των ανήλικων εργαζομένων. 
Απαραίτητη θα ήταν η συνεργασία τοπικών κοινοτήτων, έτσι ώστε να γίνουν 
αντιληπτές από τους πολίτες οι βλαβερές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εργασία σε 
παιδιά μικρής ηλικίας. 

Η δυσκολία μιας τέτοιας πολιτικής έγκειται στο γεγονός ότι σε πολλές 
κοινωνίες η παιδική εργασία είναι δεδομένη, αναγκαία και υποχρεωτική για πολλά 
παιδιά. 

Για να ξεπεραστεί μια τέτοια δυσκολία, κρίνεται απαραίτητη η δωρεάν 
υποχρεωτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για όλα τα παιδιά, η θεσμοθέτηση 
αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου, η καταγραφή όλων των γεννήσεων, η συλλογή 
στοιχείων και η παρακολούθηση του φαινομένου και τέλος οι στρατηγικές πρόληψης 
του φαινομένου. 

Όμως το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι το φαινόμενο της 
παιδικής εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα 
που έχει τις ρίζες του όχι μόνο σε καταστάσεις οικονομικής ύφεσης αλλά και σε μια 
ρευστή πραγματικότητα που γεννά νέα προβλήματα ή οξύνει τα ήδη υπάρχοντα. 

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, ο 
σεβασμός των κοινωνικών προτύπων εργασίας, η διάδοση της εκπαίδευσης σε όλους 
και η βέλτιστη κατανόηση των αναγκών και δικαιωμάτων του παιδιού μπορεί να 
δρομολογήσει τη σημαντική μείωση της ΠΕ και την επαναφορά του «παιδικού 
προλεταριάτου» στο φυσικό τους χώρο, το σχολείο. 

Επιπλέον η διευρυμένη εφαρμογή των διεθνών προτύπων εργασίας της ΔΟΕ 
και η παράλληλη συστράτευση των κυβερνήσεων, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των 
κοινωνικών εταίρων (εργοδοτικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, συνδικάτα) καθώς και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να αποτελέσουν μια 
αποτελεσματική απάντηση στο οικουμενικό αίτημα για την εξάλειψη της παιδικής 
εργασίας. 

 
 
           

 
 
 
 
Η θέση των νέων δεν είναι σε οποιαδήποτε μορφής εργασία αναγκαστική, 

ακούσια και μόνιμη, όσο «καλή» κι αν είναι. Συνεχίζοντας με την παραδοχή ότι οι 
νέοι αποτελούν το αύριο κάθε κοινωνίας, οι νέοι είναι το μέλλον, καταλήγουμε στις 
ακόλουθες σκέψεις για τη θέση τους: 

-  στο επίκεντρο του κοινωνικού ενδιαφέροντος  
-  αυτοτελής ύπαρξη με σεβαστά δικαιώματα και υποχρεώσεις  
-  μέσα σε μια οικογένεια που πληροί τις προϋποθέσεις: του παρέχει 

ασφάλεια, κατοικία, τροφή, ενδυμασία, ανατροφή, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία...  
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- σε σχολείο και στο επίκεντρο ενός εκπαιδευτικού συστήματος που στέκεται 
αρωγός στις ανάγκες του και όχι σαν το ηλίθιο νοσηρό εκπαιδευτικό σύστημα...  

-  μέσα σ' ένα αστικό και γενικότερα οικιστικό περιβάλλον κατάλληλο για την 
ενηλικίωσή του, που να παρέχει ευκαιρίες ψυχαγωγίας, άθλησης, παιχνιδιού, 
δημιουργικής έκφρασης...  

-  στη σιγουριά ενός θεσμικού και νομοθετικού πλέγματος  
-  στην ασφάλεια και θαλπωρή ενός κοινωνικού συστήματος που μεριμνά για 

τα απροστάτευτα παιδιά και παρεμβαίνει σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης 
οποιασδήποτε μορφής  

-  στην προστασία και την εξασφάλιση μιας διεθνούς συνεργασίας και 
παρέμβασης για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και της παροχής ίσων 
ευκαιριών σε όλα τα παιδιά του κόσμου  

-  στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Μ.Μ.Ε. που τα φέρονται με σεβασμό 
και δεν τα αποβλακώνουν ή τα βιάζουν ψυχικά με ό,τι «σκουπίδι» τούς προβάλλουν  

-  στα πλαίσια ενός καταναλωτικού συστήματος που δεν τα αντιμετωπίζει ως 
θύματα  

-  εντός μιας κοινωνίας που εν γένει επικρατεί η ισότητα, η δικαιοσύνη, που 
παρέχονται σε όλους ίσες ευκαιρίες για όλα, που λείπουν παντελώς φαινόμενα 
ρατσισμού...  

-  σ' ένα φυσικό περιβάλλον ανέπαφο και αρμονικά συνδεμένο με τον 
άνθρωπο  

 
 

 
       
 
                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

 
Β. ΈΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 
UNICEF 

΄ 
 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Περίοδος διεξαγωγής: Η συλλογή των στοιχείων έγινε το Νοέμβριο του 2001 
Περιοχή διεξαγωγής: Λεκανοπέδιο Αττικής. 
Πληθυσμός: Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 
Δείγμα: 1004 νοικοκυριά. 
Τεχνική συλλογής πληροφοριών: Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη 

μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, με το 
ειδικό λογισμικό CTIS (Computer Telephone Interview System) και για τη διεξαγωγή 
της έρευνας εργάσθηκαν 36 ερευνητές και 3 επόπτες στο call center της εταιρείας 
στην Αθήνα. 

Μέθοδος δειγματοληψίας: Τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota ως προς 
το φύλο και τη γεωγραφική κατανομή. 

Η ΚΑΠΑ RESEARCH Είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί 
τους κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής 
γνώμης. 

 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ: 

 Η παιδική εκμετάλλευση είναι μία έννοια που συνδέεται, στη χώρα μας, με την 
παιδική εργασία, αλλά και με την παιδική πορνεία. 

 Οι επτά σε κάθε εκατό Έλληνες, δήλωσαν ότι έχουν υπόψη τους 
κάποιο ή κάποια παιδιά που είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης. 

 Εξ όσων γνωρίζουν θύματα παιδικής εκμετάλλευσης οι μισοί (49,2%) 
αναφέρθηκαν σε περιστατικά παιδικής εργασίας, το 33,8% αναφέρθηκε σε 
περιστατικά πορνείας και το 15,4% σε άλλες μορφές εκμετάλλευσης. 

 Ως πιο ευάλωτα στην παιδική εκμετάλλευση θεωρούνται τα παιδιά των 
μεταναστών / προσφύγων (45,4%), ακολουθούν τα παιδιά διαλυμένων 
οικογενειών 31,1% και τέλος αναφέρονται παιδιά των τσιγγάνων με ποσοστό 
14,8%. 

 Ο εξαναγκασμός από τους γονείς για ίδιο οικονομικό όφελος 
θεωρείται ως η σημαντικότερη αιτία για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας 
(53,3%). 

 Ως δεύτερη σε σημαντικότητα αιτία παιδικής εργασίας αναφέρεται η 
ύπαρξη οργανωμένων παράνομων κυκλωμάτων (26,6%). 

 Η πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύει ότι τόσο οι περιπτώσεις της 
παιδικής εργασίας, όσο και οι περιπτώσεις της παιδικής πορνείας είναι τόσες 
πολλές στην χώρα μας, ώστε αποτελούν κοινωνικά προβλήματα. 

 Ωστόσο, μόνο το 30,5% θεωρεί ότι η παιδική εκμετάλλευση στην 
Ελλάδα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 
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 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 7 περίπου στους 10 Έλληνες κρίνουν την 
νομοθεσία, που υπάρχει στη χώρα μας γύρω από το θέμα της παιδικής 
εκμετάλλευσης, ως ανεπαρκή. 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: 
 Η πλειοψηφία των ερωτώμενων μεταναστών 65,5% συμφωνεί πως «τα 

παιδιά των μεταναστών πέφτουν συχνά θύματα εκμετάλλευσης». 
 Η καταναγκαστική/ παράνομη εργασία εμφανίζεται ως η κυριότερη 

μορφή παιδικής εκμετάλλευσης στην κοινότητα των μεταναστών, σε ποσοστό 
67,8% έναντι της παιδικής πορνείας που εμφανίζεται ως δεύτερη μορφή 
παιδικής εκμετάλλευσης, σε ποσοστό 16,1%. 

 Τα χρήματα που κερδίζουν τα εργαζόμενα παιδιά των μεταναστών 
προορίζονται κυρίως για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας 
τους.«Βοηθούν την οικογένειά τους» απαντά το 38,5%. 

 Οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων παιδιών των μεταναστών 
φαίνεται να είναι οι εξής: «πολλές ώρες» για το 43,4% των ερωτηθέντων, 
«επικίνδυνες - τραυματισμοί/ ατυχήματα» για το 20,2%, «ανθυγιεινές-
μολύνσεις/ ασθένειες» για το 13,1%. 

 Προκειμένου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
εκμετάλλευσης των παιδιών τους, οι μετανάστες απαιτούν από το ελληνικό 
κράτος «να τους βοηθήσει οικονομικά ώστε να μη χρειάζεται να εργάζονται 
τα παιδιά τους», σε ποσοστό 35,2%. «Να φροντίσει ώστε όλα τα παιδιά των 
μεταναστών να πηγαίνουν στο σχολείο», ζητά το 22,7% των ερωτώμενων. 

 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων, περίπου τέσσερα στα δέκα 
(37,9%) εργαζόμενα παιδιά δεν πηγαίνουν καθόλου στο σχολείο. 

 Σε ό,τι αφορά στις συνθήκες εργασίας των παιδιών τους, πέντε στους 
δέκα γονείς (51,7%) δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εργάζονται «πολλές ώρες». 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ: 
 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τσιγγάνων (56,4%) θεωρεί πως τα 

παιδιά τους πέφτουν συχνά θύματα εκμετάλλευσης. 
Η καταναγκαστική/ παράνομη απασχόληση εμφανίζεται ως η κυριότερη 
μορφή παιδικής εκμετάλλευσης στην κοινότητα των τσιγγάνων σε ποσοστό 
44,1%. 

 Σύμφωνα με τη σειρά συχνότητας εμφάνισης, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι 
στους οποίους εκτίθενται τα εργαζόμενα παιδιά των τσιγγάνων είναι: «η 
σύλληψη από την αστυνομία» (60,2%), «η βία» (32,7%), «ο τραυματισμός» 
(31,8%), «οι ασθένειες (ηπατίτιδα, AIDS κ.α.)» (18,5%), «η σεξουαλική 
κακοποίηση» και «ο θάνατος», σε ποσοστό 3,8% για τον κάθε κίνδυνο. 

 Αν και οι εφτά στους δέκα περίπου τσιγγάνους (68,2%), θεωρούν ότι 
«το σχολείο βοηθά στην απαλλαγή από τη φτώχεια και στην πρόοδο των 
παιδιών», εντούτοις η φοίτηση στο σχολείο εμφανίζεται, σύμφωνα με τους 
ερωτηθέντες, αρκετά προβληματική. Τα προβλήματα αφορούν τόσο στη 
μαθησιακή διαδικασία όσο και στη διακριτική συμπεριφορά εις βάρος των 
τσιγγανοπαίδων. 

 Ως πρώτο πρόβλημα, οι τσιγγάνοι εντοπίζουν «τη διάκριση/ 
απομόνωση των παιδιών τους από τους συμμαθητές τους» σε ποσοστό 36,7%. 
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Τα «μαθησιακά προβλήματα», αναδεικνύονται ως το δεύτερο πρόβλημα σε 
ποσοστό 32,7%. 

 Στην ερώτηση «τα δικά σας παιδιά εργάζονται;», πάνω από τους πέντε 
στους δέκα τσιγγάνους (54,8%) δηλώνουν «ναι». «Όχι» δηλώνει το 44,6%. 

 Σύμφωνα με την άποψη των τσιγγάνων γονέων, η πλειοψηφία των 
εργαζομένων τσιγγανοπαίδων (40,4%) απασχολείται στη δουλειά του πατέρα. 
Το 13,3% απασχολείται στη δουλειά κάποιου άλλου συγγενή, το 12,0% 
απασχολείται στη δουλειά κάποιου γνωστού/ φίλου, ενώ ένα ποσοστό 6,6% 
εργάζεται στη δουλειά ενός ξένου προς την οικογένεια προσώπου. 

 Η εργασία στερεί από τα παιδιά των τσιγγάνων το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση. Πάνω από τα εννέα στα δέκα εργαζόμενα παιδιά (91,43%) 
πηγαίνουν στο σχολείο μερικές φορές το μήνα, ενώ το 82,42% δεν πηγαίνει 
ποτέ στο σχολείο. «Μερικές φορές την εβδομάδα» πηγαίνει στο σχολείο το 
71,88% των εργαζομένων τσιγγανοπαίδων, ενώ καθημερινά φοιτά στο 
σχολείο μόνο το 34,62% των παιδιών. 
 
 
 
 
 
Γ. ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 186 εκατ. παιδιά θύματα εκμετάλλευσης 
Θ.Γ., εφ. Ελευθεροτυπία, 14/10/2003 

 
Ένα στα έξι παιδιά στα σκλαβοπάζαρα. 
Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και σκιαγραφούν ένα δραματικό παγκόσμιο 

πρόβλημα: 186 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο είναι θύματα παιδικής 
εργασίας, απάνθρωπης μεταχείρισης και στυγνής οικονομικής εκμετάλλευσης. 

Αυτό σημαίνει ότι 1 στα 6 παιδιά παγκοσμίως αποσπάται από την οικογένειά 
του, στερείται της προστασίας και των πιο στοιχειωδών φροντίδων που του είναι 
αναγκαίες, αποκλείεται από την εκπαίδευση και ρίχνεται στο σκλαβοπάζαρο της 
σκληρής παιδικής εργασίας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι 1 στα 8 παιδιά είναι θύμα των 
χειρότερων μορφών οικονομικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης. 

Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται μεταξύ άλλων σε μια σημαντική και 
λεπτομερώς τεκμηριωμένη μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με τίτλο «Ένα 
μέλλον χωρίς παιδική εργασία», που κυκλοφορεί τώρα και στη γλώσσα μας από τις 
εκδόσεις «Οδυσσέας» (μετάφραση: Τούλα Σιέτη, χορηγός της έκδοσης: η Εμπορική 
Τράπεζα). 

 
Ποια δικαιώματα; 
Όπως σημειώνει στην εισαγωγή της η ευρωβουλευτής Μυρσίνη Ζορμπά, η 

παιδική εργασία είναι μία από τις πιο βασικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
παιδιών «η οποία συνδέεται με την απομάκρυνση από την εκπαίδευση, την 
οικονομική εκμετάλλευση, την κακοποίηση, το εμπόριο παιδιών, τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, την παιδική πορνεία και πορνογραφία. Καμία ήπειρος και καμία χώρα 
δεν είναι απαλλαγμένες από την παιδική εργασία και το εμπόριο ανθρώπινων 
υπάρξεων». 



 40

Όταν μιλάμε για παιδική εργασία που συνιστά παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και που πρέπει να εξαλειφθεί ριζικά, δεν αναφερόμαστε σε όλες τις 
μορφές απασχόλησης παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν αναφερόμαστε λ.χ. στα 
εκατομμύρια των παιδιών που δουλεύουν νόμιμα, κάνοντας δουλειές συμβατές με 
την ηλικία τους και το επίπεδο της ωριμότητάς τους, ούτε βέβαια σε όσα βοηθούν 
στις ελαφρές δουλειές του σπιτιού μετά το σχολείο ή προσέχουν μικρότερα παιδιά 
κ.λπ. 

Η ελάχιστη ηλικία που ορίζει κάθε εθνική νομοθεσία δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από την ηλικία που απαιτείται ώσπου να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική 
εκπαίδευση του παιδιού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) από τα συνολικά 211 εκατομμύρια παιδιών ηλικίας 5-14 ετών ανά 
τον κόσμο που μετέχουν σε κάποια μορφή οικονομικής δραστηριότητας, 186 
εκατομμύρια απασχολούνται σε μορφές εργασίας που πρέπει να καταργηθούν 
(συμπεριλαμβανομένων και των «χειρίστων μορφών» παιδικής εργασίας). Και από τα 
συνολικά 141 εκατομμύρια παιδιών ηλικίας 15-17 ετών που μετέχουν σε οικονομικές 
δραστηριότητες ανά τον κόσμο, 59 εκατομμύρια απασχολούνται στην κατηγορία της 
παιδικής εργασίας. Τουλάχιστον 8,4 εκατομμύρια αγοριών και κοριτσιών όλων των 
ηλικιών απασχολούνται συνολικά ανά τον κόσμο σε «άνευ όρων» χείριστες μορφές 
παιδικής εργασίας. Τα δύο τρίτα περίπου αυτών των παιδιών είναι παγιδευμένα σε 
μορφές καταναγκαστικής και δέσμιας στον πιστωτή/ εργοδότη εργασίας. Το ένα 
πέμπτο περίπου, δηλαδή κοντά στα δύο εκατομμύρια παιδιά, υπολογίζεται ότι είναι 
θύματα εκμετάλλευσης μέσω πορνείας και πορνογραφίας. 

 
 
Τραγωδία 
Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν τις δραματικές διαστάσεις του προβλήματος. 

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή αυτών των μεγεθών, η περιοχή της Ασίας - 
Ειρηνικού συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων παιδιών 5-14 ετών, 
δηλαδή περίπου 127 εκατομμύρια ή το 23% του συνόλου. Το φαινόμενο είναι ακόμη 
εντονότερο στην υποσαχάρια Αφρική, όπου δουλεύουν το 29% των παιδιών ηλικίας 
κάτω των 15 ετών. Αλλά η παιδική εργασία δεν περιορίζεται στις φτωχές ή 
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της ΔΟΕ δείχνουν ότι και στις 
αναπτυγμένες χώρες είναι οικονομικά ενεργό περίπου το 3% των παιδιών ηλικίας 10-
14 ετών. Είναι σαφές ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν οδηγεί αυτόματα στην εξάλειψη 
της παιδικής εργασίας, όπως νομίζεται συνήθως. Αλλά βέβαια το πρόβλημα είναι 
πολύ πιο έντονο στις φτωχές και τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Σε αυτές τις χώρες οι μελέτες μας λένε ότι η μεγάλη πλειονότητα (το 70%) 
των «οικονομικά ενεργών» παιδιών απασχολούνται στη γεωργία, την αλιεία, τη θήρα 
και τη δασοκομία. Λιγότερο από 9% απασχολούνται στη βιομηχανία και το ίδιο 
ποσοστό στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. 
Ακολουθεί ο τομέας των κοινοτικών, κοινωνικών και προσωπικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανόμενης της απασχόλησης των παιδιών ως οικιακών βοηθών (6,5%) 
και ο τομέας των μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών (4%). Ποσοστό 3% των 
παιδιών απασχολούνται στον τομέα των κατασκευών καθώς και στα ορυχεία και 
λατομεία. Η πλειονότητα των εργαζόμενων παιδιών απασχολείται στους τομείς της 
άτυπης οικονομίας ή παραοικονομίας. 

 
Δουλοπαροικία 
Η παιδική εργασία στη γεωργία συμβαδίζει πολύ συχνά με μορφές 

δουλοπαροικίας. Οι πάμπτωχες οικογένειες των χωρικών, που είναι ακτήμονες ή 
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έχουν ελάχιστη δική τους γη και δυσκολεύονται να επιβιώσουν, συχνά παγιδεύονται 
από το γαιοκτήμονα της περιοχής ή κάποιον τρίτο από τον οποίο δανείζονται κάποιο 
ποσό. Για να ξεπληρώσουν το χρέος τους υποχρεώνονται συνήθως να καταδικάσουν 
το παιδί τους να δουλεύει για λογαριασμό του πιστωτή/ εργοδότη. Η προσωπική 
παιδική δουλεία λόγω χρέους ανθεί σε διάφορα μέρη του πλανήτη: όχι μόνο στη 
νότια και νοτιοανατολική Ασία αλλά και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Τα 
παιδιά καταλήγουν να είναι στο έλεος του γαιοκτήμονα/ εργοδότη. Ορισμένοι γονείς 
εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε μεσίτες και τα ανταλλάσσουν με χρήματα. 
Αναπτύσσεται έτσι ένα δουλεμπόριο παιδιών με σκοπό την καταναγκαστική εργασία 
ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Εκτιμάται ότι η εμπορία παιδιών είναι μια 
«επιχείρηση» με ετήσιο τζίρο ένα δισεκατομμύριο δολάρια και ότι τα θύματα 
φτάνουν το 1,2 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο. Πρόκειται για ένα πραγματικά 
οικουμενικό πρόβλημα που συνδέει όλες τις χώρες και περιοχές του κόσμου, 
δημιουργώντας ένα σύνθετο πλέγμα παράνομων μετακινήσεων ανθρώπινων 
υπάρξεων. Και βέβαια μία από τις φοβερότερες μορφές «παιδικής εργασίας» είναι η 
καταναγκαστική επιστράτευση παιδιών, που εξαναγκάζονται να συμμετάσχουν σε 
πολεμικές συρράξεις. Η παιδική εργασία τροφοδοτείται σταθερά από πολλές αιτίες, 
όπως είναι η φτώχεια, οι οικονομικές κρίσεις, οι πολιτικές αναστατώσεις, οι 
πολεμικές συγκρούσεις, οι φυσικές καταστροφές, οι επιδημίες κ.λπ. 

Η αποτελεσματική καταπολέμησή της συνδέεται επομένως άρρηκτα με την 
παγκόσμια πάλη ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την 
υπεράσπιση του δικαιώματος στη μόρφωση, με τον αγώνα για τη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, με πολιτικές και δράσεις που κατατείνουν στην παγκόσμια 
δικαιοσύνη. Προϋποθέτει επίσης συντονισμένες πρωτοβουλίες και προγράμματα που 
πρέπει να αναπτύσσονται ταυτόχρονα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 
Προς εθνικό σχέδιο δράσης για την εργασία κάτω των 18 
Στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα παρουσιάστηκε χθες 

η ελληνική έκδοση της έκθεσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με τίτλο «Ένα 
μέλλον χωρίς παιδική εργασία», η οποία υλοποιήθηκε με την πρωτοβουλία της 
ευρωβουλευτού Μυρσίνης Ζορμπά.  

Τη διαβεβαίωση του υπουργού Εργασίας, Δημήτρη Ρέππα, ότι έχει ήδη 
ξεκινήσει η κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση ατόμων 
ηλικίας κάτω των 18 ετών, άκουσαν τα εργαζόμενα παιδιά, οι μαθητές, οι 
εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων που 
ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού, που παρευρέθησαν στην εκδήλωση. 

Ενδεικτικά των διαστάσεων που έχει πάρει η παιδική εργασία, παράνομη και 
νόμιμη, παγκοσμίως είναι τα στοιχεία που ανέφερε ο πρόεδρος του Οργανισμού 
Μεσολάβησης και Διαιτησίας, καθηγητής Γεώργιος Κουκουλές. «Από τα 351,7 
εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται σε όλο τον κόσμο, τα 245,5 εκατομμύρια 
απασχολούνται παράνομα σε διάφορους τομείς, ενώ τα 186,3 εκατομμύρια είναι 
ηλικίας κάτω των 14 ετών», τόνισε. Στις δυνατότητες του Συνηγόρου του Παιδιού για 
προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων αναφέρθηκε ο βοηθός συνήγορος του 
πολίτη, υπεύθυνος του κύκλου δικαιωμάτων του παιδιού, Γιώργος Μόσχος, ο οποίος 
ανακοίνωσε τη δημιουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής για αναφορά 
περιστατικών παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Παρών ήταν και ο πρόεδρος 
της Εμπορικής Τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος έκανε λόγο για το τεράστιο 
οικονομικό κόστος που απορρέει από το γεγονός ότι τα δεκάδες εκατομμύρια 
παιδιών, που αρχίζουν να εργάζονται από την εφηβεία τους ή και νωρίτερα, δεν 
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καταρτίζονται ποτέ επαρκώς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δώσουν ώθηση στην 
οικονομία της χώρας τους. 
 
 
 
 
2. Τα 150 απαγορευμένα "ανήλικα" επαγγέλματα  
(Γιώργος Γάτος, Εφ. Ημερησία, 19/06/2000) 

 
H επαιτεία, ο καθαρισμός τζαμιών αυτοκινήτων στα φανάρια, η πώληση 

λουλουδιών ή μικροαντικειμένων ακόμη και η διανομή φυλλαδίων περιλαμβάνονται 
στη λίστα των συνολικά 150 απαγορευμένων «επαγγελμάτων» για ανηλίκους 
(ηλικίας κάτω των 18 ετών), που εξέδωσε το υπουργείο Eργασίας και Kοινωνικών 
Aσφαλίσεων, με στόχο τον περιορισμό της εκμετάλλευσης των ανηλίκων 
εργαζομένων.  

Tη λίστα εμπεριέχει η υπουργική απόφαση, που υπέγραψε -με την ομόφωνη 
γνώμη των κοινωνικών εταίρων- ο υπουργός Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων 
Δ. Pέππας, κυρώνοντας την 182 Διεθνή Σύμβαση Eργασίας «για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση για την εξάλειψή 
της».  

H υπουργική απόφαση περιγράφει, ειδικότερα: 
34 εργασίες που εκθέτουν τον ανήλικο σε κινδύνους φυσικής, ψυχολογικής ή 

ακόμη και σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. Aνάμεσα στις εργασίες 
αυτές, είναι κάθε μορ-φής επαιτεία ή εκμετάλλευση, οι πλανόδιοι πωλητές, πωλητές 
σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές, οι υπαίθριοι μικροπωλητές, η υπαίθρια 
παροχή υπηρεσιών, τα μοντέλα - μανεκέν, ηθοποιοί και άλλοι καλλιτέχνες, εφόσον 
δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 62/98 (για τις ώρες 
απασχόλησης κ.ά.), η εργασία σε ντισκοτέκ, μουσικοχορευτικά κέντρα - μπαρ, οι 
γελωτοποιοί, αφισοκολλητές - διανομείς φυλλαδίων, εργασίες διανομής και 
παράδοσης αγαθών κατ' οίκον, οικιακοί βοηθοί, κάθε μοναχική εργασία σε χώρους 
στους οποίους γίνονται χρηματικές συναλλαγές (καντίνες, βενζινάδικα, περίπτερα 
κ.λπ.), η εργασία σε οινοποιεία, ζυθοποιεία και αποστακτήρια αλκοολούχων ποτών, η 
απασχόληση σε χώρους κατασκευής, επισκευής ή εμπορία όπλων και πυρομαχικών, 
σε σφαγεία, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, σε νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης 
τοξικομανών, σε γραφεία τελετών κ.α. 

51 εργασίες που από τη φύση τους είναι επιβλαβείς για την υγεία των 
ανηλίκων, είτε λόγω υψηλών θερμοκρασιών - θορύβων - δονήσεων - διαδικασιών, 
είτε και χρήσης επικίνδυνων ουσιών, όπως σε γεωργικές εργασίες (χρήση 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων), στη συλλογή απορριμμάτων, στη βυρσοδεψία, σε 
φούρνους και κλιβάνους, στους αλευρόμυλους (στα τμήματα που αναπτύσσονται 
σκόνες), στον καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών με αμμοβολή, σε εργασίες στις 
οποίες ο νέος εκτίθεται σε θόρυβο στάθμης μεγαλύτερης των 85db (A) την εβδομάδα 
και στιγμιαίως στα 140 db.  

50 εργασίες που για να εκτελεστούν είτε χρησιμοποιούνται επικίνδυνοι 
εξοπλισμοί, μηχανήματα και εργαλεία, είτε περιλαμβάνουν χειρωνακτική διακίνηση ή 
μεταφορά βαρέων φορτίων (μέχρι την ηλικία των 15 ετών απαγορεύεται κάθε 
ανύψωση φορτίου, από 15 - 16 ετών επιτρέπεται η ανύψωση φορτίου 8 κιλών για το 
αγόρι και 5 κιλών για το κορίτσι και για όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της 
ηλικίας τους μέχρι 13 κιλά το αγόρι και 8 κιλά το κορίτσι).  
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15 εργασίες που πραγματοποιούνται σε επικίνδυνα ύψη, σε χώρους υπό 
περιορισμό, κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και του νερού, όπως, για 
παράδειγμα, ο καθαρισμός εξωτερικής όψης τζαμιών, το κλάδεμα και η συγκομιδή 
καρπών, καταδύσεις κ.ά. 

 
 
3. 250 εκατομμύρια ανήλικοι σκλάβοι  

 
(Κ. Παπάδης, εφ. Το Βήμα, 18/1/1998) 

Πλήρη στοιχεία για την παράνομη παιδική εργασία δεν υπάρχουν. Ωστόσο, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (οργάνωση του ΟΗΕ), 
έχουν καταγραφεί επισήμως, σε ολόκληρο τον κόσμο, 73 εκατομμύρια παιδιά που 
εργάζονται σε σκληρές νόμιμες ή παράνομες εργασίες, ενώ κατά την εκτίμηση της 
Unisef ο συνολικός αριθμός των παιδιών ηλικίας 5-14 ετών που εργάζονται ξεπερνά 
τα 250 εκατομμύρια. 

Στην Ελλάδα το υπουργείο Εργασίας διαθέτει στοιχεία μόνο για τη νόμιμη 
εργασία των ανηλίκων ηλικίας 15 19 ετών, τα οποία μάλιστα δεν μπορούν να 
θεωρηθούν πλήρη. Στο υπουργείο ήταν το 1996 καταγεγραμμένα 3.000 παιδιά που 
εργάζονταν νομίμως. Αυτό προ-κύπτει από τα βιβλιάρια εργασίας που υποχρεούνται 
να εκδώσουν οι ανήλικοι εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών), σύμφωνα με τον νόμο 
1837/89 «για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση». 

Τα στοιχεία αυτά δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Μεγάλος 
αριθμός ανηλίκων κάτω των 15 ετών εργάζεται στη χώρα μας παρά τις απαγορεύσεις 
με στόχο την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος. Αυτό ωστόσο αποβαίνει εις 
βάρος της εκπαίδευσής τους. Σύμφωνα με δύο έρευνες του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου , 15.000 παιδιά εγκαταλείπουν τη 
στοιχειώδη εκπαίδευση (δημοτικό σχολείο) προφανώς για να απασχοληθούν και να 
ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Ενδεικτικό της κοινωνικής τους προέλευσης 
είναι το στοιχείο της έρευνας που αναφέρει ότι τα παιδιά αυτά προέρχονται από 
οικογένειες οικονομικά ασθενέστερες και ο πατέρας τους δεν ολοκλήρωσε τη βασική 
εκπαίδευση. 

Εκτός αυτών, 120.000 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών δεν ολοκληρώνουν τη 
θεσμοθετημένη βασική εκπαίδευση (δημοτικό γυμνάσιο), γεγονός που ερμηνεύεται 
ως πρώιμη στροφή στην αγορά εργασίας. 

Τα στοιχεία των δύο ερευνών συνδέουν σαφώς την παιδική εργασία με την 
εκπαίδευση. Ωστόσο δεν απεικονίζουν πλήρως τη «διαρροή» των παιδιών που 
εγκαταλείπουν την εκπαίδευση σε μικρή ηλικία και στρέφονται στην εργασία. Το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκτιμά ότι μεγάλος αριθμός παιδιών αυτοαπασχολείται ή 
εργάζεται σε οικογενειακές και γεωργικές εργασίες. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολη η 
καταγραφή τους. 

Μέτρα ωστόσο λαμβάνονται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα 
μας, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να παρατηρούνται στην πράξη ουσιαστικά 
αποτελέσματα. Το υπουργείο Εργασίας πρόκειται το επόμενο διάστημα να 
προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία στα δεδομένα της οδηγίας 94/33 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν οι υπηρεσίες του υπουργείου έχουν καταρτίσει 
Προεδρικό Διάταγμα το οποίο αυτή την περίοδο βρίσκεται προς έγκριση στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας. 

«Η εργατική νομοθεσία της χώρας θέτει ουσιαστικούς περιορισμούς στην 
απασχόληση ανηλίκων» σημειώνει η διευθύντρια του υπουργείου Εργασίας κυρία Κ. 
Μυλωνάκη και προσθέτει ότι η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας θα περιλάβει 
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επιπλέον δικλίδες για την αποτροπή της εκμετάλλευσης των ανηλίκων και την 
απαγόρευση της εργασίας των παιδιών (κάτω των 15 ετών). 

Ο νόμος 1837/89 απαγορεύει ρητά την απασχόληση παιδιών που δεν έχουν 
συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. 
Με ειδική άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας και με τη συναίνεση των γονέων τους 
μπορούν να εργαστούν παιδιά ηλικίας μικρότερης των 15 ετών μόνο σε καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, μόδα, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο κ.λπ.). Και αυτό μόνο «εφόσον δεν βλάπτεται η σωματική και ψυχική 
τους υγεία και ηθική». 

Για πολλούς όμως το σημείο αυτό αποτελεί ίσως την «αχίλλειο πτέρνα» του 
νόμου, καθώς παρατηρούνται καθημερινά φαινόμενα μικρών παιδιών που 
φωτογραφίζονται για περιοδικά ή συμμετέχουν σε αμφιβόλου ηθικής εκδηλώσεις. 

Στους ανηλίκους 15-19 ετών ο νόμος επιτρέπει την απασχόληση, θέτοντας 
όμως περιορισμούς στο είδος των εργασιών που αναλαμβάνουν, ενώ ταυτοχρόνως 
επιβάλλει την έκδοση «βιβλιαρίου εργασίας» (με ιατρικές εξετάσεις, είδος εργασίας, 
ώρες απασχόλησης, στοιχεία του ανηλίκου) ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
νόμιμη απασχόληση του ανηλίκου. 

Το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή, καθιστά 
ακόμη αυστηρότερες τις διαδικασίες απασχόλησης των ανηλίκων (άνω των 15 ετών). 
Συγκεκριμένα: 

·  Ο χρόνος εργασίας των ανηλίκων (ηλικίας 15-18 ετών) δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και τις 40 την εβδομάδα.  

·  Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους καθώς και όσοι 
σπουδάζουν (γυμνάσιο, λύκειο, αναγνωρισμένες σχολές) δεν επιτρέπεται να 
απασχολούνται πέραν των 6 ωρών την ημέρα και των 30 την εβδομάδα.  

·  Απαγορεύεται αυστηρώς η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων άνω 
των 15 ετών καθώς και η απασχόληση των παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το 
15ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται κατά περίπτωση και κατόπιν ειδικής αδείας οι 
«θεατρικές και καλλιτεχνικές απασχολήσεις».  

 
Ο σκληρός κόσμος των μεγάλων 
Η παιδική ηλικία δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις συνώνυμη με την 

ανεμελιά, το παιχνίδι και τα ξένοιαστα μαθητικά χρόνια. Περίπου 15.000 παιδιά στη 
χώρα μας και περισσότερα από 250 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο χάνουν 
νωρίς το παιδικό τους χαμόγελο και αναγκάζονται από την τρυφερή τους ηλικία να 
ενταχθούν στον σκληρό κόσμο της εργασίας. 

Η οικονομική συνεισφορά τους στον ελλιπή οικογενειακό προϋπολογισμό 
αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που ωθεί τα παιδιά στην εργασία και κατ' 
επέκταση στην εκμετάλλευσή τους από πολύ μικρή ηλικία. Ο κυρίαρχος ρόλος του 
οικονομικού παράγοντα στην έναρξη της παιδικής εργασίας γίνεται φανερός αν 
εξετάσει κανείς την οικογενειακή προέλευση των παιδιών. Πρόκειται κυρίως για 
παιδιά οικονομικώς ασθενέστερων οικογενειών, αναλφάβητων και σε μεγάλο 
ποσοστό προσφύγων. 
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Αν μια κοινωνία, όπως η ελληνική, δε 
μεριμνά για τα παιδιά και ανέχεται την 

εκμετάλλευσή τους είτε με την παιδική εργασία 
είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τότε, σαν 

ανόητη, δυναμιτίζει το μέλλον της… 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 3: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


