
 

 

Η Διεθνής Σύμβαση  

για τα  ώ Δικαι  ματα  

τ ου Παι δ ιού  

με απλά λόγια 



Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα  

που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. 

Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των 

παιδιών, είναι η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού του 1989 που την έχουν υπογράψει 191 

χώρες και είναι νόμος στην χώρα μας.  

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να διαβάσετε όλα τα 

άρθρα της Σύμβασης αυτής με λίγα και απλά λόγια.  

Αν θέλετε να τη διαβάσετε ολόκληρη, μπορείτε να τη 

βρείτε στην ιστοσελίδα www.0-18.gr/crc ή να την 

ζητήσετε από τους δασκάλους και τους καθηγητές σας. 

Μπορείτε επίσης να ψάξετε και άλλα κείμενα που 

έχουν γραφτεί για τα δικαιώματα του παιδιού.  

 



  

Τα σκίτσα έφτιαξε ο Γαβριήλ Παγώνης για το φυλλάδιο του Συνηγόρου του Παιδιού  
 “Έχω, έχεις έχει... όλοι έχουμε δικαιώματα!” και για το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 

“Χτίζοντας μια Ευρώπη για και μαζί με τα παιδιά” 

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες  
ή θέλετε βοήθεια για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε,  
μπορείτε να απευθυνθείτε στον  Συνήγορο του Παιδιού,   

που λειτουργεί στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη και μπορεί  
να παρέμβει όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών  
με σκοπό να ληφθούν μέτρα προστασίας τους.  

  210 7289744 και 800.11.32000 (9πμ-3:30μμ) 

  Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα 11528 

e-mail: cr@synigoros.gr 

ιστοσελίδα:   www.0-18.gr 



1: ορισμός 

“Παιδιά” θεωρούνται όλα τα κορίτσια και τα αγόρια από 0 έως 18 

ετών.  

2: απαγόρευση διακρίσεων 

Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Έχουν δικαίωμα να τα αντιμετωπίζουν 

χωρίς διακρίσεις λόγω της φυλής, του φύλου, της γλώσσας, της 

θρησκείας, των απόψεων, της περιουσίας, της κατάστασης, των 

ιδιαίτερων αναγκών ή της εμφάνισής τους. 

3: το συμφέρον του παιδιού  

Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, 

πρέπει να υπολογίζουν πριν από όλα το συμφέρον των παιδιών. Η 

Πολιτεία πρέπει να προστατεύει και να φροντίζει τα παιδιά, αν οι 

γονείς τους δεν μπορούν να το κάνουν. 

4: μέτρα της Πολιτείας  

Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα 

κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόζονται 

τα δικαιώματα των παιδιών.  

5: ρόλος γονέων και κηδεμόνων 

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού 

είναι υπεύθυνοι να το μεγαλώνουν 



έτσι ώστε να αναπτύσσονται οι ικανότητές του και να το βοηθούν να 

μάθει και να ασκεί τα δικαιώματά του.  

6: δικαίωμα στη ζωή 

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη.  

7: όνομα και ιθαγένεια  

Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο ληξιαρχείο με τη 

γέννησή του και να έχει όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια, δηλαδή να 

ανήκει σε μια χώρα. 

8: ταυτότητα 

Η Πολιτεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να διατηρούν την ταυτότητα, 

την ιθαγένεια και τις οικογενειακές τους σχέσεις.  

9: ζωή και επικοινωνία με τους γονείς  

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει μαζί με τους γονείς του, εκτός αν 

αυτοί ζουν χωριστά, αν δεν μπορούν να το φροντίσουν ή αν πρέπει 

να απομακρυνθεί από αυτούς για το καλό του. Όταν ζει μακριά από 

τους γονείς του, το παιδί έχει δικαίωμα να τους βλέπει και να 

επικοινωνεί μαζί τους, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον 

του.  

 

 



10: οικογενειακή επανένωση 

Αν ένα παιδί ζει σε διαφορετική χώρα από τους γονείς του, έχει 

δικαίωμα να ξανασμίξει μαζί τους και να μείνουν στο ίδιο μέρος.  

11: παράνομες μετακινήσεις στο εξωτερικό 

Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε παράνομη 

απομάκρυνσή τους από τη χώρα στην οποία ζουν.  

12: ελευθερία γνώμης  

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να 

εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις 

τους. Οι μεγάλοι πρέπει να ακούν και 

να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους τη 

γνώμη των παιδιών για θέματα που 

τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία 

και την ωριμότητά τους. 

13: ελευθερία έκφρασης 

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αναζητούν, να μαθαίνουν και να 

μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες, και να εκφράζονται ελεύθερα,  

μέσα από τον γραπτό ή προφορικό λόγο, την τέχνη ή άλλους 

τρόπους, αρκεί να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων.  

 



14: ελευθερία σκέψης και θρησκείας 

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ελεύθερα και να 

πιστεύουν σε μια θρησκεία. 

15: ελευθερία συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας  

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συναντιόνται, να συνεργάζονται και να 

συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις, αρκεί να μην παραβιάζουν τα 

δικαιώματα των άλλων. 

16: ιδιωτική ζωή  

Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην 

ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ενός 

παιδιού, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή του.  



 



 

17: πληροφόρηση  

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν τι 

συμβαίνει γύρω τους από τα μέσα ενημέρωσης 

(εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, 

ηλεκτρονικά μέσα). Η Πολιτεία πρέπει να 

ενθαρρύνει τα μέσα να διαδίδουν χρήσιμες 

πληροφορίες και να προστατεύουν τα παιδιά 

από ό,τι μπορεί να τα βλάψει.  

18: ευθύνες και υποστήριξη γονέων 

Οι γονείς ή κηδεμόνες ενός παιδιού έχουν τη ευθύνη της ανατροφής 

και της ανάπτυξής του. Η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθά σε αυτή την 

αποστολή και να εξασφαλίζει τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας 

για τα παιδιά. 

19: βία, παραμέληση, εκμετάλλευση 

Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας, 

προσβολής, παραμέλησης, εγκατάλειψης, σωματικής, ψυχολογικής, 

πνευματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, όσο 



βρίσκονται στην ευθύνη των γονιών ή των κηδεμόνων τους ή άλλων 

προσώπων στα οποία αυτοί τα έχουν εμπιστευθεί. 

20: εναλλακτική επιμέλεια 

Όταν ένα παιδί δεν ζει με την οικογένειά του ή αυτή δεν μπορεί να 

το φροντίσει, έχει δικαίωμα ειδικής προστασίας και βοήθειας, μέσα 

από θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή 

σε κατάλληλη στέγη / ίδρυμα.  

21: υιοθεσία 

Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε μια 

υιοθεσία που γίνεται στην ίδια χώρα ή σε άλλη, να είναι σύμφωνη 

με το νόμο και να λαμβάνεται υπόψη πάνω απ’ όλα το συμφέρον 

του παιδιού.  

22: παιδιά πρόσφυγες 

Τα παιδιά πρόσφυγες, που έχουν φύγει μόνα ή συνοδευόμενα από 

τους δικούς τους από την πατρίδα τους επειδή εκεί κινδύνευαν, 

έχουν δικαίωμα ειδικής προστασίας και απολαμβάνουν όλα τα 

δικαιώματα που έχουν και τα άλλα παιδιά.  

 



23: παιδιά με αναπηρίες  

Τα παιδιά με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες έχουν δικαίωμα 

να ζουν σε συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους και 

ευνοούν την αυτονομία τους. Να απολαμβάνουν ειδική φροντίδα και 

να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή. 

24: υγεία και ιατρικές υπηρεσίες 

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προληπτική 

φροντίδα της υγείας τους και όταν αρρωσταίνουν 

να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες ιατρικές 

υπηρεσίες για τη θεραπεία τους.  

 

25: επανεξέταση αναδοχής  

Όταν ένα παιδί τοποθετείται σε ένα ίδρυμα ή μια ανάδοχη 

οικογένεια, η Πολιτεία πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει αν το 

φροντίζουν σωστά και  αν απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του. 

26: κοινωνική πρόνοια 

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την κατάλληλη 

κοινωνική φροντίδα και ασφάλιση. 



27: ανάπτυξη και επίπεδο ζωής 

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής: να 

έχουν φαγητό, ρούχα και να ζουν σε ένα ασφαλές σπίτι, ώστε να 

έχουν ομαλή σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική 

ανάπτυξη. Αν οι γονείς τους δεν μπορούν να τους τα προσφέρουν, η 

Πολιτεία πρέπει να τους βοηθάει.  

28: εκπαίδευση 

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να 

έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα 

ώστε τα παιδιά να γράφονται και να μη διακόπτουν το σχολείο. Τα 

μέτρα για τη σχολική πειθαρχία πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα 

και την αξιοπρέπεια των μαθητών.  

29: σκοποί εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθάει τα παιδιά να αναπτύσσουν τις 

ικανότητες και την προσωπικότητά τους και να μαθαίνουν να 

σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους διαφορετικούς 

πολιτισμούς και το φυσικό περιβάλλον.  

 

 



30: μειονότητες 

Τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές, 

γλωσσικές ή θρησκευτικές μειονότητες, 

έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους 

πολιτιστική ζωή, να χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα τους και να ασκούν τη θρησκεία 

τους.  



 



31: ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία 

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται, να 

έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, να ψυχαγωγούνται 

και να ασχολούνται με πράγματα που τους ενδιαφέρουν.  

 32: παιδική εργασία,  οικονομική εκμετάλλευση 

Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την οικονομική 

εκμετάλλευση και οποιαδήποτε επικίνδυνη εργασία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο 

την εκπαίδευση, την υγεία ή την ανάπτυξή τους. Η Πολιτεία πρέπει να ρυθμίζει, 

σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, τα κατώτατα όρια  ηλικίας, τα ωράρια και 

τις συνθήκες εργασίας για ανηλίκους όπως και την επιβολή ποινών σε όσους τα 

παραβιάζουν. 

33: ναρκωτικά 

Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την παράνομη χρήση ναρκωτικών 

ουσιών αλλά και να μη χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη διακίνησή τους.  

34: σεξουαλική βία και εκμετάλλευση 

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να 

προστατεύει τα παιδιά από κάθε μορφή 

σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, όπως ο 

εξαναγκασμός σε σεξουαλική δραστηριότητα, 

η πορνεία και η πορνογραφία.  

35: απαγωγή και εμπορία παιδιών 

Τα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τις απαγωγές, 

την πώληση και το δουλεμπόριο των παιδιών. 

36: άλλες μορφές εκμετάλλευσης 

Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε άλλη μορφή 

εκμετάλλευσης που μπορεί να βλάπτει την ευημερία τους. 

37: βασανιστήρια και στέρηση ελευθερίας 

Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή 

εξευτελιστική τιμωρία. Η θανατική ποινή και η ισόβια φυλάκιση απαγορεύεται 



να επιβάλλονται σε παιδιά. Η σύλληψη και κράτηση ανηλίκων πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το νόμο, να έχει την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια και να 

ανταποκρίνεται στην ανάγκες της ηλικίας τους.  

38: ένοπλες συρράξεις 

Σε περίπτωση πολέμου, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται. Απαγορεύεται να 

συμμετέχουν σε εχθροπραξίες παιδιά κάτω των 15 ετών. 

39: επανένταξη παιδιού-θύματος 

Η Πολιτεία πρέπει να φροντίζει τα παιδιά που είναι θύματα παραμέλησης, 

κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης ή πολέμων για να ξεπερνούν τα τραύματά 

τους και να συμμετέχουν φυσιολογικά στην κοινωνική ζωή.  

40: δικαιοσύνη / ποινική μεταχείριση 

Κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασμένο για μια παράνομη πράξη 

έχει δικαίωμα να το αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια, ανθρωπισμό και σεβασμό 

στις ανάγκες του, να ενημερώνεται για την υπόθεσή του σε γλώσσα που 

καταλαβαίνει και να έχει νομική βοήθεια για να μπορεί να υπερασπίζεται τον 

εαυτό του. 

41: ευνοϊκότερες ρυθμίσεις 

Αν οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών από 

ό,τι αυτή η Σύμβαση, τότε πρέπει να εφαρμόζονται εκείνοι.  

42: γνωστοποίηση 

Τα κράτη έχουν υποχρέωση να κάνουν γνωστά στους μεγάλους και στα παιδιά 

τις αρχές και το περιεχόμενο αυτής της Σύμβασης.  

43-54: εφαρμογή και έλεγχος 

Μια ειδική Επιτροπή στον ΟΗΕ παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης σε 

όλα τα κράτη που την έχουν υπογράψει. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να στέλνουν 

εκθέσεις κάθε πέντε χρόνια και η Επιτροπή, αφού τις εξετάσει, τους στέλνει 

παρατηρήσεις και προτάσεις της. 

 

  



Η παιδική εργασία και η αδιαφορία του σύγχρονου 

κόσμου!!!! 

 

 

 

Η 12η Ιουνίου έχει καθιερωθεί πλέον από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 

ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας. Πρόκειται για τη μέρα που 

μας υπενθυμίζει πως η παιδική εργασία υπάρχει σε πολλά σημεία του πλανήτη. 

Η παιδική ηλικία δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις συνώνυμη με την ανεμελιά, το 

παιχνίδι και τα ξένοιαστα μαθητικά χρόνια, καθώς, εκατομμύρια παιδιά σε 

ολόκληρο τον κόσμο χάνουν νωρίς το παιδικό τους χαμόγελο και αναγκάζονται 

από την τρυφερή τους ηλικία να ενταχθούν στον σκληρό κόσμο της 

εργασίας.Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, αυτή τη χρονιά δεν χτύπησε 

το κουδούνι του σχολείου, απλούστατα γιατί δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή 

δουλεύουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Πάνω 

από 246 εκατομμύρια παιδιά (ηλικίας 5 έως 17 ετών) στον κόσμο εργάζονται. 

Και δυστυχώς, αντίθετα από ό,τι θα νόμιζαν πολλοί, το φαινόμενο των 

εργαζόμενων παιδιών και των παιδιών που δεν πάνε στο σχολείο δεν είναι 



άγνωστο και στη χώρα μας. 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. 

Η κοινωνία οφείλει να έχει την ευθύνη για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις, να 

δημιουργεί όλες τις αναγκαίες ευκαιρίες για να μεγαλώσουν με φροντίδα και 

ασφάλεια, να εγγυηθεί τα δικαιώματά τους. 

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. 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. Από 

τον Οκτώβρη του 1997, στη διάσκεψη που οργανώθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας 

– από το Υπουργείο εξωτερικής βοήθειας της χώρας – αποφασίστηκε η 

προώθηση διεθνούς σύμβασης κατά της παιδικής εργασίας μέσα στο 1998. Έναν 

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» Για τις προσπάθειες 

καθορισμού προϋποθέσεων εργασίας των ανηλίκων συντάχθηκε προεδρικό 

διάταγμα που αφορά κάθε ανήλικο κάτω τον 18 ετών. Σύμφωνα με αυτό, 

ορίζεται ως παιδί, κάθε νέος  που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της 

ηλικίας του ή όποιος νέος υπόκειται ακόμα σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση. 

Παράλληλα, απαγορεύεται η εργασία των παιδιών, εκτός αυτών που έχουν 

συμπληρώσει το 3ο έτος της ηλικίας τους – κατόπιν άδεια της Επιθεώρησης 

Εργασίας – και μπορούν να εργαστούν υπό προϋποθέσεις σε καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή 

τηλεοπτικές εγγραφές. . απαγορεύει την υπερωριακή και νυχτερινή 

απασχόληση από τις 10.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί των νέων κάτω των 

18 ετών. Θέτει όρους εργασίας προστατεύοντας τους ανήλικους από ειδικούς 

κινδύνους – φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς παράγοντες – τους οποίους 

διατρέχει η υγιεινή, η ασφάλεια και ανάπτυξή τους. 

Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα; Το ζήτημα των ανήλικων 

εργαζόμενων παιδιών στην Ελλάδα φαντάζει ως ένα πρόβλημα ελάσσονος 

σημασίας στους περισσότερους. Ωστόσο η πραγματικότητα απέχει πολύ από 



αυτήν την υπόθεση. Πάνω από 100.000 ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Συνήγορου του Παιδιού εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ η κρίση τα 

«ενθαρρύνει» να παρατήσουν το σχολείο για να βοηθήσουν οικονομικά τις 

οικογένειές τους.Το υπουργείο Εργασίας, «μετρά» 1.500 βιβλιάρια εργασίας 

ανηλίκων, ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή υπολογίζει τον αριθμό των 

εργαζομένων ηλικίας 15-18 ετών σε 8.886 (σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011). 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από την άλλη εκτιμά ότι το 70% των μαθητών που 

διακόπτουν το σχολείο εισέρχονται με κάποιο τρόπο στην αγορά  εργασίας. 

Συγκεκριμένα, παρατηρεί αυξητική τάση στα παιδιά που εγκαταλείπουν το 

σχολείο.Στα 100.000 – 150.000 υπολογίζει και το Κέντρο Έρευνας Γυναικείων 

Θεμάτων τον αριθμό των παιδιών κάτω των 18 που εργάζονται σε μαγαζιά, 

βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές και τουριστικές εκμεταλλεύσεις, στο δρόμο, 

σε πορνεία κ.α., όπως παρουσίασε, σε ευρωπαϊκή ημερίδα με θέμα 

“Trafficking – παράνομη διακίνηση και καταναγκαστική εργασία παιδιών”. Τα 

αίτια της παιδικής εργασίας μπορούν να αναζητηθούν στη φτώχεια, τις άνισες 

εκπαιδευτικές δυνατότητες κατά γεωγραφική περιοχή, το αρνητικό οικογενειακό 

περιβάλλον καθώς και την προκατάληψη απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες (πρόσφυγες και τσιγγάνοι), οι οποίοι λόγω των πολιτικών 

ανακατατάξεων της τελευταίας 20ετιας έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα.Ο 

συνδυασμός αυτός, εντείνει την εμφάνιση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας 

μέσα στα οποία εντάσσεται και η εκμετάλλευση των παιδιών.Το πρόβλημα δεν 

περιορίζεται σε παιδιά που εγκαταλείπουν τα σχολεία για να βοηθήσουν τις 

οικογένειές τους. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις μικρών παιδιών που 

αναγκάζονται να ασχοληθούν με μορφές εργασίας που θέτουν σε υψηλό κίνδυνο 

την ψυχική και σωματική τους υγεία.Πρόσφατη έρευνα της Unicef κατέληξε στο 



θλιβερό συμπέρασμα ότι περισσότερα από 439.000 παιδιά στην Ελλάδα, ζουν 

κάτω από το όριο της φτώχειας ενώ το 25%-45% ζουν σε νοικοκυριά που 

στερούνται βασικών στοιχείων για να μεγαλώσουν. Σε αυτό το πλαίσιο ένα παιδί 

αν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, τότε θα προτιμήσει να δουλέψει από το να 

συνεχίσει το σχολείο ζώντας στη φτώχεια. Δεν είναι, βέβαια, λίγες οι 

περιπτώσεις στις οποίες οι γονείς τα παροτρύνουν.   

Η Παιδική Εργασία συνιστά ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα για τη 

χώρα μας, που πρέπει να αντιμετωπιστεί.Οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν για 

την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων που δεν ταιριάζουν σε μια κοινωνία που θέλει 

να αυτοχαρακτηρίζεται «πολιτισμένη». Δεν πρέπει να «επιδοτεί» κανείς την 

παιδική εργασία δίνοντας χρήματα στα παιδιά που δουλεύουν στο δρόμο.  

Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η δωρεάν  υποχρεωτική εκπαίδευση υψηλής 

ποιότητας για όλα τα παιδιά η οποία θα τα καθοδηγεί να πάρουν τη θέση που 

τους αναλογεί στην κοινωνία ως ανθρώπινα όντα και όχι ως μηχανές, 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. 



 

                        

  

  



 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

  

 
 

 

 

 



ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, αυτή τη χρονιά δεν χτύπησε το 

κουδούνι του σχολείου, απλούστατα γιατί δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή 

δουλεύουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Πάνω 

από 246 εκατομμύρια παιδιά (ηλικίας 5 έως 17 ετών) στον κόσμο εργάζονται. Και 

δυστυχώς, αντίθετα από ότι θα νόμιζαν πολλοί, το φαινόμενο των εργαζόμενων 

παιδιών και των παιδιών που δεν πάνε στο σχολείο δεν είναι άγνωστο και στη 

χώρα μας. 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. Και ας μην ξεχνάμε τα ψυχολογικά τραύματα και την καθυστέρηση 

στην πνευματική και σωματική ανάπτυξη ενός παιδιού που δουλεύει.  

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. 

Η παιδική ηλικία δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις συνώνυμη με την 

ανεμελιά, το παιχνίδι και τα ξένοιαστα μαθητικά χρόνια, καθώς, εκατομμύρια 

παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο χάνουν νωρίς το παιδικό τους χαμόγελο και 

αναγκάζονται από την τρυφερή τους ηλικία να ενταχθούν στον σκληρό κόσμο της 

εργασίας. 

 

Το φαινόμενο της παιδικής εργασίας στις υποανάπτυκτες χώρες... 

Τα σκήπτρα στην παιδική εργασία κρατά η Ασία και οι χώρες του Ειρηνικού 

(122,3 εκατομμύρια παιδιά) και η Αφρική (50 εκατομμύρια) ενώ το φαινόμενο 

έχει υποχωρήσε , μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο για τέτοια 

θέματα- στα 5,7 εκατομμύρια παιδιά... 

Στις χώρες αυτές, η παιδική εργασία είναι μέρος της καθημερινότητας. 

Εκατομμύρια ανήλικα παιδιά εξαναγκάζονται να εργάζονται σε διάφορες, κατά 

κανόνα ανθυγιεινές εργασίες. 

Εκατοντάδες χιλιάδες μικρά παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης, από εύπορους πολίτες των λεγόμενων "αναπτυγμένων χωρών", 



τόσο στις χώρες του τρίτου κόσμου όπου κατοικούν, όσο και σε άλλες χώρες, 

όπου προωθούνται παράνομα γι' αυτό το σκοπό. Μόνο στην Ευρώπη εργάζονται 

παράνομα από 200 έως 500 χιλιάδες ανήλικες ιερόδουλες. 

 

 Το θλιβερό αυτό κατάλογο συμπληρώνουν τα χιλιάδες παιδιά-θύματα που 

προωθούνται στις "αναπτυγμένες χώρες" αυτού του κόσμου είτε για να 

χρησιμοποιηθούν σαν πειραματόζωα είτε για εμπορία οργάνων. 

Η παιδική εργασία στη γεωργία συμβαδίζει πολύ συχνά με μορφές 

δουλοπαροικίας. Οι πάμπτωχες οικογένειες των χωρικών, που είναι ακτήμονες ή 

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 εργάζονται συνήθως σε 

εξαιρετικά σκληρές συνθήκες για μεγάλες περιόδους του χρόνου και 



πληρώνονται ελάχιστα έως καθόλου. Είναι κλειδωμένοι στα δωμάτια για αρκετές 

ώρες και μερικές φορές αλυσοδεμένοι. Μερικά από τα παιδιά απάγονται και 

πωλούνται αργότερα ως σκλάβοι. Οι εργοδότες μπορούν να χτυπήσουν τα 

παιδιά, να τα σημαδέψουν με πυρακτωμένα σίδερα, να τα κρεμάσουν ανάποδα 

από τα δέντρα ή ακόμη και να τα αφήσουν χωρίς φαγητό. Τα παιδιά καταλήγουν 

να είναι στο έλεος του 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.  

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. 



 

Ενδεικτικά, 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. 

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 Βραζιλία, η Γουατεμάλα, το Μεξικό, το Περού και η Βολιβία είναι οι 

χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής εργασίας στη Λατινική Αμερική. 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. 

  

 

 

 

 

 



Τα παιδιά του δρόμου στηνΕλλάδα 

Έρευνα της ALKO για τη UNICEF 

Σύνοψη - Συμπεράσματα  

Σε 5.800 υπολογίζονται περίπου τα παιδιά στην Ελλάδα που ζουν και 

εργάζονται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους στους δρόμους, τα 

λεγόμενα "παιδιά των φαναριών". Τα παιδιά αυτά είναι από 2 έως 15 ετών, 

ελληνόπουλα και μετανάστες που αποφέρουν κατά τις συντηρητικότερες 

εκτιμήσεις περίπου 1 δισεκατομμύριο δραχμές το μήνα στους "εργοδότες" 

τους.[…]  

Κυριότερα ευρήματα της έρευνας: από τα 955 παιδιά ηλικίας 2-15 

ετών στα οποία διενεργήθη η έρευνα, το 61% είναι αγόρια, το 10% περίπου 

ηλικίας έως 5 ετών, 44,1% του συνόλου είναι έλληνες πολίτες, ενώ τα 

υπόλοιπα παιδιά είναι μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα μας.  

Ειδικότερα, το 23,6% του συνόλου είναι έλληνες τσιγγάνοι, το 11,4% 

έλληνες μουσουλμάνοι, το 28,1% είναι αλβανικής καταγωγής, 6,3% 

Ιρακινοί, 6,0% Σέρβοι, 5,4% Πακιστανοί, 3,4% Κούρδοι και διάφορες άλλες 

εθνικότητες. 40,4% των παιδιών είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, 33,4% 

Μουσουλμάνοι, ενώ το 13,8% δήλωσε πως δεν ξέρει το θρήσκευμά του. Τα 

παιδιά αυτά δραστηριοποιούνται σε όλο το Λεκανοπέδιο, κατοικούν σε 

υπόγεια, ισόγεια, σκηνές, πρόχειρους καταυλισμούς, ακόμα και σε βαγόνια, 

εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα κ.λ.π. ενώ το 2% δηλώνουν άστεγα.  

Τα παιδιά δεν δραστηριοποιούνται στις περιοχές που κατοικούν, 

πράγμα που σημαίνει ότι καθημερινά μετακινούνται προς τις περιοχές που 

τα συναντάμε. Ελάχιστα (20%) πηγαίνουν σχολείο, ένα σημαντικό μέρος 

αυτών βρίσκεται στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς του, δηλώνουν άγνοια για 



το αν η εγκατάστασή τους είναι μόνιμη ή προσωρινή στη χώρα μας. Πολλά 

παιδιά δηλώνουν ότι "εργοδότης" τους δεν είναι κάποιος από τους γονείς 

του, τους επιβάλλονται τιμωρίες αν δεν θελήσουν να πάνε για δουλειά ή 

κάνουν μικρή είσπραξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά παιδιά δήλωσαν 

σαν τιμωρίες, εκτός από το ξύλο, το γεγονός ότι δεν τους δίνουν φαγητό να 

φάνε ή ότι τα απειλούν να τα διώξουν από το μέρος που διαμένουν.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών αυτών δηλώνει ότι 

βρίσκονται στους δρόμους κι "εργάζονται" όλη σχεδόν την ημέρα, αρκετά 

από αυτά, εργάζονται και τη νύχτα και εκτός μικρών εξαιρέσεων έχουν 

περιορισμένες φιλοδοξίες κι όνειρα για το μέλλον τους που προκύπτουν 

από το αίσθημα ανασφάλειας και φόβου που νιώθουν, καθώς και την 

αίσθηση σε μεγάλο μέρος αυτών ότι βρίσκονται προσωρινά στην Ελλάδα.  

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μέση ημερήσια 

είσπραξη κάθε παιδιού ανέρχεται σε 7 έως 8.000 δρχ., το 20% των παιδιών 

μιλά πολύ λίγο ή καθόλου την ελληνική γλώσσα, ένα 20% θέλει αλλά δεν 

μπορεί να πάει σχολείο, ένα μικρό ποσοστό θέλει να σπουδάσει ενώ ένας 

αριθμός παιδιών στην ερώτηση "τι θα κάνεις όταν μεγαλώσεις" απάντησε: 

θέλω να έχω φαγητό να τρώω.  

 



 
 



 

 



 


