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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παιδική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα σε πολλά μέρη του 

κόσμου και εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 168 εκατομμύρια παιδιά που 

εργάζονται στον κόσμο. Η παρούσα διατριβή κάνει μια κριτική ανασκόπηση 

του διεθνούς νομικού πλαισίου αναφορικά με την παιδική εργασία και την 

εξάλειψή της. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει τα βασικά νομικά κείμενα που 

υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και τους 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, καθώς και τους μηχανισμούς εφαρμογής των 

κειμένων αυτών. Αναφέρεται, επίσης, στις νομικές προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της παιδικής εργασίας στην Ελλάδα και το επίπεδο 

προστασίας που υπάρχει σήμερα.  

Τέλος, τονίζει ότι παρόλο που υπάρχει διεθνές νομικό πλαίσιο ευρέως 

επικυρωμένο αναφορικά με την παιδική εργασία, οι νόμοι είναι 

αποτελεσματικοί μόνο εφόσον εφαρμόζονται και για το λόγο αυτό προτείνει 

συγκεκριμένες λύσεις για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Βασικά, η 

διατριβή προωθεί την ιδέα ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

παιδικής εργασίας χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες με τη συμμετοχή 

πολλών παραγόντων, των κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών, των 

διαφόρων εταίρων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των ενώσεων των 

εργοδοτών και των εργαζομένων και των άλλων κοινωνικοεπαγγελματικών 

οργανώσεων, του ιδιωτικού τομέα και άλλων κοινοτήτων. Η υλοποίηση αυτών 

των προτάσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη και για μια 

καλύτερη ζωή για εκατομμύρια παιδιά. 
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ABSTRACT 

Child labour is a major issue in many parts of the world and it is estimated that 

there are some 168 million child labourers worldwide.The present thesis 

reviews the international legal framework relating to child labor and its 

elimination.In this context, it examines the basic legal instruments ofthe 

Organization of the United Nations and the European Organizations, as well 

as the enforcement mechanisms of these instruments. It refers also to greek 

legal efforts to eliminate child labour and the existing level of legal protection. 

It emphasises that although there is a widely ratified international legal 

framework to address child labour, laws are effective only if they are applied 

and enforced, withincentives to ensure compliance and therefore it suggests 

solutions towards the elimination of child labour.Basically, the present thesis 

promotes the idea that concerted efforts are needed to effectively address 

child labour with multistakeholder participation andinvolvinggovernments, 

international organizations, other partners, non-governmental organizations, 

employers’ and workers’ associations and other socioprofessional 

organizations, the private sector and communities. Fulfilling these proposals is 

of criticalimportance for development and a better life for million of children. 
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iii. Σημείωμα για τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας  της ΔΟΕ 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) δίνει σε καθεμία από τις Συμβάσεις της 

και τις Συστάσεις της τίτλο και αριθμό. Για παράδειγμα, η Σύμβαση σχετικά με 

την απαγόρευση και την άμεση κατάργηση των χείριστων μορφών παιδικής 

εργασίας, που υιοθετήθηκε στις 17 Ιουνίου 1999, είναι η ΔΣΕ 182. Στο 

μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας για τις συμβάσεις της ΔΟΕ, οι Συμβάσεις 

και οι Συστάσεις αναφέρονται με τον αριθμό τους και όχι με τον τίτλο τους. 

Αυτή η μέθοδος αναφοράς στις συμβάσεις της ΔΟΕ έχει επιλεγεί και στην 

παρούσα διατριβή. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παιδική εργασία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις.  

Είναι κοινός τόπος ότι η παιδική εργασία έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα 

ίδια τα παιδιά που μετέχουν σε αυτό. Για τον λόγο αυτόν η διεθνής κοινότητα 

δεν έμεινε απλός παρατηρητής. Η παιδική εργασία αντιμετωπίσθηκε διεθνώς 

ως ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων1. Για αυτό, πρωταρχικό ρόλο σε 

αυτή τη διεθνή κινητοποίηση έπαιξαν ρόλο οι διεθνείς οργανισμοί που 

προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, με κύριο τον ΟΗΕ. Φυσικά έγιναν 

προσπάθειες να αντιμετωπισθεί και από διεθνείς οργανισμούς που κύριο 

αντικείμενό τους είναι η ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και αυτό, 

κυρίως, επειδή θεωρήθηκε προτιμότερο να υφίσταται η παιδική εργασία κάτω 

από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αφού η εξάλειψή της αποδεικνυόταν 

ανέφικτη.  

Ωστόσο, η παιδική εργασία είναι και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως ένα ζήτημα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως επειδή η εξάσκησή της αποτελεί καταφανή 

παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών2. Και είναι αρκετά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα που παραβιάζονται με την παιδική εργασία, όπως θα αναπτυχθεί 

στο παρόν πόνημα.  

Πολλοί θεωρητικοί έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο της παιδικής εργασίας3, 

άλλοι επικεντρώνοντας στις επιπτώσεις του φαινομένου, άλλοι στην  

κοινωνική του διάσταση και τις διάφορες μορφές του και άλλοι 

αποτυπώνοντας την προσπάθεια διαφόρων διεθνών οργανισμών να 

ρυθμίσουν ή ακόμα και να εξαλείψουν το φαινόμενο. Το παρόν πόνημα 

επιχειρεί να περιλάβει όλα τα παραπάνω έχοντας ως βασικό γνώμονα την 

Ελλάδα και για τον λόγο αυτό δεν γίνονται αναφορές σε άλλα περιφερειακά 

συστήματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο διεθνών 
                                                 
1 Για μια αναλυτική παρουσίαση της παιδικής εργασία ως ζητήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων βλ. 
μεταξύ άλλων Zehra F. ARAT, Analyzing Child Labor as a Human Rights Issue: Its Causes,  
Aggravating Policies, and Alternative Proposals,  Human Rights Quarterly Volume 24, Number 1, 
February 2002. Eπίσης, David M. POST, Conceiving Child Labor in Human Rights Terms: Can it 
Mobilize Progressive Change? σε Burns H. WESTON, Child Labor and Human Rights, Making Children 
Matter, Lynne Rienner Publishers, Boulder, London, 2005, σελ. 267 επ.  
2 Βλ. K. WEISBERG, The Concept of the right of the Child, The Review, International Commission of 
Jurists, No. 21, 1978, σελ. 18. 
3 Βλ. για παράδειγμα τη βιβλιογραφία σε Burns H. WESTON, Child Labor and Human Rights: Making 
Children Matter, 2005, ό.π., σελ. 463-512. 
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οργανισμών, όπως για παράδειγμα τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών, 

τον Οργανισμό Αραβικών Κρατών και την Αφρικανική Ένωση. 

Πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι το πόνημα αυτό επικεντρώνεται στην 

παρουσίαση της διεθνούς νομικής απάντησης στο φαινόμενο της παιδικής 

εργασίας και τον αγώνα καταπολέμησής του μέσα από τους διεθνείς κανόνες, 

κάνοντας μια συνοπτική μόνο αναφορά στις μορφές και τις επιπτώσεις του 

φαινομένου, καθώς και τις προτάσεις για εξάλειψή του. Γίνεται μια 

προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι πιο σημαντικές δράσεις για την 

καταπολέμηση του φαινομένου σε επίπεδο διεθνών οργανισμών εκκινώντας 

από τον κυριότερο διεθνή οργανισμό, τον ΟΗΕ, συνεχίζοντας, σε 

περιφερειακό επίπεδο, στον χώρο της Ευρώπης και τους διεθνείς 

οργανισμούς της, για να καταλήξει στην ελληνική νομική και όχι μόνο 

πραγματικότητα. 

Δεν γίνεται αναφορά, όπως ήδη επισημάνθηκε παραπάνω, στους υπόλοιπους 

περιφερειακούς οργανισμούς, τόσο για τον λόγο ότι σκοπός του παρόντος 

είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο κυρίως για τους νομικούς στην Ελλάδα, αλλά 

και γιατί η έκταση της διατριβής έπρεπε να παραμείνει σε ορισμένα αποδεκτά 

πλαίσια. Είναι, άλλωστε, ευνόητο ότι οι νομικές ρυθμίσεις του φαινομένου από 

τους υπόλοιπους περιφερειακούς οργανισμούς δεν επηρρεάζουν τις νομικές 

υποχρεώσεις της Ελλάδας σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής 

εργασίας, αλλά έχουν μόνο νομολογιακό ενδιαφέρον. 

Αναλυτικότερα, στην Ενότητα I γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή του 

κοινωνικού φαινομένου, επισημαίνοντας παράλληλα τις βασικές αιτίες 

δημιουργίας και διατήρησής του. Γίνεται, επίσης, προσπάθεια αποτύπωσης 

όλων των μορφών παιδικής εργασίας που παρατηρούνται στον κόσμο, αλλά 

και σύντομη αναφορά στην οικονομική θεωρία της παιδικής εργασίας. 

Η Ενότητα II περιλαμβάνει τις σημαντικότερες συνθήκες ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παιδική εργασία είτε άμεσα, είτε έμμεσα 

και που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη 

Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού του 1989, που αποτελεί και την 

πιο ευρέως διαδεδομένη και επικυρωμένη διεθνή σύμβαση δικαιωμάτων του 

ανθρώπου στον κόσμο. Στην ίδια ενότητα γίνεται ιδιαίτερος λόγος και για τη 

Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και το σημαντικό της έργο στον τομέα της 

παιδικής εργασίας δίνοντας έμφαση στις πιο σημαντικές διεθνείς συμβάσεις 
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εργασίας, τις ΔΣΕ 138 και ΔΣΕ 182, που αναφέρονται στο κατώτατο όριο 

ηλικίας που πρέπει να έχει ένα παιδί προκειμένου να μπορεί να εργασθεί και 

την ανάγκη για άμεση εξάλειψη των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας, 

αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια, περνώντας στην Ενότητα III και συγκεκριμένα από τον χώρο 

των Ηνωμένων Εθνών στον χώρο της Ευρώπης, το κέντρο βάρους πέφτει 

στους δύο σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, το Συμβούλιο της Ευρώπης  

και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διεθνείς πράξεις τους αναφορικά με την 

παιδική εργασία. Εκκινώντας από τον παλαιότερο οργανισμό το Συμβούλιο 

της Ευρώπης γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου του 1950, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1961 και την 

αναθεωρημένη μορφή του (1996), αλλά και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κλείνοντας με τους μηχανισμούς 

εφαρμογής των ενλόγω κανόνων.  

Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της ίδιας ενότητας, επισημαίνονται οι πιο 

σημαντικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιο κρίσιμη την Οδηγία 

94/33/ΕΚ, κλείνοντας την Ενότητα ΙΙΙ με τους αντίστοιχους μηχανισμούς 

εφαρμογής, αλλά επισημαίνοντας και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον έργο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον αγώνα για την καταπολέμηση της παιδικής 

εργασίας. 

Η παρακολούθηση της νομικής αντιμετώπισης της παιδικής εργασίας 

καταλήγει στην Ελλάδα στην Ενότητα IV κάνοντας σύντομη αναφορά στο 

πρόσφατο παρελθόν της παιδικής εργασίας στην Ελλάδα και την προσπάθεια 

καταπολέμησής της μέσω νομοθετικών κανόνων. Η αναδρομή αυτή καταλήγει 

στη σημερινή πραγματικότητα της παιδικής εργασίας δίνοντας χώρο στην 

περιγραφή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που ορίζει ο ν. 1837/1989 

«Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες 

διατάξεις». 

Τέλος, στην Ενότητα V αναφέρονται προτάσεις και λύσεις για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας σε διεθνές και 

εθνικό επίπεδο. Στην ενότητα αυτή επισημαίνεται ότι πρέπει να γίνει χρήση 

τόσο των διεθνών εργαλείων, μέσα από διεθνείς οργανισμούς και 

μηχανισμούς εφαρμογής των διεθνών συνθηκών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, όσο και των εγχώριων μηχανισμών σε επίπεδο τοπικό. Στην 
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ενότητα αυτή δεν υπήρχε χώρος για ιδιαίτερη πρωτοτυπία μιας και όλες οι 

απόψεις – προτάσεις έχουν κατά καιρούς υποστηριχθεί. Ωστόσο, η ενότητα 

αυτή αποτελεί απόσταγμα μεγάλης έρευνας και μελέτης της ελληνικής και 

διεθνούς βιβλιογραφίας και στην ουσία αποτελεί προσπάθεια συγκέντρωσης 

όλων των λύσεων που έχουν κατά καιρούς προταθεί τόσο από διεθνείς 

φορείς, όσο και από συγγραφείς. 

Προσπάθεια και στόχος του παρόντος πονήματος αποτελεί η δυνατόν 

ολοκληρωμένη παρουσίαση της νομικής ρύθμισης του φαινομένου σε διεθνές, 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η απουσία ενός παρόμοιου έργου στην 

ελληνική θεωρία αποτέλεσε την πρόσκληση, αλλά και την πρόκληση 

συγγραφής του παρόντος. Στόχος και ελπίδα της συγγραφέως είναι το παρόν 

να συνεισφέρει ένα λιθαράκι στη γνώση της νομοθετικής ρύθμισης της 

παιδικής εργασίας, των δικαιωμάτων των παιδιών και, γιατί όχι, στον αγώνα 

για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή 

οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, όπου τέτοια δυσάρεστα φαινόμενα 

ανθίζουν.    
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ΕΝΟΤΗΤΑ I : 

οι Αιτίες και το Φαινόμενο της παιδικής εργασίας 
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1. Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις: Οι έννοιες «παιδί» –  
«παιδική εργασία» 

α) «Παιδί» 

Για να εντοπισθεί αρχικά και στη συνέχεια να εξετασθεί το φαινόμενο της 

παιδικής εργασίας, πρέπει πρώτα να ορισθεί η έννοια του «παιδιού». 

Παγκόσμια, οι ερμηνείες του όρου «παιδί» κινούνται γύρω από μια απλή 

ηλικιακή διάκριση. Στα περισσότερα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών τα παιδιά 

είναι τα άτομα ηλικίας μεταξύ 0 και 18 χρόνων4. Αλλά και η χρονολογική ηλικία 

δεν είναι παγκόσμια αποδεκτή βάση για τον ορισμό του παιδιού. Τα ακριβή 

χρονικά όρια της «παιδικής ηλικίας» διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την 

χρονική περίοδο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια βασικά κοινά στοιχεία, 

όπως, για παράδειγμα, η εξάρτηση των παιδιών από άλλους αναφορικά με 

την επιβίωσή τους, η έλλειψη πλήρους νομικής υπόστασης και κάποιος 

βαθμός ηλικιακής διάκρισης. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, μελέτες σχετικές με 

την παιδική ηλικία κυριαρχούνταν από την ιδέα ότι η παιδική ηλικία είναι μια 

φυσική παρά κοινωνική κατάσταση, ότι η ενηλικίωση ήταν μια φυσική και 

αναπόφευκτη εξέλιξη που χαρακτηρίζεται από διακριτά, ηλικιακά στάδια στη 

διαδικασία της ανάπτυξης γνωστικών και φυσικών ικανοτήτων5. Τις τελευταίες 

δεκαετίες, ωστόσο, άρχισε να γίνεται αποδεκτό ότι η εξάρτηση της παιδικής 

ηλικίας είναι μόνο μερικά φυσικό φαινόμενο και τόσο η αλληλουχία όσο και ο 

χρόνος ανάπτυξης συγκεκριμένων ικανοτήτων εξαρτάται και από το κοινωνικό 

περιβάλλον6. Σήμερα τα παιδιά αποτελούν νομικά υποκείμενα με την έννοια 

ότι μπορούν να διεκδικήσουν δικαιώματα. 

 

β) «Παιδική Εργασία» 

Παρόλο που ο όρος «παιδική εργασία» παραπέμπει σε μυριάδες 

δραστηριότητες και συνθήκες, χρησιμοποιείται αρκετά γενικά στη θεωρητική 

βιβλιογραφία. Ο όρος «παιδική εργασία» αναφέρεται στα παιδιά που 

εργάζονται προκειμένου να παράγουν ένα αγαθό ή μια υπηρεσία με σκοπό το 

κέρδος κάποιου άλλου, ανεξάρτητα από το εάν τα παιδιά πληρώνονται ή όχι 

                                                 
4 Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης του ΟΗΕ. 
5 Βλ. WHITE Ben, “Social Science Views on Working Children” σε H. HINDMAN, The World of Child 
Labor: An Historical and Regional Survey, M.E.Sharpe, Armonk, 2009, σελ. 11. 
6 ROGOFF Barbara, “The Cultural Nature of Human Development”, Oxford: University Press, 2003. 
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για αυτή την εργασία.  Πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα να εργάζονται και να κερδίζουν χρήματα, αν το επιθυμούν ή αν το 

έχουν ανάγκη. Αυτή η αντίληψη είναι μέρος της παιδικής ηλικίας σε χώρες, 

όπως η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α.7. Το πρόβλημα της 

παιδικής εργασίας δεν έχει να κάνει με την απλή απασχόληση των παιδιών, 

αλλά με την εκμετάλλευση της ικανότητας των παιδιών να εργαστούν. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα απεχθούς 

εκμετάλλευσης των παιδιών: καταναγκαστική εργασία, πορνεία, παιδιά-

στρατιώτες ή άλλες εξαιρετικά επικίνδυνες, ανθυγιεινές ή απάνθρωπες 

μορφές παιδικής εργασίας. Αυτές οι μορφές εργασίας ορίσθηκαν ως «οι 

χείριστες μορφές» παιδικής εργασίας από τη ΔΟΕ8. Κανένας οικονομολόγος 

δεν θα μπορούσε να υπερασπισθεί αυτές τις πρακτικές ή να δικαιολογήσει την 

ύπαρξή τους. Έχοντας υπόψη αυτές τις μορφές παιδικής εργασίας, έχουν 

διατυπωθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί.  

Συνεπώς, με τον όρο «παιδική εργασία» θα μπορούσε να εννοηθεί η εργασία 

που εκτελείται από παιδιά και είναι επιζήμια, επειδή είναι καταχρηστική, 

εκμεταλλευτική, επικίνδυνη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αντίθετη στο 

«καλύτερο συμφέρον» του παιδιού. 

Σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες τα παιδιά με κάποιον τρόπο εργάζονται, παρόλο 

που οι μορφές εργασίας, αλλά και ο τρόπος, με τον οποίο εκείνα εμπλέκονται 

ποικίλλουν. Στα σπίτια, τα παιδιά βοηθούν με τις δουλειές του σπιτιού, όπως 

το καθάρισμα, το μαγείρεμα, τη φροντίδα παιδιών, τις δουλειές στο 

αγρόκτημα. Τα παιδιά μαθαίνουν να αναλαμβάνουν διάφορες ευθύνες. Όταν 

αυτή η δουλειά είναι απλά μέρος της διαδικασίας κοινωνικοποίησης και μέσο 

μετάδοσης γνώσης από γονέα σε παιδί, αυτό δεν αποτελεί παιδική εργασία9. 

Εξάλλου, παιδική εργασία δεν συνιστά και η απλή εργασία για λίγες ώρες με 

σκοπό τα παιδιά να κερδίσουν το «χαρτζιλίκι» τους. Σύμφωνα με τη ΔΟΕ 

παιδική εργασία συνιστούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που 

εκτελούνται από άτομα κάτω των 15 χρόνων, ανεξάρτητα από το καθεστώς 

απασχόλησής τους (αν είναι, δηλαδή, μισθωτοί, άμισθοι, εργαζόμενοι σε 

                                                 
7 LIEBEL Manfred, “A Will of their Own: Cross-cultural Perspectives on Working Children”, London: Zed 
Books, 2004. 
8 Βλ. Παρακάτω στην Ενότητα ΙΙ. 
9 A. FYFE and M. JANKANISH, “Trade Unions and Child Labour. A Guide to Action” ILO GENEVA, 
1997, σελ.4. 



8 
 

οικογενειακές επιχειρήσεις χωρίς αμοιβή κοκ), εργαζόμενα πολλές ώρες κάτω 

από συνθήκες καταστροφικές για την υγεία τους, αλλά και τη φυσική και 

νοητική τους ανάπτυξη, πολλές φορές μακριά από τις οικογένειές τους και 

συχνά στερούμενα ουσιαστικών δυνατοτήτων για εκπαίδευση και μάθηση, οι 

οποίες θα μπορούσαν να τα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον10. Σύμφωνα 

με τον ίδιο ορισμό δεν νοείται ως παιδική εργασία αυτή που γίνεται μέσα στο 

σπίτι. Οι οικιακές εργασίες μπορεί να στοιχειοθετήσουν παιδική εργασία, μόνο 

αν μπορεί να θεωρηθούν οικονομική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα 

ένα παιδί οφείλει να αφιερώσει όλο το χρόνο του στην εργασία προκειμένου οι 

γονείς του να μπορούν να εργαστούν έξω από το σπίτι με αποτέλεσμα το 

παιδί να στερείται από τη δυνατότητα να πηγαίνει στο σχολείο11. 

Αυτός ο ορισμός, όμως, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε εργασία που εκτελείται 

από παιδί κάτω των 15 χρόνων απαγορεύεται από τα διεθνή κείμενα. Όπως 

θα αναπτυχθεί στις επόμενες ενότητες, υπάρχουν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες ένα παιδί μπορεί να εργάζεται νόμιμα12. 

 

 

2. Ιστορική ανασκόπηση φαινομένου 

Η παιδική εργασία, τόσο ως κοινωνικό φαινόμενο, όσο και ως κοινωνικά 

αποδεκτό πρότυπο, διαφοροποιείται εξαιρετικά στον χρόνο και τον χώρο13. Σε 

αντιδιαστολή με την απασχόληση των ενηλίκων, η παιδική εργασία έχει 

διαχρονικά προσλάβει έντονες ηθικές, ιδεολογικές, πολιτικές, νομικές, 

                                                 
10 ILO, Child Labour, Report to the Governing Body, Committee on Employment and Social Policy, 264th 
Session, Νοέμβριος 1995, Γενεύη, Doc.GB.264/ESP/1.  
11 Ό.π., σελ.5 
12 Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη ΔΣΕ138 (1973) ένα παιδί μπορεί από την ηλικία των 12 χρόνων να 
εργάζεται στις λεγόμενες «ελαφριές» εργασίες με συγκεκριμένες προϋποθέσεις (βλ. παρακάτω σε 
Ενότητα II). 
13 Για περισσότερα αναφορικά με την ιστορική επισκόπηση του φαινομένου βλ. Hugh d. Hindman , 
The World of Child Labor, An Historical and Regional Survey, M.E.Sharpe, Armonk, N.Y., London, 
England, 2009, Sandy Hobbs, Jim McKechnie, Michael Lavalette, Child Labor: A World History 
Companion, ABC – CLIO, USA, 1999. Επίσης, βλ. Hugh Cunningham, The Rights of the Child and 
the Wrongs of Child Labor: An Historical Perspective, σε Child Labour: Policy Options, ed. Kristoffel 
Lieten and Ben White, 13-26, Amsterdam: Aksant Academic, 2001. 
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κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις, οι οποίες την καθιστούν άλλοτε 

κοινωνικά αποδεκτή και άλλοτε όχι14.  

Η παιδική εργασία δεν είναι προϊόν της σύγχρονης κοινωνίας. Παρατηρείται 

σε πολλές εποχές και περιοχές, ωστόσο, αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της προ-

βιομηχανικής και βιομηχανικής φάσης, όπου, αντίστοιχα, μειώθηκε η 

συμμετοχή των παιδιών στην εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά ο Fyfe δηλώνει ότι 

η εκβιομηχάνιση δεν προκάλεσε την παιδική εργασία, απλά την μεταμόρφωσε 

και την τόνισε15. 

Ιστορικά, στα σημερινά σύγχρονα κράτη, εκατομμύρια παιδιά δούλευαν σε 

ορυχεία, μύλους, εργοστάσια, αγροκτήματα και δρόμους, συχνά σε συνθήκες 

εντυπωσιακά όμοιες με αυτές που παρατηρούνται σήμερα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Οι μεγαλύτεροι εργοδότες των παιδιών ανά τον 

κόσμο υπήρξαν η κλωστοϋφαντουργία, ο καπνός, η κεραμική, η υαλουργία 

και η εξόρυξη16.  Προς το τέλος του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου, στις 

βιομηχανικές οικονομίες της βόρειας Ευρώπης και της ανατολικής Αμερικής οι 

εργοδότες προσλάμβαναν παιδιά. Kανόνας κατά την διάρκεια της 

βιομηχανικής επανάστασης ήταν η εργασία για τα παιδιά και όχι η 

εκπαίδευση. Μάλιστα, η ανάπτυξη και η επέκταση του εκπαιδευτικού 

συστήματος κατά την περίοδο της εκβιομηχάνισης έγινε σε βάρος της 

απασχόλησης των παιδιών17. Τότε δύο ήταν οι βασικές βιομηχανίες: 

υφαντουργεία και ανθρακωρυχεία. Οι συνθήκες ήταν τραγικές. Ωστόσο, μέχρι 

τα μέσα του 19ου αιώνα η παιδική εργασία είχε μειωθεί, αλλά δεν είχε 

εξαλειφθεί. Έκτοτε ξεκίνησε η συζήτηση για την ανάγκη της εκπαίδευσης 

παρά της εργασίας κατά την παιδική ηλικία. Το μοντέλο αυτό που 

διαπιστώθηκε στις χώρες αυτές θεωρήθηκε από πολλούς ότι θα το 

ακολουθούσαν και άλλες χώρες με την ίδια ακριβώς κατάληξη. Ο Peter 

Stearns αναφέρει ότι όλες οι βιομηχανικές χώρες έχουν περάσει από μια 

«βρώμικη» φάση ανάπτυξης, κατά την οποία χρησιμοποίησαν την παιδική 

                                                 
14 Χρυσή ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ – ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ, Διονύσης Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ, Σχολείο και δουλειά. Μια εμπειρική 
διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Gutenberg, Αθήνα, σ. 29. 
15 A. Fyfe and M. Jankanish, “Trade Unions and Child Labour. A Guide to Action”, σ.14. 
16 Peter N. Stearns, Child Labor in the Industrial Revolution, σε Hugh D. HINDMAN, The World of Child 
Labour: An Historical and Regional Survey, Myron E. Sharpe,  2009,  σ. 39. 
17 CUNNINGHAM Hugh, The Employment and Unemployment of Children in England, c.1680-1851, 
Past & Present No. 26 (Feb. 1990), Oxford University Press, 1990, σελ. 115 επ, διαθέσιμο και σε: 
http://www.jstor.org/stable/650811 
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εργασία, αλλά αφού κατάφεραν να βγουν από αυτή, το παράδειγμά τους 

αποδεικνύει ότι είναι δυνατή μια αισιόδοξη ματιά για το φαινόμενο, η οποία 

είναι βασισμένη σε ένα ιστορικό γεγονός»18. Με αυτή την έννοια η ιστορία της 

παιδικής εργασίας ξεκινάει κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης 

στη Μ. Βρετανία. 

Λιγότερο ευνοημένες χώρες που βρίσκονταν σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, 

διάνυαν τη φάση της χρήσης παιδικής εργασίας παρόμοια με εκείνη της 

«μαύρης περιόδου της Αγγλικής βιομηχανικής ιστορίας»19. Κατά τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα οι συνθήκες που επικρατούσαν στους εργασιακούς 

χώρους ήταν άθλιες αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονταν για τους 

ανηλίκους. Ως αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών, άλλωστε, ήταν η έξαρση 

της φυματίωσης και άλλων ασθενειών που μάστιζαν τα νεαρά άτομα των 

λαϊκών κυρίως τάξεων20. Δεν απουσίαζαν, άλλωστε και τα εργατικά 

ατυχήματα. Το 1921 το 35,70 % των θυμάτων από εργατικά ατυχήματα είχαν 

ηλικία μικρότερη των 20 χρόνων. Γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα, οι ανήλικοι 

ξόδευαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σε αγροτικές εργασίες ή 

μαθητευόμενοι σε κάποια τέχνη, ενώ η παρακολούθηση του σχολείου 

λάμβανε χώρα μόνο σε περιόδους περιορισμένης εργασίας21. 

Κατά τη διάρκεια της εκβιομηχάνισης τον 19ο αιώνα, η συμβολή της παιδικής 

εργασίας στα οικονομικά της οικογένειας εξακολουθούσε να είναι εξαιρετικά 

σημαντική. Η έκταση και οι συνθήκες εργασίας των παιδιών είναι γλαφυρά 

καταγεγραμμένη σε ιστορικά, καθώς και λογοτεχνικά κείμενα22. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού της Κοινωνίας των 

Εθνών (ΚτΕ) δεν διέθεταν εκείνη την περίοδο καμιά διεθνή ισχύ, αν και τα 60 

κράτη μέλη είχαν επιβάλει σαφείς δεσμεύσεις. Αυτή η εξέλιξη φάνηκε με την 

ανάπτυξη ενός συστήματος προστασίας των μειονοτήτων ή την ίδρυση ενός 

διεθνούς γραφείου εργασίας. Ωστόσο, κάτω από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα 

στην Ευρώπη και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κατέρρευσαν 

τελικά οι βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

                                                 
18 Ό.π. σ. 42. 
19  R. G. FULLER, The Meaning of Child Labor, A.C.McClung & Company,  1922, σ.416 
20 Αννα ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Από την εργασία της γυναίκας και του παιδιού», Ο Αγώνας της Γυναίκας, 
τευχ. 50-51, Αύγ. 1927, σελ. 3  
21 KETT J. F. (1977), Rites of Passage: Adolescence in America: 1970 to the Present. New York: Basic 
Books 
22  Όλιβερ Τουίστ του Καρόλου ΝΤΙΚΕΝΣ, Σοφία της Ζώρζ ΣΑΡΗ, Τα Κόκκινα Λουστρίνια από την 
Τριλογία του Δίφραγκου της Ειρήνης ΜΑΡΡΑ και άλλα πολλά. 



11 
 

Η ιδέα ότι η θέση του παιδιού βρίσκεται στο σχολείο και όχι στην εργασία 

άρχισε να αναπτύσσεται 150 χρόνια περίπου πριν. Η παιδική εργασία άρχισε 

σοβαρά να αμφισβητείται, όταν η βιομηχανοποίηση και η αστικοποίηση 

άλλαξαν ουσιαστικά τις εργασιακές σχέσεις των παιδιών και οι κίνδυνοι 

πολλαπλασιάστηκαν23. Οι κυβερνήσεις άρχισαν να παρεμβαίνουν στις αρχές 

του 19ου αιώνα προκειμένου να προστατέψουν τα παιδιά από επικίνδυνες 

δραστηριότητες, όπως τα ορυχεία. Η προστατευτική νομοθεσία με την μορφή 

κατώτατων ορίων ηλικίας για την εισαγωγή των παιδιών στην εργασία και η 

εισαγωγή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις οικονομικές, 

ιδεολογικές και τεχνολογικές αλλαγές σταμάτησαν αποτελεσματικά την 

παιδική εργασία στις βιομηχανικές χώρες χωρίς, ωστόσο, να έχει εξαλειφθεί 

οριστικά24. 

Μία πρώτη προσπάθεια σύνδεσης δικαιωμάτων και παιδικής εργασίας 

διαφαίνεται στη δεκαετία του 1830 κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής 

επανάστασης στη Μ. Βρετανία25. Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο 

έπαιξαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πράγματι, στο πρώτο Διεθνές 

Συνέδριο των Εργατών το 1866 βασικό αίτημα ήταν η εργατική νομοθεσία να 

καλύψει και την παιδική εργασία26. Στόχος ήταν ο μέγιστος χρόνος εργασίας 

για τα παιδιά ηλικίας 9-13 χρόνων να είναι οι 2 ώρες ημερησίως και για τα 

παιδιά μέχρι 17 χρόνων όχι περισσότερες από 6 ώρες ημερησίως.  

Ο εθνικοσοσιαλισμός και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχαν ως αποτέλεσμα η 

συζήτηση για τα δικαιώματα του παιδιού να εξαντληθεί στους κινδύνους που 

αντιμετώπιζαν τα παιδιά λόγω του πολέμου και στη λήψη αποτελεσματικών 

μέτρων με τη λήξη του πολέμου27. Ετσι στις 12 Απριλίου του 1942, οι ειδικοί 

εκπαίδευσης των 19 συμμετεχόντων κρατών στη διάσκεψη της Νέας 

Εκπαίδευσης στο Λονδίνο υιοθέτησαν τον Παιδικό Χάρτη για τον 

                                                 
23 Βλ. παραπάνω σε A. Fyfe and M. Jankanish, “Trade Unions and Child Labour. A Guide to Action” , 
σελ.1.  
24 Για την ιστορική διαδρομή της διεθνούς προστασίας του παιδιού βλ. Π. Περράκη-ΝΑΣΚΟΥ, 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ..ΣΕΛ. 250 και YO KYBOTA, The Protection of Children’s Rights and the United Nations, 
Nordic J. I. L., vol. 58. 1989, σελ. 1 επ. 
25  Burns H. WESTON, Child Labor and Huma Rights: Making Children Matter, Boulder: Lynne Rienner 
Publishers, 2005, σελ. 55. 
26  Βλ. παραπάνω σε Fyfe and Janakish, “Trade Unions and Child Labour. A Guide to Action”, 1991, σελ 
2. 
27 P. E. Veerman, “To What Extent did the Image of Childhood Change? σε P. E. Veerman, The Rights 
of the Child and the Changing Image of Childhood, Dodrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1992, σελ. 3-12, σελ. 10.   
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Μεταπολεμικό Κόσμο28. Η Διακήρυξη αυτή υπήρξε αρκετά αόριστη στις 

αξιώσεις της, πρόβαλε όμως, σαφώς την άποψη ότι ένα καλό εκπαιδευτικό 

σύστημα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών. 

Εκτός από μια ικανοποιητική μέριμνα για τα παιδιά η Διακήρυξη αξιώνει ίσες 

ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και το δικαίωμα ολοήμερης σχολικής εκπαίδευσης. 

Με αυτήν τα συμμετέχοντα κράτη τοποθετήθηκαν σαφώς ενάντια στην 

ιδεολογία του εθνικοσοσιαλισμού. 

Γύρω στη δεκαετία του 1950 αναπτύχθηκε ένα μοντέλο σύγχρονης ανάπτυξης 

κυρίως στις δυτικές κοινωνίες. Σύμφωνα με τη θεωρία του μοντερνισμού η 

παιδική εργασία δεν είχε αρνητικές πτυχές. Τα παιδιά εργάζονταν, αλλά η 

δουλειά τους ήταν στην ουσία η εκπαίδευσή τους. Η εργασία τους ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμη στις οικογένειές τους, αλλά και για τα ίδια ήταν μια τέλεια 

προετοιμασία για τον κόσμο των ενηλίκων. Η εργασία ήταν διαφορετική για 

κάθε φύλο –τα αγόρια έκαναν διαφορετικές δουλειές από τα κορίτσια. Τα 

αγόρια ήταν συνήθως στα χωράφια ή φρόντιζαν τα ζώα, ενώ τα κορίτσια 

βοηθούσαν τις μητέρες τους στις δουλειές του σπιτιού και κάποιες φορές 

εργάζονταν σε υφαντουργεία. Τότε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ένα 

κόσμο, όπου τα παιδιά δεν εργάζονται. Η εργασία τους φαινόταν απόλυτα 

φυσική. 

Οι σοσιο-οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις προς τα μέσα του 19ου αιώνα 

οδήγησαν σταδιακά στον περιορισμό της παιδικής εργασίας στη Δύση. Από 

τη μια αναπτύχθηκαν σοσιο-πολιτικά κινήματα που προωθούσαν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη συνακόλουθη αντίληψη ότι η παιδική ηλικία 

είναι ιδιαίτερη περίοδος, κατά την οποία τα άτομα πρέπει να είναι 

προστατευμένα από τον κόσμο των ενηλίκων και να αφοσιώνονται στην 

εκπαίδευση ως μέσο προετοιμασίας τους στην κοινωνία. Από την άλλη, 

αναπτύχθηκε ο εργατικός συνδικαλισμός που στόχο είχε την προστασία της 

εργασίας των ενηλίκων και ώθησε τα παιδιά εκτός του βιομηχανικού χώρου. 

Μέσα από αυτά και άλλα κινήματα προωθήθηκε το αίτημα για υποχρεωτική 

δωρεάν και καθολική εκπαίδευση και κατάργηση της παιδικής εργασίας29. 

                                                 
28 Ό.π. 
29 Protecting Youth at Work: Health, Safety and Development of Working Children and Adolescents in 
the United Sates (1988). Washington, D.C.: National Academy Press. 
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Από τις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε να περιορίζεται σημαντικά η 

απασχόληση των παιδιών, καθώς καθιερώνονταν νόμοι σχετικά με την 

υποχρεωτική εκπαίδευση και ταυτόχρονα μειώνονταν η ζήτηση στην αγορά 

για φθηνή ανειδίκευτη εργασία30. 

 

3. Μορφές Παιδικής Εργασίας 

Όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω στη σχετική ενότητα, η ΔΟΕ κατέγραψε σε 

έκθεσή της (1997)31 μερικούς από τους τομείς, όπου εργάζονται παιδιά: 

στη γεωργία, όπου τα παιδιά εκτελούν βαριές εργασίες εκτεθειμένα σε 

πολλούς κινδύνους που συνδέονται με την εισαγωγή σύγχρονων 

μηχανημάτων και χημικών, 

σε επικίνδυνες βιομηχανίες και θέσεις απασχόλησης, όπως υαλουργία, 

κατασκευή, εξόρυξη και βιομηχανία χαλιού, 

σε οικιακές εργασίες, όπου περιλαμβάνονται επίπονες εργασίες κάτω από 

συνθήκες απομόνωσης, πολλών ωρών και φυσικής, καθώς και σεξουαλικής 

κακοποίησης, 

στους δρόμους, όπου τα παιδιά εργάζονται ως ζητιάνοι, πωλητές και 

εκδιδόμενοι, συχνά υπό την πίεση και την απειλή βίας από συμμορίες, αλλά 

και την αστυνομία και όπου συχνά εκτίθενται σε απειλητικές για τη ζωή τους 

ασθένειες, 

σε συνθήκες με βάση εργατικές συμφωνίες που είναι ισόδυναμες της 

δουλείας, 

σε μικρά βιομηχανικά εργαστήρια,  

στο σπίτι, όπου τα παιδιά φροντίζουν μικρότερα αδέρφια ή βοηθούν σε 

αγροτικές εργασίες και επιχειρήσεις, εργαζόμενα τόσες πολλές ώρες που είναι 

αδύνατον να τους απομένει χρόνος για παιχνίδι ή σχολείο. 

Επίσης, η ΔΟΕ εντόπισε και κατέγραψε και τις πιο επικίνδυνες, ανθυγιεινές 

και καταχρηστικές μορφές εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας. Αυτές είναι 

οι ακόλουθες: 

δουλεία ή αναγκαστική εργασία,  

                                                 
30 Ό.π. 
31 ILO, Trade Unions and Child Labour, A Guide to Action, A. Fyfe, M. Jankanish, International Labour 
Organization, Geneva, 1997, 



14 
 

παιδική πορνεία και εμπόριο λευκής σαρκός 

γεωργία (εδώ η επικινδυνότητα συνίσταται στην επαφή των παιδιών με 

χημικά που περιέχονται στα κάθε είδους λιπάσματα, παρασιτοκτόνα κλπ, που 

έχουν αποδειχθεί ότι προκαλλούν καρκίνο) 

εξόρυξη (σκόνη, αναθυμιάσεις, τοξικά αέρια χωρίς εκπαίδευση και κατάλληλο 

εξοπλισμό προκαλούν αναπνευστικές βλάβες και θανατηφόρους –συχνά- 

τραυματισμούς) 

κεραμικές και υαλουργικές κατασκευές (χαμηλός φωτισμός, χωρίς αερισμό, 

σε υψηλές θερμοκρασίες και θορύβους που ξεπερνούν τα 90 ντεσιμπέλ) 

αλιεία (καταδύσεις σε μεγάλο βάθος –plongeurs- χωρίς προστατευτικό 

εξοπλισμό) 

οικιακές εργασίες( βία, σεξουαλική κακοποίηση) 

κατασκευές (μεταφορά ή άρση βαριών αντικειμένων, χρήση επικίνδυνων 

μηχανημάτων, μακρόχρονη παραμονή σε στάσεις άβολες με αποτέλεσμα 

παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης και άλλες ορθοπεδικές βλάβες, 

έκθεση σε τοξικούς και καρκινογόνους παράγονες, κυρίως αμίαντο). 

Ο ορισμός που έδωσε η ΔΟΕ δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε εργασία που 

εκτελείται από ένα παιδί κάτω των 15 χρόνων απαγορεύεται από τα διεθνή 

κείμενα. Οπως εξηγείται στο Κεφάλαιο 4 της έκθεσης που εξέδωσε η ΔΟΕ το 

199732, η Συνθήκη της ΔΟΕ του 1973 για το κατώτατο όριο ηλικίας (ΔΣΕ 138) 

εξαιρεί και επιτρέπει κάποιες εργασίες (ελαφριά εργασία - light work) για 

παιδιά μεταξύ 12 και 13 χρόνων. Η ΔΟΕ πραγματοποίησε πολυάριθμες 

μελέτες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της παιδικής εργασίας, σύμφωνα με 

τις οποίες οι περισσότερες μορφές παιδικής εργασίας εκτελούνται στη 

γεωργία33. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον, παρόλα αυτά, εστιάζεται στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, κατά κύριο λόγο σε εξαγωγικές βιομηχανίες, όπως 

κλωστοϋφαντουργία, ρουχισμό, χαλιά και υπόδηση.  

 

 

 

                                                 
32 ILO, Trade Unions and Child Labour, A Guide to Action, A. Fyfe, M. Jankanish, International Labour 
Organization, Geneva, 1997, σελ.75 
33 Annex III,, ILO, Trade Unions and Child Labour, A Guide to Action, A. Fyfe, M. Jankanish, 
International Labour Organization , ό.π., σ.103. 
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4. Παράγοντες που  ενισχύουν την ύπαρξη της 
Παιδικής Εργασίας 

Αν υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα στη βιβλιογραφία αναφορικά με 

την παιδική εργασία, αυτό είναι ότι αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο 

φαινόμενο, στη διαμόρφωση του οποίου επιδρά ένας μεγάλος αριθμός 

παραγόντων. Οι μέχρι σήμερα μελέτες αναφέρουν ότι υπάρχουν δομικοί 

παράγοντες, σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας, που έχουν να κάνουν με 

τις διαστάσεις των σοσιο-οικονομικών συνθηκών (εισόδημα, επάγγελμα, 

εκπαίδευση) που σε κάθε περίπτωση επικρατούν, παράγοντες σε επίπεδο 

οικογένειας και σχολείου (οικογενειακή κατάσταση, γονεϊκά χαρακτηριστικά, 

τύπος σχολείου, απόψεις συμμαθητών) και, τέλος, παράγοντες σε ατομικό 

επίπεδο που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του φαινομένου της παιδικής 

εργασίας (φύλο, εθνοτική και φυλετική ταυτότητα). 

Ιστορικά οι αιτίες της παιδικής εργασίας έχουν υπάρξει κυρίως οικονομικές, 

ριζωμένες σε μια καπιταλιστική αγορά, η οποία διαρκώς μεταμορφώνει την 

εργασία και ασκεί έντονη πίεση στους μισθούς. Ουσιαστικά, κάτι στο οποίο 

καταλήγουν σχεδόν όλοι οι συγγραφείς είναι η διαπίστωση ότι αν δεν 

εξαλειφθεί η φτώχεια και δεν αλλάξουν ριζικά κάποιες κοινωνικές και 

πολιτιστικές νοοτροπίες, η παιδική εργασία θα διαιωνίζεται.  

Στη Δυτική Ευρώπη (ιδίως Μ. Βρετανία) ισχυρές παραδόσεις κρατικής 

ρύθμισης, ισχυρά εργατικά κινήματα και κοινωνικοί ή εργατικοί ακτιβιστές 

κατάφεραν μέχρι ενός σημείου να αποτρέψουν την επαναφορά της παιδικής 

εργασίας34. Στις ΗΠΑ, η αδύναμη κρατική ρύθμιση και η σχετικά αδύναμη 

εργατική κινητοποίηση σε συνδυασμό με την περιοδική επανείσοδο των 

οικονομικά αδύναμων μεταναστών εργατών οδήγησε στην επεισοδιακή 

επιστροφή των χαμηλόμισθων καθεστώτων, όπου η παιδική εργασία ανθίζει, 

αν και με καινούργια μορφή35.  

Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι εξαρτημένες μετα-αποικιοκρατικές οικονομίες 

ήταν αδύναμες να εξαλείψουν την παιδική εργασία, η οποία ανθίζει ιδιαίτερα 

στην παραοικονομία που είναι εξαρτημένη από τη χαμηλόμισθη 

                                                 
34 TUTTLE Carolyn. "Child Labor during the British Industrial Revolution". EH.Net Encyclopedia, edited 
by Robert Whaples. August 14, 2001,στο: http://eh.net/encyclopedia/article/tuttle.labor.child.britain 
35 Walter TRATTNER, Crusade for the Children: A History of the National Child Labor Committee and 
Child Labor Reform in America (1970).στο: http://www.history.com/topics/child-labor. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι ΗΠΑ δεν κύρωσαν τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. 
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εκβιομηχάνιση36. Οι μετα-αποικιοκρατικές οικονομίες έδειξαν μικρό  

ενδιαφέρον ή ικανότητα να ρυθμίσουν την παιδική εργασία μέσω της 

νομοθεσίας. Η μετα-αποικιοκρατική εξάρτηση και η αειφόρος οικονομική 

ανάπτυξη έδειξαν ότι τα χρεωμένα κράτη έπρεπε να υποδεχθούν ξένες 

επενδύσεις μέσα σε συνθήκες που διαιώνιζαν τη χαμηλόμισθη και ευρέως 

διαδεδομένη παιδική εργασία. Η επίμονη φτώχεια σήμαινε ότι οι οικογένειες 

συνεχίζουν να βασίζονται σε οικογενειακές οικονομικές στρατηγικές που 

απαιτούν τη χρήση της παιδικής εργασίας. Προσπάθειες να θεσμοθετηθεί η 

παγκόσμια παιδεία ως παράγοντας αποτρεπτικός για την παιδική εργασία 

αναχαιτήθηκαν από τις πιέσεις της αγοράς στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

οικονομίας και τις πιέσεις από διεθνείς οικονομικές πολιτικές προκειμένου να 

περιορισθεί η κοινωνική σπατάλη και να ενισχυθεί η επένδυση σε υποδομές. 

Ένας, ίσως, πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εντοπίσει κάποιος τις αιτίες 

της παιδικής εργασίας είναι να τις ερευνήσει αναφορικά με την προσφορά και 

τη ζήτηση της παιδικής εργασίας. Η παιδική εργασία είναι αποτέλεσμα των 

αποφάσεων τόσο των οικογενειών που επηρεάζουν την προσφορά της 

παιδικής εργασίας, όσο και όσων χρησιμοποιούν την παιδική εργασία που 

επηρεάζουν τη ζήτησή της. Τα δύο μαζί ορίζουν την αγορά της παιδικής 

εργασίας37. 

Κάποιοι από τους παράγοντες που καθορίζουν την προσφορά της παιδικής 

εργασίας είναι η φτώχεια, το σύστημα της αγοράς εργασίας, το εκπαιδευτικό 

σύστημα, το μέγεθος της οικογένειας, το κοινωνικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον. 

Πιο αναλυτικά, η φτώχεια είναι η μεγαλύτερη δύναμη που προκαλεί την 

εισροή των παιδιών στις θέσεις εργασίας. Τα φτωχά νοικοκυριά 

χρησιμοποιούν την παιδική εργασία προκειμένου να αποφύγουν κινδύνους 

ξαφνικούς και απειλητικούς, ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή, π.χ. μια 

χαμένη σοδειά. Επίσης, χρησιμοποιούν την παιδική εργασία ως επικουρικό, 

βοηθητικό εισόδημα σε τακτική βάση. Πολλά παιδιά εξαναγκάζονται να 

εργαστούν με πλήρη απασχόληση για την ίδια τους την επιβίωση. Η φτώχεια, 

άλλωστε, δεν επιτρέπει στις οικογένειες να επενδύσουν σε εναλλακτικές 

ασχολίες, όπως η εκπαίδευση. Η παιδική εργασία στο πλαίσιο αυτό είναι μια 

                                                 
36 Ό.π. 
37 GROOTAERT C. AND KANBUR R., Child Labor: A Review, Washington DC, World Bank, 1994. 
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απάντηση στη διαχείριση κινδύνου σε μια κατάσταση, όπου τα νοικοκυριά 

έχουν ελάχιστες οικονομικές επιλογές. 

Στις ανταγωνιστικές αγορές εργασίας, όπου οι μισθοί είναι ευέλικτοι, τα παιδιά 

μπορούν να αποτελέσουν υποκατάστατα των ενηλίκων38. Τα παιδιά συχνά 

εξαναγκάζονται να εργαστούν ως μέρος της οικογενειακής εργατικής δύναμης 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σκοπός. Παρομοίως, σε επισφαλείς, 

κυρίως για τις γυναίκες, εργασίες, προωθούνται σε αυτές παιδιά. Τα κορίτσια, 

πολλές φορές, σταματάνε την εκπαίδευση προκειμένου να αντικαταστήσουν 

την μητέρα που χρειάζεται να μπεί στην εργατική δύναμη. 

Η αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος39 αναφορικά με το κόστος, τη 

διαθεσιμότητα και την ποιότητα μπορεί να οδηγήσει πολλούς φτωχούς γονείς 

να δουν την παιδική εργασία ως την μόνη επιλογή, ειδικά όταν επικρατούν 

αντιλήψεις όπως «η εκπαίδευση μπορεί να σου ανοίξει το μυαλό, αλλά δεν 

σου μαθαίνει πως να επιβιώνεις». Το κόστος της επένδυσης στην εκπαίδευση 

μπορεί να είναι πολύ υψηλό. Ακόμα και η δωρεάν παιδεία, μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα ακριβή για μια φτωχή οικογένεια, η οποία θα πρέπει να πληρώσει 

για βιβλία, διάφορα σχολικά υλικά, στολές και ρούχα, μετακίνηση και κάποιες 

φορές ανεπίσημες αμοιβές σε δασκάλους. Σε κάποια μέρη, το κόστος για τη 

πρωτοβάθμια βασική εκπαίδευση μπορεί να αποτελεί το ένα τρίτο ολόκληρου 

του εισοδήματος για μια τυπική φτωχή οικογένεια και πολλές οικογένειες 

έχουν πάνω από ένα παιδί σε σχολική ηλικία40. Εκτός από την αδυναμία, 

ωστόσο, των γονέων να πληρώσουν για την εκπαίδευση των παιδιών, πολλά 

παιδιά ζουν σε κοινότητες, όπου δεν υπάρχουν οι απαραίτητες σχολικές 

εγκαταστάσεις και για τον λόγο αυτό εργάζονται. Κι ενώ είναι αλήθεια ότι 

πολλά παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο, επειδή πρέπει να εργαστούν, είναι 

εξίσου αλήθεια ότι πολλά παιδιά αποθαρρύνονται τόσο πολύ από το σχολείο 

και προτιμούν να εργαστούν. 

Οσον αφορά στο μέγεθος της οικογένειας, τα φτωχά νοικοκυριά συνήθως 

έχουν πολλά παιδιά. Στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι το μεγάλο μέγεθος της 

οικογένειας συνδέεται όχι μόνο με την μεγάλη πιθανότητα τα παιδιά να 

                                                 
38 Ό.π. 
39 BOYDEN J., The Relationship between Education and Child Work, Innocenti Occasional Papers, 
Child Rights Series No. 9, Florence Italy, UNICEF/ICDC, International Child Development Centre, Sept. 
1994 
40 Ό.π. 
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εργάζονται, αλλά και με τη χαμηλότερη σχολική φοίτηση και την ολοκλήρωση 

της. Κάποιες πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι πολιτικές που 

περιορίζουν ή σταδιακά μειώνουν το μέγεθος της οικογένειας αναμένεται ότι 

θα έχουν ευεργετική επίδραση στην μείωση της παιδικής εργασίας και τη 

βελτίωση της σχολικής φοίτησης41.  

Επιπρόσθετα, η διάκριση ή συγκεκριμένες πολιτιστικές αξίες σε κάποιες 

κοινωνίες μπορούν να κρατήσουν τα κορίτσια και κάποιες μειονότητες μακρυά 

από το εκπαιδευτικό σύστημα. Όπου για παράδειγμα η ανισότητα των 

γυναικών επιβαρύνεται από την εγκατάλειψη εξαιτίας του AIDS ή την 

μετανάστευση των ανδρών, η προαγωγή των κοριτσιών στην κοινωνία 

περιορίζεται γεγονός που συμβάλλει στην παιδική εργασία42. 

Oι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση της παιδικής εργασίας είναι 

οι ακόλουθοι: 

Το κόστος της παιδικής εργασίας. Η παιδική εργασία είναι μέρος της 

στρατηγικής της μείωσης του κόστους, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις. Τα 

παιδιά είναι πιο πιθανόν να προσληφθούν, όταν η εργασία τους είναι λιγότερο 

ακριβή. 

Εργασία για την οικογένεια. Μεγάλος αριθμός παιδιών εργάζεται χωρίς 

αμοιβή σε οικογενειακά αγροκτήματα, καταστήματα και επιχειρήσεις που 

βασίζονται στην οικογενειακή εργασία για την οικονομική τους βιωσιμότητα. 

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αυτά τα παιδιά είναι πολύ λιγότερο 

πιθανόν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης σε σχέση με εκείνα που 

εργάζονται εκτός οικογένειας. Ωστόσο, μια τέτοια υπόθεση δεν υποστηρίζεται 

από τα στοιχεία που υπάρχουν. Δυστυχώς, το αντίθετο είναι πολλές φορές η 

πραγματικότητα. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι τόσο στις αναπτυσσόμενες, όσο 

και στις βιομηχανικές χώρες πολλοί θεωρούν ότι οι οικογένειες πρέπει να 

βασίζονται στα παιδιά προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομία των 

νοικοκυριών και ότι μια τέτοια συμμετοχή θεωρείται επιθυμητή με τον όρο να 

μην είναι καταχρηστική. 

Το επίπεδο της τεχνολογίας. Παρόλο που η τεχνολογική πρόοδος ιστορικά 

κατέστησε την παιδική εργασία άνευ αντικειμένου –πρώτα στην 

                                                 
41 SIDDIQI F.and PATRINOS H., Child LABOUR: Causes and Interventions, unpublished paper of the 
Education and Social Policy Department, Washington DC, World Bank, Dec. 1994 
42 GROOTAERT C. and KANBUR R., Child Labor: A Review, ό.π. 
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κλωστοϋφαντουργία τον τελευταίο αιώνα-, δεν οδήγησε σε όλες τις 

περιπτώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στη βιομηχανία 

ένδυσης η εισαγωγή φθηνών ραπτομηχανών με πολλαπλές λειτουργίες έκανε 

την οικιακή παραγωγή δυνατή με αποτέλεσμα πολλά κορίτσια να εργάζονται 

στο σπίτι. 

Το μέγεθος και η επιδεξιότητα των παιδιών. Συχνά τα παιδιά θεωρούνται 

αναντικατάστατα λόγω των δύο αυτών χαρακτηριστικών. Ωστόσο, τα 

ευρήματα των ερευνών της ΔΟΕ στη βιομηχανία χειροποίητων χαλιών 

μπορούν ξεκάθαρα να αντικρούσουν το επιχείρημα των «μικρών δαχτύλων» 

(«little fingers»), σύμφωνα με το οποίο μόνο τα παιδιά μπορούν να 

εκτελέσουν ορισμένες εργασίες και μάλιστα καλύτερα από τους ενήλικες43. 

Στην πραγματικότητα, λέει η ΔΟΕ ότι οι ενήλικες μπορούν να εκτελέσουν τις 

ίδιες εργασίες τόσο καλά όσο και τα παιδιά. Κάποια από τα καλύτερα χαλιά, 

αυτά που έχουν την μεγαλύτερη πυκνότητα των μικρών κόμπων έχουν 

υφανθεί από ενήλικες. 

Το επίπεδο οργάνωσης των εργαζομένων. Δεν αποτελεί σύμπτωση το 

γεγονός ότι η παιδική εργασία είναι εδραιωμένη, όπου οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις είναι αδύναμες. Συχνά τα παιδιά προτιμούνται από τους ενήλικες 

για το λόγο ότι δεν είναι οργανωμένα σε συλλόγους και μπορούν πιο εύκολα 

να πειθαρχήσουν. Η παιδική εργασία ανθεί στον μη οργανωμένο τομέα. Τα 

συνδικάτα δυσκολεύονται να οργανωθούν εξαιτίας της εποχιακής και άτυπης 

φύσης του περιβάλλοντος εργασίας. 

 

5. Σημερινή κατάσταση του φαινομένου της παιδικής 
εργασίας 

Σήμερα, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, θεωρούμε ότι η εκπαίδευση των 

παιδιών είναι ο κανόνας, ενώ η απασχόλησή τους η εξαίρεση44. Αλλωστε, η 

αντίληψη ότι η εργασιακή πορεία των ατόμων πρέπει να ξεκινά μόνο μετά την 

                                                 
43 Βλ. 2010 Global Action Plan1 and technical cooperation priorities σε: 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=10992 
44 Για μια σφαιρική εικόνα για την παιδική εργασί αστον κόσμο: Cathryne L. Schmitz, Elizabeth Kimjin 
Traver and Desi Larson, Child Labor A Global View, Greenwoods Press, 2004. 
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ολοκλήρωση των τυπικών σπουδών τους, σε όποιο επίπεδο και αν αυτές 

ολοκληρώνονται είναι βασική σε όλες τις δυτικές κοινωνίες45. 

H παιδική εργασία αποτελεί ένα πρόβλημα με τεράστιες κοινωνικές και 

οικονομικές διαστάσεις στον αναπτυσσόμενο, κυρίως, κόσμο. Τα 

αναπτυγμένα κράτη μετά από πολλά χρόνια πάλης με την παιδική εργασία 

που παρουσίαζαν εκείνα, έρχονται σήμερα να πιέσουν ανυπόμονα τον 

αναπτυσσόμενο κόσμο για άμεση και γρήγορη πρόοδο στον τομέα αυτό. Ενώ 

υπάρχουν ενθαρρυντικές τάσεις σε πολλές χώρες, όπως η Βραζιλία, το 

Μεξικό, η Τουρκία και το Βιετνάμ, τα ποσοστά της παιδικής εργασίας 

παραμένουν επίμονα υψηλά στο μεγαλύτερο μέρος της γης. Εκατομμύρια 

παιδιά έχουν παγιδευτεί σε ανυπόφορες καταστάσεις και ακόμα περισσότερα 

εκατομμύρια εξαναγκάζονται από την ανάγκη και τις περιστάσεις να 

εργαστούν πάρα πολύ σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, στερούμενα τόσο της 

παιδικής τους ηλικίας, όσο και του μέλλοντός τους. 

Στις μέρες μας η παιδική εργασία ανθεί κυρίως στην Ασία, την Αφρική και τη 

Λατινική Αμερική, γεγονός που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική 

κατάσταση των περιοχών αυτών46. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι στις 

βιομηχανικές χώρες το φαινόμενο της παιδικής εργασίας είναι ανύπαρκτο. 

Ακτιβιστές και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) βρίσκονται σε κάθε 

περιοχή της γης και ασχολούνται με το πρόβλημα. Κυβερνήσεις σε όλα τα 

επίπεδα έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους 

απέναντι στους ανήλικους πολίτες. 

To 2012 168 εκατομμύρια παιδιά εμπλέκονταν σε διάφορες μορφές παιδικής 

εργασίας47. Οι αριθμοί προέρχονται από την τελευταία Παγκόσμια Έκθεση της 

ΔΟΕ του 201248:  

                                                 
45 WARREN J. R., Le PORE P.C. and MARE R. D. (200). Employment during high school: 
Consequences for students’ grades in academic courses. Journal of Vocational Education Research, 
26, 3, σελ. 943-969 
46  BIT, Le Travail des Enfants. L’intolérable en point de mire, C.I.T., 86e session, Genève, 1996, σελ. 3 
47  Να σημειωθεί ότι με βάση έκθεση της ΔΟΕ το 2010 τα παιδιά που εμπλέκονταν σε παιδική εργασία 
ανέρχονταν στα 215 εκατομμυρία, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει μείωση στον αριθμό εμπλεκόμενων 
παιδιών στην παιδική εργασία. Βλ. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_126685.pdf 
48 Bλ. έκθεση ΔΟΕ 2012 με τίτλο «Marking Progress against Child Labor” Global Estimates and Trends 
2000-2012, ILO 2013, σε: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf . Στην έκθεση αυτή η ΔΟΕ αναφέρει ότι ο αγώνας κατά 
της παιδικής εργασίας βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ωστόσο, ο στόχος της εξάλειψης των χείριστων 
μορφών της που είχε θέσει η ΔΟΕ μέχρι το 2016 δεν φαίνεται εφικτός. 
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 115 εκατομμύρια παιδιά εμπλέκονταν σε καταστάσεις «χείριστων» 

μορφών εργασίας, που περιλαμβάνουν πρακτικές όμοιες με τη δουλεία, 

αναγκαστική εργασία λόγω χρέους, παιδική πορνεία και εργασία που είναι 

επιζήμια για τη υγεία, ασφάλεια και ηθική των παιδιών. 

 15.5 εκατομμύρια παιδιά εκτελούσαν οικιακές εργασίες. 

 37.5 εκατομμύρια παιδιά συνέχιζαν να απασχολούνται στη γεωργία 

(60%). Μόνο το ένα πέμπτο από τα εργαζόμενα παιδιά εκτελούν μισθωτή 

εργασία. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι άμισθοι εργάτες σε οικογενειακές 

επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με έρευνα της Unicef, στο τέλος του 2000 στην Ελλάδα τα παιδιά 

που ζούσαν και εργάζονταν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους στους 

δρόμους ήταν περίπου 6.000. 

 

6. Οι προσπάθειες καταπολέμησης του φαινομένου 
μέχρι την ανάληψη της ευθύνης από διεθνείς 
οργανισμούς 

Είναι πασιφανές ότι το φαινόμενο της παιδικής εργασίας είναι διαχρονικό και 

παγκόσμιο. Ωστόσο, υπάρχει ένα καινούργιο στοιχείο στη σύγχρονη 

παγκόσμια μορφή της παιδικής εργασίας που διαφοροποιεί την παιδική 

εργασία του παρελθόντος από αυτή του σήμερα: ένα παγκόσμιο κίνημα 

ενάντια στην παιδική εργασία. Έχοντας τις ρίζες του στην ιστορία των 

αναπτυγμένων χωρών, το κίνημα άρχισε να μεγαλώνει στο τέλος της 

δεκαετίας του 1970 και αρχές της δεκαετίας του 1980, γνώρισε σημαντική 

επιτυχία το 1989 με την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα 

του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, κερδίζοντας τεράστια θεσμική δύναμη το 

1992 με την ίδρυση του Διεθνούς Προγράμματος για την Εξάλειψη της 

Παιδικής Εργασίας (IPEC) της Διεθνoύς Οργάνωσης Εργασίας49. 

Ειδικότερα, η ανάγκη για καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και οι πρώτες 

αντίστοιχα προσπάθειες χρονολογούνται στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου 

αιώνα. Η προστασία του παιδιού εμφανίστηκε μέσα στους κανόνες του 

                                                 
49 Για περισσότερα αναφορικά με την προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου παγκοσμίως βλ. Fyfe 
Alec, The Worldwide Movement Against Child Labor: Progress and Future Directions, Geneva: ILO, 
2007, White Ben, Children, Work and “Child Labour”: Changing Responses to the Employment of 
Children, 1994. 
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δικαίου του πολέμου (Σύμβαση Χάγης IV)50. Στο πλαίσιο της Κοινωνίας των 

Εθνών (ΚτΕ) έγιναν προσπάθειες για την απαγόρευση της εμπορίας των 

γυναικών και των παιδιών καθώς και την απαγόρευση της δουλείας και του 

δουλεμπορίου51. Με τη διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων και του 

νομικού καθεστώτος προήχθηκε η συζήτηση για τα δικαιώματα του παιδιού, 

αρχίζοντας με τη Διακήρυξη της Γενεύης, σε ένα υπερεθνικό επίπεδο.  

Στον χώρο της Ευρώπης, οι πρώτες αντιδράσεις για την παιδική εργασία 

εκδηλώθηκαν στην Αγγλία το 179652. Το 1902 το αγγλικό κοινοβούλιο ψήφισε 

ένα νόμο για τους μαθητευόμενους, με βάση τον οποίο απαγορευόταν η 

νυχτερινή εργασία των νεαρών μαθητευομένων53.  

Οι πιο οργανωμένες και αποτελεσματικές προσπάθειες, ωστόσο, έγιναν από 

τη ΔΟΕ με μια σειρά διεθνών συμβάσεων που περιόριζαν και συγχρόνως 

προστάτευαν την εργασία του παιδιού54, όπως θα αναπτυχθεί και στη σχετική 

ενότητα που ακολουθεί.  

 

7. Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των παιδιών 
που εργάζονται 

Είναι δύσκολο να υπολογισθεί ο ακριβής αριθμός των παιδιών που 

εργάζονται. Βασική αιτία είναι γενικότερα η έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών. 

Πράγματι, τα παιδιά που εργάζονται προτού συμπληρώσουν το κατώτερο 

νόμιμο όριο ηλικίας για ανάληψη εργασίας είναι δύσκολο να ληφθούν υπόψη 

στις επίσημες έρευνες, επειδή υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν. Στις 

περισσότερες χώρες, τα νούμερα της παιδικής εργασίας που παρέχονται από 

επίσημες πηγές αναφέρονται σε παιδιά που δηλώνονται ως εργαζόμενοι ή 

ασκούμενοι και καλύπτονται από κάποιο συμβόλαιο άσκησης. 

Ενόψει της έλλειψης αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων το 

Γραφείο Στατιστικών της ΔΟΕ προχώρησε σε μια μεθοδολογία 

                                                 
50 ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ Π., «Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού», 
Τετράδια Διεθνούς Δικαίου 17, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1990, σ.12. 
51  Διεθνής Σύμβαση περί καταστολής της εμπορίας γυναικών και παιδιών, 1921, 9 L.N.T.S. 416 και 
Πρωτόκολλο 1947, 53 U.N.T.S. 13. 
52 Peter N. STEARNS, Child Labor in the Industrial Revolution, σε Hugh D. HINDMAN, The World of 
Child Labour: An Historical and Regional Survey, Μ. Ε. Sharpe, 2011, σ.92 
53 O.π., σ.92. 
54  Για έναν πλήρη κατάλογο των συμβάσεων αυτών βλ. H.T. DAO, ILO Standards for the protection of 
children, Nordic Journal of International Law, vol. 58, 1989 σ.24 επ.. 
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(ερωτηματολόγιο) για τη βελτίωση της συλλογής των στατιστικών αναφορικά 

με την παιδική εργασία. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εργαζόμενα 

παιδιά που δεν μπορούν να καταγραφούν. 

Όταν το 1992 συστάθηκε το Διεθνές Πρόγραμμα για την Εξάλειψη της 

Παιδικής Εργασίας (IPEC)55 προκειμένου να ηγηθεί των προσπαθειών της 

ΔΟΕ ενάντια στην παιδική εργασία, τα δεδομένα των στατιστικών για τον 

υπολογισμό της παιδικής εργασίας περιορίζονταν σε έρευνες του εργατικού 

δυναμικού που είχαν σκοπό να εντοπίσουν τις οικονομικές δραστηριότητες 

των ενηλίκων56. Συγκεκριμένα, το 1995 η ΔΟΕ υπολόγισε ότι υπήρχαν 73 

εκατομμύρια οικονομικά ενεργά παιδιά 10 με 14 χρόνων παγκοσμίως. Ένα 

χρόνο αργότερα η ΔΟΕ, βασιζόμενη σε ειδικές μεθοδολογικές έρευνες 

αναφορικά με την παιδική εργασία, διαπίστωσε ότι «στις αναπτυσσόμενες 

χώρες μόνο, υπάρχουν τουλάχιστον 120 εκατομμύρια παιδιά μεταξύ 5 και 14 

χρόνων που εργάζονται με πλήρη απασχόληση και περισσότερα από το 

διπλάσιο, δηλαδή περίπου 250 εκατομμύρια, για τα οποία η εργασία αποτελεί 

δευτερεύουσα δραστηριότητα»57. Το 1998 ξεκίνησε το Πρόγραμμα SIMPOC 

(Statistical Information and Monitoring Program on Child Labor) ως μέρος του 

IPEC προκειμένου να γίνουν πιο ακριβείς ποσοτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις 

αναφορικά με την παιδική εργασία. Για το σκοπό αυτό το SIMPOC 

δημιούργησε μια σειρά ερευνητικών εργαλείων. Τα πιο σημαντικά εργαλεία 

ήταν τα ερωτηματολόγια που απευθύνονταν σε οικογένειες58.  

Όσον αφορά στις ποιοτικές εκτιμήσεις, το SIMPOC βασίζεται σε διάφορα 

εργαλεία με επικρατέστερη τη μεθοδολογία της Άμεσης Αξιολόγησης (Rapid 

Assessment). Με βάση αυτή τη μεθοδολογία συλλέγονται ποιοτικά στοιχεία 

από πληθυσμούς που είναι δύσκολα προσβάσιμοι, των οποίων οι 

δραστηριότητες είναι παράνομες ή καλά κρυμμένες59. 

                                                 
55 Bλ. αναλυτικότερα στην Ενότητα II. 
56 Hugh D. HINDMAN, “Editor’s Note: Measuring Child Labor” σε Hugh D. HINDMAN, “The World of 
Child Labor. An Historical and Regional Survey”, M.E.Sharp, Armonk, N.Y., London, England, 2009  
57 ILO, A Future Without Child Labour, International Labour Conference, Global Report under the 
Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 90th Session 2002, 
International Labour Office, Geneva, 2002, σελ.8. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΔΟΕ: 
http://www.ilo.org/declaration 
58 Μέχρι το 2008 είχαν διεξαχθεί 62 τέτοια ερωτηματολόγια σε 56 διαφορετικές χώρες (βλ. σημ. 36 
HINDMAN). 
59 Για πράδειγμα, παιδιά, κυρίως κορίτσια, που εργάζονται σε σπίτια, στην σεξουαλική εκμετάλλευση, 
παιδιά που απασχολούνται σε παράνομες δραστηριότητες, όπως το εμπόριο ναρκωτικών, παιδιά που 
αποτελούν αντικείμενο εμπορίας (trafficking), παιδιά που εργάζονται για να αποπληρωθεί κάποιο χρέος 
(bonded labor), παιδιά σε ένοπλες συρράξεις. 
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Το 2000, οι τρείς φορείς με το πιο μεγάλο ενδιαφέρον για το ζήτημα, η ΔΟΕ, η 

UNICEF και η Παγκόσμια Τράπεζα κυκλοφόρησαν ένα Πρόγραμμα με τίτλο 

«Κατανοώντας την Παιδική Εργασία» (Understanding Children’s Work- UCW 

Project) προκειμένου να βελτιωθεί η ερευνητική αποτελεσματικότητα σχετικά 

με την παιδική εργασία. Χάρη στο πρόγραμμα αυτό παρέχεται σημαντικά 

μεγάλο μέγεθος πληροφοριών για το φαινόμενο σε πάνω από 70 χώρες. 

Είναι δύσκολο να διεξαχθούν γενικά συμπεράσματα σχετικά με την έκταση και 

τη φύση του φαινομένου για πολλούς λόγους. Αρχικά, οι επιμέρους εθνικές 

πολιτικές διαφοροποιούνται ως προς το κατώτατο νόμιμο όριο ηλικίας για 

έμμισθη απασχόληση με αποτέλεσμα τα επίσημα στοιχεία να είναι δύσκολο 

να συγκριθούν. Κατά δεύτερο λόγο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στις 

περισσότερες χώρες, αναφορικά με το κατώτατο όριο ηλικίας, υπάρχουν 

μεγάλοι αριθμοί παιδιών που δεν καταγράφονται στις επίσημες στατιστικές. 

Ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα τη γεωργία, αλλά και στις 

μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να υπολογισθεί η απασχόληση των ανηλίκων, γιατί 

συνήθως δεν δηλώνεται60. 

Ωστόσο, παρά τις προαναφερθείσες δυσκολίες έχουν καταβληθεί σοβαρές 

προσπάθειες καταγραφής και σύγκρισης της διεθνούς εμπειρίας. 

Σημαντικότερη όλων είναι η μελέτη που έγινε από τη ΔΟΕ, από την οποία 

προκύπτει ότι η τάση των ανηλίκων για συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό 

ήταν αυξητική στις «αναπτυσσόμενες» χώρες και μειωτική στις 

«αναπτυγμένες»61. Στις πρώτες το γεγονός αυτό οφείλεται στην τεράστια 

πληθυσμιακή αύξηση που διαδραματίζεται εδώ και δεκαετίες, ενώ στις 

δεύτερες στη γενικότερη μείωση του νεανικού πληθυσμού, λόγω της 

σημαντικής μείωσης των γεννήσεων από τη δεκαετία του 1980 και μέτα62.  

Οι έρευνες της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρονται τόσο στις 

αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης και 

                                                 
60 Χρ. ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ-ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ, Δ. Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ, Σχολείο και δουλειά. Μια εμπειρική διερεύνηση της 
εφηβικής απασχόλησης, ό.π., σ. 32 
61 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO) (1992). Global Employment Trends for Youth. Geneva, 
ILO, σελ.4 
62 Χρ. ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ-ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ, Δ. Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ, Σχολείο και δουλειά. Μια εμπειρική διερεύνηση της 
εφηβικής απασχόλησης, ό.π., σ. 34 
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επικεντρώνονται στις δομές και λειτουργίες των κατά τόπους αγορών 

εργασίας καθώς και στο πόσο αυτές επηρεάζουν την παιδική εργασία63.  

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μελετώντας 

στοιχεία για τις χώρες μέλη του διαπίστωσε ότι η συμμετοχή στο εργατικό 

δυναμικό ανηλίκων, αν και κατώτερη από εκείνη των αναπτυσσόμενων 

χωρών, είναι σαφώς ψηλότερη από εκείνη του μέσου όρου των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ)64. 

Ωστόσο, αρκετοί ιστορικοί ισχυρίζονται ότι η πραγματικότητα προπορεύεται 

της νομοθεσίας. Δηλαδή η μείωση της παιδικής εργασίας σημειώνεται προτού 

υιοθετηθεί κάποιος νόμος. Συγκεκριμένα φέρνουν ως παράδειγμα το γεγονός 

ότι η μείωση της παιδικής εργασίας στη βιομηχανία ξεκίνησε προτού 

υιοθετηθεί σχετική νομοθεσία. Ο Nardinelli απέδειξε ότι στη βρετανική 

βιομηχανία υφάσματος είχε ήδη μειωθεί πριν από το Νόμο του 1833  για τα 

εργοστάσια, με τον οποίο εισήχθησαν φόροι στον τομέα αυτό65. 

Η έκταση, το είδος και οι συνθήκες εργασίας των ανηλίκων διαφοροποιούνται 

ριζικά ανάλογα με τις σοσιο-οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της κάθε 

κοινωνίας, αλλά και τις επιμέρους συνθήκες που χαρακτηρίζουν τα κοινωνικά 

στρώματα, τις ομάδες και τις τάξεις, τα παιδιά των οποίων είναι κατά κύριο 

λόγο ενταγμένα στην αγορά εργασίας. 

Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αρκετές εξειδικευμένες μελέτες. Σε γενικές 

γραμμές τονίζεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα ποσοστά 

«ευέλικτης» και «μη μόνιμης εργασίας», η οποία εκτελείται κατά κανόνα από 

νέους ανθρώπους και κυρίως γυναίκες66.  

 

8. Η πρόσφατη “οικονομική θεωρία” της παιδικής 
εργασίας 

Μολονότι η παιδική εργασία έχει εδώ και καιρό αναγνωρισθεί ως μια κοινή 

πρακτική στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και 

                                                 
63 O’HIGGINS, Trends in the youth labour market in developing and transition countries, Washington 
DC: The World Bank/Social Portection Unit, Human Development Network. (Η έκδοση), 2003, σελ.12. 
64 OECD, 2003. OECD Employment Outlook. Paris (statistical Annex, TableC) 
65 Cl. NARDINELLI, Child Labor and the Industrial Revolution, Indiana University Press, 1990, σελ. 89. 
66 Βλ. www.eurofound.eu.int: European foundation for the improvement of living and working conditions 
2002a, b, Employment status and working conditions: summary/gender, jobs and working conditions in 
the European Union. 
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της Ευρώπης, μόνο πρόσφατα έλκυσε το ενδιαφέρον των οικονομολόγων. Για 

τον λόγο αυτό, η οικονομική θεωρία για την παιδική εργασία είναι σχετικά 

πρόσφατη. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση οικονομική θεωρία για την παιδική 

εργασία τοποθετείται, κυρίως, το 1998 με τους Basu και Van67. Το μεγαλύτερο 

μέρος της συζήτησης πριν από το έργο τους εστίαζε στις καταχρηστικές και 

επιζήμιες πτυχές της παιδικής εργασίας, καθώς και στις βιομηχανίες και τις 

αγορές που τη χρησιμοποιούσαν68.  

Η θεωρία τους ξεκινά με δύο βασικές παρατηρήσεις, οι οποίες έχουν καταστεί 

κοινές στην ακόλουθη θεωρία: σύμφωνα με την πρώτη παρατήρηση, οι 

περισσότερες οικογένειες θα προτιμούσαν να μην έστελναν τα παιδιά τους 

στην εργασία, ενώ με βάση τη δεύτερη, οι περισσότερες οικογένειες που 

τελικά στέλνουν τα παιδιά τους στη δουλειά το κάνουν από αδήριτη ανάγκη. 

Με άλλα λόγια, οι Basu και Van δεν εστίασαν στους ενδυνάμει εκμεταλλευτές 

εργοδότες, αλλά στις οικογένειες, εστιάζοντας με τον τρόπο αυτό στην 

προσφορά, παρά τη ζήτηση της παιδικής εργασίας. Οι Basu και Van 

αναφέρθηκαν σε μία οικονομία, όπου η παιδική εργασία μπορεί να 

αντικατασταθεί από την εργασία ενηλίκων σε κάποια σταθερή αναλογία, 

επειδή οι εργαζόμενοι πληρώνονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και 

η παιδική εργασία υποτίθεται ότι είναι λιγότερο παραγωγική από εκείνη των 

ενηλίκων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 K. BASU and Ph. H. VAN., The Economics of Child Labor, American Economic Review 88:3, 1998, 
σσ. 412-427.   
68  Patrick M. EMERSON, The Economic View of Child Labor, Hugh D. Hindman  The World of Child 
Labor: An Historical Survey, 2009, ό, π., σελ. 3. 
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1.  Η επίσημη Διεθνής Απάντηση στην παιδική 
εργασία 

Καθίσταται σαφές από την προηγούμενη ενότητα ότι το πρόβλημα της 

παιδικής εργασίας δεν αποτελεί φαινόμενο της σημερινής εποχής, αλλά 

παρατηρείται ανά τους αιώνες, και σε εποχές, μάλιστα, όπου η παιδική 

εργασία θεωρούταν ιστορικά και πολιτισμικά φυσιολογικό και καθημερινό 

δεδομένο. 

Στη σύγχρονη εποχή η παιδική εργασία εξακολουθεί να υφίσταται. 

Αντιμετωπίζεται, ωστόσο, από ένα διαφορετικό πρίσμα. Τα παιδιά έχουν 

πλέον δικαιώματα, ένα από αυτά είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η 

εργασία, η οποία τα αποτρέπει α 

πό την εκπαίδευση αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ότι βλάπτει τα παιδιά. 

Αρχίζει η προσπάθεια για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, 

διεκδίκηση που ενισχύθηκε από τη γενικότερη προσπάθεια για αναγνώριση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η υιοθέτηση, σε διεθνές επίπεδο, των δικαιωμάτων του παιδιού 

σηματοδότησε μια νέα ιστορική εποχή για τα παιδιά όλου του κόσμου. Τα 

παιδιά αναγνωρίζονται ως άτομα με δικαιώματα. Ο σεβασμός στα δικαιώματα 

αυτά συνίσταται στη δημιουργία προσωπικών και οικονομικών σχέσεων, οι 

οποίες θα αναγνωρίζουν στα παιδιά τη δυνατότητά τους να μετέχουν στις 

ζωές τους και τις κοινωνικές δομές που τα περιβάλλουν χωρίς να 

υποβιβάζονται  και να αποκλείονται. Πλέον γίνεται αποδεκτό ότι τα παιδιά 

είναι μέρος της κοινωνίας και έχουν σημαντικό ρόλο και αξία μέσα στους 

κόλπους της. 

Η Cullen διακρίνει τέσσερις τρόπους, με τους οποίους προσεγγίστηκε διεθνώς 

το ζήτημα της παιδικής εργασία69. Ο πρώτος ήταν μέσω της ρύθμισης 

εργατικών κανόνων (εργατικής νομοθεσίας), κυρίως μέσω της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας. Με την προσέγγιση αυτή η παιδική εργασία 

αντιμετωπίσθηκε ως ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί μέσω της 

υιοθέτησης συμφωνημένων νομικών κανόνων σχετικά με το κατώτατο όριο 

ηλικίας για την απασχόληση, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

                                                 
69 Cullen, Holly The Limits of International Trade Mechanisms in Enforcing Human Rights: The Case of 
Child Labour,  7 The International Journal of Children’s Rights, 1999, σσ.26.-29. 
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Με βάση τον δεύτερο τρόπο που η Cullen ονομάζει πρoτεραιοποίηση, 

νομικοί κανόνες αναπτύσσονται σχετικά με τις πιο επιζήμιες για τα παιδιά 

μορφές παιδικής εργασίας. Με βάση αυτή την προσέγγιση δίνεται 

προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των σοβαρών και επικίνδυνων μορφών 

παιδικής εργασίας από το να γίνει μια προσπάθεια κατάργησης όλων των 

μορφών παιδικής απασχόλησης. Σύμφωνα με την τρίτη μέθοδο, την 

προσέγγιση μέσω ομοφωνίας, η ρύθμιση των κανόνων για την παιδική 

εργασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να τύχει όσο το δυνατό μεγαλύτερης 

αποδοχής και στήριξης. Τέλος, η τέταρτη προσέγγιση γίνεται μέσω των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη νομικών και 

οιονεί νομικών κανόνων βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, 

κυρίως όπως αυτά περιγράφονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών του 1989. Αυτοί οι κανόνες δεν 

επικεντρώνονται απλά στην αποτροπή της ζημίας των παιδιών, αλλά και στη 

ρύθμιση των σχέσεων εργασίας των παιδιών, στο δικαίωμα των παιδιών στην 

εκπαίδευση και στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη 

ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν στην εργασία τους. Η 

πρώτη και η τελευταία μέθοδος αφορούν στο ουσιαστικό περιεχόμενο των 

κανόνων, ενώ οι άλλες δύο σχετίζονται περισσότερο με τις πολιτικές 

διαδικασίες που οδηγούν στην υιοθέτηση αυτών των κανόνων. 

Η σημαντικότερη προσπάθεια, ωστόσο, αναφορικά με την νομοθετική 

ρύθμιση της παιδικής εργασίας σε διεθνές επίπεδο, έγινε στο πλαίσιο του 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και στον οργανισμό αυτό θα επικεντρωθεί 

η ενότητα αυτή. 

 

1.1.  Η  Διακήρυξη  της  Γενεύης  της  Κοινωνίας  των  Εθνών  (ΚτΕ)  για  τα 
δικαιώματα του Παιδιού του 1924 
Ιστορικά το πρώτο θεσμοθετικό κείμενο που ασχολήθηκε με τα δικαιώματα 

του παιδιού ήταν η “Διακήρυξη της Γενεύης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού”, η οποία υιοθετήθηκε το 1924 από την ΚτΕ70. Στις 26 Σεπτεμβρίου 

1924 η Πέμπτη Γενική Συνέλευση της ΚτΕ υιοθέτησε στη Γενεύη την πρώτη 

Διεθνή Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Παιδιού. 
                                                 
70 League of Nations O.J. Spec. Supp. 21, σε 43 (1924), κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά στο Π. 
Νάσκου – Περράκη, Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, 1990. 
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Η πρώτη αυτή διεθνής πράξη αφιερωμένη αποκλειστικά στην προστασία του 

παιδιού στερούταν οποιασδήποτε νομικής δεσμευτικότητας, ωστόσο, 

εισήγαγε αρχές για τη διεθνή προστασία του παιδιού που προετοίμασαν το 

έδαφος για τη δημιουργία διεθνών κανόνων που περιλήφθησαν αργότερα στη 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 195971. 

Μέσα σε μια αισιόδοξη και προσανατολισμένη στη χειραφέτηση μεταπολεμική 

περίοδο (μετά από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο), προέκυψε το προσχέδιο για 

την πρώτη διεθνή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού που συνετάχθη 

τελικά το 1924. Επρόκειτο για μια διετή εργασία με πρωτοβουλία της 

Eglantyne Jebb της διεθνούς ένωσης «Σώστε τα Παιδιά». Σε μια πρώτη 

διεθνή συνεργασία των εθνικών ενώσεων «Σώστε τα Παιδιά» διατυπώθηκε, 

δημοσιεύθηκε, μεταφράστηκε σε πολυάριθμες γλώσσες και, τελικά, 

υπογράφηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΚτΕ στις 17 Μαϊου 1923. Ένα χρόνο 

αργότερα αποδέχθηκαν πενήντα κράτη μέλη της ΚτΕ την Διακήρυξη της 

Γενεύης. 

Είναι εμφανές ότι η Διακήρυξη αποτελεί ένα συνοπτικό κείμενο συμβιβασμού. 

Ενώ το άρθρο 1 διακηρύσσει το δικαίωμα κάθε παιδιού να ζει σε κατάλληλες 

συνθήκες για τη φυσική και νοητική του ανάπτυξη, το άρθρο 2 αξιώνει τη 

βοήθεια για τα παιδιά που βρίσκονται ήδη σε δύσκολες καταστάσεις στη ζωή. 

Το άρθρο 3 αναφέρει ότι τα παιδιά σε καιρό κοινωνικής αναταραχής πρέπει 

να ενισχύονται ή να βοηθούνται πρωταρχικά από άλλους πολίτες. Το άρθρο 4 

διακηρύσσει ότι η παιδική εργασία σε κάθε παραλλαγή είναι αξιοκαταφρόνητη 

και αξιώνει να προστατεύονται τα παιδιά από την εκμετάλλευση. Το άρθρο 5 

συνιστά μια εκπαίδευση για τον συνάνθρωπο. 

                                                 
71 Για τη Διακήρυξη του 1959 βλ. Παρακάτω. Μια ιδιαίτερα εκτενής συζήτηση εκείνη την περίοδο, επίσης 
επηρεασθείσα απο την μεταρρυθμιστική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 1918, προήλθε 
από την προλεταριακή πολιτισμική επανάσταση στην τότε Σοβιετική Ένωση. Μεταξύ άλλων αφορούσε 
στο δικαίωμα του παιδιού να επιλέξει την εκπαίδευσή του και να αποχωριστεί τους γονείς του, εάν αυτοί 
δεν το ενθαρρύνουν και δεν το υποστηρίζουν.  
Η Διακήρυξη του 1918 περιείχε την αξίωση το κράτος να μεριμνά για τις βασικές υλικές ανάγκες του 
παιδιού. Στο παιδί ανήκε το δικαίωμα για μία πολύπλευρη παιδεία και εκπαίδευση σύμφωνα με τις 
ατομικές του ικανότητες και για το σκοπό αυτό έπρεπε να δημιουργηθούν κατάλληλα ιδρύματα. Η 
Διακήρυξη αναγνώριζε συγχρόνως το δικαίωμα στα παιδιά να εγκαταλείψουν τα ακατάλληλα ιδρύματα.  
Τα παιδιά θα έπρεπε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, να συμμετέχουν στην κοινωνική εργασία ανάλογα με 
τις δυνατότητές τους, έτσι ώστε να αποκτούν το συναίσθημα του ενεργού διαμορφωτή της κοινωνικής 
τους ζωής. Τα παιδιά έπρεπε να είναι νομικά ισότιμα με τους ενήλικες, αναφορικά με τη θρησκευτική 
ελευθερία, την ελευθερία της έκφρασης και, γενικότερα, της ελευθερίας. Παράλληλα, τα παιδιά όφειλαν 
να μάθουν να συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην βλάπτουν την κοινωνία συνολικά. Σε 
περίπτωση παραβατικότητας δεν επιτρεπόταν να τιμωρούνται με κράτηση, αλλά έπρεπε να λαμβάνουν 
κατάλληλη εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη 
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Η Διακήρυξη αυτή με τα πέντε μόνο άρθρα αντιλαμβάνεται τα παιδιά ως 

«μικρά αντικείμενα που χρήζουν προστασίας». Αυτά πρέπει να 

προστατεύονται, να διατρέφονται και να εκπαιδεύονται. Με την υιοθέτηση της 

Διακήρυξης τα υπογραφόμενα κράτη αναγνώρισαν ότι το κύριο μέλημά τους 

πρέπει να είναι η εφαρμογή της. Για το σκοπό αυτό η ΚτΕ δημιούργησε μια 

Επιτροπή για την προστασία των παιδιών. Ένας από τους δύο 

αντιπροσώπους αυτής της Επιτροπής ήταν η Eglantyne Jebb. Τα δικαιώματα, 

εντούτοις, δεν ήταν διεθνώς αγώγιμα, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας ενός 

διεθνούς θεσμού, όπως παρατηρεί και η Beuren72. 

Η συγκεκριμένη Διακήρυξη δεν καθόριζε αυτούσια δικαιώματα για τα παιδιά, 

αλλά ουσιαστικά απαριθμούσε τις υποχρεώσεις των ενηλίκων αναφορικά με 

τα παιδιά. Αναγνώριζε ότι οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες όλων των εθνών, 

οφείλουν να παρέχουν το καλύτερο δυνατό σε κάθε παιδί ανεξαρτήτου φυλής, 

εθνικότητας και θρησκείας. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Γενεύης πρέπει να 

παρέχεται στο παιδί κάθε μέσον προκειμένου αυτό να έχει μία φυσιολογική 

ανάπτυξη τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, το κάθε παιδί που βρίσκεται σε 

μία προβληματική κατάσταση, πείνας, αρρώστιας, κ.λ.π. πρέπει να βοηθιέται, 

αλλά, επίσης, και σε καιρούς κινδύνου τα παιδιά είναι τα πρώτα, τα οποία θα 

πρέπει να προστατευτούν από τους μεγάλους. Επίσης, αναφέρεται ότι πρέπει 

να παρέχεται στο κάθε παιδί το δικαίωμα να εργάζεται προκειμένου να 

κερδίζει τα προς το ζην προστατευόμενο από κάθε είδους εκμετάλλευση, και, 

τέλος, να ανατρέφεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να  συνειδητοποιεί ότι τα ταλέντα 

του πρέπει να αφιερώνονται στην υπηρεσία των συνανθρώπων του. 

Παρατηρείται από το κείμενο της Διακήρυξης της Γενεύης ότι θεωρούταν 

δεδομένο ότι, παρόλο που στο παιδί αναγνωρίζεται το δικαίωμα να μεγαλώσει 

και να μορφωθεί, τα παιδιά δουλεύουν ακόμα και κατά την ηλικία της 

ανάπτυξής τους και ότι έγκειται στους ενήλικες να τους προσφέρουν τις 

κατάλληλες συνθήκες εργασίας προκειμένου να μην υπάρχει εκμετάλλευση 

και εξαθλίωση. Δεν γίνεται καμία απολύτως μνεία ότι πιθανόν είναι λάθος για 

ένα ανήλικο παιδί να δουλεύει, ίσως γιατί αυτό, αναγνωρίζει και ο ίδιος 

οργανισμός, ότι θα ήταν αδύνατο να συμβεί. 

 

                                                 
72 G. Van Beuren, The International Law on the Rights of the Child, Save the Children, Martinus Nijhoff 
Publishers, The Hague/Boston/London, 1995, σ.7. 



32 
 

1.2.   Η προσπάθεια μέσω του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών  
Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), που εδρεύει στην Νέα Υόρκη, 

ιδρύθηκε το 1945 από πενήντα μία χώρες, οι οποίες υπέγραψαν τον “Χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών”, δηλαδή τον καταστατικό Χάρτη του οργανισμού73.  

Σκοπός του ΟΗΕ ήταν και εξακολουθεί να είναι η εξομάλυνση των 

διακρατικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, όπως για παράδειγμα η οικονομική 

σταθερότητα των κρατών και η πολιτική ισότητά τους, προκειμένου σταδιακά 

να εξομαλυνθούν οι οικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών, ώστε να 

μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά. Μέσω του ΟΗΕ δίνεται στα κράτη μέλη η 

δυνατότητα να έχουν μία βάση συζήτησης όλων των θεμάτων που αφορούν 

στις μεταξύ τους σχέσεις, με κύριο σκοπό να αποφευχθούν οι ακραίες 

παγκόσμιες καταστάσεις που είχαν σημειωθεί μέχρι τότε, όπως ο Α’ και Β’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος, οι οποίοι οδήγησαν στην οικονομική, αλλά και 

πολιτισμική καταστροφή πολλών κρατών. 

Η πρώτη μέριμνα του ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν 

να υιοθετήσουν διεθνώς αποδεκτά κριτήρια, με τα οποία να κρίνεται η κρατική 

συμπεριφορά. Σε μεγάλη έκταση, ο ΟΗΕ επιτέλεσε αυτό το έργο με την 

υιοθέτηση των δύο Διεθνών Συμφώνων και των Προαιρετικών 

Πρωτοκόλλων74. Το 1966 και το 1967, η Επιτροπή του ΟΗΕ έστρεψε την 

προσοχή της σε τρόπους και μέσα για τον τερματισμό των παραβιάσεων. 

Από τότε ο ΟΗΕ έχει αναπτύξει σταδιακά μια ποικιλία μεθόδων για 

επικέντρωση της προσοχής στις παραβιάσεις με σκοπό να προκαλέσουν 

αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο ΟΗΕ αποφάσισε να δώσει 

προτεραιότητα στον τομέα αυτό, ώστε να καταπολεμηθούν καταστάσεις 

κατάφορων και μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην παιδική εργασία, ο ΟΗΕ συνεχίζει τις 

προσπάθειες που άρχισαν από την ΚτΕ εναντίον της δουλείας και έχει 

διευρύνει το ενδιαφέρον του σε παρόμοιες με τη δουλεία πρακτικές, όπως 

είναι η πώληση παιδιών, η εκμετάλλευση της εργασίας τους, η αναγκαστική 

εργασία λόγω χρεών, καθώς και το εμπόριο προσώπων, 

                                                 
73 Βλ. Σχετικά Αντώνης ΜΠΕΔΗΜΑΣ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 1989, σελ. 23 επ, Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Το δίκαιο των διεθνών οργανισμών, Ε Έκδοση, 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2011, σελ. 101 επ. 
74 Βλ. παρακάτω στην ίδια ενότητα. Επίσης βλ. σχετικά Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Μηχανισμοί 
Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, Συμβ. Κ. Χαϊνογλου, 
Μ. Βάγιας, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2009, σελ.47 επ. 
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συμπεριλλαμβανομένων των παιδιών, η εκμετάλλευση και η εκπόρνευσή 

τους. 

Άλλωστε, τα δικαιώματα και η ευημερία των παιδιών όλου του κόσμου είναι το 

πρώτιστο ενδιαφέρον του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, 

γνωστό ως UNICEF, το οποίο, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω στην 

ίδια ενότητα, εργάζεται για το δικαίωμα των παιδιών στις αναπτυσσόμενες 

χώρες προκειμένου να έχουν τα παιδιά πρόσβαση σε κατάλληλη υγιεινή 

φροντίδα, διατροφή και λειτουργική εκπαίδευση, αλλά και άλλες βασικές 

ανάγκες τους. 

 

1.3. Διεθνείς πράξεις του ΟΗΕ που αφορούν στην παιδική εργασία. 
Ο ΟΗΕ στo πλαίσιo της προσπάθειας ειρηνικής συμβίωσης των κρατών έχει 

προωθήσει μία σειρά από συνθήκες, οι οποίες εξετάζουν τα πιο κρίσιμα 

θέματα που καθορίζουν τις διακρατικές σχέσεις όλων των μελών. Ανάμεσα 

στα θέματα που έχουν εξετασθεί και θεσμοθετηθεί είναι και η “παιδική 

εργασία”, η οποία εξετάζεται, άλλοτε αυτούσια σε κάποια Συνθήκη και άλλοτε 

ως μέρος κάποιας άλλης Συνθήκης. 

Στο πλαίσιο του ΟΗΕ έχουν συναφθεί αρκετές συνθήκες αναφορικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Στην παρούσα διατριβή θα γίνει αναφορά μόνο σε 

όσες σχετίζονται με το εξεταζόμενο ζήτημα της παιδικής εργασίας, αν όχι 

άμεσα, έστω με σαφείς αναφορές και επιρροές σε αυτό. 

 

 

1.3.1. Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1948 
Στα πρώτα στάδια της λειτουργίας του ΟΗΕ υιοθετήθηκε, από τη Γενική 

Συνέλευση, η «Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων Ανθρώπου» 

(ΟΔΔΑ), την 10 Δεκεμβρίου 1948 στο Palais de Chaillot, στο Παρίσι75. Η 

ΟΔΔΑ είχε ως γνώμονά της τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που ήταν λογικό 

επακόλουθο, καθώς έπετο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενός ιστορικού 

φαινομένου, κατά το οποίο καταπατήθηκε για ακόμα μία φορά το σύνολο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. 

Στόχος της Διακήρυξης ήταν για πρώτη φορά να εκφραστούν και να 

                                                 
75 G.A. res.  217 A (III), UN. Doc. A/180 10 December 1948. 
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καταγραφούν με σαφή τρόπο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των ανθρώπων, 

καθώς είχε καταστεί σαφές ότι επρόκειτο για ένα θέμα, το οποίο δεν ήταν 

καθόλου ξεκάθαρο στη συνείδηση των εθνών. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη αποτέλεσε, επομένως, σταθμό σε παγκόσμιο 

νομοθετικό επίπεδο και ήταν η πρώτη που καθόρισε με σαφηνεία ότι όλα τα 

δικαιώματα και όλες οι ανθρώπινες ελευθερίες αποτελούν αναφαίρετο 

δικαίωμα όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτου εθνικότητας και θρησκεύματος. 

Για τους παραπάνω λόγους, εξακολουθεί η Οικουμενική Διακήρυξη να 

θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και θεμελιώδη κείμενα αναφορικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και σήμερα και αποτελεί το γνώμονα και το 

σημείο αναφοράς κάθε διεθνούς πράξης προστασίας δικαιωμάτων του 

ανθρώπου. 

Ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα που αναγνωρίζονται με τη Διακήρυξη 

είναι και το δικαίωμα εργασίας. Συγκεκριμένα, στα άρθρα 23 και 24 της 

Διακήρυξης καθορίζονται οι θεμελιώδεις αρχές που θα πρέπει να διέπουν το 

δικαίωμα και τις συνθήκες εργασίας κάθε ανθρώπου και, συνεπώς, και των 

παιδιών. 

 

 Άρθρο 23. 

 (1) Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το 

επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να 

προστατεύεται από την ανεργία. 

 (2) Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση 

εργασία. 

 (3) Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που 

να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και να συμπληρωθεί, εάν είναι αναγκαίο, με άλλα 

μέσα κοινωνικής προστασίας. 

 (4) Καθένας έχει το δικαίωμα να σχηματίσουν και να συμμετάσχουν τα 

συνδικάτα για την προστασία των συμφερόντων του. 
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Άρθρο 24. 

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση και την αναψυχή, σε λογικό 

περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις 

αποδοχές. 

 

Πρόκειται για τον καθορισμό των δικαιωμάτων που αφορούν στους 

ανθρώπους που επιθυμούν να εργαστούν σε όλες τις χώρες και κάτω από 

διαφορετικές πολιτισμικές συνθήκες. Παρόλο που δεν γίνεται ξεχωριστή μνεία 

ότι τα συγκεκριμένα δικαιώματα αφορούν και στα παιδιά, γενικότερα τα 

ανήλικα άτομα, όπως ο ανήλικος καθορίζεται σε κάθε χρονική περίοδο και 

τόπο, εξυπακούεται ότι οι ίδιοι κανόνες και υποχρεώσεις ισχύουν και απέναντί 

τους. Καθορίζεται εμμέσως, επομένως, ότι και τα παιδιά έχουν δικαίωμα, όταν 

εργάζονται να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή, να εργάζονται κάτω από  σωστές και 

όχι επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, κάτω από τις οποίες είναι σεβαστή η 

ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. 

Παρόλα αυτά, όμως, η Οικουμενική Διακήρυξη, αν και αποτελούσε ορόσημο 

της εποχής, δεν έλαβε της ανάλογης αποδοχής από τους νομικούς και 

δικηγόρους της εποχής εκείνης76. Έπειτα από την ανελέητη καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα αποτρόπαια εγκλήματα που διεπράχθησαν 

κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί ήταν εκείνοι, οι οποίοι παρέμειναν 

σκεπτικοί και δεν πίστεψαν ότι μία Διακήρυξη θα μπορούσε να διορθώσει το 

χάος που είχε δημιουργηθεί τόσο σε πολιτισμικό επίπεδο, αλλά, κυρίως, στη 

συνείδηση των εθνών. 

Η άποψη αυτή και η αντιμετώπιση αναφορικά με την Οικουμενική Διακήρυξη 

άλλαξε σταδιακά με απόγειό της τη δεκαετία του 1990, κατά τη διάρκεια, 

δηλαδή, και μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όπου για ακόμα μία φορά 

υπήρξε έντονη η αίσθηση και η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό στη 

συνείδηση όλων των κρατών της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

ιδίως, των παιδιών. Ακόμα και σήμερα, ωστόσο, η Οικουμενική Διακήρυξη 

αποτελεί σημείο αναφοράς κάθε φορά που η σύγχρονη ανάπτυξη των 

                                                 
76 Jochen Von Bernstorff, The changing fortunes of the Universal Declaration of Human Rights: genesis 
and symbolic dimensions of the turn to rights in international law, Εuropean Journal of International Law, 
2008. 
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κρατών, αλλά και η μεταξύ τους πολιτική φτάνει σε τέλμα. Σήμερα ωστόσο η 

ΟΔΔΑ θεωρείται ότι περιλαμβάνει διατάξεις του διεθνούς εθιμικού δικαίου. 

Ο Οργανισμός συνέστησε το 1946 ένα όργανο ειδικών εμπειρογνωμόνων, την 

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υπαγόταν στο ECOSOC και είχε 

ως κύρια αρμοδιότητα την εξέταση της κατάστασης των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου στον κόσμο, την διατύπωση συστάσεων στα κράτη μέλη για τη 

βελτίωση της κατάστασης, όπου υπήρχαν παραβιάσεις και την μελέτη 

συναφών θεμάτων77. Η ΟΔΔΑ δεν διαθέτει, ωστόσο, μηχανισμό ελέγχου 

εφαρμογής της78 

 

1.3.2. H Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού 1959 
Ήδη το 1946 η «Διεθνής ένωση για την ευημερία των παιδιών» που 

προέκυψε ενμέρει από τη Διεθνή ένωση «Σώστε τα παιδιά» επεδίωξε να 

αποκτήσει από τα μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(ECOSOC) του ΟΗΕ αναγνώριση της Διακήρυξης της Γενεύης. Ύστερα από 

προσπάθεια αποφασίσθηκαν το 1948 μικρές αλλαγές στη διατύπωση. Η 

συζήτηση για το αν απαιτείται μια ειδική Διακήρυξη για τα δικαιώματα των 

παιδιών ή ενσωμάτωση αυτών στα ανθρώπινα δικαιώματα διήρκεσε 8 χρόνια, 

μέχρι τελικά την υποβολή στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ μιας εκτεταμένης 

Διακήρυξης. Ο ΟΗΕ έκρινε ότι έπρεπε να συνταχθεί ακόμα μία διακήρυξη, η 

οποία θα συμπλήρωνε τις προηγούμενες και θα ανέλυε σε μεγαλύτερο βαθμό 

το ζήτημα της παιδικής εργασίας. Για το λόγο αυτό, υιοθετήθηκε η 

“Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού”, η οποία συντάχθηκε από την 

Επιτροπή του ΟΗΕ και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 

Νοεμβρίου 195979.  

Πρόκειται για ένα κείμενο που καταγράφει, κυρίως, «γενικές αρχές» για τη 

φροντίδα και την προστασία του παιδιού, αποφεύγοντας να αναφέρει τη λέξη 

«δικαιώματα»80. Η λέξη «δικαιώματα» αναφέρεται μόνο στον τίτλο της 

                                                 
77 Βλ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΕΣΤΙΑ, Αθήνα, 1995, σελ 
60 επ. 
78 Βλ. Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, 
θεωρία και πρακτική, ό.π., 2009, σελ.77 
79  G.A. Res, 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (Νο. 16) U.N. Doc. A/4354 (1959). Για την ελληνική 
απόδοση των κειμένων Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
του Παιδιού, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου 17, όπ.π., σελ. 38 επ. 
80  W. Bennett, A critique of the emerging convention on the rights of the child, Cornell International Law 
Journal, vol. 20, 1987, σ.18 επ. 
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Διακήρυξης, το προοίμιο και τη ρήτρα της μη-διάκρισης81. Κύριος στόχος της 

Διακήρυξης ήταν αυτό που ξεκάθαρα αναφέρεται στο προοίμιο της “η 

ανθρωπότητα οφείλει στο παιδί το καλύτερο που έχει να δώσει”. 

Στη Διακήρυξη ορίζεται κατά ρητό τρόπο ότι το παιδί, λόγω της φυσικής και 

πνευματικής του ανωριμότητας, χρειάζεται ειδική προστασία και μέριμνα, 

συμπεριλαμβανομένης και της νομικής προστασίας, τόσο πριν όσο και μετά 

τη γέννησή του82. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να απολαμβάνει ειδικής 

προστασίας, θα πρέπει να του παρέχονται ευκαιρίες για την υγιεινή και σωστή 

ανάπτυξή του, να απολαμβάνει τα αγαθά της κοινωνικής ασφάλισης, 

συμπεριλαμβανομένης της στέγης, της διατροφής και των ιατρικών 

υπηρεσιών, να μορφώνεται και να προστατεύεται από κάθε μορφής 

εγκατάλειψη, σκληρότητα και εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα: 

 

Αρχή 9 

«Το παιδί πρέπει να προστατεύεται από κάθε μορφή εγκατάλειψης, 

σκληρότητας και εκμετάλλευσης. Δεν πρέπει να αποτελέσει  αντικείμενο της 

παράνομης κυκλοφορίας, σε οποιαδήποτε μορφή. 

Το παιδί δεν επιτρέπεται να εργαστεί πριν από ένα κατάλληλο ελάχιστο όριο 

ηλικίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποχρεωθεί ή επιτρέπεται να ασκεί 

καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή απασχόληση που θα έβλαπτε την υγεία 

ή την εκπαίδευσή του, ή να παρεμποδίσει τη σωματική, πνευματική ή ηθική 

ανάπτυξή του.». 

Στη διακήρυξη η παιδική εργασία αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Το 

παιδί θεωρείται ισότιμο στον τομέα εργασίας με έναν ενήλικα, και πιθανόν 

βρίσκεται σε ακόμα καλύτερη θέση, ενώ εμφανίζεται το «ελάχιστο όριο 

ηλικίας», σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ουσιαστικά ότι ένα παιδί θα 

πρέπει να ξεπεράσει ένα όριο ηλικίας προκειμένου να του επιτρέπεται νόμιμα 

να εργάζεται, και σε καμία περίπτωση να μην εργάζεται από πολύ μικρή 

ηλικία και κάτω από συνθήκες εργασίας που θέτουν τη ζωή του και την υγεία 

του σε κίνδυνο. 

                                                 
81  Βλ. σχετικά σε Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Η Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, Αντ. Ν. 
Σάκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1990, σ. 14 και Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Μηχανισμοί Προστασίας 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, ό.π.2009, σελ. 252. 
82 Βλ Προοίμιο Διακήρυξης. 
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Στο συγκεκριμένο σημείο, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο όρος 

«Διακήρυξη»83 σε αντίθεση με τις Συνθήκες και τους Κανονισμούς  αναφέρεται 

σε ένα νομοθεσμικό ή διοικητικό κείμενο, το οποίο υιοθετεί και οριοθετεί 

κάποιο θεσμικό και θεματικό αντικείμενο, χωρίς όμως να βρίσκει άμεση ισχύ 

στο εσωτερικό δίκαιο του κάθε κράτους. Επομένως, ακόμα και αν μία 

Διακήρυξη ψηφιστεί από κάποιο κράτος μέλος, δεν βρίσκει άμεση εφαρμογή 

στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους αυτού, αλλά προκειμένου να λάβει 

εφαρμογής θα πρέπει με τη σειρά του το κράτος μέλος, ξεχωριστά, να προβεί 

σε μία σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες θα ενσωματώνουν το 

περιεχόμενο της Διακήρυξης, και θα βρίσκουν άμεση εφαρμογή στο 

εσωτερικό τους δίκαιο ανάλογα πάντα με το ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιό 

τους, αλλά και τις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες του κάθε κράτους. 

Κατά συνέπεια, εύκολα κατανοεί κάποιος ότι, παρόλο που αποτελεί σημαντικό 

βήμα η υιοθέτηση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και παρά το 

γεγονός ότι ψηφίσθηκε κατά ομοφωνία και από τα τότε εβδομήντα οχτώ μέλη 

του ΟΗΕ, παρέμεινε ένα κείμενο, το οποίο για ακόμα μία φορά αναφερόταν 

στο κρίσιμο θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού και κατ’επέκταση στην 

παιδική εργασία, ως λογικό επακόλουθο, αλλά, δυστυχώς, δεν ήταν παρά ένα 

γενικευμένο, πολιτικό κείμενο, ένα ευχολόγιο, με σημαντικές οριοθετήσεις, το 

οποίο δεν ήταν δεσμευτικό ουσιαστικά για κανένα κράτος, με αποτέλεσμα 

κανένα κράτος να είναι υποχρεωμένο να το εφαρμόσει άμεσα στο εσωτερικό 

του νομοθετικό σύστημα. 

  

1.3.3. Διεθνή Σύμφωνα 1966 
Επόμενο σταθμό αποτελούν τα δύο Διεθνή Σύμφωνα που υιοθετήθηκαν από 

τη Γενική Συνέλευση (στο εξής Γεν. Συνέλευση) του ΟΗΕ και τέθηκαν για 

υπογραφή τον Δεκέμβριο του 1966. Τα Σύμφωνα αναγνωρίζουν και ορίζουν 

με πολλές λεπτομέρειες τα πιο πολλά από τα δικαιώματα που αναφέρονται 

στην Οικουμενική Διακήρυξη, αναφέρονται όμως και σε επιπρόσθετα 

δικαιώματα. 

Κάθε Σύμφωνο διαλαμβάνει την ίδρυση ενός μηχανισμού, δια μέσου του 

οποίου τα όργανα του ΟΗΕ επιβλέπουν την εφαρμογή των προστατευόμενων 

                                                 
83 Για τον ορισμό της Διακήρυξης βλ. Εμ. ΡΟΥΚΟΥΝΑ, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2011. 
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δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη. Το 1985 μια Επιτροπή για Οικονομικά, 

Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα έχει εγκαθιδρυθεί από το Οικονομικό 

και Κοινωνικό Συμβούλιο84, προκειμένου να επιθεωρεί την πρόοδο των 

συμβαλλομένων κρατών στην εφαρμογή του ΔΣΟΚΟΠ. Για την εφαρμογή του 

ΔΣΑΠΔ υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που 

αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες85. 

 

1.3.3.1. Το “Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα”  
Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα (ΔΣΟΚΠ - International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights - ICESCR), που αποτελείται από το προοίμιο και 31 άρθρα, 

υιοθετήθηκε από τη Γεν. Συνέλευση των ΗΕ στις 16 Δεκεμβρίου 1966 και 

τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 197686. 

Το Προοίμιο αναγνωρίζει το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

συνεπώς, τα δικαιώματα που περιέχονται στο Σύμφωνο αναφέρονται και στα 

παιδιά. Τονίζει ότι η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας  και των ίσων και 

αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας είναι 

η βάση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο και ότι 

αυτά τα δικαιώματα πηγάζουν από την εγγενή αξιοπρέπεια του ατόμου87.  

Όσον αφορά στην παιδική εργασία, γίνεται ειδικότερη αναφορά στο άρθρο 10 

(2) και (3) του ΔΣΟΚΠ, σύμφωνα με το οποίο: 

 Άρθρο 10.- Τα Συμβαλλόμενα με το Σύμφωνο αυτό Κράτη αναγνωρίζουν ότι:  

1. Η μεγαλύτερη κατά το δυνατό προστασία και βοήθεια πρέπει να παρασχεθεί 

στην οικογένεια, η οποία αποτελεί το φυσικό και βασικό στοιχείο της 

κοινωνίας, ειδικότερα για τη δημιουργία της και για όσο χρονικό διάστημα 
                                                 
84 Το 1978 το ECOSOC συγκρότησε 15μελή ομάδα εργασίας για να βοηθήσει στο έργο του, 
αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών που ήταν ταυτόχρονα και μέρη του Συμφώνου και 
εκπροσωπούσαν όλες τις γεωγραφικές περιοχές των κρατών μελών του ECOSOC (Res. 1978/10, 3 
May 1978). H ομάδα αυτή το 1982 μετατράπηκε σε σώμα εκλεγμένο αποτελούμενο από εθνικούς 
εμπειρογνώμονες, το οποίο με τη σειρά του μετεξελίχθηκε στη σημερινή Επιτροπή ΟΚΠΔ (Res. 
1985/17, 28 May 19850. Για περισσότερα βλ. Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Μηχανισμοί Προστασίας 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, 2009, ό.π., σελ. 127. 
85 Βλ. παρακάτω. 
86  G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR, 21st Sess., Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (Dec. 16, 
1966), 993 U.N.T.S. σελ. 3.  
87 Βλ. G. Van BEUREN, The International Law on the Rights of the Child, σελ. 19. Επίσης, για μια 
πλήρη ανάλυση του ΔΣΟΚΠΔ μεταξύ άλλων βλ. Naskou-Perraki P, «The International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights and the Monitoring of its Enforcement», στο Ν. Aliprantis, I. 
Papageorgiou (eds.), Social Rights: Challenges at European, Regional and International Level, Bruylant, 
Bruxelles, σελ. 179-213, 2010. 
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ευθύνεται αυτή για τη συντήρηση και μόρφωση των εξαρτημένων παιδιών της. 

Στο γάμο πρέπει να συμφωνούν ελεύθερα οι μέλλοντες σύζυγοι.  

2. Ειδική προστασία πρέπει να παρέχεται στις μητέρες για εύλογο χρονικό 

διάστημα πριν και μετά τη γέννηση παιδιών. Οι εργαζόμενες μητέρες πρέπει 

να λαμβάνουν κατά το ίδιο διάστημα άδεια με αποδοχές ή άδεια με ανάλογες 

παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως.  

3. Ειδικά μέτρα προστασίας και αρωγής πρέπει να λαμβάνονται για όλα τα 

παιδιά και τους εφήβους, ανεξάρτητα από τη σχέση συγγένειας ή άλλες 

καταστάσεις. Τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να προστατεύονται από την 

οικονομική και κοινωνική εκμετάλλευση. Πρέπει να τιμωρείται με νόμο η 

χρησιμοποίησή τους σε εργασίες ζημιογόνες για την ηθική τους υπόσταση και 

την υγεία τους ή επικίνδυνες για τη ζωή τους ή επιβλαβείς για την κανονική 

ανάπτυξή τους. Τα Κράτη πρέπει ακόμη να καθορίσουν και τα όρια ηλικίας 

κάτω από τα οποία η έμμισθη χρησιμοποίηση παιδικών εργατικών χεριών 

απαγορεύεται και τιμωρείται με νόμο. 

Το ΔΣΟΚΠΔ, επίσης, στο άρθρο 13 παρ. 1 προβλέπει το δικαίωμα όλων στην 

εκπαίδευση  και ορίζει ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να είναι 

υποχρεωτική και δωρεάν για όλους (άρθρο 13 παρ. 2α), ενώ το άρθρο 14 

αναφέρεται στην προοδευτική  εφαρμογή της υποχρεωτικής φοίτησης. 

Διαφαίνεται, συνεπώς, ότι το ΔΣΟΚΠΔ επιθυμεί να καλύψει και τις ανάγκες 

των παιδιών για προστασία. Για τον λόγο αυτό, γίνεται ρητά λόγος για ακόμα 

μία φορά για την αναγκαιότητα το εθνικό δίκαιο των κρατών – μελών να ορίζει 

ένα κατώτατο όριο ηλικίας για την απασχόληση ανηλίκων, ενώ παράλληλα 

στο άρθρο 10 παρ. 3 απαγορεύει την απασχόληση ανηλίκων σε εργασίες, οι 

οποίες λόγω του είδους τους μπορούν να αποβούν επικίνδυνες για τη 

σωματική τους ακεραιότητα, την υγεία τους ή την μελλοντική τους ηθική 

εξέλιξη88. 

Για ακόμα μία φορά, όμως, δεν δίνεται μία συγκεκριμένη κατευθυντήρια 

γραμμή σχετικά με το κατώτατο όριο ηλικίας των ανηλίκων, το οποίο 

παραμένει να οριστεί σύμφωνα με τη βούληση του κάθε κράτους μέλους. 

Δυστυχώς, φαίνεται ότι μέχρι το σημείο αυτό, αν και σημαντικές οι 

                                                 
88 Βλ. Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, 
θεωρία και πρακτική, 2009, ό.π., σελ. 111 επ. και Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Αμνηστίας, Διεθνείς 
Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εκδόσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα, 1982, 
σελ. 35 – 37.  
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θεσμοθετικές προσπάθειες για τα δικαιώματα των ανηλίκων, παρέμεναν, 

όμως, επιδεικτικά ανεπαρκείς.  

Η Επιτροπή του Συμφώνου αναφέρεται στο άρθρο αυτό και απαιτεί από τα 

κράτη μέλη να τονίσουν στις εκθέσεις τους, αν είναι μέλη στη ΔΣΕ 138/1973 

σχετικά με το κατώτατο όριο ηλικίας για την απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 

ΔΣΕ σχετικά με την προστασία των παιδιών στην εργασία και την 

απασχόληση89. 

 

1.3.3.2. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.   
Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ-

International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR), που αποτελείται 

από ένα προοίμιο και 53 άρθρα υιοθετήθηκε από τη Γεν. Συνέλευση στις 16 

Δεκεμβρίου 1966 και τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 197690. 

Το ΔΣΑΠΔ περιέχει γενικές προβλέψεις σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά 

ευνοούνται αλλά και ειδικότερες διατάξεις που εγγυώνται δικαιώματα για τα 

παιδιά αναφορικά με τη δικαστική εξουσία, αλλά και σε σχέση με την 

οικογένεια.  

Όπως το ΔΣΟΚΠΔ έτσι και το ΔΣΑΠΔ αρχίζει δηλώνοντας ότι όλοι οι 

άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και ελεύθερα μπορούν να 

διαθέτουν τους δικούς τους πόρους και το δικό τους φυσικό πλούτο. Το άρθρο 

2 προνοεί ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος οφείλει να διασφαλίζει τα 

δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο Σύμφωνο, χωρίς διάκριση, για όλα τα 

άτομα στην επικράτειά της. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσμοθετήσουν νόμους σχετικά με τα δικαιώματα αυτά και να προβλέψουν 

μέσα προστασίας όπου υπάρχουν παραβιάσεις. 

Όπως το ΔΣΟΚΔ, το ΔΣΑΠΔ αναγνωρίζει ότι η οικογένεια έχει δικαίωμα σε 

κοινωνική και κρατική προστασία και, συνεπώς, τα κράτη μέρη πρέπει να 

σέβονται την ελευθερία των γονέων να εξασφαλίζουν τη θρησκευτική και 

ηθική παιδεία των παιδιών τους σε σχέση με τις δικές τους πεποιθήσεις. 

                                                 
89  Βλ. UN Doc. E/C. 12/1991/8, Annex IV, σελ..97, at 1. 
90 G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR, 21st Sess. Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (Dec. 16, 

1966), 999 U.N.T.S. σελ. 171.  Μια ολοκληρωμένη περιγραφή του ΔΣΟΚΠΔ αλλά και της Επιτροπής 

Ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιέχεται στο Fact Sheet No. 15 δημοσιευμένο από τον Ύπατο Αρμοστή 

των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
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Το άρθρο 8 αναφέρεται στην απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής 

εργασίας: 

 

Άρθρο 8 – 1. Κανείς δεν υπόκειται σε δουλεία. Η δουλεία και το δουλεμπόριο 

σε όλες τις  μορφές του απαγορεύονται. 

2. Κανείς δεν κρατείται σε υποτέλεια. 

3. α) Κανείς δεν πιέζεται να εκτελέσει αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, β) 

Το εδάφιο (α) δεν μπορεί να ερμηνευθεί έτσι ώστε να απαγορεύει στις χώρες, 

όπου ορισμένα εγκλήματα μπορούν να τιμωρηθούν με φυλάκιση 

συνοδευόμενη από καταναγκαστικά έργα, την εκτέλεση ποινής 

καταναγκαστικών έργων που επιβλήθηκε από αρμόδιο δικαστήριο, Υ) Για τους 

σκοπούς αυτής της παραγράφου, ο όρος "καταναγκαστική ή υποχρεωτική 

εργασία" δεν περιλαμβάνει: 

i. Οποιαδήποτε εργασία ή υπηρεσία, που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (β), η 

οποία απαιτείται από όσα πρόσωπα κρατούνται με βάση νόμιμη απόφαση 

δικαστηρίου ή όσα πρόσωπα έχουν αποφυλακιστεί υπό όρους, 

ii. Οποιαδήποτε θητεία στρατιωτικού χαρακτήρα και, στις χώρες όπου 

αναγνωρίζονται οι αντιρρησίες συνείδησης, οποιαδήποτε εθνική υπηρεσία που 

προβλέπει ο νόμος για τους αντιρρησίες συνείδησης, 

iii. Οποιαδήποτε υπηρεσία που απαιτείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 

καταστροφής που απειλούν τη ζωή ή την ευημερία της κοινότητας, 

iv. Οποιαδήποτε εργασία ή υπηρεσία που αποτελεί μέρος των συνήθων 

υποχρεώσεων του πολίτη  

Το άρθρο θα μπορούσε να έχει μεγάλη ισχύ για τα παιδιά. Ωστόσο, μη 

κάνοντας σαφή και ευθεία αναφορά στα παιδιά και ειδικότερα στην παιδική 

εργασία, αποδυναμώνεται η ισχύς του και στην ουσία παραμένει ανενεργής. 

Παρόλα αυτά, το άρθρο 24 είναι αυτό που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στα 

παιδιά.  Τονίζει ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν, χωρίς διάκριση ως προς τη 

φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την εθνική ή κοινωνική 

καταγωγή, την ιδιοκτησία ή τη γέννηση, το δικαίωμα σε τέτοια μέτρα 

προστασίας όπως απαιτεί η ηλικία τους, από την πλευρά τόσο της οικογένειας 

όσο και της κοινωνίας και του κράτους. Συγκεκριμένα το άρθρο ορίζει: 
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Άρθρο 24 –1. Κάθε παιδί, χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, γένους, 

γλώσσας, θρησκεύματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας ή 

γέννησης, έχει δικαίωμα από μέρους της οικογένειάς του, της κοινωνίας και 

του κράτους στα μέτρα προστασίας που απαιτεί η κατάστασή του ως ανήλικου. 

2. Κάθε παιδί εγγράφεται στα οικεία μητρώα αμέσως μετά τη γέννησή του και 

πρέπει να έχει ένα όνομα. 

3. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε μία εθνικότητα. 

Το άρθρο 24 θεσπίζει ατομικό δικαίωμα του παιδιού για ιδιαίτερα μέτρα 

προστασίας που θα είναι προσαρμοσμένα στο καθεστώς του ως ανηλίκου ή 

ως μέλους της οικογένειας, της κοινωνίας και του κράτους. Είναι φανερό ότι 

πρόκειται για μια αόριστη πρόβλεψη που όσο κι αν εμφανίζεται με την νομική 

μορφή του ατομικού δικαιώματος, είναι ουσιαστικά αποδυναμωμένη και αυτή 

λόγω της ελλιπούς συγκεκριμενοποίησής της91. 

  

1.3.3.3. Μηχανισμοί Συμφώνων 
 

1.3.3.3.1. Η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα 

Αν και το ΔΣΟΚΠΔ δεν εγκαθίδρυσε αρχικά ένα σώμα επίβλεψης της 

εφαρμογής του από τα κράτη μέρη, τα κράτη μέρη έστελναν εκθέσεις στο 

Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος τις διαβίβαζε στο Οικονομικό και 

Κοινωνικό Συμβούλιο και τους αρμόδιους ειδικούς εμπειρογνώμονες92. Το 

1985, ωστόσο, το Συμβούλιο εγκαθίδρυσε την Επιτροπή για τα Οικονομικά, 

Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, αποτελούμενη από 18 ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες, για να μελετούν και να συζητούν τις ενλόγω εκθέσεις με τα 

κράτη μέλη και να κάνουν εισηγήσεις για γενικά θέματα στο Συμβούλιο. 

Έργο της Επιτροπής είναι η επίβλεψη της εφαρμογής των διατάξεων του 

Συμφώνου, μέσα από την εξέταση των εκθέσεων που υποχρεούνται να 

υποβάλλουν τα κράτη μέρη. Εκτός από τις εκθέσεις η Επιτροπή λαμβάνει και 

πληροφορίες για την παραπάνω εφαρμογή των διατάξεων του Συμφώνου 

                                                 
91 Naskou-Perraki P., "International Mechanisms Protecting Human Rights. Texts, Comments and Case 
Law". Δημοσιεύματα Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας (4), Ant. N. Sakkoulas, Bruylant, 
Athens-Komotini, Bruxelles, σελ. 653, 2010. 
92 Νάσκου-Περράκη Π., «Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Διεθνείς Πράξεις, 
Θεωρία και Πρακτική», Δημοσιεύματα Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας (3), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2008, σελ. 567. 
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από ΜΚΟ, που διαθέτουν συμβουλευτικό καθεστώς στο ECOSOC και 

Ειδικευμένες Οργανώσεις του ΟΗΕ, εφόσον οι διατάξεις του Συμφώνου 

εμπίπτουν στις ευρύτερες δραστηριότητές τους93. 

Στη συνέχεια και αφού παρουσιαστούν οι εκθέσεις ενώπιον της Επιτροπής 

από τους εκπροσώπους των κρατών μερών, η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις 

με δημόσια ανακοίνωση. Παρόλο που οι αποφάσεις της Επιτροπής 

στερούνται νομικής δεσμευτικότητας, τα κράτη συμμορφώνονται διότι οι 

αποφάσεις αυτές αποτελούν συστάσεις του μοναδικού διεθνούς οργάνου που 

είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά με τις παραβιάσεις μιας διεθνούς σύμβασης με 

παγκόσμια εμβέλεια που έχει κυρωθεί από έναν μεγάλο αριθμό κρατών94. 

Τέλος, εκτός από τις αποφάσεις η Επιτροπή υιοθετεί με συναίνεση τα Γενικά 

Σχόλια, τα οποία ουσιαστικά ερμηνεύουν και διευκρινίζουν τους όρους ή τις 

διατάξεις του Συμφώνου95. 

Στις 18 Ιουνίου 2008 το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ 

υιοθέτησε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο ΣΟΚΠΔ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ, 

παρέχοντας στα άτομα δικαίωμα κατάθεσης ατομικής αναφοράς κατά κράτους 

για παραβίαση των δικαιωμάτων που προστατεύει το Σύμφωνο. 

Η αναφορά κατατίθεται από άτομο η ομάδα ατόμων που βρίσκονται στη 

δικαιοδοσία του κράτους μέρους. Ενώ προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης 

προσωρινών μέτρων μετά την κατάθεση της ατομικής αναφοράς, όπως στην 

περίπτωση του ΣΑΠΔ. (βλ. παρακάτω). 

Οι συζητήσεις για την ανάγκη υιοθέτησης ενός Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 

διεξάγονταν για πάνω από 18 χρόνια. Μετά από μια περίοδο αργής εξέλιξης, 

το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων96, τον Ιούνιο του 2006, όρισε μια 

ομάδα εργασίας να αναλάβει τη σύνταξη ενός τέτοιου κειμένου. Το βασικό 

ζήτημα που απασχόλησε την ομάδα ήταν η έλλειψη ενός μηχανισμού 

                                                 
93 Περράκη-Νάσκου, Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, θεωρία και 
πρακτική, 2009, ό.π., σελ. 129. 
94 Βλ. P. ALSTON and G. QUINN, The Natura and Scope of States Parties Obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, HRQ, 9, 1987, σελ.171 επ. 
95 Για περισσότερα βλ. Νάσκου-Περράκη, Μηχανισμοί Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σελ. 133. 
96 Το Συμβούλιο  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δημιουργήθηκε από την Γενική Συνέλευση των ΗΕ στις 
15 Μαρτίου 2006 (A/RES/60/251) ως βοηθητικό όργανο της Γεν. Συνέλευσης, με απόφασή της το 2006, 
αντικαθιστώντας την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που λειτουργούσε υπό το ECOSOC. Η 
Επιτροπή είχε δεχθεί κριτική για την αναποτελεσματικότητά της, καθώς και για τη σύνθεσή της, 
δεδομένου ότι συχνά συμμετείχαν σε αυτήν εκπρόσωποι κρατών που παραβίαζαν κατάφωρα τα 
δικαιώματα του ανθρώπου. Το καθεστώς του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάσθηκε εκ 
νέου το 2011 με σκοπό να αναβαθμιστεί σε κύριο όργανο του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου αποτελεί πλέον κύριο όργανο του ΟΗΕ. 
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αναφορών για τα δικαιώματα που ενσωματώνονταν στο ΔΣΟΚΠΔ, γεγονός 

που δημιουργούσε την εντύπωση ότι αυτά τα δικαιώματα ήταν λιγότερο 

σημαντικά. Κάτι τέτοιο ήταν εντελώς αντίθετο με την αρχή ότι τα ανθρώπινα 

δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και ισάξια, μια αρχή που 

προβλέπεται στην ΟΔΔΑ.  

Η υιοθέτηση ενός προαιρετικού πρωτοκόλλου μπορεί να βοηθήσει στην 

επανατοποθέτηση των ΟΚΠΔ, ώστε να ειδωθούν ως ισότιμα με τα ΑΠΔ97. Πιο 

σημαντικό είναι ότι παρέχει στα θύματα τη δυνατότητα να προστατέψουν τα 

δικαιώματα αυτά. Τέλος, το Πρωτόκολλο σημαίνει ότι η Επιτροπή των ΟΚΠΔ 

μπορεί μέσα από την εξέταση των αναφορών να προσδιορίσει περαιτέρω το 

περιεχόμενο των δικαιωμάτων. Ένας τέτοιος μηχανισμός, άλλωστε, 

ενδυναμώνει την προστασία των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο98. 

Ο μηχανισμός αναφορών λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και ο 

αντίστοιχος μηχανισμός των προαιρετικών πρωτοκόλλων στο ΔΣΑΠ και στη 

Συνθήκη για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος των 

γυναικών. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει τα θύματα των παραβιάσεων του 

ΔΣΟΚΠΔ να υποβάλλουν τις αναφορές τους στην Επιτροπή των 

Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή 

εξετάζει τις ατομικές αναφορές με τον τρόπο των παραδοσιακών δικαστηρίων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα φιλικού 

διακανονισμού και  «προσωρινών μέτρων», τα οποία μπορούν να ζητηθούν 

να λάβει το κράτος προκειμένου να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες ζημίες στα 

θυματα των παραβιάσεων. Το Πρωτόκολλο, επίσης, παρέχει τη δυνατότητα 

στην Επιτροπή να διεξάγει έρευνα, αν λάβει βάσιμες πληροφορίες για την 

ύπαρξη σοβαρών ή συστηματικών παραβιάσεων του ΔΣΟΚΠΔ από κάποιο 

κράτος μέρος. Η διαδικασία αυτή μπαίνει σε εφαρμογή, μόνο αν τα κράτη 

κάνουν ειδική δήλωση ότι δεσμεύονται από αυτή99. 

                                                 
97 Για μια πιο αναλυτική παρουσίαση του μηχανισμού μεταξύ άλλων βλ. P. ALSTON, Establishing a right 
to petition under the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Collected Courses of the 
Academy of European Law: The Protection of Human Righta in Europe, IV, 2., 1993 σελ. 115, F. 
COOMANS and G. J. H VAN HOOF (eds.), The Right to complain about Economic, Social and Cultural 
Rights, Proceedings of the Expert Meeting on the Adoption an Optional Protocol to the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, (UTRECHT, 25-28 January 1995), 1995, M. 
CRAVEN, Towards an unofficial petition procedure: A review of the role of the UN Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights, στο K. Drzewicki, C. Krause and A. Rosas (eds.), Social Rights 
as Human Rights: A European Challenge, 1994, σελ. 91. 
98 Βλ. περισσότερα σε: http://hrbaportal.org/archives/insights/optional-protocol-to-the-international-
covenant-on-economic-social-cultural-rights#sthash.3EY3sScU.dpuf 
99  Η λεγόμενη «opt in clause». 
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Τέλος, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού θα 

συνεισφέρει στην περαιτέρω αποσαφήνιση του περιεχομένου των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις του ΔΣΟΚΠΔ, δίνοντας με 

τον τρόπο αυτό κατευθηντήριες οδηγίες και προς τα εθνικά δικαστήρια. 

 

1.3.3.3.2. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
Σε αντίθεση με το ΔΣΟΚΠΔ, το ΔΣΑΠΔ από την αρχή προέβλεψε ένα σώμα 

για τον έλεγχο της εφαρμογής του Συμφώνου από τα κράτη μέλη. 

Συγκεκριμένα με το άρθρο 28 του ΔΣΑΠΔ δημιουργήθηκε η Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Επιτροπή) προορισμένη να ελέγχει την 

εφαρμογή του Συμφώνου100. Η Επιτροπή δέχεται αναφορές, διακρατικές και 

ατομικές, ενώ οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές101. Η Επιτροπή, εξάλλου, 

λαμβάνει και τις εκθέσεις που οφείλουν να υποβάλουν τα κράτη μέρη στην 

προσπάθεια ενσωμάτωσης των διατάξεων του Συμφώνου. 

Η Επιτροπή αποτελείται κι αυτή από 18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 

ανασκοπεί τις εκθέσεις των κρατών μελών, τις συζητά και αποστέλλει Γενικά 

Σχόλια στα κράτη μέλη και το Οικονομικό και Κοινωνικό Σύμβούλιο.  

Όσον αφορά στο δικαίωμα ατομικής αναφοράς, αυτό προβλέπεται στο 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο που υιοθετήθηκε το 1966 και τέθηκε σε ισχύ το 

1976102. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε άτομα που υπόκεινται στη 

δικαιοδοσία  του Συμφώνου,  να προσφύγουν κατά κράτους μέρους εφόσον 

το τελευταίο έχει επικυρώσει το Σύμφωνο  και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο.  

Εν ολίγοις, η Επιτροπή εξετάζει σε κλειστή συνεδρία την ατομική αναφορά 

μαζί με κάθε πληροφορία που υποβάλλεται από την κυβέρνηση του 

καταγγελόμενου κράτους και αποστέλλει στον καταγγέλοντα, αλλά και την 

κυβέρνησή του τις απόψεις της σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει παραβίαση 

του Συμφώνου103. Η Επιτροπή, η οποία διαθέτει εκτενή νομολογία, 

                                                 
100 Άρθρο 28 ΣΑΠΔ, βλ. περισσότερα σε Dominic McGOLDRICK, The Human Rights Committee- Its 
Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights, Oxford: Clarendon 
Press, 1991. Επίσης, βλ. άρθρο Επιτροπής σε ηλεκτρονική μορφή 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf 
101 Στο πλαίσιο των ΗΕ υπάρχουν συνολικά 9 διεθνείς συνθήκες που διαθέτουν μηχανισμό υποβολής 
αναφορών κατά κράτος. Πριν από την επικύρωση του Χάρτη των ΗΕ ήταν σχεδόν αδιανόητο ότι ένας 
απλός πολίτης θα μπορούσε να καταγγείλει σε ένα διεθνές σώμα την ίδια την κυβέρνησή του. 
102 Το ΔΣΑΠΔ έχει δύο Πρωτόκολλα. Το Ι Πρωτόκολλο περιλαμβάνει το μηχανισμό ατομικών 
αναφορών. Το ΙΙ Πρωτόκολλο καταργεί τη θανατική ποινή. 
103 Στη βιβλιογραφία, Its rulings under the first optional protocol have created the most complex 
jurisprudence in the UN international human rights law system. 
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περιλαμβάνει τις απόψεις τηε σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων του 

ανθρώπου σε ετήσια έκθεσή της προς τη Γενική Συνέλευση. 

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη λήψη προσωρινών μέτρων από 

το κράτος μέρος προκειμένου να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη ζημία κατά 

ατόμων104. 

Σε αντίθεση με την Επιτροπή του ΣΟΚΠΔ, η Επιτροπή του ΣΑΠΔ δεν δέχεται 

αναφορές από ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις 

Η Επιτροπή δημοσιεύει, επίσης, όλες τις απόψεις και τις αποφάσεις με τις 

οποίες κηρύσσονται τα παράπονα ως μη αποδεκτά καθώς και διάφορες 

ενδιάμεσες αποφάσεις σε μια σειρά που έχει τίτλο «Επιλεγμένες Αποφάσεις 

της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» σύμφωνα με το Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο. 

Ειδικότερα όσον αφορά στην παιδική εργασία, όπως αυτή εξετάζεται στην 

παρούσα διατριβή, δεν φαίνεται να έχει έρθει μέχρι σήμερα στη γνώση της 

Επιτροπής κάποια σχετική παραβίαση.  

 

1.3.3.3. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού  (1989) 
Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)105 αποτελεί μία 

από τις σημαντικότερες συνθήκες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 

αξία της Σύμβασης έγκειται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ουσιαστικά 

αποτελεί το πρώτο διεθνές νομικό κείμενο που προχωρεί σε μια συστηματική 

καταγραφή των δικαιωμάτων του παιδιού.  

 

1.3.3.3.1. Πώς φθάσαμε στη ΔΣΔΠ; 
Ήδη από το 1959, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τη Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Πολωνική κυβέρνηση έχοντας παρακολουθήσει 

και θρηνήσει εκατομμύρια παιδιά κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
                                                 
104 Βλ. Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ,  Μηχανισμοί Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ό.π.,  σελ. 110.  
105 G.A. Res. 4/25, UN Doc. A./44/736, 1989. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο International Legal 
Materials, vol.XXVIII NO.6, Nov. 1989. Για μια πρώτη παρουσίαση της Σύμβασης βλ. Π. Νάσκου-
Περράκη, Η Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου 17, Αντ. Ν. 
Σάκουλας, Αθήνα—ομοτηνή 1990 και σε Χαριστήρια Ι. Δεληγιάννη, 4ο μέρος, 1992, σελ. 489 επ. Βλ. 
επίσης μεταξύ άλλων S. DETRICK (ed.), A Commentary on the United Nations Convention on the 
Rights of the Child, The Hague, Boston, London 1999, C.PRICE COHEN (ed.), United Nations 
Convnetion on the Rights of the Child, Independent Commentary, 1988, Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Κ. 
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η 
εσωτερική έννομη τάξη, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Αντ. Ν. Σάκουλας, Αθήνα 2002 και Π. ΝΑΣΚΟΥ-
ΠΕΡΡΑΚΗ, Η Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού: ένας 15ετής απολογισμός, ΕΕΕυρΔ, τ. 26, 2006, 
σελ. 385-420.   
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Πολέμου εξέφρασε το ενδιαφέρον για τη σύναψη και υπογραφή μιας 

συνθήκης για τα δικαιώματα του παιδιού106. Πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να 

πείσει η Πολωνική κυβέρνηση τα κράτη μέλη του ΟΗΕ που δεν ήταν μέχρι 

τότε έτοιμα να δεσμευτούν νομικά με ένα σχετικό κείμενο107.  

Συγκεκριμένα, το 1978 η Πολωνία πρότεινε στα Ηνωμένα Έθνη, ενόψει του 

διεθνούς έτους του Παιδιού το 1979, να υιοθετήσουν μια διεθνή συμφωνία, η 

οποία θα προήγαγε τα δικαιώματα του παιδιού σε δεσμευτικό πλέον διεθνές 

δίκαιο. Για το υποβληθέν σχέδιο άρχισε μια συζήτηση δέκα χρόνων, στην 

οποία, ωστόσο, συμμετείχε τακτικά μόνο μια μικρή ομάδα των τότε 158 

κρατών μελών του ΟΗΕ. Έτσι, έλαβαν μέρος από τις αναπτυσσόμενες χώρες 

η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κεντροαφρικανική Ένωση, εκ μέρους του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας συμμετείχαν η Πολωνία και η ΕΣΣΔ, από τα δυτικά 

βιομηχανικά κράτη η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Μεγάλη 

Βρετανία και οι ΗΠΑ.  

Ως επακόλουθο αυτής της πολυποικιλότητας και της διαφορετικότητας, τόσο 

σε πολιτισμικό, όσο και σε γλωσσικό επίπεδο (υπήρξαν εσφαλμένες ερμηνείες 

στις μεταφράσεις) ήταν να υπάρξουν πολλές αντιπαραθέσεις. Για 

παράδειγμα, η Πολωνία επιθυμούσε την παροχή περισσότερων ουσιαστικών 

δικαιωμάτων (π.χ. αξίωση για καλύτερα μέσα επανένταξης), ενώ οι ΗΠΑ 

μάλλον ιδεατά δικαιώματα (π.χ. ελευθερία της έκφρασης γνώμης)108. 

Παράλληλα, το 1983 μια ομάδα ΜΚΟ επεδίωξε να συμβάλει στην πρόοδο των 

διαπραγματεύσεων και των αποφάσεων της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ. 

Στο πλαίσιο της 34ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ η Πολωνική 

Κυβέρνηση υπέβαλε την σχετική πρόταση που περιελάμβανε 20 άρθρα  και 

                                                 
106 Για την αναγκαιότητα της Σύμβασης βλ. M. JUPP, The UN Convention on the Rights of the Child: An 
opportunity for Advocates, Human Rights Quarterly, Τόμος 12 (1990), σελ. 130 επ. Επίσης, C. PRICE 
COHEN/ H. NAIMARK, The United Nations Convention on the Rights of the Child: Individual Concepts 
and their Significance for Social Scientists, American Psychologst 46 (1991), σελ. 60 και G. MELTON, 
Socialization in the Global Community: Respect for the Dignity of Children, American Psychologist 46 
(1991), σελ. 66. 
107 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί όπως επισημαίνει η Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ (Μηχανισμοί 
Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, 2009, ό.π., σελ. 255) 
ότι για τη σύνταξη μιας ειδικής συνθήκης για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, υπήρχαν 
αντιρρήσεις από την αρχή, λόγω της σωρείας των διεθνών συμβάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου 
διατάξεις των οποίων εφαρμόζονται και στα παιδιά. Βλ. C. PRICE COHEN, The Human Rights of the 
Children, Capital University Law Review vol. 12, 1983, σελ. 27. Επίσης, βλ. D. GIL, Maltreatment as a 
function of the Structure of Social Systems, σε: Marla BRASSARD, Robert GERMAIN & Stuart HART 
(eds.), The Psychological Maltreatmentof Children and Youth, Elmstand, NY: Pergamon, 1987, σελ. 159 
και S. HART/M. BRASSARD, A major Threat to Children’s Mental Health: Psychological Maltreatment, 
Am. Psychologist, 1987 Τόμος 42, σελ. 160 και G. MELTON, Child Advocacy, Psychological Issues and 
Interventions, New York: Plenus, 1983. 
108 Οι ΗΠΑ και η Σομαλία δεν έχουν επικυρώσει ακόμα.  
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κατά τη διάρκεια της 35ης Συνόδου το 1979, γνωστή χρονιά και ως Παγκόσμιο 

Έτος του Παιδιού, αποφασίσθηκε η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 

αντικείμενο την επεξεργασία Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού109. Οι 

συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας ήταν ανοιχτές σε εκπροσώπους των 

κρατών-μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς, επίσης, 

και σε παρατηρητές από τα υπόλοιπα κράτη μέλη του ΟΗΕ, από Διεθνείς 

Οργανισμούς και αναγνωρισμένες ΜΚΟ110. 

Στις 5 Φεβρουαρίου 1988 ψηφίστηκε τελικά το κείμενο της Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού (τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 1990, αφού 

κυρώθηκε από 20 κράτη μέλη) και στις 8 Μαρτίου του 1989 η Επιτροπή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ επικύρωσε το σχέδιο, γεγονός που 

οδήγησε στην τελική ομόφωνη υιοθέτηση της Σύμβασης κατά τη 61η 

Ολομέλεια της Γενικής Συνέλεθσης των ΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989 στην Νέα 

Υόρκη των Η.Π.Α.. 

Η ΔΣΔΠ αποτέλεσε ορόσημο για τη προβληματική του εξεταζόμενου θέματος 

από πλευράς Διεθνούς Δικαίου, καθώς οι επικυρώσεις της από τα κράτη – 

μέρη  άγγιξαν τις 191 μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια. Πράγματι η 

Σύμβαση είναι η ευρύτερα επικυρωμένη συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην ιστορία, το πιο αποδεκτό παγκοσμίως κείμενο αναφορικά με την 

προστασία των παιδιών από την κακοποίηση και την εκμετάλλευση. Σήμερα η 

Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού έχει κυρωθεί από 191 κράτη, 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας111. Είναι η μοναδική που έχει τόσες 

πολλές υπογραφές. Με την κύρωση από ένα κράτος η Συνθήκη γίνεται 

αυτομάτως δεσμευτική για εκείνο112.  

Η ΔΣΔΠ αποτελεί και το πρώτο διεθνές κείμενο που καταγράφει συστηματικά 

τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά και το πρώτο δεσμευτικό κείμενο διεθνούς 

                                                 
109  Απόφαση Γεν. Συνέλευσης ΟΗΕ 33/166, 15 Μαρτίου 1979 για την υιοθέτηση μιας Σύμβασης για τα 
δικαιώματα του παιδιού. 
110 Π. ΝΑΣΚΟΥ –ΠΕΡΡΑΚΗ, Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και η Εσωτερική Εννομη Τάξη, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002, σελ. 28. 
111 Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου 1992 με τον ν.2101/1992 (ΦΕΚ Α΄192). Οι ΗΠΑ και η 
Σομαλία είναι οι χώρες που δεν έχουν επικυρώσει ακόμα. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, έχουν επικυρώσει τα δύο 
πρόσθετα πρωτόκολλα στη ΔΣΔΠ 9βλ. παρακάτω). Και τα δύο Πρωτόκολλα επιτρέπουν τα κράτη που 
έχουν υπογράψει τη ΔΣΔΠ χωρίς να την έχουν επικυρώσει, να υπογράψουν και επικυρώσουν τα δύο 
Πρωτόκολλα σύμφωνα με το άρθρο 13 (1) του κάθε πρωτοκόλλου. Αυτή η πρόβλεψη εικάζεται ότι 
περιλήφθηκε στα πρωτόκολλα προκειμένου να αποσπάσει την επικύρωση των Πρωτοκόλλων από τις 
ΗΠΑ, η οποία και έλαβε ώρα στις 23 Δεκεμβριου 2002.  
112 Weston B. H., Child Labor and Human Rights, Making Children Matter, Lynne Rienner Publishers, 
2005, σελ.3. 
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δικαίου που αφορά ειδικά στα παιδιά. Η ηθική σημασία της ΔΣΔΠ έγκειται στο 

γεγονός ότι όλα τα ελεύθερα και δημοκρατικά κράτη κατοχύρωσαν τα 

δικαιώματα του παιδιού, περιορίζοντας αυταρχικά καθεστώτα, που έθεταν 

φραγμούς στην ελεύθερη ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας. Η ενλόγω Σύμβαση 

θεωρείται ως το πλέον ολοκληρωμένο ψήφισμα του ΟΗΕ, καθώς κατοχυρώνει 

και προστατεύει όχι μόνο τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του παιδιού, 

αλλά και τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά του δικαιώματα. Με τον 

τρόπο αυτό καθορίζονται χωρίς καμία ιεράρχηση τα ελάχιστα δικαιώματα των 

παιδιών, τα οποία είναι αδιαίρετα και πρέπει να προστατεύονται από τα 

συμβαλλόμενα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ΔΣΔΠ το παιδί 

είναι ολοκληρωμένη ανθρώπινη ύπαρξη με αυτόνομη προσωπικότητα και 

εγγενή αξιοπρέπεια και ως τέτοια πρέπει να απολαμβάνει το πλήρες εύρος 

των δικαιωμάτων. 

Η ΔΣΔΠ αποτελείται από ένα προοίμιο και 54 άρθρα που ομαδοποιούνται σε 

τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος (άρθρα 1-41) αναφέρονται τα δικαιώματα του 

παιδιού, το δεύτερο μέρος (άρθρα 42-45) περιγράφει το μηχανισμό ελέγχου 

και το τρίτο (άρθρα 46-54) αφορά στις τελικές διατάξεις.  

Αναλυτικότερα, στο προοίμιο αναφέρονται οι βασικές γενικές αρχές, στις 

οποίες βασίζεται η ΔΣΔΠ, όπως η αξιοπρέπεια και η αξία του ανθρώπου, η 

ειδική προστασία της παιδικής ηλικίας και η ισότητα των μελών της 

ανθρώπινης οικογένειας. Επίσης, υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη για 

περαιτέρω σύσφιξη της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί 

η απαιτούμενη βελτίωση των όρων διαβίωσης των παιδιών. Το πρώτο μέρος 

(άρθρα 1 – 41) είναι αφιερωμένο στα δικαιώματα του παιδιού. Εδώ λαμβάνει 

χώρα μια αρκετά αναλυτική καταγραφή των βασικότερων δικαιωμάτων του 

παιδιού, ενώ καθορίζεται ότι στις διατάξεις της Σύμβασης υπόκεινται τα παιδιά 

που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα τα 18 χρόνια ηλικίας. Στο δεύτερο μέρος 

(άρθρα 42 – 45) περιγράφεται ο μηχανισμός ελέγχου, ο οποίος εξασφαλίζει 

την πιστή εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, ενώ στο τρίτο και τελευταίο 

μέρος (άρθρα 46 – 54) παρατίθενται οι τελικές διατάξεις. 

Τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση είναι συνδεδεμένα με τρεις 

βασικές έννοιες: α) την προστασία και διασφάλιση του συμφέροντος του 

παδιού (δικαίωμα ζωής, επιβίωσης, ανάπτυξης και προστασίας από τη βία, 

την παραμέληση, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση), β) την κοινωνική 
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ευημερία και πρόνοια (δικαίωμα στην ενημέρωση, την κοινωνική ασφάλεια, 

στην υγεία και την εκπαίδευση) και γ) τη συμμετοχή (κοινωνικές και πολιτικές 

ελευθερίες και δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων)113. Το τελευταίο είναι και το 

πιο «επαναστατικό κομμάτι» της σύμβασης σύμφωνα με την Verhellen114. Η 

συμμετοχή αυτή προϋποθέτει ελευθερία της έκφρασης σκέψης και 

συνείδησης του παιδιού. 

Ειδικότερα, το άρθρο 1 της ΔΣΔΠ115 ορίζει την έννοια του φορέα των 

δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι για τους σκοπούς της παρούσας 

Σύμβασης, παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ 

χρόνων, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την 

ισχύουσα για το παιδί εθνική νομοθεσία. Η ηλικία που τίθεται είναι η συνήθης 

ηλικία ενηλικίωσης στις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η Σύμβαση δίνει τη 

δυνατότητα στα συμβαλλόμενα κράτη να ορίσουν μικρότερο όριο ηλικίας, ενώ 

δεν αποκλείεται η επέκταση της προστασίας και σε παιδί ακόμα αγέννητο116. 

 

 

1.3.3.3.2. Το κρίσιμο άρθρο 32 
Ιδιαίτερα, ωστόσο, αξιοσημείωτο αναφορικά με το θέμα που πραγματεύεται η 

παρούσα εργασία, είναι το άρθρο 32 της ΔΣΔΠ, το οποίο αναφέρεται ειδικά 

στην οικονομική εκμετάλλευση. Σύμφωνα με το άρθρο 32: 

 

«1. Τα Συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να 

προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση 

οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε 

                                                 
113  Μ. ΛΟΥΜΑΚΟΥ, Λ. ΜΠΕΖΕ, Το Παιδί και τα Δικαιώματά του, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 
15. 
114 E. VERHELLEN, Convention on the Rights of the Child: Background, Motivation, Strategies, Main 
Themes, Antwerp/Apeldoorn/Garant, 2000, σ. 85. 
115 Με τη διάταξη του άρθρου 1 οριοθετείται το περιεχόμενο της έννοιας που παιδιού. Προσδιορίζεται 
δηλαδή το ανώτατο όριο ηλικίας που μπορεί να έχει ένα παιδί, μετά το πέρας του οποίου θεωρείται 
πλέον ενήλικος και δεν απολαμβάνει την προστασία των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης. Όπως 
παρατηρεί κανείς, η Σύμβαση δεν προσδιορίζει το χρονικό σημείο από το οποίο αρχίζει κάποιος να 
θεωρείται ότι εντάσσεται στην έννοια του “παιδιού” και συνεπώς περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής 
της Σύμβασης αυτής. Οι σχετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από τη Μάλτα και τη Σενεγάλη, οι 
οποίες υποστήριξαν τη θέση ότι το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης πρέπει να αρχίζει από τη σύλληψη 
κιόλας του παιδιού, τελικά δεν υιοθετήθηκαν και έτσι οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται 
από τη γέννηση του παιδιού. 
116 Αναλυτικότερα για το Μέρος Ι της ΔΣΔΠ (άρθρα 1-41), βλ. Sharon DETRICK, A Commentary on the 
United Nations Convention on the Rights of the Child, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1999. 
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κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, 

πνευματική, ψυχική, ηθική ή κονωνική ανάπτυξή του. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και 

εκπαιδευτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Για τον σκοπό αυτόν, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των 

άλλων διεθνών οργάνων, τα συμβαλλόμενα κράτη ειδικότερα:  

α) ορίζουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο στην 

επαγγελματικη απασχόληση. 

β) Προβλέπουν μία κατάλληλη ρύθμιση των ωραρίων και συνθηκών εργασίας. 

γ) Προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες κυρώσεις για να εξασφαλίσουν 

την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» 

Στο άρθρο 32, επομένως, 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 

(παρ. 1). Το ίδιο άρθρο προχωρεί περαιτέρω σε ειδικότερες προβλέψεις 

προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η προστασία των παιδιών. 

Συγκεκριμένα, η παράγραφος (2) αναφέρεται στην υποχρέωση των κρατών 

μελών να λάβουν νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα 

αναφορικά με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (1), δίνοντας με τον 

τρόπο αυτό τρόπο να υλοποιηθούν τα παραπάνω και όχι να αποτελέσουν μια 

απλή ευχή. Ειδικότερα η Σύμβαση καλεί τα κράτη μέλη να ορίζουν ένα 

κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο στην επαγγελματική 

απασχόληση, να προβλέπουν κατάλληλες ρυθμίσεις των ωραρίων και των 

συνθηκών εργασίας και, τέλος, να προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες 

κυρώσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 

άρθρου. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι η προστασία του παιδιού στην 

απασχόληση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προστασίας του από 

την οικονομική εκμετάλλευση117. 

                                                 
117 Βλ.  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, άρθρο 32, Προστασία από Οικονομική Εκμετάλλευση και Επικίνδυνη Εργασία, στο 
Π. ΝαΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.) Η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και η Εσωτερική Έννομη Τάξη, Ερμηνεία κατ’άρθρο, ό. π. σελ. 326 επ. Για το 
δικαιωμα στην εργασία και την προστασία του παιδιού βλ. H. T. DAO, ILO Standards for the Protection 
of children ό. π. σελ. 54 επ. Βλ. επίσης την έκθεση των J. BOYDEN και A. HUDSON, Children Rights 
and Responsibilities, 7-8 Minority Rights Group, Report Νο 69, 1985, όπου περιγράφονται 
συγκλονιστικές μαρτυρίες για την εργασία επτάχρονων παιδιών και την απασχόλησή τους από 
πορνογραφικές εταιρίες. 
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Επισημαίνεται ότι στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 32 η χρήση της λέξης 

«και» ανάμεσα στη φράση «οικονομική εκμετάλλευση» και τις λέξεις «από την 

εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας» δείχνει ότι οι συντάκτες της ΔΣΔΠ 

δεν αντιμετώπισαν κάθε είδους εργασία που εκτελείται από παιδιά ως 

οικονομική εκμετάλλευση και ούτε όλες οι μορφές εργασίας θεωρούνται 

επιζήμιες για την ανάπτυξη του παιδιού118. Οι συντάκτες της Σύμβασης 

προφανώς ήταν της άποψης ότι, ενώ η οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών 

πρέπει να απαγορευθεί ολοκληρωτικά, κάποιες μορφές εργασίας 

επιτρέπονται. Συνεπώς, μόνο συγκεκριμένες μορφές εργασίας πρέπει να 

απαγορευθούν για τα παιδιά: 

- Επικίνδυνη εργασία 

- Εργασία που σχετίζεται με τη σχολική φοίτηση των παιδιών 

- Εργασία επιζήμια για την υγεία των παιδιών, και 

- Εργασία επιζήμια για τη φυσική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών. 

Συνεπώς, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το άρθρο 32 ακολουθεί το άρθρο 10 (3) 

του ΔΣΟΚΠΔ και προβλέπει ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να 

προστατεύονται από οποιαδήποτε οικονομική εκμετάλλευση και επιζήμια 

εργασία. Ωστόσο, το άρθρο 32 παρ. 1 χρησιμοποιεί τον όρο «εργασία», ο 

οποίος καλύπτει τόσο την απασχόληση, όσο και την εργασία μέσα σε μη 

εργασιακή σχέση119. 

Δύο σχόλια είναι κρίσιμο να γίνουν στο σημείο αυτό. Πρώτο, παρόλο που 

τονίζει πρωταρχικά, αν όχι αποκλειστικά την αρχή της παιδικής ευημερίας, η 

ΔΣΔΠ χρησιμοποιεί για πρώτη φόρα μετά το ΔΣΟΚΠΔ τη γλώσσα των 

δικαιωμάτων προκειμένου να ορίσει την απαγόρευση της παιδικής εργασίας. 

Δεύτερο, η ΔΣΔΠ σιωπηρά διακρίνει ανάμεσα σε οφέλιμη (επιτρεπτή) και 

επιζήμια (μη επιτρεπτή) παιδική εργασία. Αυτή η επισήμανση έγινε λίγο 

αργότερα από το IPEC κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε «παιδική 

απασχόληση» (οφέλιμη και επιτρεπτή) και «παιδική εργασία» (επιζήμια και μη 

επιτρεπτή)120.  

                                                 
118  Sharon DETRICK, J. E. DOEK, Nigel CANTWELLl, The United Nations Convention on the Rights of 
the Child :A Guide to the "Travaux Préparatoires’’,  Martinus Nijhoff Publishers, 1992, σ. 563 
119  G. Van BEUREN, The International Law on the Rights of the Child, ό.π., σ. 264. 
120  Αυτή η διάκριση αποτέλεσε τη βάση για τη ΔΣΕ 182. 
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Το άρθρο 32 βασίσθηκε, κυρίως, στις ήδη υπάρχουσες σχετικές Διεθνείς 

Συμβάσεις Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΣΕ 138 και ΔΣΕ 

182 βλ.παρακάτω)121. Πρέπει, εξάλλου, να διευκρινισθεί ότι το άρθρο αυτό 

δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού στην εργασία με την έννοια της 

διευκόλυνσης της πρόσβασής του στην εργασία και της απόκτησης 

οικονομικής αυτοτέλειας122. Αυτό που επιδιώκεται είναι η καθιέρωση 

κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνονται από τη ΔΣΔΠ και της ανάγκης προστασίας των παιδιών ως 

μιας ομάδας ευάλωτης και εκτεθειμένης σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης. Το 

κέντρο του ενδιαφέροντος εστιάζεται στην προστασία του παιδιού από την 

οικονομική εκμετάλλευση και την επικίνδυνη εργασία, εφόσον συμβαίνει τα 

παιδιά να εκτίθενται στις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους ενήλικες, αλλά να 

πλήττονται σοβαρότερα από αυτούς.  

Όπως αναφέρει η Νάσκου-Περράκη, η προστασία του άρθρου νοείται υπό μια 

ευρεία έννοια και σε τρία επίπεδα: του περιορισμού του δικαιώματος, της 

νομικής κατοχύρωσης και των κυρώσεων123. Το δικαίωμα προστασίας του 

παιδιού δεν αφορά κάθε μορφή εργασίας, αλλά εκμετάλλευσης, ενώ ο 

ακριβής προσδιορισμός της έννοιας «εκμετάλλευση» εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια και κρίση των συμβαλλόμενων κρατών. 

Από τις συζητήσεις της ομάδας εργασίας κατά τη διάρκεια των 

προπαρασκευαστικών εργασιών της ΔΣΔΠ, προκύπτει ότι το υποκείμενο της 

προστασίας είναι το παιδί γενικά124, χωρίς να γίνεται διάκριση στα 

χαρακτηριστικά της μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, 

γεγονός που θα καθιστούσε αναγκαία την αυστηρή ρύθμιση και προστασία 

της εργασίας των εφήβων. 

Το δικαίωμα προστασίας δεν κατοχυρώνεται γενικά, αλλά σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο και αφορούν στην τήρηση 

κατώτατων ορίων ηλικίας για την είσοδο στην εργασία, τη ρύθμιση του χρόνου 

                                                 
121  Βλ. παρακάτω. Επίσης βλ. σχετικά την παρέμβαση του εκπροσώπου της ΔΟΕ στα Συμπεράσματα 
της Ομάδας Εργασίας στο Detrick S., The UN Convention on the Rights of the Child, A Guide to the 
‘Travaux Preparatoires’, 422, σημείο 75.  
122 Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και η Εσωτερική Έννομη Τάξη, Ερμηνεία κατ’άρθρο, Κέντρο Διεθνούς και  
Ευρωπαϊκού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002, σ.327. 
123 Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και η Εσωτερική Έννομη Τάξη, Ερμηνεία κατ’άρθρο, ό.π., σ.328. 
124 S. DETRICK, The UN Convention on the Rights of the Child, A Guide to the ‘Travaux Preparatoires’, 
σσ. 420-421, σημείο 68-69. 



55 
 

εργασίας και τον ορισμό κυρώσεων. Τα συμβαλλόμενα κράτη είναι, 

επομένως, υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων την 

προστασία αυτή.  

Η προστασία δεν πρέπει να περιορίζεται, ωστόσο, μόνο σε νομοθετικά μέτρα. 

Τα  συμβαλλόμενα κράτη έχουν την υποχρέωση να λάβουν και διοικητικά, 

αλλά και κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που θα ενθαρρύνουν το παιδί να 

προτιμήσει τη σχολική φοίτηση και το όφελος της εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά ειδικότερα στον όρο «οικονομική εκμετάλλευση», πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτός δεν προσδιορίζεται στο άρθρο 32. Η Van Beuren 

αναφέρει ότι η παιδική εργασία είναι εκμεταλλευτική, καταχρηστική, όταν 

απειλεί τη φυσική, πνευματική, συναισθηματική ή/και κοινωνική ανάπτυξη του 

παιδιού125. Συνεχίζει λέγοντας ότι υπάρχει οικονομική εκμετάλλευση, όταν η 

αμοιβή για τις υπηρεσίες που εκτελούνται από παιδιά είναι χαμηλότερη από 

αυτή που λαμβάνουν για τις ίδιες εργασίες οι ενήλικες. Η εργασία ή η 

απασχόληση, επίσης, γίνονται καταχρηστικές, όταν εκτελούνται από πάρα 

πολύ μικρά σε ηλικία παιδιά, γεγονός που είναι καταστροφικό για την 

ευημερία τους. Τα παιδιά αυτά, εργαζόμενα τόσο μικρά, στερούνται 

παράλληλα και της δυνατότητας να φοιτήσουν σε σχολεία και να λάβουν 

προσόντα για το μέλλον τους. Επομένως, δεν απασχολεί το διεθνές δικαίο η 

εργασία per se.  

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η ΔΣΔΠ είναι ένα σημαντικό εργαλείο και μπορεί να 

θεωρηθεί ως η πιο ολοκληρωμένη Σύμβαση που υιοθέτησε ποτέ ο ΟΗΕ στον 

τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου μιας και προστατεύει όχι μόνο τα 

ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του παιδιού, αλλά και τα οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του παιδιού. Με τον τρόπο αυτό η ΔΣΔΠ 

ανοίγει το δρόμο στη επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων, τόσο σε κρατικό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο υπερεθνικής συνεργασίας. Εξάλλου, οι μέχρι 

τότε διεθνείς ρυθμίσεις για το θέμα παρείχαν μόνο γενική προστασία στο 

άτομο. Το παιδί έχει ανάγκη από συγκεκριμένη προστασία λόγω των ειδικών 

αναγκών που από τη φύση του έχει.  

                                                 
125 G. Van Beuren, The International Law on the Rights of the Child, ό.π., σ. 264. 
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Η ΔΣΔΠ παράλληλα ενσωματώνει όλες τις προηγούμενες διακηρύξεις και 

διεθνείς ρυθμίσεις που αφορούσαν στο παιδί, με στόχο την προστασία του 

διευκρινίζοντας και καταγράφοντας συστηματικά τα δικαιώματα του παιδιού, 

από τα οποία τα περισσότερα εμπεριέχονταν σε αυτά τα προηγούμενα διεθνή 

κείμενα126. 

Η ΔΣΔΠ ξεπερνά παλαιότερα κείμενα του ΟΗΕ έχοντας σκοπό να 

ισορροπήσει τα δικαιώματα του παιδιού και τα καθήκοντα των γονέων ή όσων 

έχουν την ευθύνη για την επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία του παιδιού, 

αλλά και να παρέχει στο παιδί το δικαίωμα να συμμετέχει στη λήψη 

αποφάσεων που επηρεάζουν, τόσο το παρόν, όσο και το μέλλον του. 

Επιπλέον, τονίζει την ισότητα στην εκπαίδευση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

Ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ΔΣΔΠ είναι ότι διαχωρίζει τα 

δικαιώματα των παιδιών από την οικογένεια. Προηγούμενες διατάξεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το άρθρο 24 του ΔΣΑΠΔ του 1966, βλέπουν 

το παιδί μέσα στην οικογένεια. 

Πριν από τη ΔΣΔΠ το πρόβλημα της παιδικής εργασίας, ακόμα και οι 

χείριστες μορφές του, δεν είχε αντιμετωπισθεί ως πρόβλημα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων127. Αν και το ζήτημα της παιδικής εργασίας εξετάστηκε μόνο σε 

μερικές από τις διατάξεις της Σύμβασης, η μαζική πολιτική υποστήριξη για τα 

δικαιώματα των παιδιών, ενίσχυσε παράλληλα και τον διεθνή προβληματισμό 

για τα εργαζόμενα παιδιά.  

Αναφορικά με την παιδική εργασία μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα 

σχετικά δικαιώματα που αναγνωρίζει η ΔΣΔΠ: το δικαίωμα της ελευθερίας της 

έκφρασης των παιδιών και το δικαίωμα να έχουν άποψη για τη ζωή τους 

(άρθρα 12 και 13 αντίστοιχα), το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι (αρθρο 15), το 

δικαίωμα της προστασίας από τραυματισμούς, κακοποίηση, εκμετάλλευση 

κ.α. (αρθρο 19), το δικαίωμα σε κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης (άρθρο 27), 

το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 28), το δικαίωμα της προστασίας από 

οικονομική εκμετάλλευση (άρθρο 32) και της προστασίας από σεξουαλική 

εκμετάλλευση (αρθρο 34).  

                                                 
126  Μόνο δύο δικαιώματα χαρακτηρίζονται ως νέα: η προστασία της ταυτότητας του παιδιού (άρθρο 8) 
και προστασία της υιοθεσίας (άρθρο 21), βλ. Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Η Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σ. 34. 
127 Εξαίρεση αποτελεί η Διακήρυξη της Γενεύης για τα δικαιώματα του παιδιού το 1924. Στην 
παράγραφο IV της διακήρυξης  προβλέπεται: «Το παιδί πρέπει να προστατεύεται από οποιαδήποτε 
μορφή εκμετάλλευσης». 
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Παρατηρεί κάποιος ότι η ΔΣΔΠ δεν προχωρεί στον προσδιορισμό των 

βασικών ελαχίστων εγγυήσεων (π.χ. κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην 

απασχόληση, ανώτατο ωράριο εργασίας ανηλίκων κλπ.), αλλά ούτε και στην 

εξειδίκευση κάποιων συγκεκριμένων μέτρων για τον καθορισμό κάποιου 

πλαισίου ελάχιστης προστασίας των παιδιών απέναντι στην απασχόληση. 

Αυτά η σύμβαση τα αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Έτσι, 

όμως, καθίσταται προφανές ότι οι διατάξεις του άρθρου 32, όπως και άλλες 

της ΔΣΔΠ, δεν παράγουν μια ενέργεια άμεσης εκτελεστότητας, δηλαδή δεν 

είναι δυνατόν να γίνει απευθείας επίκλησή τους μπροστά στον εθνικό δικαστή 

ή να εφαρμοστούν οι ενλόγω διατάξεις αυτεπαγγέλτως από αυτόν128. 

Η ΔΣΔΠ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς συνηγόρους των 

δικαιωμάτων των παιδιών για ένα μεγάλο αριθμό πολύπλοκων θεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων της καταχρηστικής και εκμεταλλευτικής εργασίας των 

παιδιών. Όπως τονίζει και ο Myers, «η περισσότερο αποτελεσματική 

συνηγορία της Σύμβασης έγινε από τις ΜΚΟ και την κινητοποίηση της 

κοινωνίας των πολιτών»129. 

Με τη ΔΣΔΠ το παιδί αναγνωρίζεται πλέον ως μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, 

άξια σεβασμού, μια ξεχωριστή κοινωνική ομάδα και όχι πια ως αντικείμενο 

υπό προστασία. Αυτή η νέα προσέγγιση δημιουργεί ψυχολογικές και 

κοινωνιολογικές διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Τα κράτη 

οφείλουν να ενημερώσουν τους πολίτες, ενήλικες και παιδιά, για τα νέα 

δεδομένα που προκύπτουν από τη ΔΣΔΠ, καθιστώντας την με τον τρόπο 

αυτό πιο δυνατή και σταθερή. 

 

1.3.3.3.3. Προαιρετικά Πρωτόκολλα στη ΔΣΔΠ 
Η αυξημένη αστάθεια στον κόσμο και η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας 

έφεραν στην επιφάνεια νέες μορφές καταπάτησης των δικαιωμάτων του 

παιδιού, που οδήγησαν τον ΟΗΕ να εκδώσει πρόσθετα πρωτόκολλα. Το 2000 

υιοθετήθηκαν πρωτόκολλα για την απαγόρευση της πώλησης παιδιών, την 

παιδική πορνογραφία και την παιδική πορνεία, καθώς και την αποτροπή της 

συμμετοχής παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις. 

                                                 
128 Bossuyt M., La Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant, Revue Universelle des 
Droits de l’Homme 2, 4, 1990, σελ.141 
129 W.E.Myers, The Right Rights? Child Labor in a Globalizing World, Annals of the American Academy 
of Political and Social Science, Vol. 575, Children’s Rights, Sage Publications, Inc. (May, 2001)  σελ.52. 
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1.3.3.3.3.1. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
σχετικά  με  την  εμπορία  παιδιών,  την  παιδική  πορνεία  και  την  παιδική 
πορνογραφία 
Στην απόφασή της 1994/90 με τίτλο «Ανάγκη για την υιοθέτηση 

αποτελεσματικών διεθνών μέτρων για την πρόληψη και εξάλειψη της 

πώλησης παιδιών, της παιδικής πορνείας και της παιδικής πορνογραφίας», η 

Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ αποφάσισε να ιδρύσει μια 

ομάδα εργασίας υπεύθυνη για την έκδοση οδηγιών για ένα πιθανό πρόσθετο 

πρωτόκολλο στη ΔΣΔΠ σχετικά με την πώληση των παιδιών, την παιδική 

πορνεία κοκ. Στην απόφασή της 1995/78, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η ομάδα 

αυτή πρέπει να εκδώσει ένα τέτοιο πρωτόκολλο. Η συζήτηση ξεκίνησε το 

1995 πριν από τη 52η συνάντηση της Επιτροπής.  

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και 

την παιδική πορνογραφία (Optional Protocol on the Sale of Children, Child 

Prostitution, and Child Pornography - STOP) τελικά υπογράφηκε στις 25 

Μαΐου 2000130. Το Πρωτόκολλο, ήδη από το Προοίμιο αντανακλά τη γλώσσα 

της ΔΣΔΠ αναφορικά με την προστασία των παιδιών από την εκμετάλλευση 

και την εκτέλεση επικίνδυνων και επιζήμιων εργασιών. Αναγνωρίζει ότι ένας 

αριθμός ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, 

βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκφράζει 

ιδιαίτερη ανησυχία για την μεγάλη αύξηση της διαθεσιμότητας της παιδικής 

πορνογραφίας στο διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες. 

Ειδικότερα, το Πρωτόκολλο ορίζει και απαγορεύει την εμπορία παιδιών, την 

παιδική πορνεία και πορνογραφία. Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 

ποινικοποιήσουν συγκεκριμένες πράξεις  και ενισχύει την δυνατότητά τους να 

διεκδικήσουν την έκδοση των εγκληματιών. Περαιτέρω, προβλέπει την 

προστασία και την παροχή βοήθειας στα θυματοποιημένα παιδιά κατά την 

ποινική διαδικασία, τονίζοντας ότι το συμφέρον του παιδιού πρέπει να είναι 

κανόνας και οδηγός κατά τη διαδικασία. Το Πρωτόκολλο, επίσης, περιέχει 

προβλέψεις για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας αναφορικά με τη 

παράνομη διακίνηση παιδιών και την υποχρέωση αναφορών 

Δυστυχώς, η έκθεση του ειδικού απεσταλμένου για τη εμπορία των παιδιών 

δεν κατόρθωσε να πείσει τα κράτη να υιοθετήσουν μια ευρεία ερμηνεία της 

                                                 
130 U.N. Doc. A/Res/54/263 τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιανουαρίου 2002 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με 
τον ν.3625/2007 (ΦΕΚ Α΄/290). 
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εμπορίας των παιδιών, έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

παράνομης διακίνησης, είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση ή για κάποιον άλλο 

λόγο. Το πρωτόκολλο κατέληξε να απαγορεύει μόνο την εμπορία των παιδιών 

για χρήση στην πορνεία ή πορνογραφία. 

Το Πρωτόκολλο δεν προσθέτει πολλά στην ήδη υπάρχουσα γκάμα κανόνων 

στον τομέα της παιδικής εργασίας, παρόλο που περιλαμβάνει τις 

υποχρεώσεις της ΔΣΔΠ. 

 

1.3.3.3.3.2. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη  
Το 2Ο Πρωτόκολλο, που αποτελείται από το Προοίμιο και 13 άρθρα, 

υπογράφηκε στις 25 Μαΐου 2000131. Ήδη, στο προοίμιό του επιβεβαιώνεται 

ότι τα δικαιώματα των παιδιών απαιτούν ιδιαίτερη προστασία και επισημαίνει 

τις επιζήμιες επιπτώσεις των ένοπλων συρράξεων στα παιδιά.  Επίσης, 

αναφέρει ότι στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 

περιλήφθηκε ως έγκλημα πολέμου η στρατολόγηση των παιδιών κάτω των 15 

χρόνων και η χρησιμοποίησή τους σε διεθνείς ή μη εχθροπραξίες. 

Επσιημαίνεται, επίσης, ο ορισμός του παιδιού του άρθρου 1 της ΔΣΔΠ και 

αποτυπώνεται η πεποίθηση ότι η αύξηση της ηλικίας της στρατολόγησης θα 

συνεισφέρει αποτελεσματικά στην εφαρμογή της αρχής του συμφέροντος του 

παιδιού ως πρωταρχικό κανόνα σε όλες τις δράσεις που αφορούν σε παιδιά.   

Το Πρωτόκολλο εγγυάται ότι όλες οι μορφές στρατολόγησης σε ένοπλες 

συρράξεις και συμμετοχής σε εχθροπραξίες περιορίζεται αυστηρά σε όσους 

είναι ηλικίας 18 χρόνων και πάνω132. Μολονότι τα κράτη αναφέρουν τις ηλικίες 

16 με 18 για εθελοντική στρατολόγηση, το κατώτατο όριο ηλικίας για 

συμμετοχή σε εχθροπραξίες, υποχρεωτική στρατολόγηση από τα κράτη και 

όλες τις άλλες μορφές στρατολόγησης από μη κρατικές δυνάμεις πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 18 χρόνων (άρθα 1-4)133. 

                                                 
131 G.A. Res. A/RES/54/263 of 25 May 2000. Το Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στις 12 Φεβρουαρίου 2002 
( κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν.3080/2002 (ΦΕΚ Α΄/312)). 
132 Μολονότι πολλά κράτη, συμπεριλαμβανωμένων του Ην. Βασιλείου και των ΗΠΑ, υποστήριξαν 
χαμηλότερο κατώτατο όριο, το βασικό τελικά όριο για τη στρατολόγηση και τη συμμετοχή κατέληξε να 
είναι τα 18 χρόνια. Όταν επικυρώνουν τα κράτη οφείλουν να δηλώνουν ποιά ηλικία ορίζουν για την 
εθελοντική στρατολόγηση, με μοναδική προϋπόθεση ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 15 χρόνων, 
όπως επιβάλλει το άρθρο 38 της ΔΣΔΠ. 
133  Η ΔΣΕ 182 είναι η πρώτη συνθήκη που θέτει την ηλικία των 18 χρόνων ως κατώτατο όριο για τη 
στρατολόγηση σε ένοπλες συρράξεις 
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Το Πρωτόκολλο, επίσης, απαγορεύει και τις επαναστατικές ή άλλες μη-

κυβερνητικές στρατιωτικές δυνάμεις να στρατολογήσουν ή να 

χρησιμοποιήσουν παιδιά σε εχθροπραξίες. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

αυξήσουν το κατώτατο όριο ηλικίας για εθελοντική στρατολόγηση από τα 15 

χρόνια, αλλά δεν υπαγορεύει την ηλικία των 18 χρόνων ως το κατώτατο όριο 

για την εθελοντική στρατολόγηση. Επίσης, απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

δεσμευτούν σε μια διακήρυξη που θα ορίζει το κατώτατο όριο ηλικίας για την 

εθελοντική στρατολόγηση και τις εγγυήσεις που θα εξασφαλίζουν την 

εθελοντική στρατολόγηση134.  To Πρωτόκολλο απαιτεί τα κράτη μέλη να 

λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για την εξασφάλιση της αποστράτευσης και της 

ελευθερίας των παιδιών από τη στρατιωτική υπηρεσία και τη χρήση σε 

ένοπλες συρράξεις ή εχθροπραξίες και όταν είναι ανάγκη να παρέχουν αρωγή 

στα παιδιά προκειμένου να αποκατασταθούν και να επανενταχθούν στην 

κοινωνία ()135. 

Τόσο ο ειδικός απεσταλμένος της Επιτροπής του 1ου Πρωτοκόλλου, όσο και ο 

ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για τα παιδιά και τις ένοπλες 

συρράξεις εκδίδουν ετήσιες εκθέσεις στα θέματα αυτά και συμφωνίες για 

ισχυρότερα νέα πρότυπα, εκμεταλλευόμενοι της προνομιούχας πρόσβασής 

τους στις ομάδες εργασίας της Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 

συντάσσει τα πρότυπα.  

 

1.3.3.3.3.3. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
αναφορικά με τη Διαδικασία Αναφορών  
Στις 19 Δεκεμβρίου 2011, η Γενική Συνέλευση των ΗΕ ψήφισε το τρίτο 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη ΔΣΔΠ136 αναφορικά με τη διαδικασία 

αναφορών, η οποία θα επιτρέπει τα ίδια τα παιδιά να υποβάλλουν προσφυγές 

στην Επιτροπή δικαιωμάτων του Παιδιού σε περιπτώσεις παραβίασης των 

δικαιωμάτων που προβλέπονται στη ΔΣΔΠ και τα δύο πρωτόκολλά της137.  

                                                 
134 Βλ. άρθρο 3 παρ. 1-3. Βλ. επίσης Cris R. Revaz, The Optional Protocols to the UN Convention on 
the Rights of the Child on Sex Trafficking and Child Soldiers, 9 Human Rights Brief 13, 2001. 
135 Βλ. άρθρο 6 παρ.1 και 3. 
136 Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη ΔΣΔΠ για τη διαδικασία αναφορών υιοθετήθηκε με το Ψήφισμα 
A/RES/66/138 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 19 Δεκεμβρίου 2011. Το 
Πρωτόκολλο άνοιξε για υπογραφές το 2012 και η ισχύ της άρχισε τον Απρίλιο του 2014.  
137 Εφόσον φυσικά τα παιδιά ή οι ομάδες παιδιών ή οι εκπρόσωποί τους έχουν εξαντλήσει όλα τα εθνικά 
ένδικα μέσα. 
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Συγκεκριμένα, το ΙΙ Μέρος του πρωτοκόλλου που τιτλοφορείται «Διαδικασία 

Αναφορών» περιέχει το άρθρο 5, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα ατομικής 

αναφοράς. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 :  

«1. Αναφορές μπορούν να κατατεθούν από ή εκ μέρους ατόμου ή ομάδας 

ατόμων, που βρίσκονται στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέρους, ισχυριζόμενα 

ότι είναι θύματα παραβιάσης από κράτος μέρος ενός δικαιώματος που 

προβλέπεται στις ακόλουθες πράξεις στις οποίες το κράτος είναι μέρος: 

α. Η Σύμβαση, 

β. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση σχετικά με την πώληση παιδιών, 

την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, 

γ. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση σχετικά με την ανάμιξη παιδιών 

σε ένοπλη σύρραξη, 

2. Όταν η αναφορά υποβάλλεται εκ μέρους ατόμου ή ομάδας ατόμων, θα 

γίνεται με τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν ο συντάκτης μπορεί να 

δικαιολογήσει ότι δρά εκ μέρους τους, χωρίς αυτήν τη συναίνεση.»138 

Το άρθρο αυτό ιδρύει για πρώτη φορά τη δυνατότητα ένα άτομο να 

προσφύγει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να διατάξει και προσωρινά 

μέτρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου, η Επιτροπή 

«μπορεί να διαβιβάσει, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέρος, αίτημα περί λήψης προσωρινών μέτρων που 

κρίνονται απαραίτητα σε εξαιρετικές περιστάσεις, με σκοπό να αποφευχθεί η 

πρόκληση ανεπανόρθωτης ζημίας στο θύμα ή στα θύματα της εικαζόμενης 

παραβίασης».  

Συνεπώς, σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων που προβλέπονται 

στη ΔΣΔΠ και στα δύο Πρωτόκολλά της, μπορούν τα παιδιά να προσφύγουν 

στην Επιτροπή δικαιωμάτων του παιδιού, με βασική προϋπόθεση, η χώρα 

τους να έχει επικυρώσει αυτές τις συνθήκες, αλλά και το τρίτο Πρωτόκολλο. 

Μάλιστα, δεν αρκούσε η χώρα να έχει επικυρώσει το τρίτο Πρωτόκολλο, αλλά 

έπρεπε αυτό να έχει τεθεί και σε ισχύ, όπως ηταν λογικό και αυτό θα γινόταν 

μόνο αν δέκα χώρες τουλάχιστον, το επικύρωναν. Τον Μάρτιο του 2013 είχαν 

                                                 
138 Βλ. Κώδικα Πράξεων Διεθνούς Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, (επ. Π. Νάσκου-Περράκη), 
Εκδόσεις Παν. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.  
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υπογράψει 34 χώρες και είχαν επικυρώσει μόνο τρεις, η Ταϊλάνδη, η Γκαμπόν 

και η Γερμανία. 

Τελικά, το τρίτο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη ΔΣΔΠ για το δικαίωμα των 

Παιδιών στη διαδικασία αναφορών τέθηκε σε ισχύ στις 14 Απριλίου 2014, 

αφού επικυρώθηκε από 10 χώρες139, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να 

έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διεθνές επίπεδο. Τα παιδιά, ωστόσο, θα 

έχουν δικαίωμα μόνο αν η χώρα τους επικυρώσει το Πρωτόκολλο αυτό. 

 

1.3.3.3.3.4. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού  
Σύμφωνα με το άρθρο 43 της ΔΣΔΠ συστάθηκε Επιτροπή για την 

παρακολούθηση της τήρησης από τα κράτη μέλη  των υποχρεώσεων που 

προβλέπει η ΔΣΔΠ. H Eπιτροπή είναι ένα όργανο αποτελούμενο από 18 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και ελέγχει πέρα από την εφαρμογή της 

ΔΣΔΠ και τη εφαρμογή των δύο Πρωτοκόλλων της. 

Κύριο έργο της Eπιτροπής  είναι η εξέταση των εκθέσεων που υποβάλλονται 

από τα κράτη μέρη. Τα τελευταία αναλαμβάνουν την υποχρεώση να 

υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις (άρθρο 44) στην Επιτροπή μέσω του Γεν. 

Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την εφαρμογή 

της και την πρόοδο που σημειώθηκε για την προστασία των δικαιωμάτων που 

προασπίζεται140. Οι πρώτες εκθέσεις υποβλήθηκαν μέσα σε δυο χρόνια από 

τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης και έκτοτε υποβάλλονται ανά πενταετία141. 

Η Επιτροπή εκτός από τις εκθέσεις των κρατών μερών που εξετάζει, 

προβαίνει και στην υιοθέτηση Γενικών Σχολίων. Πρόκειται για κείμενα που 

ενσωματώνουν την εμπειρία της Επιτροπής από τον τρόπο, με τον οποίο τα 

κράτη μέρη εφαρμόζουν τη Σύμβαση, τα προβλήματα και τις ελλείψεις που 

διαπιστώνουν από την εφαρμογή αυτή και στοχεύουν στο να κατευθύνουν τα 

κράτη μέρη στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή της Σύμβασης. Συστήνουν 

λεπτομερείς τρόπους εφαρμογής, ερμηνεύοντας αναλυτικά τις διατάξεις της 

Σύμβασης, προτρέπουν την άρση των επιφυλάξεων, αναφέρονται σε Γενικά 

                                                 
139 Οι δέκα χώρες που το επικύρωσαν και το «έθεσαν σε ισχύ» είναι οι: Αλβανία, Βολιβία, Κόστα Ρίκα, 
Γκαμπόν, Γερμανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία και Ταϊλάνδη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η ιστοσελίδα που περιέχει όλη την καμπάνια για την επικύρωση του Πρωτοκόλλου με 
συνεχή σχετική ενημέρωση και πλούσιο υλικό για τους τρόπους αναφοράς στην Επιτροπή των 
δικαιωμάτων του Παιδιού:   http://ratifyop3crc.org/  
140 Σύμφωνα με το άρθρο 44 της ΔΣΔΠ. Βλ. επίσης Π. Νάσκου-Περράκη, Μηχανισμοί Προστασίας 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, 2009, ό.π., σελ. 274. 
141 Σύμφωνα με το άρθρο 44,1 της ΔΣΔΠ, βλ. και ‘αρθρο 66,2 του προσωρινού εσωτερικού κανονισμού. 
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Σχόλια άλλων διεθνών πράξεων ή προβαίνουν σε γενικές συστάσεις. 

Πρόκειται για μια σημαντική δραστηριότητα της Επιτροπής. Τα κράτη μέρη 

οφείλουν να ακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις συστάσεις που 

ενσωματώνονται στα Γενικά Σχόλια, έτσι ώστε να εφαρμόζουν σωστά το 

περιεχομενο της κάθε διάταξης142. 

Τέλος, μετά την θέση σε ισχύ του τρίτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη 

ΔΣΔΠ σχετικά με τη διαδικασία αναφορών η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάζει 

και αναφορές παιδιών για την παραβίαση κάποιου από τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στη ΔΣΔΠ και τα δύο προαιρετικά Πρωτόκολλα, αλλά και να 

προβαίνει σε έρευνα σε περίπτωση πολύ σοβαρών ή συστηματικών 

παραβιάσεων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις παραπάνω 

συνθήκες. 

 

1.4. Βοηθητικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών ‐ UNICEF 
Σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της παιδικής εργασίας παίζουν και άλλα 

βοηθητικά όργανα του ΟΗΕ, όπως η UNICEF. To Ταμείο των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Παιδιά, η γνωστή αλλιώς στο ευρύ κοινό ως UNICEF (The 

United Nation’s Childrens Fund) δημιουργήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946  

από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ143. Η UNICEF αρχικά δημιουργήθηκε σε 

μια προσωρινή επείγουσα βάση για την προστασία των παιδιών σε μια 

μεταπολεμική Ευρώπη, αλλά στις αρχές του 1950 η εντολή της επεκτάθηκε 

και στον αναπτυσσόμενο κόσμο144.  

Στόχος της UNICEF τόσα χρόνια είναι να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια 

πρωταρχικά στα παιδιά και σε γυναίκες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 

σε όλο τον κόσμο, να προστατεύει τα παιδιά από την παράνομη εργασία, την 

εκμετάλλευση και τον κίνδυνο, και όχι να αντιτίθεται γενικά σε οποιαδήποτε 

μορφή εργασίας.  

Η UNICEF ασχολείται με τα εργαζόμενα παιδιά, ιδιαίτερα με εκείνα που ζουν 

ή εργάζονται στους δρόμους, στο πλαίσιο του προγράμματός της για παιδιά 

                                                 
142 Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, 
θεωρία και πρακτική, 2009, ό.π., σελ.278. 
143 Αρχικά το Ταμείο συγκροτήθηκε για τις έκτακτες ανάγκες του παιδιού με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ και αργότερα, με μεταγενέστερη (1953) απόφαση του ίδιου οργάνου, ονομάστηκε 
Ταμείο των ΗΕ για το παιδί, γνωστό πλέον ως UNICEF.  
144 FYFE Alec, “United Nations and UNICEF” σε H. HINDMAN, The World of Chid Labor: An Historical 
and Regional Survey, 2009, ό.π., σελ.131.  
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σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (children in especially difficult circumstances -

CEDC)145. Η UNICEF, εξάλλου, αποδέχεται, όπως άλλωστε αναγνωρίζεται και 

από τις Διεθνείς Συνθήκες για τα Εργασιακά Δικαιώματα του Παιδιού, ότι είναι 

επτρεπτή η εργασία των παιδιών μέσα στο σπίτι, στην οικογενειακή 

επιχείρηση και σε κάποιες δουλειές εκτός σπιτιού, φτάνει πρώτον, να μην 

τίθεται σε κίνδυνο η σωματική τους ακεραιότητα και δεύτερον, να μην 

υποσκελίζεται η μόρφωσή τους. 

Το κύριο νομοθετικό όργανο, στο οποίο βασίζει η  UNICEF τη δράση της είναι 

η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού του 1959 και με γνώμονα αυτή η 

UNICEF έχει πλέον παρουσία σε εκατόν εξήντα δύο χώρες και συνεργάζεται 

με πάρα πολλούς κρατικούς οργανισμούς προκειμένου να καταπατήσει το 

φαινόμενο της παιδικής εκμετάλλευσης και φτώχειας. 

Από το 1999 και μέχρι σήμερα, η UNICEF έχει εγκαταστήσει σε τριάντα χώρες 

ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο γίνεται προσπάθεια, 

ώστε παιδιά και συγκεκριμένα παιδιά ορισμένων θρησκευμάτων και μικρά 

κορίτσια, να παρακολουθούν το σχολείο, καθώς αυτές είναι οι δύο πιο 

πιθανές κατηγορίες παιδιών που ωθούνται στην παιδική εργασία146. Επίσης, 

προσπαθεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε τα παιδιά που 

παρακολουθούν το σχολείο, να μην το σταματήσουν, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα και ένα ευχάριστο περιβάλλον. Και τέλος, προσφέρει την ευκαιρία 

σε νέους, που εξαναγκάστηκαν να δουλέψουν ως μικρά παιδιά, να 

μπορέσουν να μορφωθούν και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την 

μετέπειτα ζωή τους147. 

Ενταγμένη στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, η UNICEF από την πλευρά 

της δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις για την «Κατάσταση των Παιδιών», δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στον υποσιτισμό και τη θνησιμότητα βρεφών και μητέρων, 

στο νερό, την υγιεινή, την εκπαίδευση για όλους και την προστασία ιδιαίτερα 

ευπαθών ομάδων παιδιών (εργαζόμενα, θύματα ένοπλων συρράξεων, 

πρόσφυγες, θύματα κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σκλάβοι, 

                                                 
145 Βλ. σχετικά με το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της UNICEF  
http://www.unicef.org/sowc96/1980s.htm. 
146  Βλ. άρθρο της UNICEF με τίτλο «Beyond Child Labor: Affirming Rights» 2001, διαθέσιμο 
ηλεκτρονικά: http://www.unicef.org/ceecis/pub_beyond_en.pdf. 
147  Ό.π. 
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παιδιά με ειδικές ανάγκες και παιδιά που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες 

ομάδες). 

Όλοι έχουν κάποια στιγμή μάθει και παρακολουθήσει, σε όποια χώρα και αν 

βρίσκονται, κάποια καμπάνια της UNICEF αναφορικά με την παιδική εργασία, 

την φτώχεια και την θνησιμότητα των παιδιών, γεγονός που αποδεικνύει ότι 

σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς η UNICEF δεν περιορίζεται μόνο στην 

προσέγγιση των κυβερνήσεων, αλλά αντίθετα απευθύνεται στους ίδιους τους 

πολίτες των κρατών προσπαθώντας να τους πείσει για το ότι όλοι είναι τελικά 

υπεύθυνοι για το συνάνθρωπο και ότι ποτέ κανένα πρόβλημα, ειδικά όπως η 

παιδική εκμετάλλευση και εργασία, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

αδιαφορία. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της Χάγης για την Παιδική Εργασία, 

η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάϊο του 2010 στην Ολλανδία, προέκυψε το 

έγγραφο «Χάρτης για την επίτευξη της εξάλειψης των Χείριστων Μορφών 

Παιδικής Εργασίας έως το 2016»148. Η UNICEF έχει ξεκινήσει μια τεράστια 

προσπάθεια σε συνεργασία με  τη ΔΟΕ προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά 

των φτωχών χωρών, τερματίζοντας την εργασία τους σε λατομεία και ορυχεία 

και ξεκινώντας την εγγραφή τους σε σχολεία. 

Παρόλα αυτά, όπως παρατηρεί ο Cunningham στην αρχή η UNICEF δεν είχε 

δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας149. Στα μέσα 

της δεκαετίας του 1980 άρχισε η UNICEF να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τα δικαιώματα των παιδιών, γεγονός που αποδεικνύει και η υιοθέτηση του 

προγράμματος CEDC (Children in Especially Difficult Circumstances). 

Πράγματι, η UNICEF, όσον αφορά στην παιδική εργασία, ξεκίνησε πρώτα με 

τα παιδιά των δρόμων, ιδίως στην Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα τη 

Βραζιλία150. 

Το 1994 άρχισε να διατυπώνει μια παγκόσμια πολιτική για την παιδική 

εργασία ως αποτέλεσμα την υιοθέτησης της ΔΣΔΠ του 1989. Το 1997 

αφιέρωσε το έντυπό της με τίτλο «Η κατάσταση των παιδιών του Κόσμου» στο 

                                                 
148 Βλ. UNICEF: The State of the World’s Children. New York: Oxford University Press, 1997.   
149 Η. CUNNINGHAM, “The Rights of the Child and the Wrongs of Child Labour: An Historical 
Perspective” σε Kristoffel Lieten and Ben White, “Child Labour: Policy Options», Amsterdam: Aksant 
Academic, 2001, σελ. 13-26. 
150 Μάλιστα, για την αξιολόγηση της προόδου από την εφαρμογή του Χάρτη για την επίτευξη της 
εξάλειψης των Χείριστων Μορφών Παιδικής Εργασίας έως το 2016, είχε προγραμματιστεί επαναληπτική 
συνάντηση στη Βραζιλία το 2013. 
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ζήτημα της παιδικής εργασίας151. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2002 η 

UNICEF προώθησε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση ως μια 

αποτρεπτική στρατηγική κατά της παιδικής εργασίας»152. Το 2002 έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση της Ειδικής Συνόδου της Γενικής 

Συνέλευσης των ΗΕ για τα παιδιά. Η Σύνοδος αυτή προέβλεψε ένα νέο τρόπο 

αντιμετώπισης της παιδικής εργασίας: τη διεθνή συνεργασία153. Πράγματι, η 

UNICEF τα χρόνια που ακολούθησαν συνεργάστηκε με πολλές οργανώσεις 

στο ζήτημα της παιδικής εργασίας, όπως τη ΔΟΕ, την UNESCO, την 

Παγκόσμια Τράπεζα154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 UNICEF, “The State of World’s Children”, New York: Oxford University Press, 1997. 
152 http://www.unicef.org/protection/57929_58009.html 
153 H. HINDMAN, The World of Chid Labor: An Historical and Regional Survey, 2009, ό.π., σελ.132.  
154 Με τη ΔΟΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα συμφώνησαν σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η 
Εργασία των Παιδιών» (2000), ενώ με τη ΔΟΕ, την Παγκόσμια Τράπεζα, την UNESCO και το 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των ΗΕ προχώρησαν σε μια πρωτοβουλία με τίτλο Παγκόσμια Παιδική 
Εργασία (2005).   
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1.5. Ειδικευμένες οργανώσεις του ΟΗΕ  

1.5.1. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και η θεσμοθέτηση της απαγόρευσης 
της παιδικής εργασίας. 
Στο σύστημα των ΗΕ υπάγεται και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η οποία 

αποτελεί μία από τις ειδικευμένες οργανώσεις του. Η Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας (ΔΟΕ – International Labour Organisation – ILO), ιδρύθηκε την 11η 

Απριλίου 1919, με την ένταξη του καταστατικού της Χάρτη στη Συνθήκη των 

Βερσαλλιών (άρθρα 387-427), και εδρεύει στη Γενεύη155. Αναφορικά με την 

παιδική εργασία, θα μπορούσε αδιαμφισβήτητα να υποστηριχθεί ότι η ΔΟΕ 

έφερε στο διεθνές θεσμικό προσκήνιο τα πιο σημαντικά κείμενα.  

Η εξάλειψη της παιδικής εργασίας υπήρξε ένας από τους βασικούς σκοπούς 

της ΔΟΕ που έχει περιλάβει και στο ίδιο το προοίμιο του καταστατικού της, 

αλλά και στη Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας του 1944, με την οποία, λίγο πριν 

τελειώσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, επαναπροσδιορίστηκαν οι αρχές της 

ΔΟΕ. Η ΔΟΕ έχει πράγματι μακρόχρονη κανονιστική δραστηριότητα στον 

τομέα της προστασίας των ανηλίκων από την εργασία. Η ρυθμιστική της 

δραστηριότητα εκφράζεται τόσο, σε κανονιστικό επίπεδο, με την υιοθέτηση 

Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και Διεθνών Συστάσεων Εργασίας, όσο και με 

την υιοθέτηση και προώθηση διεθνών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος, όπως είναι το Διεθνές Πρόγραμμα για τον Αποκλεισμό της 

Εργασίας των Παιδιών, γνωστό ευρύτερα ως IPEC156. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι οι  αποφάσεις που 

λαμβάνονται από τη ΔΟΕ, δεν έχουν άμεση νομοθετική ισχύ και, επομένως, 

καμία άμεση εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών. Κατά 

συνέπεια, οι αποφάσεις της δεν έχουν άμεση εκτέλεση, ενώ είναι 

αποκλειστική ευθύνη του κάθε κράτους μέλους να επικυρώσει τις αποφάσεις 

της ΔΟΕ και να τις εφαρμόσει157.  

                                                 
155 Συγκεκριμένα το Καταστατικό της προβλέπεται στο 13ο μέρος της Συνθήκης των Βερσαλλιών του 
1919. Το Καταστατικό της αναθεωρήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, βλ. UNTS 15 (η Ελλάδα 
το κύρωσε με το Ν.Δ. 399/1947, ΦΕΚ Α΄ 183). Για τη ΔΟΕ και την προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, βλ. MARKS, Human Rights, Activities of Universal Organisation, στην Encyclopedia of 
Public International Law, 1995, Vol II, σελ. 893, και R. HANSKI και M. SUKSI (επιμ.), An 
Introduction to the International Protection of Human Rights: A Textbook, 1997, σελ.149 επ.  
156 Βλ. παρακάτω. 
157 Συγκεκριμένα, το κάθε κράτος μέλος έχει το χρονικό διάστημα των δεκαοχτώ μηνών, από τη στιγμή 
της λήψης της αποφάσεως από τη ΔΟΕ, προκειμένου να καταθέσει το αντίστοιχο νομοσχέδιο, το οποίο 
είτε θα περιέχει νέα νομοθεσία, είτε θα αναμορφώνει την ήδη υπάρχουσα, στο Κοινοβούλιό του 
προκειμένου και να ψηφιστούν οι  νέοι νόμοι που θα επικυρώνουν το σχέδιο της ΔΟΕ. Η παραπάνω 
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Ωστόσο και από τη φύση της, ως οργανισμός που ασχολείται με τα εργασιακά 

ζητήματα, ήταν επόμενο η ΔΟΕ να ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα που πλήττει 

την παγκόσμια οικονομία, δηλαδή με το θέμα της παιδικής εργασίας. Για το 

λόγο αυτό, η ΔΟΕ υιοθέτησε Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (ΔΣΕ) 158, οι οποίες 

θεσμοθέτησαν τον συγκεκριμένο προβληματικό τομέα, που στη συνέχεια 

ακολουθήθηκαν από συμπληρωματικές προτάσεις της ΔΟΕ, οι οποίες, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, δεν είναι υποχρεωτικές για κανένα κράτος να 

ενταχθούν στην εσωτερική του νομοθεσία159.  

Πράγματι, η ΔΟΕ έχει υιοθετήσει μεγάλο αριθμό διεθνών συμβάσεων που 

αφορούν στην παιδική εργασία, τα κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο στην 

απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας των νεαρών ατόμων160. Κυρίαρχο 

θέμα, στο οποίο επικέντρωσε η ΔΟΕ εξαρχής την προσοχή της αναφορικά με 

την παιδική εργασία, ήταν το κατώτατο επιτρεπτό όριο ηλικίας των παιδιών161. 

Έτσι, από την πρώτη κιόλας σύσκεψή της το 1919  θέσπισε την ΔΣΕ 5162 για 

το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου των παιδιών στη Βιομηχανική Απασχόληση, 

καθώς και την αναθεωρημένη ΔΣΕ 59 αργότερα, σύμφωνα με την οποία 

ορίστηκε ότι απαγορεύεται η εργασία ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων 

χρόνων σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, τη ΔΣΕ 5 ακολούθησαν και 

οι ΔΣΕ 7, ΔΣΕ 58 και ΔΣΕ 112 που αφορούσαν στην εργασία στη Θάλασσα 

(δηλαδή στα πλοία) και στην αλιεία, η ΔΣΕ 10 που αφορούσε στην εργασία 

στις γεωργικές καλλιέργειες163, οι ΔΣΕ 15, ΔΣΕ 33164, ΔΣΕ 60 και ΔΣΕ 123 

                                                                                                                                            
διαδικασία, βέβαια, παρακολουθείται στενά από τη ΔΟΕ προκειμένου να βεβαιωθεί η ορθή εφαρμογή 
των συμβάσεων. 
158 Πέραν των Συμβάσεων, πολλές φορές η ΔΟΕ εκδίδει και Συστάσεις, οι οποίες αφορούν στην 
εφαρμογή συγκεκριμένων Συμβάσεων. Οι Συστάσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά απλούστατα 
δίδουν κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο ρύθμισης και εφαρμογής συγκεκριμένων θεμάτων. 
159 N. VALTICOS, The International Labour Organisation, σε K. Vasak και P. Alston (eds), The 
International Dimension of Human Rights, 1982, Vol., I, σελ. 363 επ.  
160  Βλ. γενικά L. SWEPSTON, The Convention on the Rights of the Child and the ILO, Nordic Journal of 
International Law , 1992, σ. 7-18. 
161 Bernhard BOOCKMANN, The Effect of ILO Minimum Age Conventions on Child Labour and School 
Attendance, ZEW – Centre of European Economic Research,Discussion Paper No.4-52. 
162 Με τη ΔΣΕ 5 απαγορεύεται η εργασία που εκτελείται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις από παιδιά που 
είναι κάτω των 14 χρόνων. Τα κράτη, συνεπώς, που επικύρωναν τη συνθήκη αυτή είχαν μόνο μία 
υποχρεώση: να διασφαλίσουν ότι τα παδιά κάτω από την ηλικία των 14 χρόνων  δεν θα πρέπει να 
εργάζονται  σε οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια εργασία (άρθρο 2). Μόνο τα τεχνικά σχολεία και 
συγκεκριμένα οι οικογενειακές επιχειρήσεις εξαιρούνταν, μια εξαίρεση που δεν εμφανίζεται σε κάποιες 
από τις επόμενες ΔΣΕ της ΔΟΕ, ιδίως τη ΔΣΕ 138. 
163 Αντανακλώντας την αγροτική παράδοση του συνδυασμού παιδικής εργασίας και εκπαίδευσης, το 
άρθρο 1 της ΔΣΕ 10 του 1921 σχετικά με την ηλικία εισόδου των παιδιών στην Αγροτική Απασχόληση 
προβλέπει ότι η απασχόληση θα πρέπει να είναι τέτοια που να μην εμποδίζει την φοίτηση στο σχολείο. 
Μια διάταξη που είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να επιτρέπει κατ’εξαίρεση την εργασία σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, το άρθρο 2 επιτρέπει στα κράτη να ρυθμίσουν τις περιόδους και τις ώρες 
σχολικής παρακολούθησης, προκειμένου να είναι νόμιμη η απασχόληση των παιδιών σε ελαφριές163 
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που αναφέρονταν στην εργασία, η οποία δεν ενέπιπτε σε βιομηχανικές 

επιχειρήσεις.  

Γνώμονας όλων των ΔΣΕ ήταν ότι τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από 

βλαβερές για την υγεία και την ανάπτυξή τους, τόσο σωματική όσο και 

πνευματική, συνθήκες εργασίας, ενώ παράλληλα σε όλες τις συμβάσεις 

καθοριζόταν ως ελάχιστο κατώτατο όριο ηλικίας, σύμφωνα με το οποίο θα 

μπορούσε κάποιο παιδί να εργαστεί, η ηλικία των δεκατεσσάρων με 

δεκαπέντε χρόνων. 

 

1.5.2.  Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (ΔΣΕ) 
Ο πρωταρχικός τρόπος, με τον οποίο η ΔΟΕ εργάστηκε για να βελτιώσει τις 

συνθήκες εργασίας και να ευνοήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο χώρο 

εργασίας ήταν μέσω της υιοθέτησης βασικών διεθνών κανόνων βασισμένων 

στη συναίνεση (consensus) των μελών της165. Αυτοί οι κανόνες περιέχονται 

κυρίως στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (ΔΣΕ) της ΔΟΕ, αλλά υπάρχουν και 

στις διακηρύξεις και τις συστάσεις της, καθώς και στην έκδοση εθελοντικών 

κωδίκων συμπεριφοράς. 

Οι συνθήκες της ΔΟΕ που αναφέρονται στην παιδική εργασία μπορούν να 

καταταγούν σε 3 κατηγορίες: α) αυτές που έχουν ως σκοπό να οριοθετήσουν 

το κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδο των ανηλίκων στην απασχόληση, β) 

αυτές που έχουν ως σκοπό να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη νυκτερινή 

εργασία των παιδιών και γ) αυτές που επιβάλλουν διαδικασίες υποχρεωτικής 

                                                                                                                                            
αγροτικές εργασίες δεδομένου του ότι η ετήσια περίοδος σχολικής φοίτησης είναι τουλάχιστον 8 μήνες. 
Αξ’ιζει εδώ να σημειωθεί ότι με τη ΔΣΕ 10 γίνεται για πρώτη φορά αναφορά σε «ελαφριές εργασίες». 
164 Όπως η ΔΣΕ 10 έτσι και η ΔΣΕ 33 του 1932 σχετικά με την ηλικία εισόδου παιδιών σε μη-
βιομηχανικές εργασίες, ορίζει ότι μη-βιομηχανικές εργασίες είναι οι εργασίες που δεν καλύπτονται από 
οποιαδήποτε προηγούμενη συνθήκη για κατώτατο όριο ηλικίας, ορίζει ένα κατώτατο όριο ηλικίας 14 
χρόνων και εξαιρεί τα τεχνικά σχολεία και τις οικογενειακές επιχειρήσεις από το πεδίο εφαρμογής της. 
165 Οι πράξεις της ΔΟΕ είναι οι Συμβάσεις, οι Συστάσεις και οι Αποφάσεις. -Οι Συμβάσεις υιοθετούνται 
από το Γενικό Συνέδριο μετά από διαδικασία δύο χρόνων που απαιτεί τη συμμετοχή κυβερνήσεων και 
κοινωνικών εταίρων. Οι συνθήκες υπόκεινται σε επικύρωση από τα κράτη-μέλη και είναι δεσμευτικές 
από τη στιγμή της επικύρωσης από τα κράτη. 
-Οι Συστάσεις αποφασίζονται κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου Εργασίας και παρέχουν 
κατευθυντήριες οδηγίες για τις εθνικές πρακτικές. Δεν είναι δεσμευτικές και ομοιάζουν με τα Γενικά 
Σχόλια που εκφράζονται από τις Επιτροπές των διαφόρων οργάνων των συνθηκών των ΗΕ. Οι 
συστάσεις μαζί με τις συνθήκες αποτελούν από κοινού αυτό που αποκαλούμε «βασικοί κανόνες 
εργασίας» (labour standards). 
-Τέλος, οι Αποφάσεις περνάνε από το Διεθνές Συνέδρο Εργασίας και αποτελούν οδηγό της πολιτικής 
και της μελλοντικής δράσης της ΔΟΕ. Επίσημα αποτελούν την γνώμη και πρόθεση του συνεδρίου σε 
ένα συγκερκιμένο θέμα. 
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ιατρικής εξέτασης των παιδιών και νέων ατόμων προκειμένου να εισέλθουν 

στην απασχόληση ή κατά την απασχόληση.  

Η ΔΟΕ αντί να επικεντρώνει τις προσπάθειές της προς μια παγκόσμια 

επικύρωση των πράξεων της, όπως είναι η γενικότερη τάση στους 

μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, υιοθέτησε μια διαφορετική 

προσέγγιση προκειμένου να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό κρατών και 

εργατικών ενώσεων. Οι περισσότερες συνθήκες της ΔΟΕ είναι 

«προαιρετικές», με την έννοια ότι τα ίδια τα κράτη μπορούν να επιλέξουν, αν 

θέλουν να τις υιοθετήσουν. Εντούτοις, από τη στιγμή που θα επικυρωθούν, 

είναι δεσμευτικές166. 

Ωστόσο, με εκκίνηση το 1998, οκτώ βασικές συνθήκες έχουν θεωρηθεί τόσο 

θεμελιώδεις που όλα τα μέλη από την ιδιότητά τους ως μέλη στον οργανισμό 

είναι υποχρεωμένα να τις σέβονται και να τις τηρούν. Αυτή η μεγάλη αλλαγή, 

η οποία επισημοποιήθηκε με τη Διακήρυξη των θεμελιωδών αρχών και 

δικαιωμάτων στην εργασία του 1998 «καθιερώνει ένα παγκόσμιο κατώτατο 

επίπεδο κάτω από το οποίο η φτώχεια και η έλλειψη εργασίας και οι 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες δεν πρέπει να ωθούν ούτε τους εργαζόμενους ούτε τις 

επιχειρήσεις»167. 

Μια επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με το ποιές πράξεις της ΔΟΕ παρέχουν 

βασικούς κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια 

της Παγκόσμιας Συνόδου για την Κοινωνική Ανάπτυξη στην Κοπενχάγη το 

1995. Η Παγκόσμια Σύνοδος αναγνώρισε 6 ΔΣΕ ως ουσιαστικές για τη 

διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της εργασίας. Στη 

συνέχεια προστέθηκαν και οι ΔΣΕ 138 και 182.  

Συγκεκριμένα, οι 8 βασικές συνθήκες της ΔΟΕ είναι οι εξής: 

ΔΣΕ 29 (1930) για την αναγκαστική εργασία. Αποτελεί την πιο παλιά από τις 

βασικές συνθήκες και ορίζει την αναγκαστική εργασία στο άρθρο 2 ως την 

εργασία που εκτελείται ανοικειοθελώς και κάτω από την απειλή τιμωρίας. 

ΔΣΕ 87 (1948) αναφορικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την 

προστασία του δικαιώματος οργάνωσης. Συγκεκριμενα η σύμβαση προβλέπει 

                                                 
166 Για έναν πλήρη κατάλογο των συμβάσεων αυτών βλ. H. T. DAO, ILO Standards for the protection 
of Children, Nordic Journal of International Law, vol. 58, 1989 σελ. 24 επ. 
167 Julie Mertus, The United Nations and Human Rights. A Guide for a New Era, Global Institutions, 
Routledge, second edition 2009, σελ. 124-147. 
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το δικαίωμα συμμετοχής σε σωματεία ανεξάρτητα από κρατικές παρεμβάσεις 

και σύστασης συνδικάτων. 

ΔΣΕ 98 (1949) σχετικά με το δικαίωμα της οργάνωσης και συλλογικής 

διαπραγμάτευσης. Η σύμβαση προβλέπει την προστασία από διακρίσεις 

αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης, απαγορεύει την 

ανάμειξη εργοδοτών σε σωματεία εργαζομένων και αντίστροφα και απαιτεί τη 

δημιουργία εθνικού μηχανισμού συλλογικών συμβάσεων. 

ΔΣΕ 105 (1957) για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, η οποία 

παραπέμπει σε προηγούμενες συνθήκες κατά της δουλείας, τη Συνθήκη του 

1949 για την Προστασία των Αμοιβών καθώς και τη Παγκόσμια Διακήρυξη για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η σύμβαση απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

εξαλείψουν την αναγκαστική εργασία από τις επικράτειές τους. 

ΔΣΕ 100 (1951) για την Ισότιμη Αμοιβή, η οποία προβλέπει την ισότητα των 

ανδρών και των γυναικών αναφορικά με τις αποδοχές. 

ΔΣΕ 111 (1958) αναφορικά με τις διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα 

με την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, 

φύλλου, θρησκείας, πολιτικής πεποίθησης, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής 

προέλευσης που έχει ως αποτέλεσμα τη διαφορετική μεταχείριση στον 

εργασιακό χώρο. 

ΔΣΕ 138 (1973) (βλ. παρακάτω). 

ΔΣΕ 182 (1999) (βλ. παρακάτω). 

Ο Επίτροπος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ περιλαμβάνει αυτές τις 

συνθήκες στη λίστα των «Διεθνών Κειμένων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». 

Καθένα από αυτά τα κείμενα καθιερώνει κανόνες για τις τέσσερις βασικές 

αρχές της ΔΟΕ: την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής 

διαπραγμάτευσης, την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, την 

εξάλειψη της παδικής εργασίας και την απαγόρευση των διακρίσεων στον 

τομέα της εργασίας και της απασχόλησης. Αυτές οι αρχές αποτελούν όλες 

μαζί το μέσο για να επιτευχθεί μια εργασία.  

Οι σημαντικότερες, ωστόσο, πράξεις της ΔΟΕ αναφορικά με το ζήτημα της 

παιδικής εργασίας είναι η ΔΣΕ 138 και η ΔΣΕ 182, καθώς και η Διακήρυξη του 

1998. Παρακάτω θα γίνει αναφορά στις ενλόγω πράξεις με βάση την χρονική 

σειρά ψήφισή τους από την ΔΟΕ. 
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1.5.3. ΔΣΕ 138/1973 (ILO C 138) 
Μετά το 1919 υιοθετήθηκαν πολυάριθμες Συνθήκες και Συστάσεις αναφορικά 

με το κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδο στην εργασία. Σημαντικός σταθμός 

είναι η ΔΣΕ 138 για το Κατώτατο όριο Ηλικίας Εισόδου στην Εργασία 

(Convention Concerning Minimum Age for Admission to employment ή 

αλλιώς Minimum Age Convention)168, η οποία θεσπίστηκε το 1973 και 

επικυρώθηκε σταδιακά από πολλές χώρες, ενώ συνεχίζει να επικυρώνεται 

ακόμα και σήμερα169. Η ενλόγω ΔΣΕ αποτέλεσε την πρώτη σύμβαση, η οποία 

έθεσε ρητά τα κριτήρια της κατώτατης ηλικίας εισόδου στην εργασία. Μετά την 

υιοθέτησή της όλες οι σχετικές με το όριο ηλικίας προηγούμενες κλαδικές ΔΣΕ 

δεν είχαν σημασία, γιατί καταγγέλθηκαν αυτοδίκαια με την κύρωση από τα 

περισσότερα κράτη της νεότερης ΔΣΕ 138. Η σύμβαση υιοθετήθηκε, γιατί 

κρίθηκε ότι ήταν πλέον καιρός για ένα γενικό κείμενο, το οποίο θα 

αντικαθιστούσε τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες στο θέμα του κατώτατου ορίου 

ηλικίας για την είσοδο στην απασχόληση, οι οποίες μέχρι τότε εφαρμόζονταν 

σε λίγους τομείς της οικονομίας μόνο170. Αυτές οι προηγούμενες συνθήκες 

αφορούσαν στη βιομηχανική εργασία, τη μη βιομηχανική εργασία, τη γεωργία, 

την εργασία στη θάλασσα, την αλλιεία, την εργασία σε ορυχεία171. 

Η ΔΣΕ 138 θεωρείται από τους συγγραφείς ως η σημαντικότερη για τους 

ακόλουθους λόγους. Αρχικά, το πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνει κάθε 

είδους εργασία, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μισθωτή ή όχι εργασία. 

Το ελάχιστο βασικό όριο που θέτει για την είσοδο στην απασχόληση είναι το 

όριο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που ισχύει σε κάθε χώρα και, σε κάθε 

περίπτωση, το ελάχιστο όριο του 15ου χρόνου της ηλικίας. Εξαιρεί τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες παρέχει τη δυνατότητα να ορίσουν ως 

κατώτατο όριο ηλικίας το 14ο χρόνο της ηλικίας.  

                                                 
168 United Nations Treaty Series vol. 1015, σελ. 297, υιοθετήθηκε στις 26 Ιουνίου 1973 και τέθηκε σε 
ισχύ στις 19 Ιουνίου 1976 κατά τη 78η  σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της ΔΟΕ. 
169 Η ΔΣΕ 138 αποτελεί γενικό κείμενο που εφαρμόζεται σε όλους τους οικονομικούς τομείς και 
αναθεωρεί παλαιότερα κείμενα, όπως τη ΔΣΕ 10 (γεωργία), τη ΔΣΕ 59 (βιομηχανία), τη ΔΣΕ 60 (μη 
βιομηχανικές εργασίες) και τη ΔΣΕ 123 (υπόγειες εργασίες), βλ. Στ. ΠΕΡΡΑΚΗ- Γ. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗ, 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χώρος και Κοινοτικός Χάρτης: η διεθνής, η κοινοτική και η ελληνική διάσταση, 
Αθήνα, Εκδ. ΕΚΕΜ/Αντ. Σάκκουλα, 1990, σελ. 95. 
170  Βλ. προοίμιο της ΔΣΕ 138/1973. 
171 Βλ. ΔΣΕ 1919 (για το κατώτατο όριο στη βιομηχανία) και αναθεωρημένη ΔΣΕ 1937, ΔΣΕ 1932 
(κατώτατο όριο σε μη βιομηχανική απασχόληση ) και αναθεωρημένη ΔΣΕ 1937, ΔΣΕ 1921 (κατώτατο 
όριο στη γεωργία), ΔΣΕ 1920 (κατώτατο όριο στη ναυτιλία) και αναθεωρημένη ΔΣΕ 1936, ΔΣΕ 1959 
(κατώτατο όριο στην αλιεία), ΔΣΕ 1956 (κατώτατο όριο στα ορυχεία), αντίστοιχα.  
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Όσον αφορά στις επικίνδυνες εργασίες το ελάχιστο όριο που θέτει η σύμβαση 

είναι ο 18ος χρόνος της ηλικίας, ενώ για τις λεγόμενες «ελαφριές εργασίες» 

ορίζεται ο 13ος χρόνος, θέτοντας ως προϋπόθεση ότι η φύση των ενλόγω 

εργασιών δεν μπορεί να βλάψει την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών, ούτε 

να παρεμποδίσει τη σχολική και επαγγελματική τους εκπαίδευση. Ειδικότερα 

για τις αναπτυσσόμενες χώρες, έκανε κι εδώ μια εξαίρεση θέτοντας ως 

κατώτατο όριο ηλικίας το 12ο χρόνο ηλικίας του παιδιού. 

Περαιτέρω, η σύμβαση επιβάλλει στις κυβερνήσεις να λάβουν τα απαραίτητα 

και αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή των όρων της, να προβλέπουν κατάλληλες  κυρώσεις, να ορίζουν 

όργανα υπεύθυνα για την εφαρμογή της και να τηρούν και να φυλάσσουν τα 

κατάλληλα δεδομένα και αρχεία. 

Η ΔΣΕ 138 ήταν η οριστική τελειοποίηση της προσέγγισης της παιδικής 

εργασίας από την πλευρά της εργατικής νομοθεσίας. Αναθεωρώντας όλες τις 

προηγούμενες συνθήκες για το κατώτατο όριο ηλικίας σε συγκεκριμένους 

τομείς απασχόλησης, η ΔΣΕ 138 αποτελεί μια γενική συνθήκη που ενοποίησε 

τους κανόνες από τις προηγούμενες συνθήκες που αφορούσαν σε 

συγκεκριμένους τομείς και εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους εργασίας172.  

Αυτοί οι απόλυτοι κανόνες μετριάστηκαν κατά κάποιο τρόπο από τα άρθρα 4 

και 5 της συνθήκης, αλλά και το άρθρο 8. Σύμφωνα με το άρθρο 4 επιτρέπεται 

κάποιοι τομείς να εξαιρεθούν173. Οι ενώσεις των εργοδοτών και των 

εργαζομένων θα πρέπει να εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά. Δεν γίνεται 

καμία εξαίρεση για εργασία που μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία, την 

ασφάλεια ή την ηθική των παιδιών. Το άρθρο 5 επιτρέπει στις 

αναπτυσσόμενες χώρες να περιορίσουν την εφαρμογή της συνθήκης σε ένα 

                                                 
172 Br. CREIGHTON, Combating Child Labour: the Role of International Labour Standards,  Copyright 
(c) 1997 Comparative Labor Law & Policy Journal, σελ. 373. 
173 Άρθρο 4: «1 Εφόσον τούτον είναι αναγκαίο και μετά γνώμην των ενδιαφερομένων εργοδοτικών και 
εργατικών οργανώσεων, εάν υφίστανται τοιαύται, η αρμόδια αρχή, θα δύναται να μη εφαρμόση την 
παρούσαν σύμβασιν εις ωρισμένας κατηγορίας απασχολήσεως ή εργασίας οσάκις η εφαρμογή της 
συμβάσεως εις τας κατηγορίας αυτάς θα προεκάλει ειδικάς και σημαντικάς δυσχερείας εις την εκτέλεσίν 
της. 
2. Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν δέον όπως αναφέρη εις την πρώτην έκθεσιν επί της 
εφαρμογής της συμβάσεως, την οποίαν υποχρεούται να υποβάλη κατά το άρθρον 22 του Καταστατικού 
της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας δεόντως ητιολογημένας, τας κατηγορίας απασχολήσεως αίτινες 
ήθελον αποτελέσει αντικείμενον εξαιρέσεως τινός δυνάμει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και όπως 
αναφέρη, εις τας επόμενας εκθέσεις του, την κατάστασιν της νομοθεσίας και πρακτικής του σχετικώς με 
τας εν λόγω κατηγορίας, διευκρινίζον μέχρι ποίου μέτρου έδωσε ή προτίθεται να δώση ισχύν εις την 
παρούσαν σύμβασιν όσον αφορά εις τας κατηγορίας ταύτας. 
3. Το παρόν άρθρον δεν επιτρέπει την εξαίρεσιν από του πεδίου εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως 
των απασχολήσεων και εργασιών αι οποίαι αναφέρονται εις το άρθρον 3.». 
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μικρό αριθμό βιομηχανιών (κυρίως  σε αυτές, όπου υπάρχουν φυσικοί 

κίνδυνοι για τα παιδιά) και απαιτεί από τις ενώσεις εργοδοτών και 

εργαζομένων να μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους174.  Συγκεκριμένα, η 

ΔΣΕ 138 επιτρέπει σε κράτη μέλη, των οποίων η οικονομία και οι διοικητικές 

δυνατότητες δεν είναι επαρκείς, να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής της 

Σύμβασης στις εξής κατηγορίες εργασίας: 

-εξόρυξη και λατομία 

-κατασκευή 

-ηλεκτρική ενέργεα, φυσικό αέριο και νερό 

-υγειονομικές υπηρεσίες 

-μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 

-φυτείες και άλλες γεωργικές επιχειρήσεις 

-όλες τις μορφές επικίνδυνης απασχόλησης ή εργασίας 

Η ΔΣΕ 138 στο άρθρο 8 περιέχει και μία εξαίρεση που αφορά συγκεκριμένη 

κατηγορία απασχόλησης, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες175.  

Έχει υποστηριχθεί ότι η ΔΣΕ 138 απέτυχε να λάβει υπόψη την πραγματική 

πρακτική της παιδικής εργασίας, τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, το οποίο ίσως εξηγεί και τον μικρό αριθμό 

                                                 
174 Άρθρο 5: «1. Παν Μέλος, του οποίου η οικονομία και αι διοικητικαί υπηρεσίαι δεν είναι επαρκώς 
αεπτυγμέναι δύναται, μετά γνώμην των ενδιαφερομένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, εάν 
υφίστανται τοιαύται, να περιορίση εις πρώτον στάδιον, το πεδίον εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως. 
2. Παν Μέλος το οποίον ποιείται χρήσιν της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δέον όπως καθορίζη 
εις δήλωσίν του, προσηρτημένην εις το κείμενο της επικυρώσεώς του τους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητος  ή τας μορφάς των επιχειρήσεων επί των οποίων θα εφαρμόζωνται αι διατάξεις της 
παρούσης συμβάσεως. 
3. Το πεδίον εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως δέον να περιλαμβάνη τουλάχιστον: τας εξορυκτικάς 
βιομηχανίας, τας βιοτεχνίας, τας οικοδομικάς εργασίας και τα δημόσια έργα, τας υπηρεσίας ηλεκτρισμού, 
αεριόφωτος και υδρεύσεως, τας υγειονομικάς υπηρεσίας, τας μεταφοράς, αποθηκεύσεις και 
επικοινωνίας, τας φυτείας ή ετέρας γεωργικάς επιχειρήσεις ων η εκμετάλλευσις πραγματοποιείται κυρίως 
δι’εμπορικούς σκοπούς εξαιρέσει των οικογενειακών ή των μικρών επιχειρήσεων αι οποίαι 
τροφορδοτούν την τοπικήν αγοράν και δεν απασχολούν κατά τακτικόν τρόπν μισθωτούς. 
4. Παν Μέλος, το οποίον έχει περιορίσει το πεδίον εφαρμογής της συμβάσεως δυνάμει του παρόντος 
άρθρου: 
α) δέον όπως αναφέρη εις τας εκθέσεις, τας οποίας υποχρεούται να υποβάλλη κατά το άρθρον 22 του 
Καταστατικού της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την γενικήν κατάστασιν της απασχολήσεως ή της 
εργασίας των νέων και των παίδων εις τους κλάδους δραστηριότητος οι οποίοι εξαιρούνται του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως ως και πάσαν σημειωθήσαν πρόοδον εν όψει της ευρυτέρας 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως.     
175 Όταν έγινε  μια γενική μελέτη για την εφαρμογή της ΔΣΕ 138 το 1981, κανένα κράτος δεν είχε 
ενημερώσει τη ΔΟΕ για εξαιρέσεις, όπως ορίζουν τα άρθρα αυτά. Βλ. Creighton, Combating Child 
Labour: the Role of International Labour Standards, ό.π., σ.376. 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 : «1. Μετά γνώμην των ενδιαφερομένων εργοδοτικών και εργατικών 
οργανώσεων, εάν υφίστανται τοιαύται, η αρμόδια αρχή θα δύναται, κατ’εξαίρεσιν της προβλεπομένης εν 
άρθρω 2 της παρούσης συμβάσεως απαγορεύσεως απασχολήσεως ή εργασίας, να επιτρέψη εις 
μεμονωμένας περιπτώσεις, την συμμετοχήν εις δραστηριότητας τοιαύτας ως είναι τα καλλιτεχνικά 
θεάματα.  
2. Αι ούτω χορηγούμεναι άδειαι δέον όπως περιορίζουν την εις ώρας διάρκειαν της επιτρεπομένης  
απασχολήσεως ή εργασίας και καθορίζουν τους όρους ταύτης.». 
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επικυρώσεων μέχρι τη Διακήρυξη του 1998 για τις θεμελιώδεις αρχές και 

δικαιώματα στην εργασία, καθώς και την εκστρατεία για την επικύρωσή της176. 

H ΔΟΕ υποστήριξε ότι οι λίγες επικυρώσεις οφείλονταν στην έλλειψη 

ενημέρωσης σχετικά με τη δυνατότητα, ιδίως, των άρθρων 4 και 5177. Αυτό, 

ωστόσο, αμφισβητείται τουλάχιστον όσον αφορά στο άρθρο 5. Το άρθρο 5 

περιλαμβάνει και τη γεωργία ως έναν από τους τομείς, στους οποίους πρέπει 

να εφαρμόζεται η ΔΣΕ 138, ωστόσο, η γεωργία είναι ένας τομέας, όπου τα 

περισσότερα παιδιά εργάζονται και ο πιο συχνά εξαιρούμενος από τα 

κατώτατα όρια της εθνικής νομοθεσίας178. 

Το Διεθνές Συνέδριο για την Εργασία στο προοίμιο της ΔΣΕ 138 ανέφερε ότι 

ήρθε η στιγμή να δημιουργηθεί ένα όργανο σχετικά με το ζήτημα της παιδικής 

εργασίας, το οποίο θα αντικαταστήσει σταδιακά τα ήδη υπάρχοντα που 

εφαρμόζονται στους περιορισμένους οικονομικούς τομείς, με κύριο σκοπό την 

ολοκληρωτική εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων, τη 

Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού του 1989, τη Διακήρυξη της ΔΟΕ του 

1998 για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία και τη 

Συμπληρωματική Συνθήκη των ΗΕ του 1956 για την εξάλειψη της δουλείας, 

του δουλεμπορίου και των θεσμών και πρακτικών που ομοιάζουν στη 

δουλεία. Με τον τρόπο αυτό αναφέρεται και στην απαγόρευση των χείριστων 

μορφών της παιδικής εργασίας. 

Η ΔΟΕ διακηρύσσει ότι η παιδική ηλικία είναι η περίοδος της ζωής που δεν θα 

πρέπει να αφιερώνεται στην εργασία, αλλά στην εκπαίδευση και την 

ανάπτυξη. Η παιδική εργασία, από τη φύση της ή εξαιτίας των συνθηκών στις 

οποίες διεξάγεται, συχνά αποκλείει τις πιθανότητες των παιδιών να γίνουν 

παραγωγικοί ενήλικες, ικανοί να αποτελέσουν ενεργά μέλη της κοινότητας. Η 

παιδική εργασία δεν είναι αναπόφευκτη και είναι δυνατή η μείωση ακόμα και η 

εξαφάνισή της, αν υπάρχει πολιτική βούληση. 

Αυτή η πεποίθηση της ΔΟΕ αντανακλάται, κυρίως, στη ΔΣΕ 138, η οποία 

ζητάει από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που θα εξασφαλίσουν την 

αποτελεσματικότερη εξάλειψη της παιδικής εργασίας, να ορίσουν ένα 

                                                 
176  W.E.MYERS, The Right Rights? Child Labor in a Globalizing World, 2001, ό.π., σσ.38-55. 
177 Giuseppe Nesi, Luca Nogler and Marco Pertile, Child Labour in a Globalized World, A Legal Analysis 
of ILO Action, Ashgate Publishing Limited, 2008, σελ. 39 επ. 
178  Br. CREIGHTON, Combating Child Labour: the Role of International Labour Standards, 1997, ό.π.,  
σελ. 376.  
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κατώτατο όριο ηλικίας για ανάληψη εργασίας και να αυξήσουν σταδιακά αυτό 

το όριο σε ένα επίπεδο που θα συνεπάγεται την πλήρη φυσική και νοητική 

ανάπτυξη των νέων. Αυτό το κατώτατο όριο δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο 

της ηλικίας ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σε κάθε 

περίπτωση όχι κατώτερο από τα 15 χρόνια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

ΔΣΕ 138 αναφέρεται σε εργασία που γίνεται από παιδιά, τόσο για ένα άλλο 

πρόσωπο, όσο και στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης179. 

Η ΔΣΕ 138 δεν θεωρείται αυστηρό, αλλά ευέλικτο κείμενο180. Η ευελιξία της 

απεικονίζεται σε διατάξεις, με τις οποίες επιτρέπεται, για παράδειγμα, η 

απασχόληση ή η εργασία από παιδιά στις λεγόμενες «ελαφριές εργασίες» 

από 13 χρόνων. Επιπλέον, η εργασία επιτρέπεται και για μικρότερες ηλικίες 

(14 χρόνων γενικά και 12 χρόνων για ελαφριές εργασίες) σε χώρες, των 

οποίων η οικονομία και οι εκπαιδευτικές παροχές δεν είναι επαρκώς 

αναπτυγμένες (για όσο ισχύει αυτή η κατάσταση). Επιτρέπεται, άλλωστε 

όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξαίρεση της εφαρμογής της Σύμβασης για 

ορισμένες κατηγορίες απασχόλησης και εργασίας εξαιτίας ειδικών και 

ουσιαστικών προβλημάτων εφαρμογής της (για όσο χρόνο αυτά τα 

προβλήματα υπάρχουν).  

Η ΔΣΕ 138 και η Σύσταση 146, που την ακολούθησε, περιλαμβάνουν 

διατάξεις και για την προστασία αυτών των ανήλικων ατόμων, για τα οποία 

επιτρέπεται η εργασία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις «ελαφριές εργασίες», 

λίγες κατηγορίες απασχόλησης και εργασίας εξαιρούνται και αυτό γιατί η 

εφαρμογή της Σύμβασης θα δημιουργούσε ειδικά και ουσιαστικά 

προβλήματα181.  

 

Όσον αφορά στον έλεγχο της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τη ΔΣΕ 

138 υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η τάση των κρατών 

μελών να παραβλέπουν την υποχρέωσή τους να ενημερώνουν τη ΔΟΕ για τη 

χρήση των εξαιρέσεων, οι οποίες πρέπει να ορισθούν στην εθνική τους 

νομοθεσία, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 8.  

                                                 
179 BASU, KAUSHIK, International labor standards and child labor, 1999, σε: 
http://www.findarticles.com/cf_dls/m1093/5_42/56057299/p8/article.jhtml?term= 
180 Ό.π. 
181 CREIGHTON, Combating Child Labour: the Role of International Labour Standards, 1997,ό.π. 
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Χωρίς αυτή την ενημέρωση το έργο της ΔΟΕ σχετικά με τον έλεγχο 

συμμόρφωσης των κρατών μελών με τη Σύμβαση γίνεται δύσκολο. Το 

δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με τον έλεγχο και την εφαρμογή μέσα στα 

κράτη, το οποίο σημαίνει ότι η αποτυχία συμμόρφωσης με τον νόμο ποτέ δεν 

γίνεται αντιληπτή182. H επιθεώρηση εργασίας, άλλωστε, πολλές φορές 

αδυνατεί183 να ελέγξει, γεγονός που λογικά συνεπάγεται την ατιμωρησία των 

εργοδοτών των ανήλικων εργατών. Εξάλλου, οι μηχανισμοί εφαρμογής είναι 

πολλές φορές πολύπλοκοι και χρονοβόροι με αποτέλεσμα να αποτρέπονται 

οι οικογένειες και οι συνήγοροι των παιδιών να τους χρησιμοποιήσουν. 

Συμπερασματικά, η προσέγγιση της ΔΣΕ 138 δεν συνάδει με την προσέγγιση 

που λαμβάνουν τα κράτη στις δικές τους έννομες τάξεις, όπου ένα κατώτατο 

όριο ηλικίας για την είσοδο στην απασχόληση μπορεί να υπάρχει μόνο για τον 

βιομηχανικό τομέα ή μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη θέση εργασίας184. 

Επίσης, δεν ακολουθεί την πραγματικότητα της παιδικής εργασίας. Δεν 

διακρίνει μεταξύ αναγκαστικής (εκμεταλλευτικής) και μη αναγκαστικής  

εργασίας, όπως για παράδειγμα είναι η πρακτική εκπαίδευση 

(apprenticeships)185.  

Ο White186 αναφέρει ότι η ΔΣΕ 138 δεν περιέχει διατάξεις διατυπωμένες με 

βάση την αρχή του συμφέροντος του παιδιού187. Ισχυρίζεται ότι η Σύμβαση 

                                                 
182  ILO, Background Document Prepared for the Amsterdam Child Labour Conference. International 
Labor Office, Geneva, 1997, διαθέσιμο σε: 
http://www.ilo.org/public//english/standards/ipec/conf/amsterdam/background.htm 
183 Ειδικότερα στην Ελλάδα η παράνομη εργασία, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, ανθεί, γιατί είναι δύσκολος ο 
έλεγχος. Ο Κούζης αναφέρει ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι μη επαρκώς στελεχωμένη με 
αποτέλεσμα να ανθεί η μαύρη εργασία, σε άρθρο της καθημερινής με τίτλο «150.000 πααιδιά δουλεύουν 
στην Ελλάδα του 21ου αι.», διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα: 
 http://www.kathimerini.gr/288581/article/epikairothta/ellada/150000-paidia-doyleyoyn-sthn-ellada-toy-
21oy-ai 
184  Valticos and von Potobsky, International Labour Law, International Labour Review, Vol. 134, No. 3, 
Second revised edition. Deventer, Kluwer, 1995, σσ. 322 επ. 
185 Η Επιτροπή Ειδικών της ΔΟΕ απέρριψε ως ασυμβίβαστη με τη ΔΣΕ 138 την νομιμότητα της 
πρακτικής εκπαίδευσης για παιδιά κάτω των 14 χρόνων στη Βραζιλία και τη Σινγκαπούρη. Βλ. σχετικά 
σε L. BETTEN, Interantional Labour Law: Selected Issues, Kluwer Law International, σ.302-305 
186 Ben White.σε RA MAVUNGA, A Critical assessment of the minimum age Convention 138 of 1973 
and the worst Forms of Child Labour Convention 182 of 1999, Potchefstroom Electronic Law Journal, 
vol. 16 No 5, 2013, σε http://www.saflii.org/za/journals/PER/2013/69.pdf   
187 Oι Hanson και Vandaele στο ίδιο πνεύμα θεωρούν ότι η ΔΣΕ 138 θα έπρεπε να περιέχει πρόβλεψη 
για το δικαίωμα της ελευθερίας της εργασίας. Ισχυρίζονται ότι σκοπός της Σύμβασης σε σχέση με τη με 
αριθμ. 146 Σύστασή της (1973) είναι η ολοκληρωτική εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Αυτή η άποψη 
αντανακλά μια προστατευτική προσέγγιση στην παιδική εργασία. Karl Hanson & Arne Vandaele, 
Working Children under International Labour Law: A Critical Evaluation, The International Journal of 
Children’s Rights 73 (2003), σελ. 116. 
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αντιμετωπίζει τα παιδιά ως αβοήθητα ή ενδυνάμει θύματα που χρειάζονται 

τους ενήλικες να μεσολαβήσουν και να παρέμβουν για λογαριασμό τους188. 

Με τη συνεχή αύξηση της φτώχειας παγκοσμίως, ο White θεωρεί ότι τα κράτη 

πρέπει να λάβουν δραστικά μέτρα για την εξάλειψη της φτώχειας πρωτίστως. 

Κάτι τέτοιο εξαρτάται φυσικά από τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων 

που πολλές φορές τα κράτη δεν έχουν. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι αν 

τα παιδιά μπορούν να εργάζονται στην ηλικία των 14, 15 ή 16 χρόνων, αλλά 

πως θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, όπου δεν θα θεωρείται 

απαραίτητο ή αναγκαίο τα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας να εργάζονται 

εξαντλητικές ώρες σε επικίνδυνες συνθήκες και αμοιβόμενα ελάχιστα189. 

 

1.5.4. Διακήρυξη της ΔΟΕ για τις Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην 
Εργασία   
Στη συνέχεια, το 1998 η ΔΟΕ υιοθέτησε την Διακήρυξη για τις Θεμελιώδεις 

Αρχές και τα Δικαιώματα στην εργασία (Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at work )190. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 1998, 

εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργαζομένων συναντήθηκαν 

στο Διεθνές Συνέδριο Εργασίας, όπου υιοθετήθηκε η ενλόγω Διακήρυξη, ένα 

σημαντικό βήμα στην ιστορία της νομοθεσίας της εργασίας.  

Η Διακήρυξη δεσμεύει τα κράτη μέλη να σέβονται, να προωθούν και να 

υλοποιούν τις τέσσερις παραπάνω θεμελιώδεις αρχές και ελευθερίες, οι 

οποίες περιέχονται στις δύο σημαντικές συνθήκες της ΔΟΕ, τη ΔΣΕ 138 και τη 

ΔΣΕ 182 και οι οποίες πρέπει να διέπουν τον παγκόσμιο ιστό εργασίας, 

ανεξάρτητα από το αν τα κράτη τις έχουν επικυρώσει. Η διαφύλαξη και 

διατήρηση όλων των ανωτέρω ελευθεριών και δικαιωμάτων συμβάλλουν με 

τη σειρά τους άμεσα στη διαφύλαξη της παιδικής εργασίας. 

Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση αυτών των ελευθεριών ήταν, και, δυστυχώς, 

σε κάποιες περιπτώσεις εξακολουθεί, ακόμα και σήμερα, να είναι απόρροια 

                                                 
188 Βλ. επίσης βλ. Tendai NHENGA-CHAKARISA, Who does the law seek to protect and from what? 
The application of international law on child labour in an African context, African Human Rights Law 
Journal 2010, 184. 
189 Για μια πλήρη αναφορά στην καμπάνια της ΔΟΕ για το κατώτατο όριο ηλικίας (γνωστή ως minimum 
age campaign)  βλ. Michael BOURDILLON, Ben WHITE & William E. MYERS, Reassessing Working 
Children and Minimum Age Standards, International Journal of Sociology and  Social Policy, 2009. 
190 Υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας στη 86η Σύσκεψη, Γενεύη, 18 Ιουνίου 1998, (Annex 
revised 15 June 2010). International Labour Organization (ILO), Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at work, 1998 (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική βάση της ΔΟΕ: ILOLEX): 
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/dblist.htm. 
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του γεγονότος ότι σε πολλές χώρες, αν και προφανώς είναι γνωστές και 

θεωρητικά έχουν υιοθετηθεί οι σχετικές συμβάσεις και συνθήκες, δεν σημαίνει 

ότι απαραίτητα γίνεται και άμεση εφαρμογή τους. Οι λόγοι που δεν γίνεται 

άμεση εφαρμογή είναι διότι, είτε δεν υπάρχει το αντίστοιχο νομοθετικό 

πλαίσιο, είτε υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται εξαιτίας απώτερων εσωτερικών 

συμφερόντων από τους δυνατούς οικονομικούς και βιομηχανικούς 

παράγοντες της χώρας, είτε γιατί απλά η οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν 

είναι τέτοια, ώστε να αποτελεί πρόσφορο έδαφος για μία πιο δίκαιη 

αντιμετώπιση των πραγμάτων191. 

Οι τέσσερις παραπάνω αρχές που συνιστούν τη βάση της διακήρυξης δεν 

πηγάζουν μόνο από τις συνθήκες της ΔΟΕ, αλλά κυρίως από το Πρόγραμμα 

για Δράση του 1995 που αποφασίσθηκε στην Παγκόσμιο Σύνοδο για την 

Κοινωνική Ανάπτυξη στην Κοπενχάγη192.  Εκείνη την εποχή η κατάργηση της 

παιδικής εργασίας ήταν η λιγότερο αποδεκτή από τις τέσσερις αρχές, όπως 

και η ΔΣΕ 138 είχε τις λιγότερες επικυρώσεις από όλες τις συνθήκες που 

αναφέρονταν στη διακήρυξη. 

Η Διακήρυξη καθιστά σαφές ότι αυτά τα δικαιώματα είναι καθολικά και 

ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους όλων των κρατών, ανεξάρτητα από το 

επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξής τους. Η διακήρυξη αναφέρεται σε ομάδες 

με συγκεκριμένες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και των 

μεταναστών εργαζόμενων. Αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη 

της δεν είναι αρκετή να εξασφαλίσει την ισότητα, την κοινωνική πρόοδο και 

την εξάλειψη της φτώχειας. Αυτή η δέσμευση υποστηρίζεται από μια 

διαδικασία παρακολούθησης. Τα κράτη μέρη που δεν έχουν ακόμα 

επικυρώσει μία ή περισσότερες από τις βασικές συνθήκες της ΔΟΕ, καλούνται 

κάθε χρόνο να υποβάλουν έκθεση σχετικά με το καθεστώς των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων και αρχών στις επικράτειές τους, την επισήμανση τυχόν 

εμποδίων στις επικυρώσεις, και περιοχές, όπου απαιτείται βοήθεια. Αυτές οι 

εκθέσεις εξετάζονται από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων. 

                                                 
191 Breen CREIGHTON, Combating Child Labour: the Role of International Labour Standards, 18 Comp. 
Lab. L.J. 362 (1996-1997), σ. 299.  
192 United Nations, Copenhagen Declaration on Social Development and Programme of Action of the 
World Summit for Social Development, (12 Μαρτίου 1995), βλ.: 
http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm 



80 
 

Στη συνέχεια, οι παρατηρήσεις τους λαμβάνονται υπόψη από τη Γενική 

Διάσκεψη της ΔΟΕ. 

Η ΔΟΕ αντί να επιδιώξει τη γενικότερη συναίνεση (consensus) των κρατών 

μελών προτίμησε να διευρύνει τις βασικές αρχές που είχε καθιερώσει με τις 

συνθήκες της. Βασικό μέλημα της ΔΟΕ ήταν να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες 

συμμορφώνονται με τις αρχές των 8 βασικών συνθηκών, ανεξάρτητα από το 

αν είναι κράτη μέλη. Έτσι, καθιέρωσε μια ετήσια έκθεση που θα 

επικεντρώνεται σε μία από τις παραπάνω τέσσερις θεματικές της Διακήρυξης. 

Αυτή η Διακήρυξη, θεωρητικά μη δεσμευτική, αναδιατυπώνει κάποιες ΔΣΕ ως 

μέτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά ως μέτρα εργατικής νομοθεσίας. Είναι 

διφορούμενη χρησιμοποιώντας όρους, όπως «αρχές» και «δικαιώματα» 

εναλλάξ. Ωστόσο, η χρήση των «δικαιωμάτων» κάνει ρητό ό,τι είναι σιωπηρό 

στις συνθήκες: οι συνθήκες ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι 

συνθήκες της ΔΟΕ δεν σχεδιάστηκαν, ωστόσο, για να αναφέρουν ότι «κάθε 

παιδί έχει δικαίωμα»193.   

Η Διακήρυξη είναι ένας νέος τύπος νομικών κειμένων στο πλαίσιο της ΔΟΕ. 

Μέχρι τότε η ΔΟΕ ρύθμιζε κανόνες μέσω των συνθηκών (θεωρητικά 

δεσμευτικές συνθήκες), των συστάσεων (θεωρητικά μη δεσμευτικές 

συμπληρωματικές οδηγίες των συνθηκών) και μέσω του ίδιου του 

καταστατικού της. Όπως μια σύσταση, έτσι και η Διακήρυξη είναι θεωρητικά 

μη δεσμευτική, όπως ήδη διευκρινίστηκε παραπάνω. Η Διακήρυξη κάνει μια 

διαφορετική λειτουργία: δεσμεύει ηθικά τα κράτη μέλη. Σκοπός της ΔΟΕ ήταν 

να ενδυναμώσει τον οργανισμό και να επιβλέπει τη συμμόρφωση των κρατών 

μελών της ΔΟΕ με τις θεμελιώδεις αρχές που περιέχονται σε ήδη υπάρχουσες 

συνθήκες επικυρωμένες ή όχι από τα κράτη μέλη. 

Η σπουδαιότητα της Διακήρυξης έγγειται στην ικανότητά της να δημιουργήσει 

τον σύνδεσμο μεταξύ παιδικής εργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα 

κράτη μέλη της ΔΟΕ. Είναι η πρώτη φορά που η ΔΟΕ χρησιμοποιεί στο 

κείμενό της τη γλώσσα των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παιδικής εργασίας 

per se. Η Διακήρυξη μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη κινήματος προς την 

προσέγγιση της παιδικής εργασίας μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για 

                                                 
193 Βλ. ιστοσελίδα της ΔΟΕ  http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframee.htm 
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τη ΔΟΕ βασικός σκοπός της Διακήρυξης ήταν να ενθαρρύνει την μεγαλύτερη 

αποδοχή και επικύρωση των βασικών, θεμελιωδών συνθηκών της. 

Ειδικότερα και όσον αφορά στο πρόγραμμα που καθιερώνει η Διακήρυξη, 

αυτό περιλαμβάνει δύο τρόπους έκθεσης: α) την ετήσια και β) την 

παγκόσμια194. Η πρώτη παγκόσμια έκθεση για την παιδική εργασία με τίτλο 

«Ενα μέλλον χωρίς παιδική Εργασία» εκδόθηκε το 2002 και έδωσε ιδιαίτερη 

έμφαση στις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στη 

ΔΣΕ 182195. Η έκθεση τόνισε ιδιαίτερα τα κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια 

για την εξάλειψη της επικίνδυνης παιδικής εργασίας παρά την νομική 

συμμόρφωση των κρατών, παρόλο που στόχος της διακήρυξης ήταν η όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη συμμόρφωση των κρατών με τις βασικές συνθήκες της 

ΔΟΕ. Η έκθεση αναφέρθηκε περισσότερο στο IPEC παρά στις επίσημες 

διαδικασίες ελέγχου της κρατικής συμμόρφωσης με τις συνθήκες της ΔΟΕ. 

Συνεπώς, η παγκόσμια έκθεση του 2002 αποτελεί απόδειξη ότι η Διακήρυξη 

του 1998 έχει κύριο στόχο να προωθήσει το έργο της ΔΟΕ. Και όντως 

αποτέλεσμα αυτού του συστήματος εκθέσεων ήταν η αύξηση των 

επικυρώσεων των βασικών συνθηκών της ΔΟΕ. Από αυτή τη σκοπιά, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η Διακήρυξη και το πρόγραμμά της με τις 

εκθέσεις είχαν μέχρι τώρα επιτυχία. 

 

1.5.5. ΔΣΕ 182 /1999 (ILO C 182) 
Όσο αυξάνονταν οι διεθνείς διαστάσεις της παιδικής εργασίας παράλληλα με 

την παγκοσμιοποίηση, τα κράτη αύξαναν τη συνεργασία τους και οι 

                                                 
194 α) Ετήσια έκθεση 
Αυτή η διαδικασία είναι μια απλοποιημένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων από τα κράτη που καλύπτει 
και τις τέσσερις αρχές που περιλαμβάνει η διακήρυξη παρόλο που απαιτεί από τα κράτη να κάνουν 
εκθέσεις για τις συνθήκες της ΔΟΕ που δεν έχουν κυρώσει. Το επίκεντρο των εκθέσεων είναι οι 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και πρακτικές. Τα κράτη πρέπει να αναφέρουν, αν η νομοθεσία τους 
προβλέπει κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο στην εργασία, αν υπάρχουν εξαιρέσεις, αν υπάρχουν 
υψηλότατα όρια ηλικίας για την είσοδο σε επικίνδυνες εργασίες, στατιστικά για την παιδική εργασία, 
μέτρα που τυχόν έχουν λάβει για την εξάλειψή της, όπως προγράμματα επανένταξης κοκ. Τις εκθέσεις 
αυτές τις εξετάζει η Γενική Διάσκεψη της ΔΟΕ, αφού πρώτα τις έχει δει μια ομάδα ειδικών καθορισμένη 
από τη ΔΟΕ. 
β) Παγκόσμια Επιθεώρηση 
Η παγκόσμια επιθεώρηση είναι ευθύνη του Γενικού Διευθυντή της ΔΟΕ, ο οποίος τη συντάσσει με βάση 
επίσημες πληροφορίες, κυρίως αυτές από τις ετήσιες εκθέσεις των κρατών και τις εκθέσεις για τις 
επικυρωμένες συνθήκες ή πληροφορίες που συγκεντρώνει μέσω άλλων καθιερωμένων διαδικασιών 
(αυτές δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες από ΜΚΟ). Σκοπό έχει, συνεπώς, η παγκόσμια έκθεση  να 
παρέχει μια εικόνα της κατάστασης όλων των κρατών μελών της ΔΟΕ. 
195 A Future without Child Labor: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work, ILO, Jan. 1, 2002, σελ. 31 επ.  
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επικίνδυνες μορφές παιδικής εργασίας αποκτούσαν πρώτη θέση στην ατζέντα 

των διεθνών οργανισμών με πρωτοφανή ταχύτητα και ένταση. 

Αφού οι κυβερνήσεις συμφώνησαν επίσημα να εγκαθιδρύσουν την εξάλειψη 

της παιδικής εργασίας ως θεμελιώδη αρχή της ΔΟΕ το 1995, όρισαν το 

έγκλημα κατά του παιδιού ως παγκόσμιο έγκλημα στο Συνέδριο της 

Στοκχόλμης το 1966196. Τη δεκαετία του 1990 το πρόβλημα της παγκόσμιας 

παιδικής εργασίας ήταν τόσο έντονο και τόσο πολύπλοκο που ήταν αναγκαίο 

να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση των χείριστων μορφών της 

παιδικής εργασίας197. 

Μέχρι το 1999 είχαν προωθήσει μια καινούργια συνθήκη: τη ΔΣΕ 182 για τις 

χείριστες μορφές παιδικής εργασίας. Το IPEC πρότεινε επίσημα την 

υιοθέτηση μιας νέας σύμβασης με αποτέλεσμα να υιοθετηθεί στο Διεθνές 

Συνέδριο Εργασίας η ΔΣΕ 182 για την απαγόρευση των χείριστων 

μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την 

εξάλειψή τους (Convention concerning the Prohibition and Immediate 

Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour ή αλλιώς 

Worst Forms of Child Labor Convention)198. Η σύμβαση ψηφίστηκε την 

17.6.1999 προκειμένου να προσδιοριστούν οι στόχοι στον αγώνα κατά της 

παιδικής εργασίας ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης των διαφόρων 

κρατών και να επισημανθούν κατά τρόπο σαφέστερο όλες οι ακραίες μορφές 

επικίνδυνων εργασιών. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση τα κράτη που την επικυρώνουν οφείλουν να λάβουν 

άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την εξασφάλιση της απαγόρευσης και 

της εξάλειψης όλων των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας ως ζήτημα 

άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης199. Επιπλέον, τα κράτη οφείλουν να 

                                                 
196  J. A. MERTUS, όπ. σ.158. 
197 William E. MYERS, The Right Rights? Child Labor in a Globalizing World, Annals of the American 
Academy of the Polotical and Social Science Vol. 575, Children’s rights (May 2001), σελ.38-55. Βλ 
επίσης Mary Gray DAVIDSON,  The International Labour Organization's Latest Campaign to End Child 
Labor: Will it Succeed Where Others Have Failed?,  Transnational Law & Contemporary Problems 11, 
2001, σελ. 203 και  Hanson and Vandaele 2003 Int'l J Child Rts 116. Οι Hanson και Vandaele 
ισχυρίστηκαν ότι η ΔΣΕ 138 είχε στόχο την προοδευτική εξάλειψη της παιδικής εργασίας, ενώ η ΔΣΕ 
182 τόνιζε ότι αυτός ο μακροπρόθεσμος στόχος δεν θα μπορούσε να καλύψει τις χείριστες μορφές 
παιδικής εργασίας και για αυτό έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένες και σαφείς υποχρεώσεις 
προκειμένου να εφαρμοστεί η απαγόρευση, βλ. Karl HANSON & Arne VANDAELE, Working Children 
under International Labor Law; A Critical Evaluation, 73 (2003), ό.π. 
198 Υιοθετήθηκε στη 87η Διάσκεψη Γενεύη, Ιούνιος 1999, διαθέσιμη σε:      
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm 
199 Βλ. άρθρο 1 της Συμβασης. 
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παρέχουν στα παιδιά μέσα για την αποκατάστασή τους και την κοινωνική τους 

επανένταξη.  

Η Σύμβαση αναγνωρίζει ουσιαστικά δύο κατηγορίες απαράδεκτων μορφών 

παιδικής εργασίας: 

α) Την απολύτως απαράδεκτη μορφή παιδικής εργασίας (άνευ όρων 

χείριστες μορφές παιδικής εργασίας-unconditional), η οποία περιλαμβάνει: 

1. Όλες τις μορφές δουλείας ή πρακτικές όμοιες με τη δουλεία, όπως η 

πώληση και το λαθρεμπόριο παιδιών, η αναγκαστική εργασία λόγω χρέους 

(debt bondage), η δουλοπαροικία, η καταναγκαστική εργασία, 

περιλαμβανόμενης της καταναγκαστικής στρατολόγησης παιδιών σε ένοπλες 

συρράξεις, 

2. Τη χρήση, προμήθεια ή παροχή παιδιών για το σκοπό της πορνείας, για 

την παραγωγή πορνογραφίας ή πορνογραφικών παραστάσεων, 

3. Τη χρήση, προμήθεια ή παροχή παιδιών για παράνομες δραστηριότητες, 

και ιδίως για την παραγωγή και λαθρεμπόριο ναρκωτικών, όπως αυτά 

ορίζονται σε σχετικές διεθνείς συνθήκες, και 

β) Την επικίνδυνη παιδική εργασία, η οποία, αν ληφθούν υπόψη η φύση 

ή οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες αυτή διεξάγεται, είναι πιθανό να αποβεί 

επικίνδυνη για την υγεία, την ασφάλεια, αλλά και τη γενικότερη ψυχική εξέλιξη 

των ανηλίκων200. 

Οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο και 

άλλων ΔΣΕ ή διεθνών συνθηκών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Σε αντιδιαστολή με τις άνευ όρων χείριστες μορφές παιδικής εργασίας, η ΔΣΕ 

182 αναφέρεται και σε εκείνες τις δραστηριότητες που είναι επικίνδυνες από 

τη φύση τους (κατηγορία β). Αυτές οι μορφές παιδικής εργασίας ενέχουν το 

στοιχείο της υποκειμενικότητας201. Σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες η ΔΣΕ 

182 καλεί τα κράτη που την επικυρώνουν να εξειδικεύσουν στα εθνικά τους 

δίκαια τις μορφές αυτές παιδικής εργασίας. Αφού η Σύμβαση αφήνει στα 

κράτη να ορίσουν ποιές είναι αυτές οι επικίνδυνες εργασίες, δεν υπάρχει 

κάποια διατυπωμένη «λίστα» που να περιλαμβάνει τέτοιου είδους εργασίες. 

Ωστόσο, κάποιες μορφές εργασίας, παγκόσμια σχεδόν, θεωρούνται 

επικίνδυνες, όπως η εργασία στα ορυχεία ή τις κατασκευές, η εργασία με 

                                                 
200 Βλ. άρθρο 3 της Σύμβασης. 
201  Μ. ΛΟΥΜΑΚΟΥ, Λ. ΜΠΕΖΕ, Το Παιδί και τα Δικαιώματά του, 2006, ό.π. .σσ.213-214. 
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βαριά μηχανήματα ή έκθεση σε φυτοφάρμακα και στις οποίες καταγράφονται 

μεγάλα ποσοστά παιδικού πληθυσμού202. Είναι, συνεπώς, έργο των εθνικών 

νομοθεσιών να προσδιορίσουν ειδικότερα τις μορφές εργασίας, στις οποίες 

αναφέρεται η κατηγορία β), κατόπιν διαβουλεύσεων με τις ενδιαφερόμενες 

εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ένα βασικό πρόβλημα της δεύτερης 

κατηγορίας παιδικής εργασίας, αποτελεί το γεγονός ότι είναι γενικά 

διατυπωμένη, χωρίς να αποσαφηνίζει, έστω και ενδεικτικά, συγκεκριμένες 

περιπτώσεις παιδικής εργασίας. Έτσι, επαφίεται στον εθνικό νομοθέτη κάθε 

χώρας να προσδιορίσει ποιές μορφές απασχόλησης ανηλίκων εντάσσονται 

σε αυτήν την κατηγορία, με αποτέλεσμα να απουσιάζει μια κοινή 

αντιμετώπιση από όλα τα κράτη απέναντι σε όμοια φαινόμενα παιδικής 

εργασίας203. Η παράληψη αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς οι οικονομικές, 

πολιτιστικές και θρησκευτικές συνθήκες του κάθε κράτους διαφέρουν με 

αποτέλεσμα η αντιμετώπιση του παιδιού να είναι διαφορετική. Αν και σε 

πολλά αναπτυσσόμενα κράτη τα παιδιά νομίμως ενηλικιώνονται στην ηλικία 

των δεκαοχτώ χρόνων, είναι τέτοια η κουλτούρα αυτών των κρατών που 

ουσιαστικά είναι συνήθης η ύπαρξη πολυμελών οικογενειών με γονείς δώδεκα 

και δεκατεσσάρων χρόνων. Επόμενο είναι ότι στις χώρες αυτές οι γονείς σε 

αυτήν την ηλικία να καθίστανται υπεύθυνοι για την οικογένειά τους και, κατά 

συνέπεια, οφείλουν να εργαστούν για να τη συντηρήσουν. Συνεπώς, γίνεται 

κατανοητό στον καθένα ότι σε τέτοια κράτη που επικρατούν αυτοί οι 

οικογενειακοί θεσμοί, τα παιδιά, που άτυπα έχουν ενηλικιωθεί, είναι ικανά να 

εργαστούν, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες σε διάφορα είδη εργασίας που 

πιθανόν σε άλλη χώρα να θεωρούνταν ως “επικίνδυνη εργασία” για ένα 

παιδί204. 

Τέλος, τα κράτη μέρη υποχρεούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή 

και κατασταλτικά μέτρα, ώστε τα παιδιά που απασχολούνται σε τέτοιες 

                                                 
202 Ειδικά στην εξόρυξη και στα λατομεία εκτιμάται ότι περίπου ένα εκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως 
εργάζονται σε μικρής κλίμακας ορυχεία και λατομεία και σε αντίθεση με άλλες μορφές επικίνδυνων 
τύπων εργασίας, ο αριθμός αυτών των εργαζόμενων παιδιών αυξάνεται (IPEC, Eliminating Child Labour 
in Quarring and Mining: Background Document to the World Day Against Child Labour, 2005, Geneva: 
ILO-IPEC, 2005). To 2006 το ΙPEC εκτίμησε ότι 126 εκατομμύρια απασχολούνταν σε επικίνδυνες 
εργασίες παγκοσμίως, 74 εκατομμύρια από 5-14 χρόνων και 52 εκατομμύρια από 15-17 χρόνων.Τα 
αγόρια ήταν πιο πολλά σε σχέση με τα κορίτσια (IPEC, Global Child Labour Trends, 2000-2004, 
Geneva:ILO-IPEC, 2006).  
203 G. K. LIETEN, Hazardous child labour in Latin America, Springer, 2010, σελ. 1 – 3. 
204 Ό.π. 
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μορφές εργασίας, να απομακρυνθούν άμεσα από αυτές205. Επίσης τα κράτη 

οφείλουν να εξασφαλίσουν, στο πλαίσιο του δυνατού, την επαγγελματική 

κατάρτιση των παιδιών αυτών που έχουν αποσπαστεί από τις θέσεις αυτές, 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να απασχοληθούν σε ανάλογες θέσεις, 

καθώς θα πιέζονται από ισχυρά βιοποριστικά προβλήματα.  

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ΔΣΕ 182 αποτελεί ένα «συμβιβασμό» 

της διεθνούς κοινότητας που μιας και δεν είναι εφικτό να εξαλείψει πλήρως 

την παιδική εργασία, τουλάχιστον θα έπρεπε να δώσει ένα τέλος στις 

λεγόμενες «χείριστες» μορφές παιδικής εργασίας. Το IPEC έκανε σαφές ότι 

ήταν αδύνατο ή τουλάχιστον εξωπραγματικό να απαγορευθούν όλες οι 

μορφές εργασίας που γίνονται από παιδιά206. Αντίθετα, υποστήριξε ότι 

έπρεπε να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε εκείνες τις μορφές παιδικής 

εργασίας που είναι καταχρηστικές και επιζήμιες για τα παιδιά.  

Το αποτέλεσμα ήταν η ΔΣΕ 182 να είναι η πιο γρήγορα και ευρέως 

επικυρωμένη συνθήκη στην ιστορία της ΔΟΕ. Οι προτεραιότητες που 

αναγνώρισε το IPEC με την έκθεσή του το 1996 αποτέλεσαν τη βάση για τη 

διατύπωση των «χείριστων μορφών» παιδικής εργασίας, οι οποίες πλέον 

έχουν καθιερωθεί  στο άρθρο 3 της Σύμβασης207. Εξάλλου, μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι η αναφορά στη ΔΣΔΠ στο προοίμιο της ΔΣΕ 182 

συνεπάγεται ότι οι παραβιάσεις αυτών των απαγορεύσεων συνιστούν 

παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών.  

Σημαντικό είναι, εξάλλου, να τονισθεί ότι πέρα από το γεγονός ότι η ΔΣΕ 182 

απέσπασε την πιο γρήγορη και άμεση επικύρωση στην  ιστορία της ΔΟΕ,  

προκάλεσε μια αύξηση στις επικυρώσεις της Συνθήκης 138208. Ιδιαίτερη, 

επίσης, σημασία έχει το γεγονός ότι η ΔΣΕ 182 ψηφίστηκε με πλήρη 

ομοφωνία των εκπροσώπων των κρατών μελών  και των εργοδοτικών και 

εργατικών εκπροσώπων. Στόχοι της «νέας» αυτής Σύμβασης ήταν να 

προσδιορισθούν οι τομείς δράσης στον αγώνα κατά της παιδικής εργασίας, να 

αναδειχθούν όλες οι ακραίες μορφές παιδικής εργασίας σε ένα κανονιστικό 

κείμενο, να εξασφαλισθεί άμεση δράση προκειμένου να εξαλειφθούν αυτές οι 

                                                 
205 Βλ. άρθρο 7 της Σύμβασης. 
206   W.E.MYERS, The Right Rights? Child Labor in a Globalizing World, 2001, ό.π., .σελ. 52. 
207 Ό.π. σελ. 54. 
208 Σήμερα η ΔΣΕ 138 έχει επικυρωθεί από 166 χώρες και η ΔΣΕ 182 από 177, βλ. αναλυτικά: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:
312327:NO 
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μορφές παιδικής εργασίας, να προστατευθούν τα παιδιά όλων των κρατών 

μελών, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους επίπεδο, να ληφθούν 

αποτελεσματικά μέτρα ενάντια στις ακραίες αυτές μορφές παιδικής εργασίας. 

Σημαντικό είναι, εξάλλου, να επισημανθεί ότι κρίσιμοι παράγοντες στη 

σύνταξη και υιοθέτηση της ΔΣΕ 182 ήταν το IPEC, διάφορες ΜΚΟ, 

παράγοντες των ΗΕ, και πολλά κράτη μέλη της ΔΟΕ. Συνεπώς, οι «χείριστες 

μορφές» αντανακλούν τις δικές τους προτεραιότητες και αντιλήψεις. 

Επίσης, αντανακλούν έναν πρωτόγνωρο σύνδεσμο με το παγκόσμιο κίνημα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα με το μέρος εκείνο που 

επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. Τον σύνδεσμο 

αυτόν τον αποδεικνύει ξεκάθαρα το γεγονός ότι δύο από τις περιοχές 

προτεραιότητας της ΔΣΕ 182, η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και η 

χρήση των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, είναι, επίσης, το αντικείμενο των 

δύο πρόσθετων πρωτοκόλλων της ΔΣΔΠ, των οποίων η διαδικασία σύνταξης 

επηρεάστηκε ενμέρει από τη ΔΣΕ 182 και υιοθετήθηκε μόνο ένα χρόνο μετά 

από την υιοθέτησή του. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι ενώ η ιδέα των 

δικαιωμάτων δεν μπήκε στο κείμενο της ΔΣΕ 182, η ΔΣΔΠ αναφέρεται στο 

προοίμιο της Σύμβασης.   

 

1.5.6. Σύσταση 190/1999 
Παράλληλα με τη ΔΣΕ 182 και προς συμπλήρωσή της, υιοθετήθηκε και η 

αντίστοιχη ομότιτλη Σύσταση 190/1999, η οποία δεν έχει δεσμευτική ισχύ, 

ωστόσο δύναται να έχει ουσιαστική επίδραση στις πρακτικές των διαφόρων 

χωρών. Μέσα από αυτή την πράξη της η ΔΟΕ συστήνει στα κράτη μέλη να 

ποινικοποιήσουν τις άνευ όρων χείριστες μορφές παιδικής εργασίας 

προκειμένου οι υπεύθυνοι για αυτές τις μορφές εργασίας να τιμωρούνται με 

ποινικές κυρώσεις. Πράγματι τα περισσότερα κράτη, όπως παρατηρεί και ο 

Hindman, το έπραξαν209. 

                                                 
209 Η. HINDMAN, The World of Child Labor. An Historical and Regional Survey, M.E.Sharpe, 2011 
σελ.80. Επειδή, ωστόσο, αυτές οι δραστηριότητες είναι παράνομες, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 
υπάρξουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για το μέγεθος και την έκταση αυτών των δραστηριοτήτων. Το 2002 το 
IPEC προσπάθησε να τις υπολογίσει, αλλά τόνισε ότι τα μεγέθη και οι αριθμοί ήταν ελάχιστες 
εκτιμήσεις, βασισμένες σε συντηρητικούς υπολογισμούς. 
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Όσον αφορά στις επικίνδυνες από τη φύση τους ή τις συνθήκες κατά τις 

οποίες εκτελούνται εργασίες, η Σύσταση 190/1999 ορίζει ως τέτοιες τις 

ακόλουθες: 

Α. Εργασία που εκθέτει τα παιδιά σε φυσική, ψυχική ή σεξουαλική 

κακοποίηση, 

Β. Εργασία υπόγεια, κάτω από νερό, σε επικίνδυνα ύψη ή σε περιορισμένους 

χώρους, 

Γ. Εργασία με επικίνδυνα μηχανήματα, εξοπλισμό και εργαλεία ή εργασία που 

έχει να κάνει με χρήση και μεταφορά βαρέων φορτίων 

Δ. Εργασία σε ανθυγιεινό περιβάλλον που μπορεί, για παράδειγμα, να εκθέσει 

τα παιδιά σε επικίνδυνες ουσίες ή διαδικασίες ή θερμοκρασίες, επίπεδα 

θορύβου ή δονήσεις που είναι επιζήμιες για την υγεία, 

Ε. Εργασία που εκτελείται κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως εργασία για 

πολλές ώρες ή κατά τη διάρκεια της νύχτας ή εργασία, όπου το παιδί είναι 

αδικαιολόγητα περιορισμένο στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. 

Ενώ το προοίμιο της ΔΣΕ 182 αναφέρεται στη ΔΣΔΠ και η συνοδευτική 

Σύσταση αριθ. 190 απαιτεί από τα κράτη να λάβουν υπόψη τις απόψεις των 

παιδιών που επηρεάζονται άμεσα από τις χείριστες μορφές της παιδικής 

εργασίας, η ίδια ΔΣΕ 182 δεν περιέχει υποχρέωση για να εισακουστούν τα 

παιδιά, στα οποία αφορά η συνθήκη210. 

 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ΔΟΕ έχει μια 

διφορούμενη σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμα κι αν συνεισφέρει 

υλικά στις εργασίες των οργάνων ελέγχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

όπως η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά δικαιώματα, 

αλλά και η Επιτροπή των δικαιωμάτων του Παιδιού, η ΔΟΕ δεν χρησιμοποιεί 

τη γλώσσα των δικαιωμάτων στις συνθήκες της. Μόνο η ΔΣΕ 182 μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως μια συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την μορφή μιας 

συνθήκης σχετικά με εργασιακές ρυθμίσεις. Οχι μόνο η αναφορά στη ΔΣΔΠ 

                                                 
210 Πράγματι, παρόλο που η ΔΣΔΠ ήταν ήδη 10 χρόνων, όταν εκδόθηκε η ΔΣΕ 182, η τελευταία, πέρα 
από μια απλή αναγνώριση που κάνει στο προοίμιό της για τη ΔΣΔΠ δεν κάνει καμία αναφορά σε κάποιο  
από τα δικαιώματα του παιδιού που περιέχονται στη Σύμβαση, ούτε καν στο δικαίωμα να εκφράζουν 
ελευθερα τις απόψεις τους για θέματα που τα αφορούν. Μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα παιδιά 
μπόρεσαν να απευθυνθούν τα ίδια στον Γεν. Γραμματέα της ΔΟΕ, όταν το 1998 απευθύνθηκε σε 
εκείνον η Παγκόσμια Εκστρατεία για τα παιδιά. Από την άλλη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν 
βλέπει με καλό μάτι τη δυνατότητα των παιδιών να συστήσουν δικές τους ενώσεις. Αλλωστε, δεν είναι 
τυχαίο ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επικυρώσει ακόμη τη ΔΣΔΠ. 
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στο προοίμιό της, αλλά το ίδιο το περιεχόμενό της αντανακλά σημαντικές 

εξελίξεις στα δικαιώματα των παιδιών στο διεθνές δίκαιο και την πολιτική211. 

 

1.5.7. Μηχανισμοί εφαρμογής 
Η ΔΟΕ έχει εκτενείς μηχανισμούς για τον έλεγχο της εφαρμογής των 

συμβάσεών της, οι οποίοι περιλαμβάνουν τόσο μια βασική διαδικασία 

υποβολής εκθέσεων, όσο και ad hoc διαδικασίες για την εξέταση προσφυγών 

από ενώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή κυβερνήσεων αναφορικά με τη 

συμμόρφωση κάποιου άλλου κράτους μέλους212. Το άρθρο 22213 του 

Καταστατικού Χάρτη της ΔΟΕ απαιτεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 

να υποβάλουν εκθέσεις τακτικά αναφορικά με συμβάσεις που έχουν 

επικυρώσει, ενώ μπορεί να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν  

περιοδικές εκθέσεις, στις οποίες να εξηγούν για ποιό λόγο δεν έχουν 

επικυρώσει ακόμα μια συγκεκριμένη έκθεση και να περιγράφουν τι προβλέπει 

το εθνικό τους δίκαιο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της σύμβασης214. 

Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και 

των Συστάσεων εξετάζει και τους δύο τύπους εκθέσεων κάθε χρόνο και 

ετοιμάζει τη δική της έκθεση, επισημαίνοντας σημεία προόδου, αλλά και 

προβλήματα εφαρμογής. Η Επιτροπή μπορεί, επίσης, να επιλέξει να αναφέρει 

ένα πιθανό πρόβλημα υποβάλλοντας «απευθείας αίτημα» για 

συμπληρωματικές διευκρινήσεις στη κυβέρνηση ενός κράτους μέλους. 

Μια ακόμα πτυχή της εποπτείας και της πίεσης που ασκεί η ΔΟΕ προστίθεται 

με το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εργασίας, όταν η Συντονιστική Επιτροπή του 

Συνεδρίου σχετικά με την Εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων καλείται 

να εξετάσει και να ετοιμάσει την έκθεσή της. Παράλληλα με μια γενική 

συζήτηση, η Συντονιστική Επιτροπή συζητάει τις ατομικές υποθέσεις και καλεί 

τις κυβερνήσεις να δώσουν εξηγήσεις για τα προβλήματα της εφαρμογής των 

                                                 
211 Για μια αναλυτική αναφορά στη δράση της ΔΟΕ στον αγώνα κατά της παιδική εργασίας βλ επίσης 
Mary Gray DAVIDSON, The International Labour Organization’s Latest Campaign to End Child Labour: 
Will it succeed where others have failed?, Transnational Law & Contemporary Problems 11, 2011, 203. 
212 Για περισσότερα αναφορικά με τους μηχανισμούς ελέγχου της ΔΟΕ βλ. Steve Hughes, Nivel 
Haworth, International Labour Organization (ILO): Coming in from Cold, Routledge, 2011, Julie A. 
Mertus, The United Nations and Human Rights: A Guide for a new Era, Routledge, (2nd ed.) 2009, σελ. 
124-147. 
213 Άρθρον 22.-Έκαστον των Μελών υποχρεούται ν` αποστέλλη εις το Διεθνές Γραφείον Εργασίας, 
ετησίαν έκθεσιν επί των ληφθέντων υπ` αυτού μέτρων, προς εκτέλεσιν των συμβάσεων εις άς 
προσεχώρησεν. Αι εν λόγω εκθέσεις συντάσσονται υπό τον ενδεικνυόμενον υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου τύπον και δέον να περιλαμβάνουν τας υπ` αυτού αιτουμένας λεπτομερείας. 
214 Βλ. άρθρο 19 του Καταστατικού Χάρτη της ΔΟΕ. 
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επικυρωμένων συμβάσεων. Η έκθεσή της μπορεί να περιλαμβάνει και 

αναφορές σε υποθέσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της 

συνεχούς αποτυχίας για εφαρμογή. 

Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε εργατική ή εργοδοτική ένωση, όχι μόνο αυτές 

που έχουν συσταθεί επίσημα ως εκπρόσωποι στη ΔΟΕ, μπορούν να κάνουν 

παρουσιάσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού της ΔΟΕ, όποτε 

θεωρούν ότι η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους δεν συμμορφώνεται με τις 

προβλέψεις μιας επικυρωμένης σύμβασης215. Για το λόγο ότι θεωρείται 

βασική καταστατική υποχρέωση όλων των μελών, οι προσφυγές που 

αφορούν σε παραβιάσεις της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι μπορούν να 

στρέφονται κατά οποιασδήποτε κυβέρνησης κράτους μέλους, ανεξάρτητα από 

το αν έχει επικυρώσει τις αντίστοιχες συμβάσεις και να απευθυνθεί στην 

Επιτροπή για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι για εξέταση.  

 

 

1.5.8. Διεθνές Πρόγραμμα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας ‐ IPEC 
Στο πλαίσιο της ΔΟΕ λειτουργεί το Διεθνές Πρόγραμμα για την Εξάλειψη 

της Παιδικής Εργασίας (International Programme on the Elimination of 

Child Labour – IPEC), το οποίο δημιουργήθηκε το 1992216, προκειμένου να 

ασχοληθεί εκτενέστερα με το ζήτημα της παιδικής εργασίας. Το IPEC είναι το 

βασικό μέσο της ΔΟΕ για να αντιμετωπίζει την παιδική εργασία217. Πρόκειται 

για πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας προς χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα παιδικής εργασίας.  

Το IPEC εμφανίστηκε, όταν η εξάλειψη της παιδικής εργασίας έγινε μία από 

τις θεμελιώδεις αρχές το 1998. Γρήγορα αναδείχθηκε σε μια πιο άμεση, 

ρεαλιστική μέθοδο αντιμετώπισης της παιδικής εργασίας μέσω της ενεργούς 

εκστρατείας, μαζί με συνηγόρους των δικαιωμάτων των παιδιών εκτός ΔΟΕ, 

                                                 
215 Άρθρον 24.-Πάσα αιτίασις απευθυνομένη προς το Διεθνές Γραφείον Εργασίας εκ μέρους 
επαγγελματικής οργανώσεως των εργατών ή των εργοδοτών, καθ` ήν οιονδήποτε των Μελών, δεν θα 
είχεν εξασφαλίσει κατά τρόπον ικανοποιητικόν την εκτέλεσιν συμβάσεως, εις ήν το εν λόγω Μέλος 
προσεχώρησε, δύναται να διαβιβάζηται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εις την εγκαλουμένην 
Κυβέρνησιν, ήτις δύναται να κληθή όπως υποβάλη σχετικώς, την κατά την κρίσιν της, αρμόζουσαν 
δήλωσιν. 
216 Συστάθηκε με τη χρηματοδότηση της Γερμανίας. 
217  Βλ. http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/index.htm 
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με σκοπό μια νέα συνθήκη (τη ΔΣΕ 182) για την παιδική εργασία προκειμένου 

να συμπληρωθεί η ΔΣΕ 138218.  

Οι δραστηριότητες του Προγράμματος εξελίχθηκαν από απλές πολιτικές 

βοήθειας σε ευρύτερες και πιο ουσιαστικές. Μεταξύ αυτών των 

δραστηριοτήτων είναι η έρευνα, η πολιτική ανάλυση, η αξιολόγηση του 

προγράμματος και η παρακολούθηση της εργασίας. Το Πρόγραμμα 

περιλαμβάνει αποφυγή από την είσοδο στην απασχόληση, απόσυρση από 

επικίνδυνες εργασίες, πρόβλεψη εναλλακτικών εργασιών και βελτίωση 

συνθηκών εργασίας. Τα παιδιά που επωφελούνται από το Πρόγραμμα δεν 

μεταφέρονται απλά από επικίνδυνες εργασίες, αλλά επενδύουν στο μέλλον 

τους με σχολικές εγγραφές και υποστήριξη των οικογενειών τους. Σε όλο τον 

κόσμο, από τη γεωργία μέχρι τα εργοστάσια, η ΔΟΕ ανέπτυξε συνεργασίες με 

κοινότητες και εργοδότες προκειμένου να δημιουργήσει συστήματα 

επίβλεψης. Τα συστήματα αυτά τηρούν βάσεις δεδομένων, αναπτύσσουν 

νομικούς κανόνες και συντονίζουν ελέγχους προκειμένου να αποτραπεί η 

επανείσοδος σε επικίνδυνες εργασίες και να αναγνωρισθούν παιδιά σε αυτές 

τις συνθήκες219 . 

Το 1998 το IPEC εφαρμοζόταν σε πάνω από 700 προγράμματα για την 

παιδική εργασία σε πάνω από 40 χώρες220. Τον Ιούνιο του 1996, οι 

κυβερνήσεις που συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο Εργασίας, στη Γενεύη, 

συμφώνησαν ότι υπήρχε η ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα στην εξάλειψη 

των πιο δυσβάσταχτων μορφών παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 

της εκμετάλλευσης των παιδιών σε συνθήκες δουλείας και αναγκαστικής 

εργασίας λόγω οφειλών (bonded labor), σε επικίνδυνες εργασίες, την εμπλοκή 

πολύ μικρών παιδιών και την οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών.  

Το IPEC αναδιοργάνωσε τη δομή του το 2001 προκειμένου να προσεγγίσει 

ευρύτερα το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Διαίρεσε την εργασία του σε 

τέσσερις κατηγορίες: 

α) Ευάλωτες ομάδες, β) επικίνδυνη εργασία, γ) εκπαίδευση και δ) οικονομική 

ανάπτυξη221. Ο ευρύτερος αυτός στόχος που ιδρύθηκε μέσω της 

                                                 
218 Karl THOMSON & Arne VANDAELE, Working Children under International Labor Law; A Critical 
Evaluation, The International Journal of Children’s Rights 73, 2003.  
219 Ό.π. 
220 Βλ. United Nations Action in the Field of Human Rights, United Nations publication, Sales, No. 
E.94.XIV.11, 1994, σ.235, παρ. 1944 
221 Βλ. http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.htm 
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αναδιοργάνωσης είναι μέρος της προσπάθειας να αποτελέσει η εξάλειψη της 

παιδικής εργασίας βασικό στόχο μέσω των προγραμμάτων της ΔΟΕ. Αυτό 

ενμέρει εξηγεί, γιατί το Πρόγραμμα γίνεται ολοένα και περισσότερο δίοδος για 

τεχνική βοήθεια από τη ΔΟΕ. Μια στρατηγική του Προγράμματος που 

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εφαρμοστεί  η κεντρική ιδέα της εξάλειψης 

της παιδικής εργασίας ήταν η προώθηση του συνδέσμου μεταξύ παιδικής 

εργασίας και ανάπτυξης. 

Σήμερα, πολλές χώρες συνεργάζονται και χρηματοδοτούν το Πρόγραμμα 

αυτό προκειμένου πλέον να στοχευθούν συγκεκριμένες περιπτώσεις 

φαινομένων ανά κράτος και όχι γενικά. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 

διάφορες χώρες με βάση μνημόνια (Memorandum d’accord) του Διεθνούς 

Γραφείου Εργασίας και των κυβερνήσεων και στοχεύει στην καθοδήγηση και 

υποστήριξη των εθνικών πρωτοβουλιών που αφορούν στο σχηματισμό 

πολιτικών και προγραμμάτων δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

της παιδικής εργασίας222. 

Το IPEC υπήρξε το διεθνές κέντρο για την έρευνα στο θέμα της παιδικής 

εργασίας. Το Τμήμα εργασίας των ΗΠΑ, η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης 

του IPEC διεξήγαγε κι εκείνο μελέτες για την παιδική εργασία223. Και παρόλο 

που ο ίδιος βαθμός χρηματοδότησης δεν συνεχίζεται, η αυξανόμενη 

επιστημονική έρευνα στο θέμα της παιδικής εργασίας έχει ήδη παίξει θετικό 

ρόλο. Επιπρόσθετα, το IPEC κι άλλοι διεθνείς φορείς, όπως η UNICEF, η 

Παγκόσμια Τράπεζα, ΜΚΟ, όπως η OXFAM και η RADDA BARNEN, αλλά και 

ακαδημαϊκοί και πολλοί άλλοι παράγοντες έχουν κάνει σημαντική δουλειά 

στον τομέα της έρευνας της παιδικής εργασίας224. 

Παράλληλα, με όλη αυτή την επιστημονική έρευνα, το IPEC χρηματοδότησε 

πολλά προγράμματα για την αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας. Με τις νέες 

δράσεις συνεργασίας225 ζήτησε από τα κράτη να θέσουν προθεσμίες για την 

ολοκλήρωση δράσεων σχετικά με την παιδική εργασία σε διάφορα επίπεδα, 

κυβερνητικό, κοινωνικό, οικονομικό. Οι πρώτες εκθέσεις του IPEC αναφέρουν 

                                                 
222  Αναλυτικότερα για το Πρόγραμμα σήμερα βλ. Ipec Action against Child Labour 2012-2013. Progress 
and Future Priorities, ILO-IPEC, 2014. 
223 Οι περισσότερες από τις μελέτες είναι αναρτημένες σην ιστοσελίδα 
http://dol.gov/ilab/media/reports/iclp/main.htm 
224 UNICEF, Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and Other Forms of 
Exploitation, Textbook 1: Understanding child trafficking, 2009, διαθέσιμο σε: 
http://www.unicef.org/protection/Textbook_1.pdf 
225 Μέσω των μνημονίων (memorandum of understanding) και των time-bound προγραμμάτων. 
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ότι τα νέα προγράμματα ήταν πετυχημένα, αλλά θα πρέπει να περάσουν 

αρκετά χρόνια για να γίνει πραγματική εκτίμηση της επίδρασής τους. 

Επιπρόσθετα, πολλές χώρες ξεκίνησαν προγράμματα για να μετακινήσουν τα 

παιδιά από τις βιομηχανίες ή να βελτιώσουν την παιδεία και τις δυνατότητες 

εκπαίδευσης226. 

Το IPEC εξελίχθηκε στο σημαντικότερο πρόγραμμα στον κόσμο που είναι 

αφιερωμένο στα παιδιά και το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας 

μέσα στη ΔΟΕ. Σήμερα λειτουργεί σε 90 περίπου χώρες σύμφωνα με την 

ιστοσελίδα της ΔΟΕ παρέχοντας βοήθεια σε εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως. 

 

1.6. Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη 
και τον Πολιτισμό ‐ UNESCO 
Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την 

Επιστήμη και τον Πολιτισμό (ΟΥΝΕΣΚΟ - United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organization - UNESCO) αποτελεί Ειδικευμένη 

διεθνή Οργανισμό των ΗΕ που ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1945. 

Πρόκειται για τον Εκπαιδευτικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των 

Ηνωμένων Εθνών, του οποίου τα αρχικά στην αγγλική αποτελούν και την 

διεθνή ονομασία του UNESCO (United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization)  . 

Η UNESCO συνεισέφερε από νωρίς στην παιδική εργασία. Στο 14ο Διεθνές 

Συνέδριο για τη Δημόσια Εκπαίδευση που έλαβε χώρα στη Γενεύη τον Ιούλιο 

του 1951, υπό την αιγίδα της UNESCO, υιοθετήθηκε μια σύσταση που τόνιζε 

τη σχέση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με την εξάλειψη της παιδικής 

εργασίας227. Το 1989, η UNESCO μαζί με τη UNICEF συνεργάστηκαν σε ένα 

πρόγραμμα για την παιδική εργασία και την εκπαίδευση στην Ινδία και την 

Νοτιοανατολική Ασία228. 

Η πιο σημαντική, ωστόσο, συνεισφορά της UNESCO στον αγώνα κατά της 

παιδικής εργασίας μετά το 1990 ήταν η ανάληψη  ηγεσίας του κινήματος 

                                                 
226  Ανάμεσα στις πολλές μελέτες των νέων προγραμμάτων κατά της παιδικής εργασίας, βλ. το Τμήμα 
Εργασίας των ΗΠΑ, Από τον ιδρώτα και την εργασία των παιδιών. 
227 Compulsory Education in South Asia and the Pacific, Studies on Compulsory Education, Issues 13-
16, 1954. 
228 Ό.π. 
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«Education For All» (Eκπαίδευση Για Ολους - EFA)229. Παρόλα αυτά, ο 

σύνδεσμος μεταξύ του EFA και της εξάλειψης της παιδικής εργασίας 

παρέμεινε αδρανής μέχρι το Συνέδριο στο Ντακάρ το 2000. Η διεθνής 

κοινότητα συγκεντρώθηκε στο Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Φόρουμ στο Ντακάρ, 

στη Σενεγάλη, ένα γεγονός που έλκυσε 1100 συμμετέχοντες.  

Συγκεκριμένα 164 κυβερνήσεις συμφώνησαν στο Πρόγραμμα για Δράση του 

Ντακάρ, όπου επιβεβαιώθηκε η δέσμευσή τους για την επίτευξη του στόχου 

«Εκπαίδευση για όλους μέχρι το 2015» (Education for All – EFA)230. Εκεί 

όρισαν 6 στόχους προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

όλων των παιδιών, των νέων, αλλά και των ενηλίκων μέχρι το 2015. Επίσης, 

επαναβεβαιώθηκε ο ηγετικός ρόλος της UNESCO στην οργάνωση έχοντας 

την συνολική ευθύνη του συντονισμού των υπηρεσιών και των οργανώσεων 

προκειμένου να επιτευχθούν οι 6 στόχοι. Οι στόχοι αυτοί είναι: 

   Στόχος 1: Ανάπτυξη προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης. 

   Στόχος 2: Παροχή δωρεάν και υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

για όλους. 

   Στόχος 3: Προώθηση τρόπων μάθησης και διαβίωσης για τα νεαρά και 

ενήλικα άτομα. 

   Στόχος 4: Αύξηση της μόρφωσης των ενηλίκων κατά 50%. 

   Στόχος 5: Επίτευξη της ισότητας των φύλων μέχρι το 2015. 

   Στόχος 6: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Η έκθεση του 2013 (2013/4 Education for All Global Monitoring Report) με 

τίτλο «Διδασκαλία και μάθηση: ισότητα για όλους» δείχνει για ποιό λόγο η 

εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας στην εξέλιξη σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο231. Η έκθεση εξηγεί ότι η έξυπνη επένδυση σε 

δασκάλους βοήθησε στην ενδυνάμωση της ισότιμης μάθησης. 

Η έκθεση που θα λάβει χώρα το 2015 θα εξετάσει πόσο πολύ το κίνημα 

«Εκπαίδευση για Όλους» έχει συνεισφέρει στην εξασφάλιση ότι όλα τα παιδιά, 

οι νέοι και οι ενήλικες εξασκούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση που αποτελεί 

και τη βασική μαθησιακή τους ανάγκη. Η έκθεση θα παρέχει μια παγκόσμια 

                                                 
229 Bλ. Αναλυτικότερα σε  Education for All Global Monitoring Report 2008: Education for All by 2015. 
Will we make it?, Oxford University Press, 2007, σελ. 13 επ.  
230 Diana Ayton SHENKER, A Global Agenda: Issues before the 57th  General Assembly of the United 
Nations,  United Nations Association of the USA, 2002, σελ. 203. 
231 Bλ. πλήρες κείμενο έκθεσης σε: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225660e.pdf 
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εκτίμηση της συνολικής προόδου αναφορικά με τους έξι στόχους που 

ορίστηκαν στο Ντακάρ το 2000. Η έκθεση, τέλος, θα δώσει το έναυσμα για να 

ορισθούν νέοι εκπαιδευτικοί στόχοι και στρατηγικές. 

 

1.7. Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 
Η παιδική εργασία έχει γίνει μεγάλο αντικείμενο συζήτησης και στο πλαίσιο 

μεγάλων διεθνών οικονομικών οργανισμών. Αν το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) ήταν υπέρ μιας επιβολής 

εργατικών κανόνων, θα μπορούσαν να παίξουν μεγάλο ρόλο στην αύξηση της 

συμμόρφωσης των κρατών με τους σχετικούς διεθνείς κανόνες. Το ΔΝΤ 

παραμένει αδιάφορο για την αλλαγή των πολιτικών και των διαδικασιών του, 

αλλά η ΠΤ έχει κάνει αρκετή πρόοδο στον τομέα. 

 

1.7.1.  Παγκόσμια Τράπεζα 
Η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ- World Bank) συστάθηκε έπειτα από τη διάσκεψη 

στο Μπρέτον Γουντς το 1944. Έργο της Τράπεζας είναι να παρέχει οικονομική 

και τεχνική βοήθεια, κυρίως με την μορφή δανείων, προς τα χαμηλά και 

μεσαίου εισοδήματος αναπυσσόμενα κράτη με σκοπό την οικονομική 

ανάπτυξη και την μείωση της φτώχειας. Οι όροι που θέτει η Τράπεζα είναι 

αρκετά αντιφατικοί.  

Η ΠΤ είναι σχετικά καινούργιος σημαντικός παράγοντας στο ζήτημα της 

παιδικής εργασίας. Το 1997 μετά το Διεθνές Συνέδριο για την Παιδική 

Εργασία που διεξήχθη στο Όσλο, η ΠΤ άρχισε να σχεδιάζει μια πολιτική για 

την παιδική εργασία232. Έτσι, τον επόμενο κιόλας χρόνο δημοσίευσε το 

Πρόγραμμα για την Παγκόσμια Παιδική Εργασία. Η ΠΤ, επίσης, αποτελεί ένα 

ενεργό συνεργάτη για το Πρόγραμμα «Κατανοώντας την Παιδική Εργασία» 

κυρίως από οικονομικής άποψης. Άλλωστε, η ΠΤ αντιμετωπίζει την παιδική 

εργασία όχι τόσο από την σκοπιά των δικαιωμάτων, αλλά περισσότερο από 

οικονομικής άποψης, τονίζοντας το ρόλο της οικογένειας και της παιδικής 

εργασίας στη διαιώνιση της φτώχειας233. 

                                                 
232 Βλ. Τzannatos Zafris, and Peter Fallon, The World wide Movement Against Child Labor: Progress 
and Future Directions. Geneva: ILO ,2006. Βλ. επίσης 
http://web.worldbank.org/archive/website01048/WEB/0__MENUP.HTM 
233 Ό.π. 
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Η ΠΤ απάντησε στο πρόβλημα της παιδικής εργασίας δημιουργώντας το 1998 

ένα ειδικό πρόγραμμα για την μελέτη και σχεδιασμό πολιτικών προκειμένου 

να αντιμετωπισθεί η παιδική εργασία, γνωστό ως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα 

(GCLP) για την παιδική εργασία στον τομέα της κοινωνικής προστασίας του 

δικτύου της ανθρώπινης ανάπτυξης234. Σύμφωνα με το Πρόγραμα αυτό η 

Τράπεζα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση της παιδικής 

εργασίας κατά τις δανειακές λειτουργίες της και στη διευκόλυνση της 

συνεργασίας μεταξύ των πολυμερών υπηρεσιών. Πράγματι, το Πρόγραμμα 

παρήγαγε μια καινούργια έρευνα με φιλικό προς τα παιδιά προσανατολισμό 

σε συνεργασία με τη ΔΟΕ και τη UNICEF235. Επίσης, το 2004, διεξήγαγε η 

Τράπεζα ένα διάλογο με τη ΔΟΕ και άλλους εταίρους (πχ. Το Τμήμα 

Εργασίας των ΗΠΑ) προκειμένου να ενθαρρύνει τις επενδύσεις236. Είναι 

δύσκολο, ωστόσο, να υποστηριχθεί ότι το επίσημο εδιαφέρον της Τράπεζας 

έκανε καλύτερα προγράμματα σε χωριά, πόλεις και αστικές περιοχές των 

αναπτυσσόμενων χωρών, χωρίς να υπάρχει μια μελέτη της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της Τράπεζας από το 2003237. 

 

1.7.2.  Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ- World Trade Organization – 

WTO) βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1995, και δημιουργήθηκε σε 

αντικατάσταση της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (General 

Agreement on Tarrifs and Trade – GATT), το κείμενο της οποίας συνεχίζει να 

βρίσκεται σε ισχύ αναθεωρημένο μέσω του ΠΟΕ238.  

Κύριος στόχος του ΠΟΕ είναι η οργάνωση και η απελευθέρωση του 

παγκόσμιου εμπορίου. Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα στο πλαίσιο 

λειτουργίας του ΠΟΕ είναι η Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα (ή άλλως ο 

Γύρος της Ντόχα), σκοπός της οποίας είναι να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 

                                                 
234 Βλ. http://web.worldbank.org/archive/website01048/WEB/0__CON-7.HTM 
235 IPEC, Joining forces against child labour - Inter-agency report for The Hague Global Chiidl Labour 
Conference 2010, διαθέσιμο σε: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13333 
236  Giuseppe NESI, Marco PERTILE, Luca NOGLER, Child Labour in a Globalized World: A Legal 
Analysis of ILO Action, Ashgate Publishing Company, 2008 σελ. 229.  
237 To 2003 επικαιροποιήθηκε το πρόγραμμα, βλ. ό.π. IPEC, Joining forces against child labour - Inter-
agency report for The Hague Global Chiidl Labour Conference 2010. 
238 Agreement establishing the World Trade Organization, Marrakech, 15 April 1994, 33 ILM (1994) 
1143, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm, preamble, first recital. 
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λιγότερο αναπτυγμένων χωρών στις διαπραγματεύσεις του παγκόσμιου 

εμπορίου, μέσω της κατάρτισης τους. 

Οι βασικότερες λειτουργίες του ΠΟΕ, που ουσιαστικά καθιστούν τόσο κρίσιμο 

το ρόλο του είναι 

-η επίβλεψη της εφαρμογής και της διαχείρισης των συμφωνιών του ΠΟΕ 

-η παροχή ενός φόρουμ για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών 

-η παροχή ενός μηχανισμού διευθέτησης των διαφορών. 

Οι πέντε βασικές αρχές που προσπαθεί να εφαρμόσει ο ΠΟΕ είναι, η 

απαγόρευση διακρίσεων μεταξύ των κρατών, η διαφάνεια μεταξύ των κρατών, 

οι δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις των κρατών, η αμοιβαιότητα 

μεταξύ των κρατών και οι βαλβίδες ασφαλείας που μπορούν να εφαρμόσουν 

οι χώρες με σκοπό την επίτευξη και τη διασφάλιση των παγκόσμιων 

εμπορικών στόχων239. 

Σημαντικότερο στοιχείο, όμως, όλων είναι το σύστημα διευθέτησης των 

διαφορών μεταξύ των κρατών που έχει οργανώσει ο ΠΟΕ. Τα κράτη μέλη του 

ΠΟΕ έχουν συμφωνήσει ότι σε περίπτωση που κάποια διαφωνία εμφανιστεί 

δεν θα προβούν σε κάποια ενέργεια από μόνα τους, αλλά θα απευθυνθούν 

στον ΠΟΕ και θα ξεκινήσει η επίλυση του προβλήματος, προκειμένου να 

διασφαλιστούν οι απαιτούμενες ισορροπίες. 

Για τον λόγο αυτό, κατά την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο λειτουργίας 

του ΠΟΕ, λαμβάνουν μέρος, το Όργανο Διευθέτησης των Διαφορών (ΟΔΔ – 

Dispute Settlement Body), το Εφετεικακό Σώμα (Appellate Body), η 

Γραμματεία του ΠΟΕ (The WTO Secretariat), διαιτητές, ανεξάρτητοι 

εμπειρογνώμονες και κάποια ειδικευμένα ιδρύματα. 

Μετά την έκδοση της έκθεσης από το ΟΔΔ σχετικά με την διαφορά σειρά έχει 

η εφαρμογή της σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συμφωνίας για τους 

Κανόνες και τις Διαδικασίες που διέπουν την διευθέτηση των Διαφορών  

(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of 

Disputes or Dispute Settlement Understanding –DSU), σύμφωνα με το οποίο 

απαιτείται από το κράτος που έχει διαπράξει την παραβίαση να συμμορφωθεί, 

εντός εύλογου χρόνου, διαφορετικά επιβάλλονται αντίστοιχες αποζημιώσεις, 

                                                 
239 P. FALLON and Z. TZANNATOS, Child labour: Issues and directions for the World Bank, monograph 
1998, Washington, DC: World Bank. 
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ενώ παράλληλα το κράτος βρίσκεται σε επιτήρηση από τον ΠΟΕ, ο οποίος 

εξετάζει, αν εφαρμόζεται η απόφαση. 

Πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι επί του παρόντος οι κανόνες του  ΠΟΕ δεν 

περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν άμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα240, 

τα δικαιώματα εργασίας ή τα δικαιώματα εργασίας των παιδιών, παρόλο που 

έχει ζητηθεί επανειλημμένα από πολλά κράτη να συμπεριληφθεί το 

συγκεκριμένο θέμα στη δικαιοδοσία του241. 

Κατά τη δεκαετία του 1990, ο ΠΟΕ θεωρείτο από πολλούς ως το 

καταλληλότερο όργανο προκειμένου να εφαρμόσει τα διεθνή εμπορικά 

δεδομένα, κάτι που είναι και ο κύριος στόχος του οργανισμού, αλλά και τα 

διεθνή δεδομένα εργασίας242. Το θεμέλιο της συγκεκριμένης πολεμικής 

βασιζότανε στο γεγονός ότι ο ΠΟΕ είχε ήδη τη δυνατότητα μέσω των 

θεσμικών οργάνων του να επιβάλει άμεσα κυρώσεις για τις παραβιάσεις που 

θα εμφανίζονταν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα διεθνή 

εργασιακά δεδομένα. 

Γρήγορα, όμως, το συγκεκριμένο κίνημα αποδυναμώθηκε για δύο λόγους. 

Πρώτον, ο ίδιος ο ΠΟΕ κατέστησε ξεκάθαρο ότι δεν σκόπευε να επεκτείνει τις 

ευθύνες του στον συγκεκριμένο τομέα, και δεύτερον, γιατί από κάποιους 

θεωρήθηκε πιο φρόνιμο να μην δοθεί περισσότερη δύναμη σε έναν 

οργανισμό που ήδη διέθετε τα μέσα να επιβάλει ποινές στις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών243. 

Για τον λόγο αυτό, το βάρος της ευθύνης στράφηκε για ακόμα μία φορά στη 

ΔΟΕ. Η Παγκόσμια Επιτροπή αναφέρει, σύμφωνα με την  Έκθεσή της για την 

Παγκοσμιοποίηση, ότι οι Διεθνείς οργανισμοί πρέπει να προσπαθήσουν να 

βρουν μία καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στους κοινωνικούς στόχους και τις 

                                                 
240 Για περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ εμπορίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων βλ. H. Lim, 
Trade and Human Rights. What's at Issue?, 35 Journal of World Trade (2001) 275-300, T. Cottier, 
Trade and Human Rights: A Relationship to Discover, 5 Journal of International Economic Law (2002) 
111-132, R. HOWSE and M. MUTUA, Protecting Human Rights in a Global Economy: Challenges for 
the World Trade Organization, Rights & Democracy. International Centre for Human Rights and 
Democratic Development (2000), διαθέσιμο σε: 
http://serveur.ichrdd.ca/english/commdoc/publications/globalization/wtoRightsGlob.html 
241 F.Z.MANSOOR, Working Towards the Eradication of Child Labour?: An Analysis of the Legal 
Framework with Case-Studies of Pakistan, India, Indonesia, China, UK and USA, Cameron May 
Limited, 2011, σελ.67. 
242 C. M. VÁSQUEZ, Trade Sanctions and Human Rights-Past, Present, and Future, 6 Journal of 
International Economic Law (2003) 797-839. Βλ. επίσης S. H. CLEVELAND, Human Rights Sanctions 
and International Trade: A Theory of Compatibility, 5 Journal of International Economic Law (2002) 133-
189, σ. 138. 
243 Gudrun Monika ZAGEL, WTO & Human Rights: Examining Linkages and Suggesting Convergence, 
Vol. 2. No.  2, IDLO VOICES OF DEVELOPMENT JURISTS PAPER SERIES , 2005, σ. 26 επ. 
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οικονομικές πολιτικές των κρατών αλλάζοντας το κέντρο βάρους από τις 

διεθνείς αγορές προς του ανθρώπους244.  Η ευθύνη για κάτι τέτοιο στρέφεται 

στη ΔΟΕ, η οποία πλέον παρουσιάζεται ως η καταλληλότερη για την 

εφαρμογή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω του συστήματος της  

θεσμοθέτησης και του συστήματος παρακολούθησης της επικύρωσης και 

επιβολής των Συνθηκών. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνει εφαρμογή του άρθρου 33 του Καταστατικού 

Χάρτη της ΔΟΕ, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με 

μία Συνθήκη η ΔΟΕ έχει τη δυνατότητα να επιβάλει την αντίστοιχη κύρωση245. 

Σε μία μόνο περίπτωση μέχρι σήμερα έγινε προσπάθεια από  την ΔΟΕ, ώστε 

να εφαρμόσει τον συγκεκριμένο τρόπο «τιμωρίας», στην υπόθεση της 

Δημοκρατίας της Ένωσης της Μιανμάρ, όπου από μία Εξεταστική Επιτροπή 

της ΔΟΕ ανακαλύφθηκε ότι στη χώρα υπήρχαν έντονα φαινόμενα 

καταναγκαστικής εργασίας. Αν και η αντίδραση της ΔΟΕ ήταν άμεση και το 

κράτος παραπέμφθηκε αμέσως, μέχρι και σήμερα κανένα αποτέλεσμα δεν 

υπήρξε και καμία ποινή δεν έχει εφαρμοστεί, διότι το παραπεφθέν κράτος έχει 

ξεκινήσει μία σειρά από διαπραγματεύσεις με την ΔΟΕ, προσπαθώντας να 

δικαιολογηθεί και να αποποιηθεί των ευθυνών του, με λίγα λόγια έχει 

καταφέρει να αποπροσανατολίσει την ΔΟΕ246. 

Επομένως, όσο υποσχόμενη και να παρουσιάζεται μία τέτοια προσέγγιση 

από την ΔΟΕ καθίσταται ξεκάθαρο ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο λειτουργικός 

τομέας και να προβλεφθούν πιο ευέλικτες διαδικασίες, οι οποίες θα 

διευκολύνουν την ΔΟΕ, ώστε να μην εγκαταλείπεται η αποτελεσματικότητα 

του στόχου στην πορεία, που είναι η τιμωρία των κρατών που παραβιάζουν 

τις Συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   

Επιπρόσθετα, έχει υποστηριχθεί ότι ο ΠΟΕ με το θεσμοθετικό του πλαίσιο 

πολλές φορές έχει το αντίθετο από το αρχικά επιθυμητό αποτέλεσμα247. Ένας 

                                                 
244 World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization:  Creating 
Opportunities for All, Brief reviews of policy issues,www.ilo.org/wcsdg.   
245 Άρθρον 33. - Εάν οιονδήποτε Μέλος δεν συμμορφωθή εντός της ταχθείσης προθεσμίας προς τας 
τυχόν περιεχομένας συστάσεις, είτε εν τη αποφάσει του Διεθνούς Δικαστηρίου κατά τας περιπτώσεις, το 
Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συστήση εις την Συνδιάσκεψιν παν μέτρον πρόσφορον δια την 
εξασφάλισιν της εκτελέσεως των εν λόγω συστάσεων. 
246 Alessandro FODELLA, Freedom from Child Labour as a Human Rights: The Role of the UN System 
in Implementing ILO Child Labour Standards σε G. NESI, M. PERTILE, L. NOGLER, Child Labour in a 
Globalized World: A Legal Analysis of ILO Action, 2008, ό.π., σελ. 203. 
247 F. Mansoor, The WTO versus the ILO and the case of child labour, Web Journal of Current Legal 
Issues,  2004, διαθέσιμο σε: http://webjcli.ncl.ac.uk/2004/issue2/mansoor2.html 
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από τους κύριους στόχους του ΠΟΕ είναι η εξαφάνιση κάθε μορφής 

διακρίσεων στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά το θεσμοθετικό του πλαίσιο έχει 

θεωρηθεί ότι αντιθέτως φέρνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή 

αποτρέπει έμμεσα τις χώρες από το να μπορέσουν επιτυχώς να εξαλείψουν 

κάθε μορφή διακρίσεων αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα248. 

Όλες οι θεσπιζόμενες Συνθήκες εφαρμόζονται τόσο σε οικονομικά και 

πολιτισμικά αναπτυγμένα κράτη, αλλά και σε κράτη, όπου η οικονομία, οι 

πολιτικοί και οι πολιτισμικοί θεσμοί ακόμα δεν έχουν μπορέσει να  

αναπτυχθούν. Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει, επομένως, από τη μία 

πλευρά να ανταγωνισθούν στην οικονομική ανάπτυξη τις άλλες χώρες, αλλά 

και παράλληλα να στήσουν έναν εσωτερικό οργανισμό, ο οποίος, είτε δεν 

υπήρχε καθόλου, είτε δεν είχε ακριβώς καθοριστεί. 

Αντίστοιχα, στις χώρες αυτές πρέπει να εφαρμοστεί και το ΔΣΟΚΠΔ. Είναι 

τόσο μεγάλη η πίεση που δέχονται τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη από τον 

ΠΟΕ να εφαρμόσουν, για παράδειγμα, την ΔΣΔΠ, ώστε πρωταρχικό τους 

μέλημα είναι τα κράτη αυτά να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να 

παρουσιάσουν δείγματα ανάπτυξης στους τομείς του εμπορίου τους, και 

κυρίως στον τομέα της γεωργίας που αποτελεί τον πρωταρχικό τομέα 

ανάπτυξης για τα αναπτυσσόμενα κράτη, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται η 

πρέπουσα σημασία στον τρόπο που εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα και αν τα 

μέτρα αυτά τελικά καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα249. 

Αποτέλεσμα, επομένως, αυτής της αυστηρής πολιτικής από τον ΠΟΕ είναι 

ακόμα και σήμερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο βωμό της παρουσίασης 

στατιστικών δειγμάτων οικονομικής ανάπτυξης, να θυσιάζεται για ακόμα μία 

φορά το δικαίωμα των κατάλληλων συνθηκών εργασίας τόσο για τους 

ενήλικες, αλλά τόσο και για τους ανήλικους.  

Η συχνότερα προτεινόμενη λύση από πολλούς σχετικά με όλες τις Διεθνείς 

Συνθήκες των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους Διεθνείς Οργανισμούς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και με τον ΠΟΕ είναι η χρήση μιας 

                                                 
248 Gillian Moon, Fair in form but discriminatory in operation - WTO law's discriminatory effects on 
human rights in developing countries, Journal of International Economic Law, 2011. 
249 MANSOOR,  The WTO versus the ILO and the case of child labour, ό.π. 
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«κοινωνικής ρήτρας» στο πλαίσιο των Διεθνών Συμβάσεων και Συμφωνιών 

μεταξύ των κρατών250. 

Η κοινωνική αυτή ρήτρα θα συνδυάζει την εφαρμογή των κανόνων του 

παγκοσμίου εμπορίου διασφαλίζοντας παράλληλα και τη διατήρηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα αναφορικά με τις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες, όπου και παρουσιάζεται συχνότερα το φαινόμενο της 

παραβίασης των κανόνων των δικαιωμάτων της εργασίας, αλλά και 

εμφανίζεται το φαινόμενο της παιδικής εργασίας251. Οι ρήτρες αυτές δεν θα 

πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο την εφαρμογή των κανόνων του 

εμπορίου, αλλά τη διασφάλιση του γεγονότος ότι τα παιδιά, είτε δεν πρέπει να 

εργάζονται καθόλου κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, είτε ότι εφόσον 

εργάζονται, προτεραιότητα των κρατών είναι να τα ωθήσουν αρχικά να 

μορφωθούν. Όλες οι «κοινωνικές ρήτρες» θα πρέπει να συνοδεύονται με 

πρόσθετα μέτρα που θα αφορούν την εκπαίδευση και την ομαλή ανάπτυξη 

των παιδιών252. 

 

 

1.8. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
Οι Μη Κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ-Non-Governmental Organizations-

NGOs) έχουν παίξει ένα τεράστιο ρόλο στην διαδικασία ενημέρωσης για την 

παιδική εργασία, αλλά και τα  φαινόμενα που σχετίζονται με αυτή, όπως η 

παιδική πορνεία και πορνογραφία. Διεθνείς οργανώσεις, όπως «Σώστε τα 

παιδιά» (Save the Children), «Άμυνα για τα παιδιά διεθνώς» (Defence for 

children-International), «Σταματήστε την Παιδική Πορνεία στον Ασιατικό 

Τουρισμό» (ECPAT)253, «Terre des Hommes» (Γη των ανθρώπων), «το 

Διεθνές Καθολικό Γραφείο του Παιδιού» (the International Catholic Child 

Bureau) και το «Ιnternational Αbolitionist Federation» έφεραν το ζήτημα στο 

κέντρο της προσοχής μεγάλης μερίδας κοινού καθώς και των εθνικών και 

                                                 
250 V. Muntarbhorn, Child Rights and Social Clauses: Child Labour Elimination as a Social Cause?, 
1998,  6 The International Journal of Children’s Rights, σσ.270-277. 
251 F.J MANSOOR,The WTO versus the ILO and the case of Child Labour, Wed Journal of Current 
Legal Issues,2004,http://webjcli.ncl.ac.uk/2004/issue2/mansoor2.html 
252 By Franziska HUMBERT, WTO Appellate Body, Geneva, The Challenge of Child Labour in 
International Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law, 2009, Chapter 5 &6. 
253  Η ECPAT αντιμετωπίζει θέματα εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών σε όλες τις 
μορφές της και έχει εθνικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Βλ. 
http://www.ecpat.net/eng/ecpat_network/history.asp 
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διεθνών αρχών254. Για παράδειγμα, οι «Άμυνα για τα παιδιά διεθνώς», «Terre 

des homes» και «International Abolitionist Federation» εμπλέκονται σε 

ποινικές διαδικασίες ενάντια στο συγγραφέα του Οδηγού Spartacus, ως 

πολιτικοί ενάγοντες για τα παιδιά που αφορά255. 

Επίσης, η ΜΚΟ με τίτλο «Global March Against Child Labour», μια 

πρωτοβουλία που περιλαμβάνει παιδιά στρατιώτες από όλο τον κόσμο. Η 

πρωτοβουλία αυτή ήταν ιδέα του Γεν. Γραμματέα της ΔΟΕ και δημιουργήθηκε 

κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Εργατικού Συνεδρίου το 1998, έχει κάνει 

σημαντικό έργο στον αγώνα κατά της παιδικής εργασίας256. Ωστόσο, η 

Οργάνωση δεν έγινε δεκτή για να μιλήσει στο συνέδριο για τη σύνταξη της 

ΔΣΕ 182. 

Πράγματι, ο ρόλος των ΜΚΟ στη σύνταξη των διεθνών συνθηκών είναι 

αντικείμενο τεράστιου ακαδημαϊκού ενδαφέροντος και στην περίπτωση των 

διεθνών συνθηκών εργασίας τουλάχιστον, κάπως αμφιλεγόμενο. Κάποιοι 

οργανισμοί - κοινωνικοί εταίροι της ΔΟΕ βλέπουν την εμπλοκή των ΜΚΟ ως 

απειλή στην παραδοσιακή «τρισδιάστατη» οργάνωση της ΔΟΕ, όπου οι 

ενώσεις εργατών και εργοδοτών είχαν πρωταρχικό ρόλο στην εφαρμογή των 

διεθνών συνθηκών της ΔΟΕ, όπως οι ΔΣΕ 138 και 182257. Φαίνεται ότι 

φοβούνται το γεγονός ότι αν άλλοι ΜΚΟ αποκτήσουν μεγαλύτερο κύρος, θα 

υποβαθμιστούν στο επίπεδο «συνηθισμένων» ΜΚΟ. 

Οι ΜΚΟ και οι συνεργασίες ΜΚΟ υπήρξαν πολύ πιο ενεργές στην ανάπτυξη 

κανόνων για την παιδική εργασία έξω από τη ΔΟΕ. Χαρακτηριστικές είναι η 

Εκστρατεία για το τέλος της παιδικής πορνείας στον Ασιατικό Τουρισμό 

(ECPAT) και η Συνεργασία για το τέλος της χρήσης παιδιών στρατιωτών 

(CSC)258. Αυτές οι δύο ΜΚΟ εργάστηκαν ενεργά για τους κανόνες που 

                                                 
254 Για περισσότερα αναφορικά με τη δραστηριοποίηση των ΜΚΟ στην προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων βλ. ERICA BURMAN, Local, Global or Globalized? Child Development and  International 
Child Rights Legislation, 1996 3, σ. 45-66 διαθέσιμο σε: 
http://chd.sagepub.com/content/3/1/45.full.pdf+html. Επίσης, Jackie SMITH, Ron PAGNUCCO and 
George A. LOPEZ Globalizing Human Rights: The Work of Transnational Human Rights NGOs in the 
1990s, Human Rights Quarterly Vol. 20, No. 2 (May, 1998), σ. 379-412, The Johns Hopkins University 
Press, Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/762770 
255 Ο Οδηγός Spartacus είναι ένας οδηγός με πληροφορίες σχετικά με το που μπορεί κάποιος για 
ομόφυλους και εκδιδόμενα παιδιά παγκοσμίως, βλ. Monitoring Children’s Rights, σελ. 422. 
256 Για περισσότερα σχετικά με τη δράση της ΜΚΟ στον τομέα της παιδικής εργασίας, αλλά και της 
παράνομης διακίνησης και εμπορίας παιδιών βλ. ιστότοπο της ΜΚΟ: http://www.globalmarch.org 
257 Ans KOLK, Rob van TULDER, A Comparison of International Business and Stakeholder Codes, 
Journal of Business Ethics 36, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002, σ. 291-301. 
258 Βλ.ιστοσελίδα της ΜΚΟ: 
 http://www.childsoldiers.org/cs/childsoldiers.nsf/displaymessage/about_the_csc?opendocument 
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περιέχονται στα δύο πρόσθετα πρωτόκολλα της ΔΣΔΠ που υιοθετήθηκαν το 

2000259.  

Ειδικότερα, η Οργάνωση «ECPAT» σε συνεργασία με τη UNICEF και άλλες 

ΜΚΟ διοργάνωσαν δύο φορές το Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της εμπορικής 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών με συμμετοχή παιδιών. Μάλιστα, το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της Εμπορικής Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης των παιδιών, το οποίο διεξήχθη στη Γιοκοχάμα το Δεκέμβριο 

του 2001, είχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή παιδιών, τα οποία κατέληξαν στη 

σύνταξη και υιοθέτηση ενός κειμένου260. Ωστόσο, τα ίδια τα παιδιά μέχρι τώρα 

είχαν πολύ μικρή συμμετοχή στις ρυθμίσεις για τα δικά τους ζητήματα.  

                                                 
259 Didier REYNAERT, Maria BOUVERNE-DE-BIE, Stijn VANDEVELDE, A Review of Children’s Rights 
Literature since the Adoption of the UNCRC, 2009 16, σ. 518-534, διαθέσιμο σε: 
http://chd.sagepub.com/content/16/4/518.full.pdf+html 
260  Βλ. Final Appeal of Children and Young People (2001), διαθέσιμο σε 
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5203.pdf 
Πρόκειται για μια αναφορά των παιδιών του κόσμου προς τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δεν συμμετείχαν στο συνέδριο. Με αυτό το κείμενο τα παιδιά ζητούν από 
τις κυβερνήσεις να δείξουν πολιτική θέληση για την εφαρμογή των δεσμεύσεων για τον αγώνα κατά της 
εμπορικής σεξουαλικής ελκμετάλλευσης των παιδιών.  
Το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο ενάντια στην Εμπορική Σεξουαλική Εκμετάλλευση των Παιδιών έλαβε 
χώρα στην Στοκχόλμη το 1996, όπου υιοθετήθηκε από 122 χώρες «η Διακήρυξη της Στοκχόλμης και η 
Ατζέντα για Δράση». Με τον τρόπο αυτό τα κράτη δεσμεύονταν να αναπτύξουν στρατηγικές και σχέδια 
δράσης με κατευθυντήριες οδηγίες. Σήμερα το έχουν υπογραψει 161 χώρες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ III:  

Το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Παιδική Εργασία 
στην Ευρώπη 
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1. H Δράση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 
Οργανισμών 

Πολλοί θα πίστευαν ότι η παιδική εργασία στην Ευρώπη ανήκει στο 

παρελθόν. Τα στοιχεία, ωστόσο, των ερευνών δείχνουν ότι η παιδική εργασία 

παραμένει σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα με την αύξηση της 

οικονομικής κρίσης261. Κάθε μέρα παιδιά γίνονται θύματα λαθρεμπόριου 

λευκής σαρκός ή σεξουαλικής κακοποίησης. Τα παιδιά που έρχονται στην ΕΕ 

από τρίτες χώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν πολλές και σοβαρές απειλές 

ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Οι χώρες που παρουσιάζουν υψηλά 

ποσοστά παιδικής εργασίας στην Ευρώπη, είναι Αλβανία, Βουλγαρία, 

Γεωργία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία και 

Ουκρανία262. 

Έντονη ανησυχία και προβληματισμός, ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα χρόνια, 

οδήγησαν σε μια σειρά από δράσεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε επίπεδο 

Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ). Οι ΜΚΟ και οι ιδιωτικές δράσεις δεν έλειψαν 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο263. 

 

1.1. Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
Ο παλαιότερος ευρωπαϊκός οργανισμός είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης 

(ΣτΕ). Το ΣτΕ είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1949 

και σήμερα έχει 47 κράτη μέλη. Κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να γίνει μέλος 

του Συμβουλίου, αν αποδεχθεί τις αρχές της ατομικής και πολιτικής 

ελευθερίας και την τήρηση του νόμου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών στον τόπο του264.  

Το ΣτΕ υπήρξε πολύ ενεργό στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Αρκετές από τις πράξεις του έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα μέλη του 

(όπως η ΕΣΔΑ και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης). Τόσο η Επιτροπή 

Υπουργών, όσο και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΣτΕ έχουν υιοθετήσει 

συστάσεις που αφορούν άμεσα στην προστασία των παιδιών.  

                                                 
261 Το 19% των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Βλ. επίσης 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm  
262 Ό.π. 
263  Βλ. αναλυτικά παρακάτω Ευρωπαϊκό φόρουμ για τα δικαιώματα των παιδιών. 
264 Βλ. Αναλυτικότερα επίσημη ιστοσελίδα οργανισμού http://hub.coe.int/ 
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Οι σημαντικότερες πράξεις που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΣτΕ αναφορικά 

με τα δικαιώματα των παιδιών και ειδικότερα με το ζήτημα που εξετάζεται 

στην παρούσα διατριβή είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (1950), η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού (1996) και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης  καθώς και η 

αναθεωρημένη του μορφή. 

 

1.1.1.  Ευρωπαϊκή  Σύμβαση  για  την  Προστασία  των  Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών   
Το ΣτΕ έχοντας ως ένα από τους βασικούς στόχους του την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων προχώρησε στην υιοθέτηση της Σύμβασης για την 

Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, 

η οποία είναι ευρέως γνωστή ως Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), (The Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms - European Convention on Human Rights (ECHR) ) ή 

Σύμβαση της Ρώμης (1950)265. Η ΕΣΔΑ ψηφίστηκε στη Ρώμη στις 4 

Νοεμβρίου 1950 από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τέθηκε 

σε ισχύ το 1953. Αποτελεί κείμενο που αντιστοιχεί, αλλά δεν ταυτίζεται, με 

θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαϊκών Συνταγμάτων και υπήρξε σημαντικό 

ορόσημο αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχοντας ως κύριο σκοπό 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών. 

Η ΕΣΔΑ θεσπίστηκε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν υπήρχε 

η ανάγκη της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της εξασφάλισης της 

ελευθερίας των ατόμων από παράνομες κρατικές παρεμβάσεις και ήταν 

ουσιαστικά η απάντηση του ΣτΕ στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων μεταξύ 1933 και 1945266. Απώτερος στόχος της Σύμβασης ήταν 

η ενίσχυση ορισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία είχαν ήδη 

                                                 
265 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, CETS No. 5, (ΝΔ 53/1974, ΦΕΚ Α' 256, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που επέφερε το 
11ο Πρωτόκολλο, που κυρώθηκε με το Ν. 2400/1996, ΦΕΚ Α' 96), Επίσης, βλ. Π.Νάσκου-Περράκη, 
Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, Συμβ. Κ. 
Χαϊνογλου, Μ. Βάγιας, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2009. 
266 Geraldine Van BEUREN, The International Law in the Rights of the Child, ό.π., σελ. 403. 
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διατυπωθεί στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(1948).  

Όλα τα κράτη μέλη του ΣτΕ είναι μέρη στην ΕΣΔΑ. Μέχρι σήμερα έχει 

τροποποιηθεί με 16 Πρωτόκολλα και αποτελεί μία σύμβαση που επηρεάζει 

δραστικά τις εσωτερικές βιοτικές δημόσιες ή ιδιωτικές σχέσεις, αφού στα 

κράτη που εισήχθη εφαρμόστηκε άμεσα ως εσωτερικό δίκαιο καθιερώνοντας 

ελευθερίες προς τα άτομα, τα οποία απέκτησαν θετικές απαιτήσεις από το 

κράτος. 

Από την ανάγνωση των άρθρων της ΕΣΔΑ βλέπει κάποιος ότι στο πρώτο 

άρθρο, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα, γίνεται γενική αναφορά σε 

οποιονδήποτε άνθρωπο. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι ελευθερίες που 

περιέχονται στην ΕΣΔΑ πρέπει να παρέχονται στον καθένα, και ότι τα 

Συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να πράξουν ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να 

διασφαλίσουν τις ελευθερίες σε όλους όσους διαμένουν στην επικράτειά τους.  

Η γενική αυτή αναφορά, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, περιλαμβάνει και τα 

παιδιά.  Κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μέσω αυτών των άρθρων έχουν τη 

δυνατότητα να προσφύγουν στο δικαστήριο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με τους 

γονείς τους προκειμένου να διεκδικήσουν τις ελευθερίες τους267.  

Ωστόσο, ενώ η ΕΣΔΑ προσπαθεί να εδραιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

μέσα σε αυτά τα δικαιώματα των παιδιών, η παράλειψη της ακριβούς και 

ρητής αναφοράς στα δικαιώματα των παιδιών ουσιαστικά τα τοποθετεί σε 

μειονεκτική θέση σε σχέση με τους άνδρες και τις γυναίκες. Μία άποψη 

σχετική με το θέμα είναι ότι τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως θύματα και όχι ως 

ανθρώπινα όντα ικανά να συμβάλουν στο μέλλον τους και να το 

διαμορφώσουν268. Αντίστοιχα και αναφορικά με το θέμα της παιδικής 

εργασίας δεν γίνεται καμία απολύτως ρητή αναφορά στην ΕΣΔΑ.  

Επομένως, για ακόμα μία φορά τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως θύματα της 

εργασίας των ανηλίκων και κατά συνέπεια πρέπει να προστατευτούν από 

αυτή. Αντίστοιχα, δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η παιδική εργασία 

είναι μία πραγματικότητα, στην οποία μπορεί και κάποια παιδιά να συναινούν 

                                                 
267 Wendy ZELDIN, Children’s Rights: International Laws, The Library of Congress, 2007. Επίσης, βλ. 
Ursula KILKELLY, The Best of Both Worlds for Children’s Rights? Interpreting the European Convention 
on Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child, Human Rights Quarterly 
311 (2001), διαθέσιμο σε http://muse.jhu.edu/journals/human_rights_quarterly/v023/23.2kilkelly.pdf 
268 Ό.π.. 
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οικειοθελώς, και κατά συνέπεια να πρέπει να τεθούν κάποια όρια προκειμένου 

να τα προστατεύσουν269. 

 

Τα άρθρα που αναφέρονται, έστω και έμμεσα στην παιδική εργασία είναι τα 

ακόλουθα:  

 

Άρθρο 3  

«Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν 

απανθρώπους ή εξευτελιστικάς» 

Το δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 3, σε αντίθεση προς τα 

περισσότερα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ, είναι απόλυτο270. 

Αυτό σημαίνει ότι η υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή 

εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο, ούτε 

ακόμα και για την αντιμετώπιση κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους, τη 

σωτηρία της ζωής του ανθρώπου, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ή του 

οργανωμένου εγκλήματος και σε καμία περίπτωση η συμπεριφορά του 

θύματος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους μεταχείριση. 

Κατά την έννοια του άρθρου 3, το κράτος έχει υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα 

που διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας 

του δεν θα υποστούν βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική 

μεταχείριση, όχι μόνο από τις κρατικές αρχές, αλλά και από ιδιώτες. Τα μέτρα 

αυτά πρέπει να παρέχουν αποτελεσματική προστασία, ιδίως στα παιδιά και 

άλλες ευάλωτες ομάδες και περιλαμβάνουν ενέργειες για την πρόληψη μιας 

                                                 
269 Ma n fr e d L O WI SCH, Labor Law in Europe, R it su me ik a n L a w R e vie w, No . 20, 2003. 
270  Βλ. ΕΔΔΑ, απόφαση της 21.1.2011 M.S.S. κατά Ελλάδας και Βελγίου, σκ. 218, 223-224, απόφαση 
της 05.4.2011 Rahimi κατά Ελλάδας). Ως προς τον ορισμό του όρου «βασανιστήρια» στην «ελληνική 
υπόθεση», όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η 
οποία εξέτασε την προσφυγή των κυβερνήσεων Δανίας, Νορβηγίας, Σουηδίας και Ολλανδίας κατά της 
ελληνικής στρατιωτικής κυβέρνησης, έκρινε ότι οι πράξεις στις οποίες το διδακτορικό καθεστώς υπέβαλε 
τους πολιτικούς κρατούμενους, όπως η φάλαγγα, οι άγριοι ξυλοδαρμοί, τα ηλεκτροσόκ, οι εικονικές 
εκτελέσεις, συνιστούσαν βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση, χωρίς όμως να προχωρήσει σε 
διαχωρισμό των δύο αυτών εννοιών (ΕΕπιτροπήΔΑ, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και Ολλανδία κατά 
Ελλάδας, Έκθεση της 5.11.1969, Yearbook 12, σελ. 498-505). Την περίοδο της δικτατορίας, οι σχέσεις 
της Ελλάδας και της Ευρώπης περιήλθαν σε μια κατάσταση, όπως την αποκαλεί ο καθηγητής Πάνος 
Καζάκος, ελεγχόμενης κρίσης (σε Πάνος Καζάκο, «Από κρίση σε κρίση. Οικονομία και δικτατορία, 1967-
1974», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών,τομ. ΙΣΤ, 2000, σελ. 291). Συνέπεια ήταν η 
Ελλάδα (μετά από προτροπή της Βρετανίας) να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης τον 
Δεκέμβριο του 1969 για να προλάβει καταδίκη της για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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τέτοιας μεταχείρισης, εφόσον οι αρχές γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν το 

πρόβλημα271. 

Όσον αφορά στον ορισμό των εννοιών του άρθρου η ερμηνεία δόθηκε από το 

ΕΔΔΑ. Πρώτη φορά που διαπίστωσε το ΕΔΔΑ παραβίαση του άρθρου 3 ήταν 

το 1966 σε μια υπόθεση κατά της Τουρκίας272. Σύμφωνα με τον ορισμό που 

έδωσε το ΕΔΔΑ με τον όρο «βασανιστήρια» ορίζεται η ηθελημένη 

απάνθρωπη μεταχείριση που προκαλεί πολύ σοβαρό και άγριο πόνο273.  

Ως προς τον όρο «απάνθρωπή ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία» 

χαρακτηριστική ήταν η θέση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση �calan κατά 

Τουρκίας274, όπου έκρινε ότι η επιβολή θανατικής ποινής στο πλαίσιο δίκης 

που δεν πληρούσε τα κριτήρια της «δίκαιης δίκης» σύμφωνα με το άρθρο 6 

της ΕΣΔΑ, από ένα δικαστήριο του οποίου η ανεξαρτησία και η αμεροληψία 

αμφισβητούνταν, αποτέλεσε απάνθρωπη μεταχείριση275. 

 

Άρθρο 4 

«1. Ουδείς δύναται να κρατηθή εις δουλείαν ή ειλωτείαν. 

  2. Ουδείς δύναται να υποχρεωθή εις αναγκαστικήν ή υποχρεωτικήν 

εργασίαν. 

  3. Δεν θεωρείται ως «αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία» υπό την έννοιαν 

του παρόντος άρθρου: 

α) πάσα εργασία ζητουμένη παρά προσώπου κρατουμένου συμφώνως προς 

τας διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης Συμβάσεως ή κατά την διάρκειαν 

της υπό όρους απολύσεώς του. 

                                                 
271 Βλ. ΕΔΔΑ αποφάσεις της 10.5.2001, Ζ κατά Η.Β., Ολομ., σκ. 73, της 23.9.1998, Α κατά Η.Β. σκ.22 
κ.α. Η κρατική προστασία μπορεί να αφορά στην προστασία των παιδιών ακόμη και από τους ίδους 
τους γονείς τους (βλ. ΕΔΔΑ απόφαση της 10.5.2001, Ζ κατά Η.Β., Ολομ.). 
272 ΕΔΔΑ απόφαση της 18.12.1996, Aksoy κατά Τουρκίας, σκ. 64. Βλ. ΛΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ερμηνεία κατ’άρθρο, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2013. 
273 Βλ. και απόφαση ΕΔΔΑ της 10.10.2000, Aydin κατά Τουρκίας, όπου το ΕΔΔΑ χαρακτήρισε ως 
βασανιστήριο και το βιασμό μιας νεαρής κοπέλας από αστυνομικούς. Αλλά και πιο πρόσφατη, η οποία 
αποτέλεσε ορόσημο κατά τον Σισιλιάνο στην νομολογία του ΕΔΔΑ, η απόφαση Selmouni κατά Γαλλίας, 
όπου το ΕΔΔΑ έκρινε ότι οι πράξεις σωματικής και ψυχικής βίας που υπέστη ο προσφεύγων ήταν 
ιδιαίτερα σκληρές και απάνθρωπες και προκάλεσαν έντονο πόνο και για το λόγο αυτό χαρακτηρίστικαν 
ως βασανιστήρια. Βλ. ΛΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, Ερμηνεία κατ’άρθρο, ό.π., 2013. 
274 ΕΔΔΑ απόφαση της 12.5.2005 �calan κατά Τουρκίας. 
275  Περισσότερα για το άρθρο 3 βλ σε CASSESE A., Prohibition of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment σε Macdonald, R/Matscher, F./Petzold, The European System for the 
Protection of Human Rights, Dodrecht: Martinus Nijhoff, 1993, σελ. 225-261,  αλλά και μεγάλη σχετική 
βιβλιογραφία σε ΛΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, Ερμηνεία κατ’άρθρο, 2013, ό.π., σελ. 99 επ.  
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β) πάσα υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως ή, εις την περίπτωσιν των εχόντων 

αντιρρήσεις συνειδήσεως εις τας χώρας όπου τούτο αναγνωρίζεται ως 

νόμιμον, πάσα άλλη υπηρεσία εις αντικατάστασιν της υποχρεωτικής 

στρατιωτικης υπηρεσίας. 

γ) πάσα υπηρεσία ζητουμένη εις περίπτωσιν κρίσεων ή θεομηνιώ, αι οποίαι 

απειλούν την ζωήν ή την ευδαιμονίαν του συνόλου. 

δ) πάσα εργασία ή υπηρεσία απαρτίζουσα μέρος των τακτικών υποχρεώσεων 

του πολίτου». 

Το δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της ΕΣΔΑ είναι και αυτό 

απόλυτο276. Δηλαδή, η υποβολή προσώπου σε καθεστώς δουλείας ή 

ειλωτείας ή αναγκαστικής εργασίας δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο277. Χωρίς 

να ορίζει τον όρο «δουλεία» η Σύμβαση στο άρθρο αυτό επαναδιατυπώνει την 

απαγόρευσή της και συμπληρώνει σε αυτή την απαγόρευση της αναγκαστικής 

ή υποχρεωτικής εργασίας (forced or compulsory labour)278. Πρόκειται για μια 

από τις θεμελιώδεις διατάξεις, από την οποία δεν επιτρέπεται παρέκκλιση 

ακόμα και στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που καταγράφει το άρθρο 15 

παρ. 2 ΕΣΔΑ279. Το ΕΔΔΑ σπάνια έχει διαπιστώσει ότι ένα συμβαλλόμενο 

κράτος παραβίασε τις συναφείς υποχρεώσεις του υπό την παράγραφο 1 του 

άρθρου 4280. Την ερμηνεία των παραπάνω όρων «δουλεία» και «ειλωτεία» 

ανέλαβε πάλι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου281.   

                                                 
276  Αντ. ΜΑΓΓΑΝΑΣ , Λ. ΚΑΡΑΤΖΑ, Γ. ΚΤΙΣΤΑΚΙΣ, Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου: Αποφάσεις και Πρακτική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ό.π. σελ.69. 
277 Βλ. ΕΔΔΑ ειδικά ως προς την αναγκαστική εργασία αποφάσεις της 20.6.2006 Zarb Adami 
κατά Μάλτας, σκ. 43, της 23.11.1983 Van der Mussele κατά Βελγίου, σκ.32). 
278 Αυτή η απαγόρευση υπήρχε και πριν στη ΔΣΕ 29 (1930). 
279 Άρθρον 15.- 1. Εν περιπτώσει πολέμου ή ετέρου δημοσίου κινδύνου απειλούντος την ζωήν του 
έθνους, έκαστον υψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται να λάβη μέτρα κατά παράβασιν των υπό της 
παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων υποχρεώσεων, εν τω απαιτουμένω υπό της καταστάσεως 
απολύτως αναγκαίω ορίω και υπό τον όρον όπως τα μέτρα ταύτα μη αντιτίθενται εις τας άλλας 
υποχρεώσεις τας απορρεούσας εκ του διεθνούς δικαίου. 
2. Η προηγουμένη διάταξις, ουδεμίαν επιτρέπει παράβασιν του άρθου 2, ειμή δια την περίπτωσιν 
θανάτου συνεπεία κανονικών πολεμικών πράξεων, ή των άρθρων 3, 4 (παρ. 1) και 7. 
3. Τα ασκούντα το δικαίωμα τούτο παραβάσεως υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη τηρούν τον Γενικόν 
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης πλήρως ενήμερον των ληφθέντων μέτρων, ως και των αιτίων 
τα οποία τα προεκάλεσαν. Οφείλουν ωσαύτως να πληροφορήσωσι τον Γενικόν Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης περί της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέτρα ταύτα έπαυσαν ισχύοντα και 
αι διατάξεις της Συμβάσεως ετέθησαν εκ νέου εν πλήρει ισχύϊ. 
280 Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Μηχανισμοί Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2009,  ό.π., 
σελ. 375. 
281 Van Droogenbroeck κατά Βελγίου, Απόφαση της Επιτροπής επί του Παραδεκτού, DR 12 
σελ. 57 (υποβολή καθ’ υποτροπή εγκληματία σε εργασία υπό διοικητική παρακολούθηση –μη 
παραβίαση του άρθρου 4 ΕΣΔΑ, καθώς το μέτρο ήταν περιορισμένης διάρκειας, τελούσε υπό 
δικαστικό έλεγχο και δεν επηρέαζε την νομική κατάσταση του πολίτη). Στο ίδιο πνεύμα 
κινήθηκε και το Δικαστήριο , Απόφαση της 24 Ιουνίου 1982, Τμήμα Ευρείας Συνθεσης, παρ. 
59. Σημειωτέον ότι το ΕΔΔΑ στην Απόφαση επί του Παραδεκτού στην Υπόθεση Seguin κατά Γαλλίας, 
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Ειδικά για την έννοια της δουλείας, το ΕΔΔΑ υιοθέτησε αρχικά τον ορισμό της 

Διεθνούς Σύμβασης κατά της δουλείας του 1927, σύμφωνα με τον οποίο 

δουλεία είναι η κατάσταση του ατόμου, στο οποίο ασκούνται οι εξουσίες που 

απορρέουν από το δικαίωμα της κυριότητας και της νομικής ιδιοκτησίας ή 

ορισμένες απο αυτές (βλ. ΕΔΔΑ απόφαση της 26.7.2005, Siliadin κατά 

Γαλλίας, σκ. 122)282. Στη συνέχεια, το ΕΔΔΑ έλαβε υπόψη του τη νομολογία 

του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία, σύμφωνα 

με την οποία η παραδοσιακή αντίληψη για τη δουλεία έχει εξελιχθεί, ώστε να 

περιλαμβάνει πλέον διάφορες σύγχρονες μορφές δουλείας που βασίζονται 

στην άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών της κυριότητας επί φυσικών 

προσώπων. Η ειλωτεία, από την άλλη, είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή μορφή 

στέρησης της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει την υποχρέωση παροχής 

ορισμένων υπηρεσιών σε άλλο πρόσωπο, διαβίωση εντός της ιδιοκτησίας του 

προσώπου αυτού και αδυναμία μεταβολής της κατάστασης283. Το ΕΔΔΑ 

έκρινε ότι η ειλωτεία συνδέεται εννοιολογικά με τη δουλεία, ωστόσο, η 

ουσιώδης διαφορά μεταξύ των δύο έγγειται στο αίσθημα του «είλωτα» ότι η 

κατάστασή του είναι αμετάλλακτη, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε 

πιθανότητα ανατροπής της284. 

Όσον αφορά στην έννοια της αναγκαστικής εργασίας, στην απόφασή της με 

αριθμό 7641/76285 η Επιτροπή αναφέρεται σχετικά στις Διεθνείς Συμβάσεις 

Εργασίας της ΔΟΕ και συγκεκριμένα στη ΔΣΕ 105286, στην οποία 

αναγνωρίζονται πέντε μορφές αναγκαστικής εργασίας. Επομένως, η 

αναγκαστική εργασία μπορεί να είναι α) μέτρο εξαναγκασμού ή πολιτικής 

διαπαιδαγώγησης ή μορφή κύρωσης σε άτομα που έχουν ή εκφράζουν 

πολιτικές γνώμες ή εκδηλώνουν την ιδεολογική τους αντίθεση προς την 

υπάρχουσα πολιτική, κοινωνική και οικονομική τάξη, β) μέθοδος 

επιστράτευσης και χρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού για σκοπούς 

                                                                                                                                            
υπογράμμισε πως «ειλωτεία» στο πλαίσιο της ΕΔΔΑ σημαίνει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών που 
επιβάλλεται με τη χρήση εξαναγκασμού και η οποία είναι συνδεδεμενη με την έννοια της δουλείας.(βλ. 
Π. Νάσκου-Περράκη, Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, θεωρία 
και πρακτική, 2009, ό.π., σελ.375) 
282 Αντώνης ΜΑΓΓΑΝΑΣ, Λίλα ΚΑΡΑΤΖΑ, Γιάννης ΚΤΙΣΤΑΚΙΣ, Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου: Αποφάσεις και Πρακτική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ.70. 
283 βλ. Απόφαση Siliadin κατά Γαλλίας παρακάτω. Επίσης αναφορικά με τους ορισμούς των δύο 
εννοιών  Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς 
πράξεις, θεωρία και πρακτική, 2009, ό.π., σελ. 375. 
284 ΕΔΔΑ απόφαση της 11.10.2012, C. N. και V. κατά Γαλλίας, σκ. 91.                                                               
285  Dec. 11.12.76, D.R. 10 σ. 224 (229-230). 
286 Η ΔΣΕ 105 κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.Δ. 4221/61 (ΦΕΚ  173/Α/19-6-61). 
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οικονομικής ανάπτυξης, γ) μέτρο πειθαρχίας στην εργασία, δ) κύρωση για τη 

συμμετοχή σε απεργία, ή ε) μέτρο φυλετικής, κοινωνικής, εθνικής ή 

θρησκευτικής διάκρισης. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής στοιχεία που 

συνιστούν μια εργασία ως αναγκαστική είναι, πρώτα, το γεγονός ότι η εργασία 

ή η υπηρεσία εκτελείται από τον εργαζόμενο σε αντίθεση με τη θέλησή του 

και, δεύτερον, ότι η εργασία ή η υπηρεσία είναι άδικες ή καταπιεστικές, ή από 

τη φύση τους περιέχουν αναπόφευκτη σκληρότητα και κακουχία287. 

Το ΕΔΔΑ λαμβάνει ως αφετηρία τον ορισμό που δίνεται στην  ΔΣΕ 29 (1930), 

δηλαδή κάθε εργασία ή υπηρεσία που απαιτείται από ένα άτομο, υπό την 

απειλή οποιασδήποτε ποινής, για τις οποίες αυτό το άτομο δεν προσφέρθηκε 

με τη θέλησή του288. Για τον προσδιορισμό μιας εργασίας ως αναγκαστικής ή 

υποχρεωτικής εξετάζεται, αν η εργασία αφορά σε φυσιολογικές ή κανονικές ή 

συνήθεις εργασίες αυτού, από τον οποίο απαιτείται. Συνεπώς και μια 

αμειβόμενη εργασία μπορεί να είναι αναγκαστική ή υποχρεωτική, αν δεν 

εμπίπτει στα όρια του φυσιολογικού, αλλά και με βάση την αρχή της 

αναλογικότητας289. 

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι και η παράνομη διακίνηση ανθρώπων (human trafficking) 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 χωρίς να είναι αναγκαίο να 

προσδιορισθεί, αν αφορά σε δουλεία ή ειλωτεία ή αναγκαστική ή υποχρεωτική 

εργασία290. Πρόκειται για συμπεριφορά που από τη φύση της και το σκοπό 

της βασίζεται στην άσκηση εξουσιών που απορρέουν από το δικαίωμα 

κυριότητας. Αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως αντικείμενα που αγοράζονται 

και πωλούνται, προκειμένου να εξαναγκασθούν σε υποχρεωτική εργασία, 

κατά κανόνα για πενιχρή ή καθόλου αμοιβή, συνήθως στη βιομηχανία του 

αγοραίου έρωτα, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες. Η μορφή αυτής της 

εργασίας εμπεριέχει στενή παρακολούθηση των θυμάτων, χρήση βίας και 

απειλών σε βάρος τους, ενώ τα άτομα αυτά διαβιούν σε κακές συνθήκες291. 

                                                 
287  Donna GOMIEN, David HARRIS, Leo ZWAAK, Law and Practice of the European Convention on 
Human Rights and the European Social Charter, Council of Europe Publishing Edition du Conseil de 
l’Europe, 1996, σελ. 121. 
288 βλ. ΕΔΔΑ απόφαση της 23.11.1983 Van der Mussele κατά Βελγίου σκ.32  
289 Περισσότερα σε V. MANTOUVALOU, Servitude and Forced Labour in the 21st Century: The Human 
Rights of Domestic Workers, Iinternational Labor Journal, 2006, 35 (4), σελ. 395-414.  
290 A. GALAGHER, The International Law of Human Trafficking, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010, σελ. Lviii, 535. 
291 βλ. ΕΔΔΑ απόφαση της 7.1.2010, Rantsev κατά Κύπρου και Ρωσίας, σκ. 281-283 
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Με βάση το άρθρο 4 τα κράτη έχουν την υποχρέωση να θεσπίζουν 

κατάλληλες ποινικές διατάξεις προκειμένου να καταστείλουν αποτελεσματικά 

κάθε συμπεριφορά απαγορευμένη από το άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά 

στην παράνομη διακίνηση προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των 

παιδιών, το κράτος οφείλει να θεσπίσει ειδικές ποινικές διατάξεις κατά της 

ενλόγω πρακτικής, αλλά και να λάβει κατάλληλα μέτρα, με τα οποία να 

ρυθμίζει τη λειτουργία επιχειρήσεων που συνήθως χρησιμοποιούνται ως 

«βιτρίνα», αλλά και την προσαρμογή των κανόνων μεταναστευτικής πολιτικής.  

Το ΕΔΔΑ δεν έχει εκδώσει ως τη στιγμή που συγγράφεται η παρούσα 

αποφάσεις επί προσφυγών περί παραβίασης του άρθρου 4 από την Ελλάδα. 

 

1.1.1.1. Υπόθεση Siliadin (Αναγκαστική εργασία - δουλεία ανήλικης) 
Χαρακτηριστική υπόθεση αναγκαστικής εργασίας που αντιμετώπισε το ΕΔΔΑ 

είναι η υπόθεση Siliadin292. Στην υπόθεση αυτή εξετάστηκε η πιο ακραία 

μορφή δουλείας. Το Δικαστήριο υπογράμμισε την έκταση και το μέγεθος, κατά 

το οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να στερηθεί τα θεμελιώδη και πιο ουσιαστικά 

δικαιώματά του.  

Συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα έφθασε σε ηλικία 15 χρόνων από το Τόγκο 

στη Γαλλία, συνοδευόμενη από ένα πρόσωπο, στο οποίο την εμπιστεύθηκε ο 

πατέρας της, προκειμένου να εργασθεί  μέχρι την εξόφληση του αεροπορικού 

της εισητηρίου, να τακτοποιηθεί διοικητικά και να σπουδάσει. Αντ’αυτών, 

αφού η προσφεύγουσα εργάστηκε για λίγους μήνες για τον συνοδό της, 

παραδόθηκε από αυτόν σε μια οικογένεια, στην οποία για αρκετά χρόνια 

εργαζόταν επί 15 ώρες την ημέρα, επί 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς αργείες 

και χωρίς να πληρωθεί ποτέ, χωρίς να σπουδάσει και χωρίς να αποκτήσει 

δελτίο ταυτότητας ή άλλα έγγραφα για την προσωπική της κατάσταση. Η 

εργασία της ήταν να καθαρίζει το σπίτι και να φροντίζει τα παιδιά. Κοιμόταν 

στο δωμάτιο των παιδιών, πάνω σε ένα στρώμα και έβγαινε από το σπίτι 

μόνο για να συνοδεύσει τα παιδιά στο σχολείο ή σε άλλες δραστηριότητές 

τους.  

Το ΕΔΔΑ, αφού επισήμανε ότι η προσφεύγουσα δεν είχε επιλέξει με τη 

θέλησή της να εργάζεται για την πιο πάνω οικογένεια, και ενώ ήταν ανήλικη, 

                                                 
292 ΕΔΔΑ απόφαση 26.7.2005 Siliadin κατά Γαλλίας. 
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χωρίς πόρους και προσωπικά έγγραφα σε μία ξένη χώρα, βρισκόταν στο 

έλεος της οικογένειας αυτής, έκρινε ότι ενόψει όλων των ανωτέρω δεδομένων 

η προσφεύγουσα διαβιούσε στην πιο πάνω οικογένεια σε καθεστώς 

ειλωτείας. Το ΕΔΔΑ αποφάσισε ότι οι συνθήκες που ζούσε και εργαζόταν η 

ανήλικη ερχόταν σε αντίθεση με το άρθρο 4 της ΕΣΔΑ. 

 

1.1.2. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
Σημαντικό σημείο αναφοράς στην εργασία των ανηλίκων είναι και ο 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΚΧ -European Social Charter)293, ο οποίος 

εγκρίθηκε αρχικά το 1961 και άρχισε να ισχύει από τις 26 Φεβρουαρίου 1965, 

σύμφωνα με το άρθο 35. Ο ΕΚΧ συνομολογήθηκε από τα κράτη μέλη του ΣτΕ 

και υπογράφηκε στο Τορίνο της Ιταλίας τη 18η Οκτωβρίου 1961 και, στη 

συνέχεια, αναθεωρήθηκε το 1996294.  

Εκτός από τη Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία κατοχυρώνονταν τα ατομικά 

και πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες, το ΣτΕ έκρινε σκόπιμο να προβεί και 

στην κοινωνική προστασία του ατόμου με τη σύνταξη του ΕΚΧ, ο οποίος 

διακηρύσσει την πολιτική του Οργανισμού αυτού στο κοινωνικό επίπεδο295. O 

EKX, άλλωστε, θεωρείται το κοινωνικό συμπλήρωμα της ΕΣΔΑ, χωρίς όμως 

να προβλέπει κυρωτικό μηχανισμό296. Την εκπόνηση και διατύπωση του 

Χάρτη επιφορτίσθηκε η Κοινωνική Επιτροπή του ΣτΕ.  

Ο ΕΚΧ αποτελεί την πλέον σύγχρονη έκφραση των γενικών αρχών του 

Εργατικού Δικαίου297. Ο ΕΚΧ του 1961 και ο αναθεωρημένος ΕΚΧ του 1996, 

περιέχουν εκτενείς διατάξεις για την προστασία των παιδιών στην εργασία298. 

Ο ΕΚΧ, σε αντίθεση με τη ΔΣΔΠ, προσεγγίζει το ζήτημα της προστασίας του 

παιδιού από την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση, αλλά και γενικότερα 

                                                 
293 Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Ευρωπαϊκών Συμβάσεων Νο. 35. Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Ν. 
1426 της 20/21 Μαρτίου 1984  (ΦΕΚ 32, τ. Α΄).  
294 Bλ. Council of Europe, European Social Charter σε:  
http://www.coe.int/monitoring/socialcharter/presentation/escrbooklet/English.pdf 
295 Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ΕΣΔΑ καταβλήθηκε προσπάθεια από τη Σοσιαλιστική 
πλευρά της Συμβουλευτικής Συνελεύσεως του ΣτΕ να περιληφθούν στη Σύμβαση και τα οικονομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα του ανθρώπου.  
296 Σοφία ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και το εν 
Ελλάδι Ισχύον Δίκαιον, σε Αρμενόπουλο, ΔΣΘ, έτος ΙΘ΄, Θεσσαλονίκη, σελ. 543-544, 549. 
297 Για μια αναλυτική παρουσίαση του ΕΚΧ βλ. μεταξύ άλλων Στ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ, Γιαν. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ, 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χώρος & Κοινωνικός Χάρτης: η Διεθνής, Κοινοτική και Ελληνική Διάσταση των 
ρυθμίσεων, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών – Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1990. Επίσης, βλ. P. 
NASKOU-PERRAKI, P. PAPAPASCHALIS, Child Protection in the framework of the Council of Europe, 
Ant. N. Sakkoulas, 2002. 
298  D.J.HARRIS and J. DARCY, The European Social Charter (Procedural Aspects of International Law 
Series), Transnational Publishers, 2001, σ.113-262 
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από κάθε φυσικό ή ηθικό κίνδυνο, στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας. Ο ΕΚΧ 

συμπληρώνοντας τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των ΗΕ και 

τη Σύμβαση της Ρώμης του 1950 καθιερώνει 19 αρχές, οι οποίες στην ουσία 

αποτελούν την απαρχή του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου με έμφαση στο 

δικαίωμα της εργασίας, της συνδικαλιστικής ελευθερίας, των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, της κοινωνικής ασφάλειας. 

Όσον αφορά ειδικότερα στα παιδιά, ο ΕΚΧ θεωρείται ένα από τα 

σημαντικότερα κείμενα του ΣτΕ299. Ο Χάρτης καθορίζει τις συνθήκες εργασίας 

και τα δικαιώματα των παιδιών. Ήδη από το προοίμιο του Χάρτη γίνεται 

σαφής αναφορά στην προστασία των παιδιών. Τονίζεται το γεγονός ότι τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να σεβαστούν τις αρχές που ορίζονται στο 

κείμενο και να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου οι αρχές αυτές να 

εφαρμοστούν.  

Ειδικότερα για τα παιδιά, στο σημείο 7 του Μέρους I του Προοιμίου 

αναφέρεται ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική προστασία ενάντια στους 

φυσικούς και ηθικούς κινδύνους, στους οποίους εκτίθενται300.  

Στη συνέχεια, στο Μέρος ΙΙ και συγκεκριμένα στο άρθρο 7 περιγράφεται η 

προστασία των παιδιών στον εργασιακό χώρο και προσδιορίζονται οι 

ειδικότερες σχετικές υποχρεώσεις των κρατών μελών: 

 

Άρθρο 7.- Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των 

παιδιών και των νεαρών προσώπων για προστασία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση :  

1. Να καθορίζουν το 15ο έτος της ηλικίας ως κατώτατο όριο ηλικίας για την 

είσοδο στην απασχόληση, με δυνατότητα όμως εξαιρέσεων για παιδιά, που 

απασχολούνται σε ορισμένες ελαφρές εργασίες που δεν απειλούν να βλάψουν 

την υγεία τους, την ηθική τους ή την εκπαίδευσή τους.  

2. Να καθορίζουν ψηλότερο κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδο στην 

                                                 
299 Council Of Europe, The Rights of the Child, A European Perpsective, Council of Europe Publishing, 
1996, Strasbourg, σελ. 551. 
300 «Μέρος Ι: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν, ως αντικειμενικό σκοπό της πολιτικής τους να 
συνεχίσουν με όλα τα χρήσιμα μέσα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την επίτευξη προϋποθέσεων για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των ακόλουθων δικαιωμάτων και αρχών: 
… 
7. Τα παιδιά και τα νεαρά πρόσωπα έχουν δικαίωμα για ειδική προστασία από τους σωματικούς και 
ηθικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. 
…». 
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απασχόληση για ορισμένες εργασίες που θεωρούνται επικίνδυνες ή 

ανθυγιεινές.  

3. Να απαγορεύουν την απασχόληση παιδιών, που υποχρεούνται να φοιτούν 

στο σχολείο, σε εργασίες που τους στερούν τη δυνατότητα να επωφεληθούν 

από την εκπαίδευση αυτή.  

4. Να περιορίζουν τη διάρκεια της εργασίας των εργαζομένων που έχουν 

ηλικία κάτω των 16 ετών έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αυτή στις απαιτήσεις της 

ανάπτυξής τους και ιδιαίτερα στις ανάγκες της επαγγελματικής τους 

εκπαίδευσης.  

5. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των νεαρών εργαζομένων και των 

μαθητευομένων για δίκαιη αμοιβή ή για κατάλληλη παροχή.  

6.  Να προβλέπουν ότι οι ώρες που διαθέτουν τα νεαρά πρόσωπα για 

επαγγελματική εκπαίδευση κατά την κανονική διάρκεια της εργασίας τους, με 

τη συναίνεση του εργοδότη τους, θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια εργασία.  

7.Να καθορίζουν τη διάρκεια της κανονικής άδειας με αποδοχές για τους 

εργαζόμενους με ηλικία κάτω των 18 ετών σε τρεις εβδομάδες τουλάχιστον.  

8. Να απαγορεύουν την απασχόληση εργαζομένων με ηλικία κάτω των 18 

ετών σε νυκτερινές εργασίες με εξαίρεση ορισμένες απασχολήσεις που 

καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή ρύθμιση.  

9. Να προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι με ηλικία κάτω των 18 ετών που 

απασχολούνται σε ορισμένες εργασίες που καθορίζονται από την εθνική 

νομοθεσία ή ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτική ιατρική εξέταση.  

10. Να εξασφαλίζουν ειδική προστασία από τους σωματικούς και ηθικούς 

κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά και τα νεαρά πρόσωπα και 

κυρίως από τους κινδύνους εκείνους που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από 

την εργασία τους.’’. 

Στον Χάρτη, συνεπώς, ρητά καθορίζονται τα δικαιώματα των παιδιών που 

εργάζονται, σε αντίθεση με ό,τι προβλέπεται στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 

επίσημα κείμενα. Εξαρχής ορίζεται το γεγονός ότι τα παιδιά και οι ανήλικοι 

γενικότερα χρήζουν ειδικής προστασίας και πρέπει να προστατεύονται από 

κάθε κίνδυνο που μπορεί να βλάψει τη σωματική και τη ψυχική τους υγεία. 

Παράλληλα, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίσημο κείμενο ορίζεται 

ξεκάθαρα ότι η κατώτερη ηλικία, σύμφωνα με την οποία μπορεί να εργαστεί 
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ένας ανήλικος πρέπει να είναι η ηλικία των δεκαπέντε χρόνων, και ότι κάτω 

από αυτήν την ηλικία μπορούν να εργάζονται τα παιδιά μόνο σε ειδικότερες 

πιο ελαφριές εργασίες. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εκπαίδευση και 

τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 7 παρ 1 ο 15ος χρόνος ηλικίας ορίζεται ως το 

κατώτατο όριο για την  είσοδο στην απασχόληση. Αυτή η πρόβλεψη σε 

συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 3, σκοπό έχουν πρωτίστως την προστασία 

του δικαιώματος του παιδιού που βρίσκεται σε ηλικία υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Ο Χάρτης επιτρέπει μια εξαίρεση αναφορικά με την «ελαφριά 

εργασία», δηλαδή εκείνη που δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού, την 

ηθική του ή την εκπαίδευσή του. Η ευθύνη εναπόκειται στο εθνικό δίκαιο, το 

οποίο μπορεί είτε να ορίσει μια λίστα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που 

επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά, ή να ορίσει μορφές εργασίας που 

θεωρούνται «ελαφριές». Καμία, πάντως, εργασία δεν μπορεί να θεωρηθεί 

«ελαφριά» αν ο χρόνος της εργασίας είναι μεγάλος301. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο χρόνος κατά τον οποίο τα παιδιά 

μπορούν να εργάζονται πρέπει να είναι περιορισμένος, έτσι ώστε να μην 

επηρεάζεται η παρακολούθηση των μαθημάτων.  

Το άρθρο 7, επίσης, προβλέπει ειδικότερα δικαιώματα για τους ανήλικους 

εργαζόμενους ως προς τον χρόνο εργασίας των ανηλίκων κάτω των 18 

χρόνων που δεν βρίσκονται σε υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και το 

δικαίωμα των ανηλίκων για δίκαιη αμοιβή. Το εθνικό δίκαιο καλείται να 

περιορίσει τις ώρες εργασίας για τα παιδιά που ανήκουν στην ηλικία κάτω των 

18 χρόνων και δεν βρίσκονται ακόμα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το 

εθνικό δίκαιο, επιπλέον, μπορεί  να προβλέπει για τους ανήλικους 

εργαζόμενους δίκαιη αμοιβή και άλλες διευκολύνσεις. 

Παρατηρείται ότι ο Χάρτης συνάδει με τα Διεθνή κείμενα που ήδη αναλύθηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα, όμως θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι 

πρόκειται για ένα κείμενο, το οποίο αντιμετωπίζει τα παιδιά ως εργαζόμενους 

και όχι ως θύματα, όπως αντίθετα αναφέρθηκε για άλλα κείμενα παραπάνω. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει επέκταση των υποχρεώσεων του κράτους στους 

ανήλικους εργαζόμενους και οι υποχρεώσεις αυτές καθορίζονται, όπως 

                                                 
301 N. AΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Για μια διεύρυνση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Ένα Πρότυπο: Ο Ευρωπαϊκός 
Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2005, σελ.92. 
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ακριβώς και για τους ενήλικες από τις συλλογικές συμβάσεις, στις οποίες 

εισχωρούν. Ξεκαθαρίζονται, δηλαδή, οι αμοιβές, τα επιδόματα αδείας, η 

δυνατότητα αδείας, τα επιτρεπτά ωράρια εργασίας, αλλά και οι ανθυγιεινές και 

επικίνδυνες εργασίες για τους ανήλικους.  

Στα επόμενα άρθρα του ο Χάρτης, αν και δεν κάνει ξεχωριστή αναφορά στα 

παιδιά, είναι σαφές ότι τα περιλαμβάνει στα δικαιώματα αυτά ως 

εργαζόμενους, και ιδιαίτερα στα δικαιώματα της επαγγελματικής κατάρτισης 

και εκπαίδευσης. 

Εκτός από το άρθρο 7, άλλα άρθρα που είναι σημαντικά για τα παιδιά είναι το 

άρθρο 9, άρθρο 10 παρ. 2, άρθρο 16, άρθρο 19 παρ. 6. Αυτές οι διατάξεις 

εξασφαλίζουν την προστασία των παιδιών στον εργασιακό χώρο καθώς και 

την προστασία αυτών που δεν έχουν καμία σχέση με εργασιακό 

περιβάλλον302. 

Ο ΕΚΧ μπορεί να αποτελεί το κοινωνικό συμπλήρωμα της ΕΣΔΑ, ωστόσο, 

υστερεί της Σύμβασης κατά πολύ τόσο όσον αφορά στη διατύπωση των 

άρθρων, τα οποία εμφανίζονται με την μορφή κατευθυντήριων γραμμών, 

δηλαδή προγραμματικών υποδείξεων προς τα κράτη μέλη, όσο και ως προς 

τον έλεγχο της εφαρμογής αυτών των διατάξεων303. Επιπλέον και οι εγγυήσεις 

για την προστασία της άσκησης αυτών των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι 

σχεδόν μηδαμινές, εφόσον λαμβάνουν την μορφή απλών συστάσεων από 

μέρους της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη μέλη, χωρίς να 

δεσμεύουν τα κράτη μέλη και να επιβάλλουν κυρώσεις σε αυτά. Σε κάθε 

περίπτωση, ωστόσο, δεν πρέπει να παραληφθεί η επισήμανση της μεγάλης 

συμβολής του Χάρτη στην αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων του 

ανθρώπου304. 

 

 

1.1.2.1. Πρόσθετα Πρωτόκολλα 
Το 1988 υιοθετήθηκε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον ΕΚΧ, το οποίο επέκτεινε 

το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη με την αναγνώριση νέων δικαιωμάτων. Το 

                                                 
302 Council Of Europe, The Rights of the Child, A European Perpsective, ό.π. σελ. 551 
303  Σ.Δεϊρμεντζόγλου-Παναγιωτοπούλου, Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και το εν Ελλάδι Ισχύον 
Δίκαιο, ό.π., σελ. 549. 
304 Για παράδειγμα, για πρώτη φορά εμφανίζεται το δικαίωμα στην απεργία (άρθρο 6). Μόνο στη Γαλλία 
στο Σύνταγμα του 1946 και ειδικότερα στο άρθρο 32 υπήρχε μέχρι τότε στην Ευρώπη. 
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1991 υιοθετήθηκε το τροποποιητικό πρωτόκολλο που βελτίωσε τη διαδικασία 

ελέγχου της εφαρμογής του ΕΚΧ305, ενώ το 1995 υιοθετήθηκε ένα νέο 

Πρόσθετο Πρωτόκολλο που προβλέπει το σύστημα Συλλογικών 

Αναφορών306.  

Σύμφωνα με το τελευταίο Πρωτόκολλο σε περίπτωση διαπίστωσης από την 

Επιτροπή ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων «μη ικανοποιητικής εφαρμογής» 

κάποιου από τα άρθρα του Χάρτη, η Επιτροπή Υπουργών υιοθετεί σύσταση 

προς το ενδιαφερόμενο μέρος, το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να 

παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που θα έχει λάβει για την εφαρμογή 

της σύστασης στην προσεχή έκθεση που θα υποβάλει προς τον Γενικό 

Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη307. 

 

1.1.2.2. Ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης  
Οι νέες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ιδίως μετά την 

κατάρρευση του Σιδηρούντος Παραπετάσματος και την πτώση του Τείχους 

του Βερολίνου, έκαναν επιτακτική την ανάγκη για διεύρυνση των κοινωνικών 

δικαιωμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να συναφθούν Πρωτόκολλα, τα οποία 

επέφεραν σημαντικές τροποποιήσεις στον ΕΚΧ, ανοίγοντας τον δρόμο για την 

αναθεώρησή του308. 

Το 1996 ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης309  αναθεωρήθηκε προκειμένου 

να γίνει ακόμη πιο επίκαιρος και να συμπεριλάβει νέα δικαιώματα. Ο 

                                                 
305 Το Πρωτόκολλο  κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2422/1996 (ΦΕΚ 144 Α/4-7-96) 
306 Η Ελλάδα κύρωσε τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1988 και του 1995 με το Ν. 2595/98 (ΦΕΚ 63/Α/24-
3-98). Το τελευταίο υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο στις 9 Νοεμβρίου 
1995 και άρχισε να ισχύει στις 1.7.1998, σύμφωνα με το άρθρο 14, Σειρά Ευρωπαϊκών Συμβάσεων: Νο. 
158. 
307 Άρθρο 9. -1. Με βάση την έκθεση της Επιτροπής ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή 
Υπουργών υιοθετεί ψήφισμα με πλειοψηφία των ψηφιζόντων. Σε περίπτωση διαπίστωσης από την 
Επιτροπή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων μη ικανοποιητικής εφαρμογής του Χάρτη, η Επιτροπή 
Υπουργών υιοθετεί σύσταση προς το ενδιαφέρομενο Μέρος, με πλειοψηφία δύο τρίτων των 
ψηφιζόντων. Και στις δυο περιπτώσεις μόνο τα Συμβαλλόμενα Μέρη στο Χάρτη μπορούν να λαβούν 
μέρος στην ψηφοφορία. -2. Με αίτημα του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, η Επιτροπή 
Υπουργών μπορεί, εφόσον από την έκθεση Επιτροπής ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων ανακύπτουν 
νέα ερωτήματα, να αποφασίσει, με πλειοψηφία δύο τρίτων των Συμβαλλομένων Μερών στο Χάρτη, να 
συμβουλευθεί την Κυβερνητική Επιτροπή. 
Άρθρο 10. – Το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που 
θα έχει λάβει για την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής Υπουργών στην προσεχή έκθεση που θα 
υποβάλει στο Γενικό Γραμματέα κατά το άρθρο 21 του Χάρτη.     
308 Τα σημαντικότερα από αυτά τα Πρωτόκολλα ήταν το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο του 1988, το 
Τροποποιητικό Πρωτόκολλο του 1991, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για το Σύστημα Συλλογικών 
Καταγγελιών του 1995. 
309 Μέχρι σήμερα (2014) ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης έχει κυρωθεί από 33 χώρες 
και έχει υπογραφεί από 12. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=163&CM=1&DF=&CL=ENG 
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Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΑΕΚΧ) υιοθετήθηκε στις 3 

Μαΐου 1996, στο Στρασβούργο, όπου και άνοιξε για υπογραφή, και τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Ιουλίου 1999, με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων τριών 

κυρώσεων. Συμπεριλαμβάνει στο σκεπτικό του τις εξελίξεις στην εργατική 

νομοθεσία και στην κοινωνική πολιτική, όσες μεσολάβησαν από τη θέσπιση 

του Χάρτη του 1961, και αποβλέπει τελικά στο να τον αντικαταστήσει.  

Ο ΑΕΚΧ ενώνει σε ένα ενιαίο κείμενο α) τα δικαιώματα που προστατεύονται 

από τον ΕΚΧ του 1961, με κάποιες τροποποιήσεις, β) τα τέσσερα δικαιώματα 

που προστατεύονται από το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο του 1988310 και γ) 

οκτώ δικαιώματα που προστατεύονται για πρώτη φορά311.   

 

Αανλυτικότερα, ο ΑΕΚΧ αποτελείται από το Προοίμιο, έξι Μέρη και το 

Παράρτημα. Στο Προοίμιο υπογραμμίζεται η θέληση των κυβερνήσεων  των 

Κρατών-Μελών του ΣτΕ να εξασφαλίσουν στους πληθυσμούς τους τα 

κοινωνικά δικαιώματα που προβλέπονται από τον Χάρτη, προκειμένου να 

βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο και να προάγουν την κοινωνική τους 

ευημερία. 

Το  Μέρος Ι του Χάρτη περιλαμβάνει τριάντα μία (31) παραγράφους, στις 

οποίες γίνεται μνεία στα κοινωνικά δικαιώματα που προστατεύονται από τον 

ΑΕΚΧ. Θεωρείται διακήρυξη που καθορίζει τους αντικειμενικούς στόχους του 

Χάρτη, η υλοποίηση των οποίων θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Το Μέρος ΙΙ περιέχει τριάντα ένα (31) άρθρα, με τις διατάξεις των οποίων 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση  για την εξασφάλιση της άσκησης των  

δικαιωμάτων που  αναφέρονται σε αυτά. 

Το άρθρο Α΄ του Μέρους ΙΙΙ του Χάρτη δίνει τη δυνατότητα στα Συμβαλλόμενα 

μέρη να δεσμευτούν σε έξι τουλάχιστον από τα εννέα θεμελιώδη άρθρα  (1, 5, 

                                                 
310 Τα 4 δικαιώματα περιγράφονται στο Μέρος Ι του Πρωτοκόλλου του 1988: α) το δικαίωμα των 
εργαζομένων σε ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση χωρίς διάκριση λόγω φύλου, β) το δικαίωμα των 
εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση, γ) το δικαίωμα των εργαζομένων για συμμετοχή στον 
καθορισμό και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εργασιακού περιβάλλοντος και γ) το δικαίωμα των 
ηλικιωμένων σε κοινωνική προστασία. 
311 Τα νέα κοινωνικά δικαιώματα που εισήχθησαν με την αναθεώρηση είναι το δικαίωμα πραστασίας σε 
περίπτωση απόλυσης, το δικαίωμα των εργαζομένων για προστασία των αξιώσεών τους σε περίπτωση 
πτώχευσης του εργοδότη τους, το δικαίωμα αξιοπρέπειας κατά την εργασία, το δικαίωμα των 
εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις για ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση, το δικαίωμα των 
εκπροσώπων των εργαζομένων για προστασία και παροχή διευκολύνσεων στην επιχείρηση, το 
δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης σε διαδικασίες συλλογικών απολύσεων, το δικαίωμα 
προστασίας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και το δικαίωμα στη στέγαση.   
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6, 7, 12, 13, 16, 19 και 20) του Μέρους ΙΙ του Χάρτη, αποκαλούμενα «άρθρα 

του σκληρού πυρήνα». 

Ο ΑΕΚΧ εισάγει νέες εγγυήσεις. Συγκεκριμένα, αυξάνει την προστασία των 

νέων στο χώρο της εργασίας και ενισχύει την προστασία εκτός της εργασίας. 

Η προστασία των παιδιών στην εργασία συνίσταται στην απαγόρευση της 

εργασίας των παιδιών κάτω από μία ορισμένη ηλικία, επιτρέποντας 

συγκεκριμένες μορφές εργασίας και προσδιορίζοντας τις συνθήκες εργασίας, 

όπως και κάποιες άλλες εγγυήσεις.  

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην παιδική εργασία το άρθρο 7 καθορίζει τον 15ο 

χρόνο ηλικίας ως κατώτατο όριο εισόδου στην απασχόληση με δυνατότητα 

ορισμένων εξαιρέσεων και τον 18ο χρόνο ως το κατώτατο όριο ηλικίας 

εισόδου στην απασχόληση όσον αφορά στις επικίνδυνες και ανθυγιεινές 

εργασίες, ενώ απαγορεύεται η απασχόληση ατόμων κάτω των 18 χρόνων σε 

νυχτερινές εργασίες με ορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται στα εθνικά 

δίκαια. Με το ίδιο άρθρο απαγορεύεται η απασχόληση παιδιών που 

εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση σε εργασίες που τους στερούν τη 

δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από την εκπαίδευση αυτή και 

περιορίζεται η διάρκεια της εργασίας ατόμων κάτω των 18 χρόνων. 

Παράλληλα, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των νεαρών εργαζομένων και 

μαθητευομένων για δίκαιη αμοιβή και προβλέπεται ότι οι ώρες που 

αφιερώνουν τα νεαρά άτομα στην επαγγελματική τους κατάρτιση, κατά τη 

διάρκεια του ωραρίου εργασίας, αποτελεί μέρος της ημερήσιας εργασίας, ενώ 

καθορίζεται η διάρκεια της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές για τους 

εργαζομένους κάτω των 18 χρόνων σε τέσσερις τουλάχιστον εβδομάδες.  

Όσον αφορά στην εργασία κάτω από το κατώτατο όριο ηλικίας, μόνο η 

«ελαφριά» εργασία επιτρέπεται που δεν φέρει κίνδυνο ή δυσμενείς συνέπειες 

στην υγεία,  την ηθική ή την εκπαίδευση του παιδιού.  

Τέλος, η προστασία ολοκληρώνεται με δύο ακόμα εγγυήσεις. Την 

απαγόρευση της απασχόλησης ατόμων κάτω των 18 χρόνων σε νυχτερινές 

εργασίες με ορισμένες εξαιρέσεις, την πρόβλεψη τακτικών ιατρικών 

εξετάσεων για τους εργαζόμενους κάτω των 18 χρόνων και την εξασφάλιση 

ειδικής προστασίας από τους φυσικούς και ηθικούς κινδύνους που συνδέονται 

άμεσα ή έμμεσα με την εργασία τους και στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά.  
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Η νομολογία της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων του ΕΚΧ ορίζει 

το όριο των 18 χρόνων για συγκεκριμένες δραστηριότητες (για παράδειγμα, 

εργασία που περιέχει επαφή με βενζίνη).  

Στην προστασία των παιδιών στον εργασιακό χώρο προστίθεται και η 

προστασία αυτών που βρίσκονται εκτός εργασιακού περιβάλλοντος, η 

προστασία κατά φυσικών και ηθικών κινδύνων, προστασία νεαρών 

παραβατών και προστασία αναφορικά με την υγεία. Ο αναθεωρημένος 

Χάρτης ενισχύει κάποιες από αυτές τις εγγυήσεις, ενώ προσθέτει και άλλες. 

Η προστασία των παιδιών και των νέων εκτός εργασίας εξασφαλίζεται από το 

επίρρημα «ιδιαίτερα» (particularly) στο άρθρο 7 παρ.10. Πράγματι, οι κίνδυνοι 

που αντιμετωπίζουν οι νέοι έχουν αυξηθεί. Παραδοσιακά, ήταν ο 

αλκοολισμός, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, η πορνογραφία και πρόσφατα το 

AIDS. Τώρα προστίθεται η φυσική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της 

σεξουαλικής312. 

Ο ΑΕΚΧ έχει, επισης, ένα νέο άρθρο 17 (δικαίωμα των παιδιών και νεαρών 

ατόμων στη κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία). Αυτή η διάταξη 

περιέχει πακέτο μέτρων, με σκοπό οι ανήλικοι να μεγαλώσουν σε ένα 

περιβάλλον που θα τους οδηγήσει στην πλήρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους και της φυσικής και διανοητικής τους ικανότητας. 

Επίσης, τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν την προστασία ενάντια στην 

παραμέληση, βία ή εκμετάλλευση, ειδική προστασία, όσων έχουν στερηθεί 

την οικογενειακή στήριξη, δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του Χάρτη, όπως θα αναπτυχθεί 

παρακάτω, είναι η καθιέρωση ενός μηχανισμού επιτήρησης των κρατών 

σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων που ορίζονται στον Χάρτη. Τα 

κράτη μέλη μπορούν, επίσης, να κάνουν και σχετικές καταγγελίες στον 

μηχανισμό αυτό. 

Μέχρι σήμερα (2014) ο ΑΕΚΧ έχει κυρωθεί από 43 χώρες, ενώ έχουν 

υπογράψει 47 χώρες313. 

 

                                                 
312 Βλ. έκθεση IPEC με τίτλο Ipec Action against Child Labour 2012-2013, Progress and Future 
Priorities, ILO-IPEC, 2014 σελ. 2 επ.  
313 Βλ. πίνακα υπογραφών και επικυρώσεων σε: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp  
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1.1.3. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού  
Το ΣτΕ έκρινε χρήσιμο να υιοθετήσει ένα ευρωπαϊκό κείμενο προκειμένου να 

υλοποιηθεί το άρθρο 4 της ΔΣΔΠ του 1989. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (The European 

Convention on the Exercise of Children’s Rights)314, που υπογράφηκε στο 

Στρασβούργο στις 25 Ιανουαρίου 1996 και βρίσκεται σε ισχύ από το 2000. Η 

Σύμβαση προβλέπει την υποχρέωση των συμβαλλομένων κρατών να 

λαμβάνουν νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα αναγκαία για την εφαρμογή 

των αναγνωρισμένων από τη σύμβαση δικαιωμάτων. Βασικός στόχος της 

σύμβασης είναι να παρέχει διαδικαστικά δικαιώματα στα παιδιά προκειμένου 

να τα διευκολύνει στην άσκηση ουσιαστικών δικαιωμάτων, όπως αυτά 

περιγράφονται στη ΔΣΔΠ. 

Η Σύμβαση δεν αναφέρεται στα δικαιώματα των παιδιών σχετικά με την 

εργασία, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι θεσμοθετεί ένα δικονομικό 

πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά μπορούν απευθείας, και χωρίς να 

έχουν την ανάγκη από κάποιον ενήλικα, να απευθυνθούν σε ένα δικαστήριο 

προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στον τομέα των 

οικογενειακών διαφορών315. Αν και ο τομέας αυτός δεν σχετίζεται με τον τομέα 

της εργασίας των ανηλίκων, μέσα στα ζητήματα που εξετάζονται στη 

Σύμβαση είναι και αυτό της προστασίας των παιδιών από τη βάναυση και 

απάνθρωπη μεταχείριση. Κατ’επέκταση, τα παιδιά, τα οποία τα 

κακομεταχειρίζονται οι γονείς τους και τα υποβάλλουν σε εργασία και, 

μάλιστα, κάτω από άσχημες συνθήκες, μπορούν να προσέλθουν ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων316. 

  

                                                 
314 European Treaty Series No. 160 
315 Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη δίνει έμφαση σε νομικά ζητήματα (διαμονή, ιθαγένεια, κηδεμονία, διαχείριση 
περιουσίας, υιοθεσία, αφαίρεση γονικής κηδεμονίας), στη διαφύλαξη του δικαιώματος των παιδιών στην 
πληροφόρηση και την έκφραση γνώμης και την αντιμετώπιση συμπεριφορών που είναι βίαιες ή 
πλήττουν την αξιοπρέπεια των παιδιών. 
316 Ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα έχει δώσει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Σε συνέχεια της υιοθέτησης της Συνθήκης η Συνέλευση εξέδωσε συστάσεις και ψηφίσματα 
που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών (1996), την αμέλεια και την 
κακοποίηση των παιδιών (1998), τη δυναμική κοινωνική πολιτική για τα παιδιά και τους εφήβους σε 
πόλεις και κωμοπόλεις (2001) και τη θεσμοθέτηση ενός Ευρωπαίου Συνήγορου του Παιδιού (2000). 
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1.1.4. Δικαιοδοτικά Όργανα ‐ Μηχανισμοί Εφαρμογής  
Για την εφαρμογή των παραπάνω συνθηκών έχουν συσταθεί ειδικά όργανα 

ελέγχου για την εποπτεία τήρησης και εφαρμογής τους. Τα όργανα αυτά 

άλλοτε είναι δικαστήρια και άλλοτε επιτροπές με ενισχυμένες, ωστόσο, 

αρμοδιότητες που ομοιάζουν κατά πολύ αυτές των δικαστηρίων. 

 

1.1.4.1.ΕΣΔΑ- Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
Σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΕΣΔΑ ιδρύεται το «Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (ΕΔΔΑ- The European Court of Human 

Rights (ECHR)) ή «Δικαστήριο του Στρασβούργου» ή απλά «Δικαστήριο», 

όπως αποκαλείται το ίδιο317, για την εξασφάλιση της επίβλεψης και τήρησης 

των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τη Σύμβαση. Η 

ΕΣΔΑ ήταν η πρώτη Σύμβαση, σύμφωνα με την οποία υπήρξε η δημιουργία 

ενός τέτοιου δικαστικού ελεγκτικού οργάνου. Πρόκειται για τον πρώτο σε 

διεθνές επίπεδο δικαστικό μηχανισμό προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

Το Δικαστήριο εδρεύει στο Στρασβούργο και βασικός σκοπός του είναι να 

επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα κράτη 

μέλη και να εξετάζει τις καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες υφίσταται 

παραβίαση των δικαιωμάτων. Η παραβίαση ενός δικαιώματος σύμφωνα με 

την ΕΣΔΑ, μπορεί να προέρχεται από την εθνική νομοθετική ή εκτελεστική ή 

δικαστική εξουσία. Το ΕΔΔΑ παρέχει τη δυνατότητα τόσο διακρατικής, όσο και 

ατομικής προσφυγής, μετά την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων. 

Κατά συνέπεια, στο ενλόγω Δικαστήριο μπορούν να απευθυνθούν 1) ατομικά 

οι πολίτες μόνοι τους ή απευθείας, καθώς και 2) τα κράτη μέλη, τα οποία 

στρέφονται κατά άλλων μελών που παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. 

Το συγκεκριμένο καθεστώς, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να προστατεύονται 

οι πολίτες από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το οποίο, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί καινοτομία όσον αφορά στις διεθνείς συμβάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρέχει στο άτομο έναν ενεργό ρόλο στη διεθνή 

σκηνή, αναβαθμίζοντας το σε υποκείμενο του διεθνούς δικαίου.  

                                                 
317 Η Επιτροπή που δημιουργείτο με το ίδιο άρθρο καταργήθηκε με το Πρωτόκολλο 11. Βλ. 
αναλυτικότερα παρακάτω. 
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Η ΕΣΔΑ παραμένει η μόνη διεθνής σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

που παρέχει αυτό τον υψηλό βαθμό προστασίας του ατόμου. Δυνατότητα 

προσφυγής στο ΕΔΔΑ έχουν και οι ΜΚΟ. Δεν μπορούν να προσφύγουν σε 

αυτό δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η προσφυγή 

στρέφεται πάντοτε κατά κράτους και ποτέ κατά ιδιώτη318. Οι υποθέσεις των 

πολιτών αποτελούν την πλειοψηφία των υποθέσεων που εξετάζονται από το 

Δικαστήριο. Η Επιτροπή Υπουργών επιμελείται της πιστής εφαρμογής και 

εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ εκ μέρους των κρατών μελών. Οι 

αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι νομικά δεσμευτικές και το Δικαστήριο έχει τη 

δυνατότητα να επιδικάσει αποζημίωση.  

Ένας ακόμα σημαντικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι η δυνατότητα που έχει, εφόσον του ζητηθεί 

από την Επιτροπή των Υπουργών, να παρέχει συμβουλευτική βοήθεια και 

γνωμοδότηση πάνω σε νομικά θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

Η ερμηνεία της ΕΣΔΑ από το Δικαστήριο είναι απόλυτη, με την έννοια ότι 

κανένα άλλο εσωτερικό όργανο, ακόμη και τα ανώτατα ακυρωτικά δικαστήρια, 

δεν δικαιούνται να έχουν αντίθετη γνώμη319. Η συμμόρφωση του 

συμβαλλόμενου κράτους μέλους προς την απόφαση του Δικαστηρίου 

(συμμόρφωση προς διεθνή υποχρέωση) είναι υποχρεωτική όχι μόνο για να 

διατηρηθεί η διεθνής υπόληψη του κράτους μέλους, αλλά και επειδή, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, το Συμβούλιο των Υπουργών, μεριμνά για την εκτέλεση των 

αποφάσεων. Η μη συμμόρφωση του κράτους μέλους προς τις αποφάσεις του 

ΕΔΔΑ, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην 

αποπομπή του κράτους μέλους από το ΣτΕ, κάτι που αποτελεί διεθνή 

διασυρμό320. 

Σε περιπτώσεις παραβίασης της ΕΣΔΑ το παραβιάζον κράτος μέλος (όχι το 

όργανο που την παραβίασε) υποχρεώνεται σε δίκαιη χρηματική ικανοποίηση. 

Σε περιπτώσεις ήπιας παραβίασης το ΕΔΔΑ μπορεί να αρκεσθεί και σε απλή 

                                                 
318 Για να  γίνει η προσφυγή αρκεί μια επιστολή στη Γραμματεία της Διεύθυνσης του Δικαστηρίου—
ακόμη και με το ταχυδρομείο—στη μητρική γλώσσα του προσφεύγοντος. Η προσφυγή μπορεί να 
ασηκθεί ακόμη και με φαξ. 
319 Βλ. αντιστοιχία με ΑΕΔ. 
320 Βλ. την περίπτωση της Ελλάδας στην ενότητα IV.       
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διαπίστωση της παραβίασης της ΕΣΔΑ, η οποία θεωρείται αρκετή, ακόμα κι 

αν δεν συνοδεύεται από δίκαιη χρηματική ικανοποίηση. 

Δυστυχώς, ωστόσο, όσο μεγαλεπίβολο και αν φαινόταν το έργο του 

Δικαστηρίου, γρήγορα αποδείχτηκε βαρύ το φορτίο που ανατέθηκε στο 

μοναδικό αυτό Δικαστήριο, καθώς η πληθώρα των υποθέσεων που έπρεπε 

να εξετάζει ήταν και παραμένει τεράστια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

χρονοβόρες διαδικασίες και γραφειοκρατικά προβλήματα, ώστε τελικά να μην 

είναι τόσο αποδοτική η όλη διαδικασία. Για το λόγο αυτό, υιοθετήθηκαν τα 

Πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ, όπως το Πρωτόκολλο 11 και 14, σύμφωνα με τα 

οποία απλουστεύτηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες του Δικαστηρίου 

προκειμένου οι αποφάσεις να διεξάγονται πιο γρήγορα και να υπηρετεί 

καλύτερα το σκοπό του. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής είναι η παροχή της δυνατότητας 

στον πολίτη να έχει άμεση πρόσβαση στο Δικαστήριο321. Συγκεκριμένα, πριν 

από την έναρξη της ισχύος του Πρωτοκόλλου 11322, δεν παρεχόταν μια τέτοια 

δυνατότητα323. Θα έπρεπε πρώτα να υποβληθεί αίτηση στην Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία εφόσον κατέληγε στο ότι ήταν καλά 

θεμελιωμένη η υπόθεση, θα έφερνε την υπόθεση στο Δικαστήριο εκ μέρους 

του ατόμου. Επιπλέον, όταν επικυρωνόταν η Σύμβαση, τα κράτη μπορούσαν 

να επιλέξουν να μην αποδεχτούν κάποιες από τις προτάσεις που παρείχαν τη 

δυνατότητα στον πολίτη άμεσης πρόσβασης στην Επιτροπή, και κατά 

συνέπεια μειωνόταν η δυνατότητα δικονομικής προστασίας του πολίτη. Το 

Πρωτόκολλο 11, εκτός από την κατάργηση ή «συγχώνευση» στο ΕΔΔΑ της 

Επιτροπής, αύξησε το μέγεθος του Δικαστηρίου, παρέχοντάς του λειτουργίες 

και εξουσίες, οι οποίες ανήκαν προηγουμένως στην Επιτροπή και επέτρεψε 

στους πολίτες να φέρουν τις υποθέσεις τους σε αυτό απευθείας.  

                                                 
321 Σύμφωνα με το νέο άρθρο 34, βασιζόμενο στο παλιό άρθρο 25 ΕΣΔΑ «Το Δικαστήριο μπορεί να 
επιληφθεί της εξέτασης προσφυγής που υποβάλλεται από κάθε φυσικό πρόσωπο, μη κυβερνητικό 
οργανισμό ή ομάδα ατόμων, που ισχυρίζεται ότι είναι θύμα παραβίασης, από ένα από τα Υψηλά 
Συμβαλλόμενα Μέρη, των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στη Σύμβαση ή στα Πρωτόκολλά της. Τα 
Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην παρεμποδίζουν με κανένα μέτρο 
την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος αυτού».  
322 Το Πρωτόκολλο 11 υπογράφηκε από την Ελλάδα στις 11.5.1994 και κυρώθηκε με το ν. 2400/1996 
"Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ' αριθμ. 11 στη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του μηχανισμού ελέγχου 
που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση" (ΦΕΚ Α', 96), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 4.6.1996. 
323 Μέχρι την υιοθέτηση του 11ου Πρωτοκόλλου και τη θέση του σε ισχύ το 1998, ο μηχανισμός ελέγχου 
της ΕΣΔΑ προέβλεπε τρία όργανα: α) Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β)το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και γ) το πολιτικό όργανο του ΣτΕ, την Επιτροπή 
Υπουργών. 
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Πέρα, όμως, από το δικαίωμα για άμεση πρόσβαση των πολιτών στο ΕΔΔΑ, 

με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου 11 ουσιαστικά όλα τα κράτη μέλη 

αποδέχτηκαν τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου να αποφαίνεται για υποθέσεις 

πολιτών εναντίον τους. Στην ουσία πρόκειται για την αναμόρφωση του 

ευρωπαϊκού μηχανισμού ελέγχου των δικαιωμάτων που προστατεύονται από 

την ΕΣΔΑ, κατά τον οποίο ένα ενιαίο Δικαστήριο, επιλαμβάνεται των ατομικών 

και κρατικών προσφυγών, σε αντικατάσταση των δύο οργάνων, δηλαδή, της 

Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του ΕΔΔΑ, με σκοπό  την 

επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των προσφυγών από τα όργανα του. 

Το ΕΔΔΑ, επομένως, απέμεινε το μόνο όργανο, στο οποίο μπορεί να 

κατατεθεί ατομική ή διακρατική προσφυγή κατά κράτους που παραβιάζει την 

ΕΔΔΑ. Η Επιτροπή Υπουργών περιορίστηκε στον εποπτικό της ρόλο για την 

εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, αλλά και στη λήψη απόφασης σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου κράτους με απόφαση του ΕΔΔΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του ΣτΕ   

Ο κύριος λόγος, που οδήγησε στη διαπίστωση της αναγκαιότητας ριζικής 

αναδόμησης του πιο πάνω μηχανισμού ελέγχου της ΕΣΔΑ, είναι ο συνεχώς 

αυξανόμενος αριθμός προσφυγών, που εκκρεμούσαν ενώπιον της Επιτροπής 

και του Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με την προσχώρηση στο σύστημα της 

ΕΣΔΑ, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και τον ταυτόχρονο 

εκδημοκρατισμό, πολλών κρατών, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης324 

Ειδικότερα, το Δικαστήριο επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης ύστερα από 

προσφυγή είτε ενός συμβαλλόμενου Κράτους κατά άλλου (κρατικές 

προσφυγές, νέο άρθρο 33 ΕΣΔΑ, παλιό άρθρο 24 ΕΣΔΑ) είτε κατόπιν 

προσφυγής, την οποία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, ΜΚΟ ή 

ομάδα ατόμων, που ισχυρίζεται ότι είναι θύμα παράβασης, από ένα από τα 

                                                 
324 Η  ιδέα της συγχώνευσης της Επιτροπής και του Δικαστηρίου σε ένα ενιαίο δικαιοδοτικό όργανο 
φαίνεται ότι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1982 στην 8η Σύνοδο της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων για τη Βελτίωση της Διαδικασίας της ΕΣΔΑ. Έκτοτε όμως παρέμεινε στον κατάλογο 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τις μακροπρόθεσμες διαδικαστικές αλλαγές και χρειάστηκε να 
παρέλθει αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι το Μάρτιο του 1985, οπότε η ιδέα αυτή παρουσιάστηκε σε 
πολιτικό επίπεδο, κατά την Ευρωπαϊκή Υπουργική Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στη 
Διάσκεψη αυτή η άποψη της συγχώνευσης Επιτροπής και Δικαστηρίου υποστηρίχθηκε από την ελβετική 
αντιπροσωπεία, ενώ παρατηρήσεις, θετικές και αρνητικές, έγιναν και από άλλες αντιπροσωπείες. 
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κράτη-μέλη, των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στην ΕΣΔΑ ή στα 

Πρωτόκολλά της325. 

Πρέπει να σημειωθεί, εξάλλου, ότι και τα ίδια τα παιδιά μπορούν να 

υποβάλλουν ατομική προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου. Μάλιστα, σε 

αρκετές περιπτώσεις, τα παιδιά έχουν επωφεληθεί αυτού του δικαιώματος 

τους και έχουν απευθυνθεί στο Δικαστήριο του Στρασβούργου326.  

Το Πρωτόκολλο 11 επέφερε σημαντικότατες και ριζικές αλλαγές στην 

οργάνωση και στη διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης των Κρατών-μελών 

με τις επιταγές της ΕΣΔΑ. Ο μηχανισμός εξέτασης των προσφυγών, που 

προβλέπεται στο Πρωτόκολλο 11, έχει όλα τα εχέγγυα για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού και θεωρητικά τουλάχιστον θα συμβάλει στην 

επιτάχυνση των διαδικασιών327.  

 

1.1.4.2. Μηχανισμός Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη - 
Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων328 είναι το όργανο που 

παρακολουθεί τις ετήσιες εκθέσεις των κρατών μελών στην ευρύτερη 

εφαρμογή του, εξετάζοντας παράλληλα σχετικές καταγγελίες. Σκοπός της 

Επιτροπής είναι να επιβλέπει και να εκτιμά αν τα κράτη μέλη 

συμμορφώνονται και ως προς την νομοθεσία, αλλά και ως προς την 

εφαρμογή των αρχών του Χάρτη. Λαμβάνει εκθέσεις από τα κράτη και στη 

                                                 
325 Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου είναι γραπτή και προφορική. Το νέο άρθρο 40 ΕΣΔΑ 
προβλέπει ότι το κοινό θα έχει πρόσβαση στα έγγραφα, που κατατίθενται στη Γραμματεία του 
Δικαστηρίου, εκτός αν ο Πρόεδρος αυτού αποφασίσει διαφορετικά. 
326 Η νομολογία του Δικαστηρίου η σχετική με τα παιδιά βρίσκεται συγκεντρωμένη στη βάση δεδομένων 
Theseus, η οποία έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
«Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τα παιδιά και για τα παιδιά». 
327 Για περισσότερα αναφορικά με το 11ο Πρωτόκολλο βλ. Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Το 11ο Πρωτόκολλο 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Εκτελεση Αποφάσεων υπό το φώς της 
υπόθεσης Λοϊζίδου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2004. 
328 Με το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο του 1988 τροποποιήθηκε ο μηχανισμός ελέγχου εφαρμογής 
του Χάρτη. Όργανα ελέγχου του Χάρτη είναι η Επιτροπή Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων (ΕΑΕ) και η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Με το σύστημα των εθνικών εκθέσεων που είχε εισάγει το αρχικό κείμενο 
του Χάρτη, είχε δημιουργηθεί αβεβαιότητα για τους ρόλους της ΕΑΕ και της Κυβερνητικής Επιτροπής, η 
οποία παρείχε γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα συμπεράσματα της ΕΑΕ. Αποτέλεσμα ήταν το ένα όργανο 
να επικαλύπτει το άλλο και στην ουσία να εξάγονται διαφορετικά πορίσματα για το ίδιο ζήτημα. Όλα 
αυτά οδήγησαν σταδιακά στην υπογραφή του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου του 1991. Το Πρωτόκολλο 
αυτό ενίσχυσε τον μηχανισμό ελέγχου του Χάρτη, καθιστώντας τον ταχύτερο και πιο ευέλικτο, 
αποσαφηνίζοντας παράλληλα τον ρόλο των οργάνων ελέγχου του, ώστε να το ένα μην επικαλύπτει το 
άλλο. Μάλιστα, με το Πρωτόκολλο αυτό η ΕΑΕ μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. Επίσης βλ. N. Aλιπράντης, Για μια διεύρυνση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Ένα 
Πρότυπο: Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα, 2005, Στ. Περράκης, Γιαν. Ληξουριώτης, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χώρος & Κοινοτικός Χάρτης: 
η Διεθνής, Κοινοτική και Ελληνική Διάσταση των ρυθμίσεων, 1990, ό.π. 
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συνέχεια εκδίδει πορίσματα, ενώ για τις συλλογικές καταγγελίες που λαμβάνει 

καταλήγει σε αποφάσεις. Καταγγελίες υποβάλλουν εθνικοί και διεθνείς 

οργανισμοί κατά των κρατών μελών. 

Στην έκθεση πεπραγμένων του 2011329, η Επιτροπή αναφέρθηκε σε 39 

εκθέσεις κρατών μελών που αφορούσαν στον τρόπο εφαρμογής του Χάρτη 

αναφορικά με τις διατάξεις που αναφέρονται στα παιδιά, τις οικογένειες και 

τους μετανάστες (άρθρα 7, 8, 16, 17, 19, 27 και 31). 

Τα ευρήματα της Επιτροπής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων 

σχετικών με τα δικαιώματα των παιδιών, των οικογενειών και των 

μεταναστών. Τα κρίσιμα για την παρούσα διατριβή σημεία της έκθεσης είχαν 

να κάνουν με το άρθρο 7 και 17 του Χάρτη. Η Επιτροπή επισημαίνει στην 

έκθεσή της ότι η παιδική εργασία μπορεί να μην αποτελεί σοβαρό πρόβλημα 

στα περισσότερα κράτη μέλη του ΣτΕ, ωστόσο παρατηρήθηκαν αρκετές 

χώρες να παραβιάζουν το άρθρο 7 παρ. 1. Κάποιες διαπιστώθηκε ότι δεν 

είχαν λάβει κατάλληλα μέτρα για την εξάλλειψη της παιδικής εργασίας, μπορεί 

δηλαδή να υπήρχε νομοθετική απαγόρευση, αλλά στην πράξη πάρα πολλά 

παιδιά εργάζονταν σε θέσεις που δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να 

χαρακτηρισθούν «ελαφριά εργασία»330.  

Ένα άλλο πρόβλημα που παρατήρησε η Επιτροπή ήταν ότι η νομοθεσία 

κάποιων κρατών μελών δεν όριζε την έννοια της «ελαφριάς εργασίας». 

Επιπλέον, σε κάποιες άλλες χώρες υπήρχαν απαγορευτικές διατάξεις που 

ήταν αντίθετες με τον Χάρτη. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10, αναφορικά με 

την προστασία των παιδιών από «φυσικούς και ηθικούς κινδύνους» οι 

περισσότερες παραβιάσεις που διαπιστώθηκαν είχαν σχέση με την έλλειψη ή 

την ανεπαρκή προστασία των παιδιών σε σχέση με την παράνομη διακίνηση 

και την σεξουαλική εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων της πορνογραφίας 

και της πορνείας331. 

Αναφορικά με το άρθρο 17 (το δικαίωμα των παιδιών και των νέων ατόμων 

για κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία), η Επιτροπή επικέντρωσε το 

ενδιαφέρον της στη σωματική τιμωρία των παιδιών. Όχι λιγότερο από 14 

                                                 
329 Πρόκειται για την επετειακή έκθεση του 2011 για τα 50 χρόνια ισχύος του ΕΚΧ (1961-2011). Bλ. σε 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ActivityReport2011_en.pdf. 
330 Βλ. σελ.20 της επετειακής έκθεσης του 2011, ό.π. 
331 Συνολικά υπήρξαν 89 πορίσματα για μη συμμόρφωση σε σχέση με τα δικαιώματα που εγγυάται το 
άρθρο 7. 
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χώρες διαπιστώθηκε να παραβιάζουν το άρθρο αυτό, για το λόγο ότι η 

σωματική τιμωρία δεν απαγορεύεται ρητά στα εθνικά τους δίκαια ή 

απαγορεύεται μόνο στα σχολεία και τα ιδρύματα, αλλά όχι στα σπίτια. 

Πράγματι, πολλές χώρες, παρατηρεί η Επιτροπή στην έκθεσή της, ακόμα 

επιτρέπουν διάφορες μορφές «σωματικής επίπληξης» που δεν είναι 

σύμφωνες με τον Χάρτη. Συνολικά υπήρξαν 30 πορίσματα μη συμμόρφωσης. 

 

1.1.4.3. Μηχανισμός Ελέγχου Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Σύμβασης συστήνεται Μόνιμη Επιτροπή 

ελέγχου της εφαρμογής της Σύμβασης. Έργο της Μόνιμης Επιτροπής είναι να 

παρακολουθεί τα προβλήματα που σχετίζονται με την Σύμβαση. Συγκεκριμένα 

η Επιτροπή θα μπορεί: 

«α. Να εξετάζει οποιοδήποτε κατάλληλο ζήτημα σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης. Οι προτάσεις της Μόνιμης Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή της Σύμβασης μπορούν να πάρουν τη μορφή μιας σύστασης. Οι 

συστάσεις υιοθετούνται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 

εκπεφρασμένων ψήφων.  

β. Να προτείνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση και να εξετάζει αυτές που 

διατυπώνονται σύμφωνα με το άρθρο 20.  

γ. Να παρέχει συμβουλές και βοήθεια στα εθνικά όργανα ασκώντας τα 

καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, καθώς και να 

προωθεί τη διεθνή συνεργασία μεταξύ τους». 

Η Επιτροπή, επίσης, συντάσσει εκθέσεις που περιλαμβάνουν τις συζητήσεις 

και τις ληφθείσες αποφάσεις332. Τις εκθέσεις αυτές η Επιτροπή τις διαβιβάζει 

στα συμβαλλόμενα μέρη και την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ333. 

 

1.2.  Η Ευρωπαϊκή Ενωση 
Τα δικαιώματα και οι ιδρυτικές συνθήκες της άλλοτε Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

νυν Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) παραδοσιακά ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η 

                                                 
332 Βλ. άρθρο 19 Σύμβασης. 
333 Βλ. άρθρο 19 της Σύμβασης.  
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Συνθήκη της Ρώμης του 1957334 ιδιαίτερα στο πλαίσιο της κοινωνικής 

πολιτικής δεν χρησιμοποίησε τη γλώσσα των δικαιωμάτων335. Τα μόνα 

αυθεντικά «δικαιώματα» που μπορεί κάποιος να βρει στη Συνθήκη της Ρώμης 

σχετίζονται με τις οικονομικές ελευθερίες: το δικαίωμα των εργαζομένων να 

κυκλοφορούν ελεύθερα στην κοινότητα για παροχή εργασίας ή υπηρεσιών336, 

το δικαίωμα να διαμένουν σε ένα κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους337 και το δικαίωμα της εγκατάστασης των αυτοαπασχολούμενων338. 

Η ΕΕ, ωστόσο, ερείδεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 

σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, 

καθώς και του κράτους δικαίου. Οι αρχές αυτές είναι κοινές σε όλα τα κράτη 

μέλη. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται μεταξύ των 

κυρίων στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής της Ασφάλειας 

(ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ,  η οποία περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας 

και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

περιλαμβάνεται, επίσης, στις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν στην εμπορική 

και αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. 

Συνεπώς, η προώθηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

φαίνεται ότι αποτελεί ένα βασικό μέλημα της ΕΕ και των κρατών μελών της. 

Ειδικότερα όσον αφορά στα παιδιά, η ΕΕ μέσα από μια σειρά ενεργειών 

δείχνει ότι έχει δεσμευθεί να τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά και τα 

δικαιώματα του παιδιού ειδικότερα, δυνάμει των διεθνών και ευρωπαϊκών 

συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγμα, η ΕΕ προσχώρησε στη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμΕΑ, προώθησε την 

εφαρμογή της δήλωσης της χιλιετίας και το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων 

Εθνών «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά»339.  

Η ΕΕ αναγνώρισε ότι ως κάποια από τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, τα 

παιδιά χρήζουν ειδικής μέριμνας και προστασίας και για το λόγο αυτό ανέλαβε 

σειρά από σχέδια και δράσεις για την προστασία των παιδιών και τη 

                                                 
334 Τον Μάρτιο του 1957, υπογράφηκαν στη Ρώμη οι γνωστές «Συνθήκες της Ρώμης». 
Η πρώτη ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η δεύτερη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενέργειας, περισσότερο γνωστή ως Ευρατόμ. 
335 Catherine Barnard, Workers Rights of Participation σε Nanette A. Neuwahl and Allan Rosas editors, 
The European Union and Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1995,  σελ. 185 
336 Άρθρα 3, παράγραφος 1 γ), 14 και 39 έως 42 της συνθήκης ΕΚ. 
337 Άρθρο 48 (3)(α)-(δ). 
338 Άρθρο 52(2). 
339Βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33604_el.
htm 
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διασφάλιση των δικαιωμάτων τους εντός και εκτός Ευρώπης. Βασική αρχή 

της ΕΕ είναι ότι όλες οι πολιτικές και δράσεις που έχουν επίδραση στα παιδιά 

πρέπει να σχεδιαστούν, εφαρμοστούν και παρακολουθηθούν σε σχέση με 

αυτό που ονομάζεται «καλύτερο συμφέρον του παιδιού»340.  Εξάλλου, στο 

έργο της για την εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται 

από πρακτικές, όπως η παιδική εργασία, η ΕΕ έχει ως γνώμονα τους 

σχετικούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα στον τομέα των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων.  

Επιπλέον, ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ εγγυάται την 

προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με τα όργανά της καθώς και την 

προστασία από τις χώρες της ΕΕ, όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. 

Η ΕΕ, άλλωστε, έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια πολυσχιδή δράση, η οποία 

αφορά συγκεκριμένα στα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις341. Τα 

προγράμματα και οι δράσεις της ΕΕ αναφέρονται σε σοβαρές απειλές κατά 

των παιδιών, όπως η βία κατά των παιδιών, οι ένοπλες συρράξεις και η 

παιδική εργασία342.  

Η οικονομική υποστήριξη που είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας 

στη διαδικασία της προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών προέρχεται 

από το Ευρωπαϊκό Κείμενο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

(Εuropean Instrument for Democracy & Human Rights - EIDHR), το 

πρόγραμμα Επενδύοντας στους Ανθρώπους και άλλα θεματικά και 

γεωγραφικά προγράμματα343. Η ΕΕ εμπλέκεται ενεργά σε δράσεις σε πολλά 

επίπεδα. Για παράδειγμα, συχνά θέτει αποφάσεις σχετικές με τα δικαιώματα 

των παιδιών στο τραπέζι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ 

και της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Επίσης, έχει 

εγκαθιδρύσει στενή συνεργασία με τη UNICEF και άλλες κοινωνικο-πολιτικές 

ομάδες344. 

                                                 
340 Βλ. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm 
341 John Mickelwright, Kitty Stewart, Is the Well-being of Children Converging in the European Union?, 
The Economic Journal, Vol. 109, Issue 459, Νοεμβριος 1999, σελ. 692-714. 
342Βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12544_el.
htm 
343 Βλ. http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm  
344 Ό.π. 
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Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας345 συστάθηκε ένας καινούργιος στόχος για την 

ΕΕ που δεν ήταν άλλος από την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Η 

Συνθήκη της Λισαβόνας καλεί την ΕΕ να προάγει την προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού. Τα δικαιώματα του παιδιού υπαγορεύονται από τη 

νομοθεσία της ΕΕ, ιδιαίτερα τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 

τον οποίο δεσμεύονται νομικά να εφαρμόζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

δυνάμει του άρθρου 24 αυτού. Εξάλλου και οι 27 χώρες της ΕΕ έχουν 

κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Συνθήκη της 

Λισαβόνας παρείχε τη νομική βάση για την προσχώρηση της Ένωσης στην 

ΕΣΔΑ.  Αυτό θα επέτρεπε την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ υπό το φως της 

Σύμβασης, και τη βελτίωση της νομικής προστασίας των πολιτών της ΕΕ, 

επεκτείνοντας σε πράξεις της Ένωσης την προστασία, της οποίας χαίρουν οι 

πολίτες από τα κράτη μέλη. Στις 5 Απριλίου 2013 οριστικοποιήθηκε το Σχέδιο 

Συμφωνίας για την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ και τα συμπληρωματικά 

1ο  και 6ο πρωτόκολλα346.  

 

1.2.1. Κοινοτικός  Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Εργαζομένων (1989) 

Σημαντικό σημείο αναφοράς στην παιδική εργασία αποτελεί ο Κοινοτικός 

Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 

1989 (Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers)347. Ο 

Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των 

                                                 
345 Χάρη στη Συνθήκη, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, η ΕΕ αποκτά σύγχρονους 
θεσμούς και βελτιωμένες μεθόδους εργασίας που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί με 
αποτελεσματικότητα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σημερινός κόσμος. Σε ένα ταχέως 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι Ευρωπαίοι προσβλέπουν στην ΕΕ για την αντιμετώπιση διαφόρων 
θεμάτων όπως η παγκοσμιοποίηση, οι κλιματικές και δημογραφικές αλλαγές, η ασφάλεια και η ενέργεια. 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα της ΕΕ και την ικανότητά της να 
προασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της σε καθημερινή βάση 
346 Οι διαπραγματεύσεις για την ενλόγω προσχώρηση είχαν ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2010, αλλά η ιδέα 
υπήρχε από το 1970. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας αποτέλεσε νομική υποχρέωση η ενλόγω 
προσχώρηση. Η οριστικοποίηση του σχεδίου συμφωνίας προσχώρησης αποτελεί σημαντικό βήμα που 
ανοίγει το δρόμο για την τελική προσχώρηση. Οι τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Οργανωτικής 
Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΣτΕ (CDDH) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξαν 
στο σχέδιο αυτό. Τώρα απαιτείται το ΔΕΕ (Δικαστήριο της ΕΕ) να γνωμοδοτήσει σχετικά αφού αυτή 
είναι μια συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και τρίτων μερών. Στη συνέχεια θα πρέπει το ΣτΕ να συμφωνήσει 
ομόφωνα και μετά όλα τα κράτη μέλη της ΕΣΔΑ θα πρέπει να την κυρώσουν. Όσον αφορά στην ουσία 
της Συμφωνίας αυτή περιλαμβάνει μόνο την ΕΣΔΑ και δύο από τα 14 πρωτόκολλά της, το 1ο και το 6ο 
και αυτό γιατί τα συμπληρωματικα πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ δεν έχουν κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Για το κείμενο του Σχεδίου Συμφωνίας βλ. :  
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/accession/Meeting_reports/47_1%282013%29008_fin
al_report_EN.pdf 
347  Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων 
των εργαζομένων», Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1990. Βλ. 
επίσης Brian Bercusson, The European Community's Charter of Fundamental Social Rights of Workers, 
The Modern Law Review Volume 53, Issue 5, September 1990, σελ. 624–642. 
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Εργαζομένων (στο εξής Χάρτης) υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδο της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 1989348. Με την 

υιοθέτηση του Χάρτη η Κοινότητα αποδεικνύει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον 

της για την προστασία των παιδιών στην απασχόληση349.  

Οι στόχοι του Χάρτη ενσωματώθηκαν στη συνθήκη του Άμστερνταμ κατά την 

ένταξη των διατάξεων του κοινωνικού πρωτοκόλλου του Μάαστριχτ στη 

συνθήκη. Η συνθήκη της Λισαβόνας κάνει αναφορά σε αυτόν στον τίτλο Χ 

περί κοινωνικής πολιτικής (άρθρο 151 της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης)350. 

Ο Χάρτης θεωρήθηκε πολιτικό μέσο, το οποίο περιλαμβάνει «ηθικές 

υποχρεώσεις» που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του σεβασμού ορισμένων 

κοινωνικών δικαιωμάτων στα κράτη. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν κυρίως την 

αγορά εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική προστασία, τις 

ίσες ευκαιρίες, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Περιλαμβάνει, 

επίσης, ρητό αίτημα προς την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο 

τη μεταφορά του περιεχομένου του χάρτη στις νομοθετικές πράξεις. Τον 

χάρτη ακολούθησαν προγράμματα δράσης και συγκεκριμένες νομοθετικές 

προτάσεις. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε στη 

Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000 και εντάχθηκε στη συνθήκη της Λισαβόνας, 

περιλαμβάνει τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη. 

Ο Χάρτης περιλαμβάνει δώδεκα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα των 

εργαζομένων351. Αυτά είναι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων, το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής και άσκησης  

επαγγέλματος, το δικαίωμα σε κατάλληλη κοινωνική προστασία και ασφάλιση, 

το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα της συμμετοχής ή μη σε 

σωματεία, το δικαίωμα της σύναψης συλλογικών συμβάσεων και, τέλος, το 

δικαίωμα στην απεργία. Στη λίστα αυτή θα έπρεπε να προστεθεί και το 

δικαίωμα της προστασίας της παιδικής εργασίας, όχι μόνο γιατί αποτελεί 

                                                 
348 Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων εγκρίθηκε από όλα 
τα κράτη μέλη πλην του Ηνωμένου Βασιλείου. To Ηνωμένο Βασίλειο τελικά προσχώρησε στον Χάρτη, 
μετά από την εκλογή νέας κυβέρνησης τον Μάϊο του 1997. 
349 Πρώτη, αλλά σχετικά παλιά κοινοτική πρωτοβουλία ήταν η Σύσταση 67/125/ΕΟΚ της Επιτροπής της 
31ης Ιανουαρίου 1967 προς τα Κράτη μέλη σχετικά με την προστασία των νέων στην εργασία (ΕΕ αριθ. 
25 της 13.2.1967). 
350 Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει και τον ΕΚΧ. 
351 Catherine BARNARD, Workers Rights of Participation σε Nanette A. NEUWAHL and Allan ROSAS 
editors, The European Union and Human Rights, σελ.189, ό.π. 
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αντικείμενο πραγμάτευσης της παρούσας διατριβής, αλλά κυρίως για το λόγο 

ότι ο Χάρτης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και αποτελεί ιδιαίτερο 

νεοτερισμό. 

Έχοντας ως πρότυπα τις ΔΣΕ της ΔΟΕ και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 

του 1961, ο Κοινοτικός Κοινωνικός Χάρτης έκανε την πρώτη προσπάθεια, σε 

επίπεδο Κοινότητας, να κωδικοποιήσει τα κοινωνικά δικαιώματα352. 

Ο Χάρτης στο Μέρος Ι με τίτλο «Θεμελιώδη Κοινωνικά Δικαιώματα των 

Εργαζομένων» περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο «για την προστασία των 

παιδιών και των εφήβων» (σημεία 20 - 23 του Χάρτη)353. Το κείμενο αυτό 

μολονότι μη δεσμευτικό για τα κράτη μέλη αποτελεί μια σημαντική πολιτική 

διακήρυξη. Περιλαμβάνει κατευθυντήριες αρχές, πάνω στις οποίες οφείλει να 

στηρίζεται η κοινωνική πολιτική της Ένωσης354. 

Ο Χάρτης κατοχύρωσε για πρώτη φορά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας την προστασία των παιδιών καθορίζοντας στα σημεία 20 και 22 το 

κατώτατο όριο ηλικίας για την εισαγωγή στην εργασία που δεν πρέπει να είναι 

κατώτερο των 15 χρόνων. Συγκεκριμένα αναγνώρισε την απαγόρευση 

πρόσληψης παιδιών για εργασία πριν από την ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την 

ηλικία των 15 χρόνων, κρίνοντας απαραίτητο τον περιορισμό της διάρκειας 

της εργασίας και την απαγόρευση της νυκτερινής εργασίας των εφήβων. 

Ο Χάρτης αντιμετωπίζει το ζήτημα της προστασίας των παιδιών στην 

απασχόληση με τέσσερις ειδικότερες σχετικές προβλέψεις. Το Πρόγραμμα 

Δράσης που συνοδεύει τον Χάρτη περιέχει μια πρόταση Οδηγίας σχετικά με 

                                                 
352 Ό.π. 
353 Σημεία 20-23 του Χάρτη: 20. Με την επιφύλαξη διατάξεων πιο ευνοϊκών για τους νέους, 
συγκεκριμένα όσων εγγυώνται την προετοιμάσία τους για εργασία μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και 
υπόκεινται σε παρεκκλίσεις για ελαφριές εργασίες, το κατώτατο όριο ηλικίας για απασχόληση δεν 
πρέπει να είναι κατώτερο από το όριο ηλικίας που σταματάει η υποχρεωτική εκπαίδευση και, σε κάθε 
περίπτωση, όχι κατώτερο από τα 15 χρόνια. 
21. Τα νέα άτομα που βρίσκονται σε αμειβόμενη απασχόληση πρέπει να λαμβάνουν ισότιμη αμοιβή σε 
σχέση με την εθνική πρακτική. 
22. Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προσαρμογής των κανονισμών εργασίας για τους νέους 
εργαζόμενους, έτσι ώστε οι ανάγκες τους αναφορικά με την ανάπτυξη, την επαγγελματική κατάρτιση και 
πρόσβαση στην εργασία να ικανοποιούνται. Η διάρκεια της εργασίας πρέπει να περιορίζεται –χωρίς να 
μπορεί να παρακαμφθεί μέσω υπερωριών- και η νυχτερινή εργασία να απαγορεύεται για εργαζόμενους 
κάτω των 18 χρόνων με εξαίρεση συγκεκριμένες εργασίες που αναφέρονται στο εθνικό δίκαιο. 
23. Μετά το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα νέα άτομα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν 
βασική επαγγελματική κατάρτιση επαρκούς διάρκειας ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις τη μελλοντικής επαγγελματικής τους ζωής. Για τους νέους εργαζόμενους, τέτοια εκπαίδευση 
πρέπει να λαμβανεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. 
354 Σ. ΠEΡΡΑΚΗΣ & Ι. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χώρος και Κοινοτικός Κοινωνικός 
Χάρτης- Η Διεθνής, Κοινοτική και Ελληνική Διάσταση των ρυθμίσεων, ΕΚΕΜ, 1990, σσ. 94-99.  
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την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών όσο αφορά στην 

απασχόληση των νέων355. 

Δυστυχώς, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να ενσωματώσει τον Χάρτη 

στην Κοινότητα ως δεσμευτικό, η τελική υιοθέτηση του προοιμίου τον 

καθιέρωσε ως κείμενο θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων χωρίς νομική 

ισχύ. Παρόλο που αποτελούσε σημαντική πολιτική ένδειξη προς μια 

κοινωνική κατεύθυνση, πολλοί απογοητεύθηκαν με το περιεχόμενό του ως 

πολιτικού κειμένου χωρίς αποτελεσματικούς μηχανισμούς εφαρμογής και 

κυρώσεις. Χωρίς καμιά αμφιβολία ο Χάρτης αποτελεί «ήπιο δίκαιο» (soft law). 

Η πρώτη πρόβλεψη αναφέρεται στον προσδιορισμό ενός ελάχιστου ορίου 

ηλικίας για την επιτρεπτή είσοδο των ανηλίκων στην απασχόληση. 

Συγκεκριμένα, ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας ορίζεται αυτή κατά 

την οποία, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες, έχει λήξει η υποχρεωτική 

σχολική φοίτηση και δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των 

15 χρόνων (Σημείο 20). Το όριο των 15 χρόνων τίθεται με την επιφύλαξη των 

ευνοϊκότερων κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη και αυτό, για το λόγο ότι 

σε πολλές χώρες της Κοινότητας ισχύει υψηλότερο ελάχιστο όριο ηλικίας356. 

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν κριθεί συντηρητικές357. Η αλήθεια είναι ότι δεν 

προσθέτουν κάτι σε σχέση με τις ήδη υφιστάμενες διεθνείς ρυθμίσεις στον 

τομέα αυτό358.  

Οσον αφορά στη δεύτερη πρόβλεψη, ο Χάρτης αναγνωρίζει στους νέους 

εργαζόμενους το δικαίωμα στην δίκαιη αμοιβή (Σημείο 21)359.  

Σύμφωνα με την τρίτη πρόβλεψη του Χάρτη τα κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα 

για την αναπροσαρμογή των κανόνων του εργατικού δικαίου που ισχύουν για 

τους νεαρούς εργαζομένους, προκεμένου να αναταποκρίνονται στις 

                                                 
355  Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ. 
356  Βλ. σχετική έκθεση συγκριτικής μελέτης των κανόνων που διέπουν τις συνθήκες εργασίας στα κράτη 
μέλη της Κοινότητας, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο στις 20.6.1989, ενόψει της 
κατάρτισης του Χάρτη (ΣΕΚ (89) 926 τελικό). 
357 Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, ό.π., σ.95. 
358 Βλ. άρθρο 10 (2β) ΔΣΟΚΠΔ και άρθρο 2(3) της 138 ΔΣΕ του 1973 
359 Η αρχή της δίκαιης αμοιβής κατοχυρώνεται ρητά στη διάταξη του άρθρου  7 παρ. 5 του ΕΚΧ, η οποία 
καλεί τα κράτη «να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των νεαρών εργαζομένων και των μαθητευομένων για 
δίκαιη αμοιβή ή για κατάλληλη παροχή» Η αρχή συτή συνάγεται και από τη διάταξη του άρθρου 10 § 2 
του ΔΣΟΚΠΔ σύμφωνα με την οποία «τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να προστατεύονται από την 
οικονομική και κονωνική εκμετάλλευση¨, ενώ ορ΄ζεται ρητά στο άρθρο 13 της 146 Σύστασης της ΔΟΕ 
του 1973 περί κατώτατου ορίου ηλικίας σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται «...α) η καταβολή (στους 
ανηλίκους) μιας δίκαιης αμοιβής και η προστασία του μισθού λαμβανομένης υπόψη της αρχής για ‘ίση 
εργασία’, ‘ίσος μισθός’». 
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απαιτήσεις των αναγκών της ανάπτυξής τους, της επαγγελματικής τους 

εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην εργασία. 

Τέταρτη και τελευταία πρόβλεψη είνα το δικαίωμα στην επαγγελματική 

κατάρτιση. Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή οι νέοι πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να απολαμβάνουν στο τέλος της υποχρεωτικής σχολικής 

φοίτησης και για επαρκές χρονικό διάστημα μια αρχική επαγγελματική 

εκπαίδευση προκειμένου να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις της μελλοντικής 

επαγγελματικής τους ζωής. Αν οι νέοι εργάζονται αυτή η εκπαίδευση πρέπει 

να παρέχεται κατά την ώρα της εργασίας (σημείο 23). 

Ο Κοινοτικός Χάρτης των θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των 

Εργαζομένων παρέμεινε εκτός «κοινοτικού πλαισίου» της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Συνθήκη του Maastricht (Δεκέμβριος 1991) 

αποτέλεσε, ωστόσο, το κείμενο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 14) σχετικά με την 

κοινωνική πολιτική που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

1.2.1. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκης Ένωσης. 
Ένα εξίσου σημαντικό Ευρωπαϊκό κείμενο αναφορικά με την παιδική εργασία 

είναι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Charter of the Fundamental Rights of Europe)360, ο οποίος υιοθετήθηκε το 

2000 και τέθηκε σε ισχύ παράλληλα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009. 

Φιλοδοξία των κρατών μελών ήταν να συμπεριληφθούν στον Χάρτη οι γενικές 

αρχές που περιέχονται στην ΕΣΔΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή βοηθάει 

στην προστασία, προαγωγή και εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών σε 

όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις της, οι οποίες μπορεί να έχουν 

άμεση ή έμμεση επίδραση στα παιδιά. Η Επιτροπή, άλλωστε, καθοδηγείται 

από τις αρχές που ορίσθηκαν στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, η οποία κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Ο Χάρτης συγκεντρώνει σε ένα μόνο έγγραφο δικαιώματα που μέχρι τότε 

ήταν διάσπαρτα στις διάφορες νομοθετικές πράξεις, όπως στις εθνικές 

νομοθεσίες και τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και στις διεθνείς  συμβάσεις του 

                                                 
360 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 83 της 30.3.2010, σ. 389–
403. European Parliament, Charter of the Fundamental Rights of  Europe, 
 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 
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Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών, της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας361. Ο Χάρτης, παρέχοντας διαφάνεια και σαφήνεια στα θεμελιώδη 

δικαιώματα και ελευθερίες, δημιουργεί νομική ασφάλεια στην ΕΕ. 

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις 

αναφορικά με τα εργασιακά διαιώματα γενικά και ειδικότερα όσον αφορά στην 

εργασία ανηλίκων. Χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω 

άρθρα, τα οποία θεσμοθετούν: 

 Την απαγόρευση της κάθε είδους υποχρεωτικής ή αναγκαστικής εργασίας 

(άρθρο 5παρ2). 

 Το δικαίωμα κάθε φυσικού προσώπου να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση 

και στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση 

(άρθρο 14παρ1). 

 Το δικαίωμα κάθε προσώπου να επιλέγει και να ασκεί ελεύθερα το 

επάγγελμα, το οποίο το ίδιο επιθυμεί (άρθρο 15 παρ1). 

Σημαντικότερη, ωστόσο, διακήρυξη σχετικά με την παιδική εργασία περιέχεται 

στο άρθρο 32 του Χάρτη:  

«Η εργασία των παιδιών απαγορεύεται. Η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη 

εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η 

υποχρεωτική σχολική φοίτηση, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για 

τους νέους και εξαιρέσει περιορισμένων παρεκκλίσεων. 

Οι νέοι που εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας 

προσαρμοσμένων στην ηλικία τους και να προστατεύονται από την οικονομική 

εκμετάλλευση ή από οποιαδήποτε εργασία που θα μπορούσε να βλάψει την 

ασφάλειά τους, την υγεία τους, τη σωματική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική 

τους ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους.».  

Συνεπώς, σύμφωνα με τον Χάρτη η παιδική εργασία είναι καταρχήν 

απαγορευμένη. Αντίθετα, η εργασία των εφήβων μπορεί να λάβει χώρα μόνο 

κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Έτσι, ένας νέος δεν μπορεί να 

απασχοληθεί νόμιμα, παρά μόνο αν έχει συμπληρώσει προηγουμένως τα 

χρόνια που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση. Επίσης, όσοι 

εργάζονται, πρέπει να απολαμβάνουν από τον εθνικό νομοθέτη κάθε κράτους 

την απαραίτητη προστασία, ώστε να μην καταστούν αντικείμενο 

                                                 
361http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_el.
htm  
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εκμετάλλευσης από τον εργοδότη τους ή να μην τεθεί η υγεία ή η ομαλή 

ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη  σε κίνδυνο, εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας 

τους. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εργασία τους αυτή, δεν θα 

υπονομεύσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, την οποία θα πρέπει να λάβουν. 

Από την ανάγνωση του άρθρου διαφαίνεται ότι για μία ακόμη φορά υπήρξε 

προσπάθεια να τονισθεί το γεγονός ότι ιδανικό θα ήταν να απαγορεύεται κάθε 

μορφή παιδικής εργασίας και ότι σε περίπτωση που κάποιος ανήλικος 

εργάζεται, εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας του, πρέπει να εργάζεται σε 

συνθήκες που δεν θα έβλαπταν την υγεία του, δεν θα έθεταν σε κίνδυνο τη 

σωματική του ακεραιότητα και δεν θα ήταν σε βάρος της εκπαίδευσής του. 

Ο Χάρτης, ωστόσο, αν και σημαντικός για τα όσα διακηρύσσει, δεν έχει νομική 

ισχύ και κατά συνέπεια χρειάστηκε την ενίσχυση που του δόθηκε με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας362. Ακόμα και σήμερα, όμως, ο Χάρτης, αν και 

καθορίζεται ότι πρέπει να εφαρμόζεται από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια 

προκειμένου να καταπολεμηθούν τυχόν παρατυπίες, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί πέραν της σφαίρας εφαρμογής που του δίνεται από τις 

Ευρωπαϊκές Συνθήκες, δηλαδή δεν μπορεί να βρει άμεση εφαρμογή στο 

εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών, αλλά χρειάζεται τη βοήθεια άλλων 

Συνθηκών363. Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι δεν γίνεται άμεση εφαρμογή του, 

αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, όσο και για τα 

εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών. 

1.2.3. Οδηγία 94/33ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία 
Καίριο ρόλο στην προστασία των νέων από την παιδική εργασία στον 

ευρωπαϊκό χώρο διαδραματίζει η Οδηγία 94/33 του Συμβουλίου της 22ης 

Ιουνίου 1994 «για την προστασία των νέων κατά την εργασία» (Council 

Directive 94/33/EC on the protection of young people at work)364. Παλαιότερα 

η Σύσταση 67/125/ΕΟΚ της Επιτροπής της 31ης  Ιανουαρίου 1967 προς τα 
                                                 
362 Το Δεκέμβριο του 2009, η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας κατέστησε τον Χάρτη νομικά 
δεσμευτικό ισότιμα με τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, ο χάρτης τροποποιήθηκε και έγινε η επίσημη 
διακήρυξή του για δεύτερη φορά τον Δεκέμβριο του 2007. 
363 Ξενοφών ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ, Η ενσωμάτωση του Χάρτη Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ε.Ε στις συνθήκες, 
εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 61-68. 
364 ΕΕ αριθ. L 216 της 20.8.1994  EE L 216 της 20.8.1994, σ. 12. Τροποποιείται από Οδηγία 
2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 με σκοπό την 
απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής. Η προστασία των παιδιών στην 
απασχόληση είναι ένα θέμα, με το οποίο η ΕΕ ασχολείται για πρώτη φορά, εκτός από κάποιες 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, στις οποίες περιλαμβάνονται και ορισμένα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της επαγγελματικής κατάρτισης και του επαγγελματικού τους 
προσανατολισμού. 
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κράτη μέλη σχετικά με την προστασία των νέων στην εργασία ήταν μια 

κοινοτική πρωτοβουλία365, όπως και το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την εργασία των ανηλίκων366. Με την Οδηγία 94/33/ΕΚ έγινε 

για μία ακόμη φορά προσπάθεια προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένοι 

ορισμοί αναφορικά με την εργασία των ανηλίκων. Η οδηγία αναφέρεται σε 

όλους τους ανήλικους ηλικίας κάτω των 18 χρόνων που εργάζονται σε κράτη 

μέλη της ΕΕ.  

Νομική βάση της Οδηγίας ήταν το άρθρο 118Α της ΣυνθΕΟΚ. Ωστόσο, για την 

κανονιστική του παρέμβαση το Συμβούλιο επικαλείται τα σημεία 20 και 22 του 

Κοινοτικού Χάρτη του 1989, καθώς και τους κανόνες της ΔΟΕ για την 

προστασία των παιδιών κατά την εργασία. Επιπλέον, γίνεται μνεία της 

Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουλίου 1989367 σχετικά με την εφαρμογή  

μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 15 της οδηγίας 

αυτής προβλέπεται ότι ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, πρέπει να προστατεύονται από τους 

κινδύνους που τις αφορούν ειδικότερα.  

Ήδη με την ένταξη του Κοινωνικού Πρωτοκόλλου στις διατάξεις του τίτλου VIII 

της Συνθήκης του Αμστερνταμ για την ΕΕ, σχετικά με την κοινωνική πολιτική, 

την παιδεία, την επαγγελματική εκπαίδευση και την νεολαία, η κατάλληλη 

κοινωνική προστασία αποτελεί στόχο της ευρωπαϊκής ένωσης. Στο πλαίσιο 

αυτό εντάσσεται η έκδοση της Οδηγίας 94/33/ΕΚ, η οποία θεωρώντας τα 

παιδιά ως ομάδα ειδικών κινδύνων368 θεσπίζει τις ελάχιστες σαφείς 

προδιαγραφές για την προστασία τους κατά την εργασία, ενώ ταυτόχρονα 

εφαρμόζει την ρήτρα «μη υποβάθμισης» με την έννοια ότι δεν απαγορεύει την 

λήψη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για τη γενική προστασία των παιδιών από τα 

κράτη μέλη, εφόσον, όμως, τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας. 

Πρωταρχικός στόχος της οδηγίας είναι να εμποδίσει την παιδική εργασία. 

Μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται η εργασία ανηλίκων 

                                                 
365 ΕΕ αριθ. 25 της 13.2.1967. 
366 ΕΕ αριθ. C190 της 20.7.1987. 
367 ΕΕ L 183, 29.6.1989. Οδηγία 89/391/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Η οδηγία θεσπίζει 
βασικούς κανόνες σε θέματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Τα μέτρα που 
προβλέπει στοχεύουν κυρίως στην εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των επαγγελματικών ασθενειών 
και των εργατικών ατυχημάτων. 
368  Βλ. άρθρο 15 της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ. 
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σύμφωνα με την οδηγία. Τα κυριότερα σημεία της  μπορούν να συνοψιστούν 

στα παρακάτω: 

 Στις διατάξεις της συγκεκριμένης Οδηγίας υπόκεινται οι νέοι που δεν έχουν 

συμπληρώσει ακόμα το 18ο χρόνο της ηλικίας τους369.  

 Εξασφαλίζεται η νομική κατοχύρωση ότι τα παιδιά που δεν έχουν 

συμπληρώσει τα 15 χρόνια και οι έφηβοι ηλικίας από 15 έως 18 χρόνων, 

αποτελούν ομάδες ειδικού κινδύνου στον τομέα της εργασίας και ως εκ 

τούτου, τα κράτη μέλη της ένωσης πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα 

νομοθετικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία τους.   

 Η ελάχιστη ηλικία που πρέπει να έχει συμπληρώσει ένας νέος για να 

απασχοληθεί νόμιμα στην αγορά εργασίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

αυτήν που απαιτείται για τη συμπλήρωση της παρακολούθησης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Επίσης, οι έφηβοι ηλικίας 15 – 18 

χρόνων απαγορεύεται να απασχολούνται για περισσότερο από 8 ώρες την 

ημέρα και σαράντα ώρες την εβδομάδα370.  

 Απαγορεύεται πλήρως η νυχτερινή εργασία των νέων. Εξαιρέσεις από τον 

κανόνα αυτό επιτρέπονται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι 

οποίες θα ρυθμίζονται λεπτομερώς από τον εθνικό νομοθέτη. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν να λάβουν τις απαραίτητες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες, οι οποίες θα θεσμοθετούν την απαγόρευση της εργασίας των 

παιδιών μεταξύ των ωρών 20:00 και 06:00 και μεταξύ των εφήβων κατά τις 

ώρες 22:00 και 06:00 ή 23:00 και 07:00371. 

 Απαγορεύεται απολύτως η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων372. 

 Οι έφηβοι δικαιούνται τουλάχιστον 12 ώρες συνεχόμενης ανάπαυσης για κάθε 

περίοδο 24 ωρών. Επίσης δικαιούνται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο 

τουλάχιστον συνεχόμενων ημερών, η μία από τις οποίες πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι η ημέρα Κυριακή373. 

 Τα κράτη μέλη οφείλουν με τις κατάλληλες νομοθετικές διατάξεις να 

υποχρεώνουν τους εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν ανήλικους 

εργαζομένους, να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, ώστε οι 
                                                 
369 (Βλ.  Π.Δ. 62/1998, άρθρο 1§2. Με το Π.Δ. 62/1998 μεταφέρθηκε η Οδηγία 94/33/ΕΚ στο ελληνικό 
δίκαιο). 
370  (βλ. Π.Δ. 62/1998, άρθρο 3§1. 
371 (Βλ. Π.Δ. 62/1998, άρθρο 8). 
372 (Βλ. Π.Δ. 62/1998, άρθρο 3§6). 
373 (Βλ. Π.Δ. 62/1998, άρθρο 9). 
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τελευταίοι να προστατεύονται  επαρκώς κατά την τέλεση της εργασίας τους 

από την έλλειψη πείρας, την μη επίγνωση των κινδύνων που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν και την μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

τους, που συνεπάγεται το νεαρό της ηλικίας τους374. 

 

Στο σημείο αυτό, θα ήταν σημαντικό να παρατεθούν και οι παρακάτω ορισμοί, 

αλλά και αναλυτικότερα βασικές υποχρεώσεις που διακηρύσσονται από την 

Οδηγία 

«Άρθρο 3 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας: 

(Α) ως «νεαρό άτομο» νοείται κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών που 

αναφέρεται στο άρθρο 2 (1) 

(Β) ως «παιδί» νοείται κάθε νέο άτομο κάτω των 15 ετών ή ο οποίος 

εξακολουθεί να υπόκειται σε υποχρέωση πλήρους χρόνου εκπαίδευσης βάσει 

του εθνικού δικαίου 

(Γ) έφηβος: κάθε νέος ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών και κάτω των 18 ετών που 

δεν είναι υπόκειται πλέον σε υποχρεωτική πλήρους σχολικής φοίτησης βάσει 

του εθνικού δικαίου 

(Δ) «ελαφρές εργασίες» νοούνται όλες οι εργασίες οι οποίες, λόγω της ίδιας 

της φύσης των λειτουργιών τις οποίες περιέχει και τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό 

τις οποίες αυτή εκτελείται: 

(I) δεν είναι πιθανό να βλάψουν την ασφάλεια, την υγεία ή την ανάπτυξη των 

παιδιών, και 

(Ii) δεν είναι τέτοια ώστε να είναι επιβλαβής για τη συμμετοχή τους στο 

σχολείο, τη συμμετοχή τους στην επαγγελματική καθοδήγηση ή κατάρτιση 

προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ή την ικανότητά 

τους να επωφεληθούν από την εκπαίδευση που τους παρέχεται. 

(Ε) ως «χρόνος εργασίας» νοείται κάθε περίοδος κατά την οποία ο νεαρός να 

είναι στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα 

καθήκοντά του σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και / ή πρακτική. 

(Στ) ως «περίοδος ανάπαυσης» νοείται κάθε περίοδος που δεν είναι χρόνος 

                                                 
374 (Βλ. Π.Δ. 62/1998, άρθρο 7§1). 
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εργασίας. 

 

Άρθρο 4 

Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να απαγορεύσουν την 

εργασία των παιδιών. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1, τα κράτη 

μέλη μπορούν, διά της νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης, για την 

απαγόρευση της εργασίας των παιδιών δεν ισχύει για: 

(Α) παιδιά τα οποία ασκούν τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 5. 

(Β) παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών που εργάζονται κάτω από ένα 

συνδυασμένο πρόγραμμα εργασίας / κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε 

επιχείρηση με την εργασία scheme experience, provided η εργασία αυτή 

γίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές. 

(Γ) τα παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών που εκτελούν ελαφρές εργασίες 

εκτός από περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 5. Ελαφρές εργασίες, 

εκτόςαπό αυτή που καλύπτονται από το άρθρο 5 μπορεί, ωστόσο, να 

εκτελούνται από τα παιδιά του 13 ετών για έναν περιορισμένο αριθμό ώρες την 

εβδομάδα σε περίπτωση κατηγορίες εργασιών, που καθορίζονται από την 

εθνική νομοθεσία. 

3. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της γνώμης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 (γ) καθορίζει, με την επιφύλαξη των διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας, τις συνθήκες εργασίας που σχετίζονται με το εν λόγω ελαφρές 

εργασίες. 

 

ΤΜΗΜΑ II 

Άρθρο 6 

Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 (1), ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των νέων, λαμβάνοντας 

ιδιαίτερα υπόψη τους ειδικούς κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 7 (1). 

………………………… 
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Άρθρο 7 

Ευάλωτη φύση των νέων - Απαγορεύσεις εργασίας 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι νέοι να προστατεύονται από τους ειδικούς 

κινδύνους για την ασφάλεια, την υγεία τους και ανάπτυξη, που είναι συνέπεια 

της έλλειψης πείρας, την έλλειψη της επίγνωσης των υφισταμένων ή 

δυνητικών κινδύνους ή το γεγονός ότι οι νέοι δεν έχουν ακόμη ωριμάσει 

πλήρως. 

………………………. 

Άρθρο 17 

Τελικές διατάξεις 

1. (Α) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές 

και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 

αργότερο στις 22 Ιουνίου 1996 ή βεβαιώνονται, κατά την ημερομηνία αυτή το 

αργότερο, ότι οι δύο πλευρές της βιομηχανίας εισάγουν τις απαιτούμενες 

διατάξεις μέσω των συλλογικών συμβάσεων, ενώ τα κράτη μέλη υποχρεούνται 

να καταβάλλουν κάθε τις απαραίτητες διατάξεις ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή 

να διασφαλίζουν τα αποτελέσματα που προβλέπονται από την παρούσα 

οδηγία. 

(Β) Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να απέχουν από την εφαρμογή του πρώτου 

εδαφίου του άρθρου 8 (1) (β) όσον αφορά την  διάταξη σχετικά με τη μέγιστη 

εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, καθώς και το άρθρο 8 (2) και το άρθρο 9 (1) 

(β) και (2) για μια περίοδο τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που ορίζεται 

στην υποπαράγραφο (α). 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της παρούσας 

διάταξης. 

Το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη 

συνθήκη, αποφασίζει εάν αυτή την περίοδο θα πρέπει να επεκταθεί. 

(Γ) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 

2. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 

1, τα μέτρα αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται 

από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι μέθοδοι και ο  

τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 

διατάξεων του εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη θεσπίσει ή θεσπίζουν στον 
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τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε πέντε χρόνια σχετικά με 

την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, αναφέροντας 

τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων. 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τους. 

5. Η Επιτροπή υποβάλλει περιοδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 1, 2, 

3 και 4.” 

  

Οι ορισμοί που δίνονται από την ενλόγω Οδηγία συνάδουν με τους ορισμούς 

που είχαν και προηγουμένως δοθεί από τα επίσημα κείμενα που εξετάστηκαν 

παραπάνω. Πρόκειται για έναν καθορισμό των συνθηκών, σύμφωνα με τις 

οποίες πρέπει να εργάζονται τα παιδιά, εφόσον τελικά εργάζονται. Τονίζεται 

το γεγονός ότι τα παιδιά, καταρχήν, δεν θα πρέπει να εργάζονται, και δίνεται 

ένα μικρό περιθώριο εξαιρέσεων (ελαφριές εργασίες). Ενώ, παράλληλα, 

τονίζεται το γεγονός ότι η εργασία δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της 

μόρφωσης και της εκπαίδευσης των παιδιών, ότι θα πρέπει οι ανήλικοι 

εργαζόμενοι να έχουν περιόδους ανάπαυσης κάποιων ημερών καθώς και 

διαλείμματα κατά την εργασία τους, και, επίσης, ότι δεν θα πρέπει να 

εκτίθενται σε εργασίες βλαβερές και επικίνδυνες για τη σωματική και την 

ψυχική τους υγεία. 

Το σημαντικότερο, όμως, στοιχείο της ενλόγω Οδηγίας είναι ότι επιτάσσει  την 

άμεση εφαρμογή της από τα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα δίνεται ένα περιθώριο 

δύο χρόνων, στο οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν είτε να δημιουργήσουν 

νομοθεσία που να περιλαμβάνει την Οδηγία, είτε να μεταρρυθμίσουν την ήδη 

υπάρχουσα νομοθεσία στον τομέα αυτό. Παράλληλα, ορίζεται ότι υπάρχει 

συνεχής έλεγχος της εφαρμογής από την Επιτροπή και ότι κατατίθεται κάθε 

πέντε χρόνια από τα κράτη μέλη επίσημη αναφορά σχετικά με την εφαρμογή 

των διατάξεων. 

 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
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επιτροπή και την επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή 

της οδηγίας 94/33/EK για την προστασία των νέων κατά την εργασία 

(Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic and Social Committee and the Committee of 

Regions on the application of Directive 94/33/EC on the protection of 

young people at work) το 2004375, εξετάσθηκε η εφαρμογή της οδηγίας στα 

κράτη μέλη. Όπως αναφέρεται, αρχικά είχαν παρουσιαστεί κάποιες 

σημαντικές παρατυπίες στη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ιταλία, κατά των 

οποίων διεξήχθησαν δικαστικές διαδικασίες, διότι οι χώρες αυτές δεν είχαν 

κοινοποιήσει στην Επιτροπή την αναφορά της μεταφοράς και εφαρμογής της 

Οδηγίας376. Η επιτροπή εξετάζοντας τις επίσημες εκθέσεις των κρατών μελών 

παραθέτει ότι στο γενικότερο πλαίσιο δεν υπάρχουν προβλήματα και 

αντιφάσεις. Αντίθετα, όλες οι χώρες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια 

προκειμένου να εφαρμόσουν την Οδηγία. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι 

όλα τα κράτη μέλη είχαν ήδη εσωτερική νομοθεσία σε ισχύ που αφορούσε το 

συγκεκριμένο πεδίο και ότι οι μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν ήταν 

πολύ λίγες, και αφορούσαν κυρίως στην ενίσχυση των εσωτερικών ελεγκτικών 

μηχανισμών στον τομέα της εργασίας γενικότερα. 

Όλα τα κράτη μέλη, πέρα από την προσπάθεια να ενισχύσουν τη νομοθεσία 

τους, προέβησαν και σε περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να ενημερώσουν 

και να αφυπνίσουν τον κόσμο σχετικά με το θέμα της παιδικής εργασίας. Η 

προσπάθεια αυτή έγινε μέσω σεμιναρίων, διαφημίσεων και δημοσιεύσεων σε 

όλα τα επικοινωνιακά μέσα, αλλά κυρίως μέσω του διαδικτύου καθώς είναι το 

πιο δημοφιλές μέσο στους νέους. Η πρόταση της Ελλάδας, μάλιστα, ήταν ότι 

η δημιουργία πιο αυστηρών μέτρων θα ήταν ακόμα πιο θεμιτή και θα είχε 

καλύτερα αποτελέσματα377. 

Έπειτα από την ανάλυση όλων των εκθέσεων των κρατών μελών η Επιτροπή 

αποφάσισε ότι στην παρούσα φάση δεν χρειαζότανε να γίνει κάποια αλλαγή 

της Οδηγίας, αφού η εφαρμογή της έβαινε φυσιολογικά και χωρίς 

προβλήματα, ενώ παράλληλα δεν παρουσιάστηκαν από τα κράτη επιπλέον 

                                                 
375 Eurolex, Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of Regions on the application of Directive 94/33/EC 
on the protection of young people at work, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0105:FIN:EL:HTML 
376 Ό.π. 
377 Ό.π. 
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ανάγκες στον τομέα αυτό. 

Η Οδηγία αυτή αποτέλεσε ορόσημο για τον τομέα της εργασίας των ανηλίκων, 

για το λόγο ότι, όπως ρητά αναφέρεται και στην παραπάνω επίσημη 

Ανακοίνωση της Επιτροπής, τα κράτη αναγκάστηκαν αμέσως να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα. Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να 

συνοψισθούν στα εξής: 

Από την πλευρά των κρατών μελών το ελάχιστο όριο ηλικίας για την είσοδο 

στην απασχόληση δεν πρέπει να είναι κάτω του ορίου ηλικίας, κατά την οποία 

λήγει η υποχρεωτική σχολική φοίτηση και σε καμία περίπτωση κάτω των 15 

χρόνων. Εξαιρέσεις στο ελάχιστο όριο ηλικίας μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο 

σε ειδικές περιπτώσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουν 

επιπτώσεις στη σχολική φοίτηση. 

Από την πλευρά των εργοδοτών, αυτοί πρέπει να εγγυηθούν συνθήκες 

εργασίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών. Θα πρέπει, ειδικότερα, 

να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα αξιολογώντας τους κινδύνους που ελοχεύουν 

κατά την εργασία των παιδιών, τόσο λόγω της φύσης της εργασίας, όσο και 

λόγω της απειρίας των ίδιων των παιδιών και της επίγνωσης των ενλόγω 

κινδύνων. Επομένως, θα πρέπει να απαγορεύεται η απασχόληση σε εργασίες 

που υπερβαίνουν αντικειμενικά τις φυσικές ή ψυχολογικές ικανότητες των 

παιδιών ή συνεπάγονται την έκθεσή τους σε επικίνδυνους παράγοντες 

(φυσικούς, βιολογικούς, χημικούς, ακτινοβολίες, υπερβολικά υψηλές ή 

χαμηλές θερμοκρασίες κ.α.) ή σε κινδύνους ατυχήματος. 

Εξάλλου, πρέπει να θεσπιστούν σαφείς ελάχιστες προδιαγραφές για τη 

διευθέτηση του χρόνου εργασίας και κυρίως η μέγιστη διάρκεια της εργασίας 

των νέων θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά, να απαγορεύεται η νυκτερινή 

εργασία, να διατίθενται ορισμένες ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης καθώς και 

κατάλληλα διαλείμματα εργασίας. 

Μολονότι η οδηγία ακολουθεί μέχρι ενός σημείου τη ΔΣΕ 138, περιέχει 

διατάξεις για την προστασία των νεαρών εργαζόμενων, αλλά και για την 

απαγόρευση των παιδιών από την επιζήμια εργασία.  

Το δικαίωμα στην εργασία και η προστασία του παιδιού ενισχύθηκε 

πρόσφατα σε κοινοτικό επίπεδο και με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 

σχετικά με το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση των υπηκόων τρίτων 

χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών της 
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Κοινότητας378, η οποία προβλέπει δικαίωμα απασχόλησης των μελών της 

οικογένειας με βάση την αρχή της μη-διάκρισης379. 

 

1.2.4. Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο εξής Επιτροπή) για τα δικαιώματα 

του παιδιού αποτελεί μέρος των προσπαθειών της για την εφαρμογή του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος έχει υποχρεωτική νομική 

ισχύ,  δεσμεύει, δηλαδή, τόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όταν προτείνουν τη 

θέσπιση νομοθεσίας, όσο και τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν την νομοθεσία 

της ΕΕ. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η προσπάθεια της Επιτροπής στο ζήτημα 

της παιδικής εργασίας.  

Τον Οκτώβριο του 2010, η Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Χάρτη380. Τον Νοέμβριο του 

ίδιου χρόνου δημοσίευσε την πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, και τον έλεγχο προόδου όσο 

αφορά στην εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού381. 

Το Φεβρουάριο του 2011 η Επιτροπή θέσπισε το θεματολόγιο της ΕΕ για τα 

δικαιώματα του παιδιού382 με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων του 

παιδιού, μέσω της έμπρακτης εφαρμογής των αρχών του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Εκεί η Επιτροπή παρουσίασε 

συγκεκριμένα θέματα, μέσω των οποίων η ΕΕ είναι σε θέση να προσδώσει 

προστιθέμενη αξία σε πολιτικές που αποβλέπουν στην ευζωία και την 

ασφάλεια των παιδιών383. Σκοπός του θεματολογίου της ΕΕ είναι να θέσει σε 

πρακτική εφαρμογή τα δικαιώματα του παιδιού που κατοχυρώνονται στον 

Χάρτη και στη σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από ένα 

                                                 
378  COM/99/0638 τελικό. 
379 Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, «Η Διεθνής Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη», Ερμηνεία κατ' άρθρο», Κέντρο Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 505, (προσωπική 
συμβολή, σελ. 25-29 και 452-472), 2002, σελ. .330. 
380 Ανακοίνωση της 19.10.2010 με τίτλο «Στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωματων από την Ευρωπαϊκή Ένωση», COM(2010)573 τελικό.  
381 «Έκθεση 2010 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
ένωσης», COM(2011)160 τελικό. 
382Η ανακοίνωση της Επιτροπής: Θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, COM(2011) 60 
τελικό, διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0060:en:NOT 
383 Για παράδειγμα, με την προώθηση ενός φιλικού προς τα παιδιά συστήματος απονομής δικαιοσύνης, 
την καλύτερη ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματά τους και την καλύτερη προστασία των παιδιών 
που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 
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συνολικό πρόγραμμα δράσεων για την περίοδο 2011-2014. Το θεματολόγιο 

της ΕΕ προσδιόρισε 11 συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα συνεισφέρουν 

στην αποτελεσματική εφαρμογή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.  

Στο πλαίσιο αυτής της συνολικής προσέγγισης των δικαιωμάτων του παιδιού, 

η Επιτροπή έδωσε προτεραιότητα σε προσπάθειες που έχουν ως σκοπό να 

διασφαλίσουν ότι το σύστημα της δικαιοσύνης θα είναι καλύτερα 

προσαρμοσμένο και περισσότερο φιλικό προς τα παιδιά. Η Επιτροπή 

καθόρισε, επίσης, προτεραιότητες για την προστασία των παιδιών, όταν αυτά 

είναι ευάλωτα και για να διασφαλίσει τα δικαιώματα του παιδιού στην 

εξωτερική δράση της ΕΕ. Η Επιτροπή δημιούργησε, επίσης, ένα ενιαίο 

επιγραμμικό σημείο εισόδου για τα παιδιά που ονομάζεται «η Γωνιά του 

Παιδιού»384 και περιέχει φιλικά προς το παιδί κείμενα, παιχνίδια και κουίζ που 

τα πληροφορούν για τα δικαιώματά τους, ως μέρος αυτού του προγράμματος 

δράσεων. 

Τέλος, η ανακοίνωση σχετικά με τον τουρισμό, που εξέδωσε πρόσφατα η 

Επιτροπή, ορίζει συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της 

εκμετάλλευσης των παιδιών385. 

   

1.2.4.1. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Η δέσμευση της ΕΕ για την προστασία των παιδιών τονίζεται στις 

«Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕ για τα δικαιώματα του Παιδιού»386. Η ΕΕ 

καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που αποτελούν τη βάση της 

προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική της πολιτική. 

Βασική προτεραιότητα είναι η βία κατά των παιδιών. Οταν υπάρχει βία, τα 

παιδιά διακινδυνεύουν σε πολλά επίπεδα. Το κείμενο περιλαμβάνει σημεία 

δράσης που καθοδηγούν την ΕΕ για την καταπολέμηση του φαινομένου. 

Έντεκα είναι οι δράσεις που ανακοίνωσε η Επιτροπή το Φεβρουάριο του 

2011, τις οποίες θα αναλάβει τα επόμενα χρόνια με τελικό χρονικό όριο το 

2016387. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να επαναβεβαιωθεί η 

αταλάντευτη δέσμευση τόσο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όσο και των 

                                                 
384 Διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm 
385 Ανακοίνωση 30.6.2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κοσμο – ένα 
νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευερωπαικό τουρισμό», COM (2010) 352, σημείο 12, προβλεπόμενες 
δράσεις, σ.13. 
386 Βλ.  http://eeas.europa.eu/human_rights/child/index_en.htm 
387 Βλ. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-156_el.htm 



149 
 

κρατών μελών της για την προαγωγή, την προστασία και το σεβασμό των 

δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο όλων των συναφών πολιτικών της ΕΕ 

και τη μετατροπή τους σε απτά αποτελέσματα. Στο μέλλον βασική 

υποχρέωση της ΕΕ θα είναι οι πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα 

παιδιά θα πρέπει να σχεδιάζονται, να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται 

με γνώμονα την αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού. 

Η ΕΕ καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που αποτελούν τη βάση της 

προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική της πολιτική. Οι εν 

λόγω κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκουν μια συνολική προσέγγιση των 

δικαιωμάτων του παιδιού, ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται 

προς το παρόν και βελτίωση της συνοχής των δραστηριοτήτων στον τομέα 

αυτό. Η Ε.Ε. επιδιώκει να προωθήσει ενεργά τους στόχους της στις σχέσεις 

της με τις τρίτες χώρες και στους διεθνείς οργανισμούς388. 

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, 

η Επιτροπή προτείνει τα εξής 11 μέτρα – οδηγίες (κυρίως νομικές αλλαγές και 

στήριξη των αρμόδιων αρχών στις χώρες της ΕΕ. 

 νόμους για την καλύτερη προστασία των παιδιών (ως ιδιαίτερα ευάλωτης 

ομάδας) κατά τις δικαστικές διαδικασίες 

 νόμους προστασίας των παιδιών όταν είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για 

διάπραξη εγκλήματος 

 νέους νόμους για την αναγνώριση και την εκτέλεση σε όλες τις χώρες της ΕΕ 

των αποφάσεων περί γονικής ευθύνης μετά από διαζύγιο ή χωρισμό των 

γονέων 

 προώθηση των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

σχετικά με τη φιλική δικαιοσύνη για τα παιδιά και συνυπολογισμό τους κατά 

την εκπόνηση μελλοντικών διατάξεων του αστικού και ποινικού δικαίου 

 κατάρτιση δικαστών και άλλων επαγγελματιών για να βοηθούν τα παιδιά στο 

δικαστήριο 

 καλύτερη εκπαίδευση των αρχών που έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους 

ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένων όσων ζητούν άσυλο στην ΕΕ 

 ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά, στο πλαίσιο προσεχούς σχεδίου της ΕΕ με 

αντικείμενο τη μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη των Ρομά 

                                                 
388 Βλ. http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33604_el.htm 
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 άμεση λειτουργία της ανοιχτής γραμμής της ΕΕ 116 000, για αγνοούμενα 

παιδιά (επίσης, προώθηση διασυνοριακών συστημάτων έγκαιρης 

προειδοποίησης για παιδιά που έχουν απαχθεί ή που κινδυνέυουν) 

 αντιμετώπιση του κυβερνοφοβισμού και της κακόβουλης προσέγγισης, της 

έκθεσης σε βλαβερό περιεχόμενο και άλλων κινδύνων στο Διαδίκτυο, μέσω 

του προγράμματος της ΕΕ «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο» 

 καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών και του παιδεραστικού τουρισμού 

και προστασία των θυμάτων ένοπλων συρράξεων, μέσω των προγραμμάτων 

ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ 

 ενιαίο δικτυακό τόπο της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών 

 

Ενα καινούργιο κείμενο με τίτλο «Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕ στις 

ένοπλες συρράξεις» δεσμεύει την ΕΕ να αντιμετωπίσει την επίδραση που 

έχουν στα παιδιά οι ένοπλες συρράξεις με ένα συστηματικό τρόπο389. 

 

1.2.4.2. Η Ανακοίνωση του 2006 και του 2008  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντικός παγκόσμιος οικονομικός παράγοντας 

έχει μια πολύ συγκεκριμένη ευθύνη να συνδράμει και να στηρίξει την 

προσπάθεια για εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να 

εξαλείψει την παιδική εργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό διαφαίνεται και 

στην Ανακοίνωση της Επιτροπής και το Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των 

παιδιών στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Και τα δύο κείμενα έγιναν δεκτά από 

το Συμβούλιο στις 27 Μαϊου 2008. Ανακοίνωση του 2008 της Επιτροπής προς 

το Συμβούλιο, το Ευρ.Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών με τίτλο «Μια ξεχωριστή θέση για τα 

παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ390. Αναφερόμενη στην ανακοίνωση του 

2006, η οποία είχε ορίσει ως στόχο τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης 

πολιτικής για τα παιδιά και τα δικαιώματά τους391. 

Στην προαναφερθείσα Ανακοίνωση της Επιτροπής το 2008 η προστασία των 

παιδιών στις τρίτες χώρες είναι το κεντρικό ζήτημα. Το κείμενο δίνει έμφαση 

στο πως πρέπει να αντιμετωπισθεί η προστασία και η προαγωγή των 
                                                 
389  Βλ. http://eeas.europa.eu/human_rights/child/index_en.htm 
390  Ανακοίνωση της 5.2.2008, COM(2008) 55 τελικό. 
391 Ανακοίνωση της 4.7.2006 με τίτλο «Σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
δικαιώματα του παιδιού», COM(2006)367 τελικό. 
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δικαιωμάτων του παιδιού ως μέρος όλων των πολιτικών των εξωτερικών 

σχέσεων της ΕΕ392.   

Η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης που είχε ως στόχο, μεταξύ άλλων, 

και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Ένωση δεν 

μπορούσε να αγνοήσει τα 90 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 χρόνων που 

αποτελούν τους μελλοντικούς της πολίτες. 

Έτσι η Συνέλευση, σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας, περιέλαβε στις 

προτάσεις της για το μελλοντικό Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 

παιδιά ως ξεχωριστή ομάδα, με ειδικό νομικό καθεστώς. 

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης, που υποβλήθηκε από 

τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης στην Διακυβερνητική Διάσκεψη 

των αρχηγών των κρατών-μελών τον Οκτώβριο του 2003 προβλέπει, μεταξύ 

των στόχων της Ένωσης, την προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών. 

Πρόκειται για σημαντική θεσμική πρόταση, εάν λάβει μάλιστα κάποιος υπόψη 

την απόλυτη απουσία σχετικής αναφοράς σε όλες τις προηγούμενες 

Συνθήκες. Μολονότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 

υπογράψει και επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1989, η θεσμική 

πρόβλεψη στην Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 

και σημασία για το Μέλλον της Ευρώπης, το οποίο δεν μπορεί παρά να 

ταυτίζεται στα μάτια των πολιτών της με το Μέλλον των Παιδιών. 

 

 

1.2.5. Δικαιοδοτικά όργανα/μηχανισμοί εφαρμογής 

1.2.5.1. Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ - The European Court of 

Justice)393, το οποίο ιδρύθηκε το 1952, εδρεύει στο Λουξεμβούργο και 

αποτελείται από έναν Δικαστή ανά κράτος μέλος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

είναι το ανώτερο δικαστικό όργανο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά συνέπεια, μπορεί να αποφανθεί για όλα τα θέματα που απασχολούν και 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα 
                                                 
392  Bλ. http://eeas.europa.eu/human_rights/child/index_en.htm 
393 Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισσαβόνας στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 και που τέθηκε σε 
ισχύ στις 1 Δεκεμβρίου του 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το σύνολο του 
δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. 
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και για τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του συνόλου των 

Ευρωπαϊκών Συνθηκών και Συμβάσεων.  

Η ύπαρξη ενός τέτοιου δικαστηρίου είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλης σημασίας, 

παρόλα αυτά δεν είναι λίγες οι αντιδράσεις από τα κράτη μέλη, τα οποία 

συχνά δυσαρεστούνται με τις αποφάσεις του. Έχει υποστηριχθεί από 

πολλούς ότι οι αποφάσεις του εν λόγω δικαστηρίου είναι κατά κανόνα πολύ 

αυστηρές και δεν παρέχουν κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης από τα 

κράτη μέλη394. Έχει υποστηριχθεί ακόμα και ότι οι σκληρές αποφάσεις του 

Δικαστηρίου λαμβάνονται βασιζόμενες απλά σε θεωρητικά δεδομένα χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη και ο σημαντικός παράγοντας των ξεχωριστών κοινωνικο-

οικονομικών συνθηκών που υπάρχουν στην κάθε χώρα395. 

 

1.2.6. Έκθεση Συμβουλίου «Καταπολεμώντας την παιδική εργασία» 2010 
Στην έκθεση αυτή το Συμβούλιο εστιάζει στην παιδική εργασία με τη στενή της 

έννοια (δηλ. παιδιά κάτω των 17 χρόνων σε ενεργή εργασία σε βάρος της 

εκπαίδευσής τους και της προσωπικής τους εξέλιξης και ανάπτυξης). 

Αποτελεί απάντηση στην απόφαση του Συμβουλίου τον Μάϊο του 2008, όπως 

αυτά αναλύθηκαν παραπάνω. Βασικός σκοπός της έκθεσης είναι να 

προσδιορίσει και να εκτιμήσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του 

φαινομένου της παιδικής εργασίας γενικά και να εξαλείψει τις χειρότερες 

μορφές της παιδικής εργασίας ειδικότερα. 

Συγκεκριμένα, η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο περιγράφεται 

το γενικότερο πλαίσιο και ο αντίκτυπος των διαφόρων μορφών παιδικής 

εργασίας. Το δεύτερο μέρος και το μεγαλύτερο σε όγκο αναφέρεται στα μέτρα 

που υπάρχουν για το σκοπό της καταπολέμησης της παιδικής εργασίας. Η 

έκθεση καταλήγει εγείροντας κρίσιμα ζητήματα που αξίζουν ενδελεχέστερης 

εξέτασης πιθανών επιπρόσθετων μέτρων για την καταπολέμηση του 

φαινομένου. 

 

                                                 
394 ROMAN HERZOG ΚΑΙ LÜDER GERKEN, Σταματήστε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
EUobserver.com, 2008. 
395 Ό.π. 
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1.2.7. Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα δικαιώματα του Παιδιού 
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (European Forum of 

the Rights of the Child) είναι ένα ετήσιο συνέδριο που διοργανώνεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού 

στα πλαίσια τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών σχέσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης396.  

Το Φόρουμ είναι ένα παράδειγμα ευρωπαϊκού οργάνου που συστάθηκε για 

την προαγωγή και το σεβασμό των δικαιμάτων των παιδιών 56. Το φόρουμ 

συστάθηκε ως μόνιμη ομάδα μετά την υιοθέτηση της Ανακοίνωσης της 

Επιτροπής με τίτλο «Για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δικαιώματα των 

παιδιών».  

Ειδικότερα, το Φόρουμ εκδίδει κάθε χρόνο από το 2007 εκθέσεις για την 

προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών στις εσωτερικές και εξωτερικές 

δράσεις της ΕΕ. Το Φόρουμ παίζει, επίσης, συμβουλευτικό ρόλο προς τα 

όργανα της ΕΕ και παρέχει μια βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών. 

Συγκαλεί εκπροσώπους των κρατών μελών, την μόνιμη διακυβερνητική 

ομάδα "l’Europe de l’Enfance" (Η Ευρώπη των Παιδιών),  την οργάνωση 

"European Network of National Observatories on Childhood" (ευρωπαϊκό 

δίκτυο εθνικών παρατηρητών για την παιδική ηλικία - (ChildONEurope), 

όργανα των ΗΕ, το ΣτΕ, την κοινωνία και τα ίδια τα παιδιά προκειμένου να 

βοηθήσει στο σχεδιασμό και την επίβλεψη των δράσεων της ΕΕ. Επίσης, 

λειτουργεί ως χώρος για την ανταλλαγή καλών πρακτικών.  

Στόχοι του Φόρουμ είναι, να παρέχει συμβουλές και να υποστηρίζει την 

Επιτροπή και άλλους Ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς αφορά στην 

ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις Ευρωπαϊκές πολιτικές 

καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών. 

Στο Φόρουμ μετέχουν τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Περιφερειών, η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, 

Επίτροποι για Παιδιά, η UNICEF καθώς και διάφορες ΜΚΟ.  

Από την πρώτη σύγκλησή του τον Ιούνιο του 2007, το Φόρουμ έχει 

επικεντρωθεί στην εκμετάλλευση των παιδιών, των σεξουαλικών εγκλημάτων 

                                                 
396 Περισσότερες πληροφορίες για το Φόρουμ σε ηλεκτρονική μορφή 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rightschild/european-forum/index_en.htm  . 
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κατά των παιδιών, την παιδική πορνογραφία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

τη φτώχεια, τη συμμετοχή και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων των 

παιδιών στον τομέα της δικαιοσύνης και εξέδωσε σχετικές εκθέσεις  

Το Φόρουμ αποτελεί ένα φιλόδοξο όργανο για την προάσπιση και προαγωγή 

των δικαιωμάτων των παιδιών και αναμένεται να φανούν σύντομα τα 

αποτελέσματά του397.  

 

 

 

 

                                                 
397 Η ΕΕ έχει προωθήσει και πολλά άλλα προγράμμα για την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών 
στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως είναι το Πρόγραμμα Δάφνη για την καταπολέμιση της βίας  σε βάρος των 
παιδιών και των γυναικών, το Πρόγραμμα της Χάγης που περιλαμβάνει Ατζέντα για τα Δικαιώματα των 
παιδιών (15.2.2011), το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης με τίτλο «Στρατηγική Ευρώπη 2020». 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τελευαίο προσδιορίζει ένα όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα, όπου 
τα παιδιά του σήμερα θα απολαμβάνουν καλύτερη εκπαίδευση και θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες 
και τους πόρους που χρειάζονται για να μεγαλώσουν και όπου τα δικαιώματα του παιδιού θα 
προστατεύονται πλήρως. 
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1. Η προστασία της Παιδικής Εργασίας στην Ελλάδα 

1.1. Ιστορική αναδρομή 
Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, αλλά και στις πρώτες δεκαετίες του 

20ου αιώνα, καθώς και στη περίοδο του μεσοπολέμου (1923-1940) η 

βιοτεχνία και η βιομηχανία έκαναν και στην Ελλάδα την εμφάνισή τους, 

εισάγοντας νέα ήθη στην ελληνική κοινωνία και νέες αντιλήψεις για την 

ανάπτυξη και ανατροφή των παιδιών. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της 

περιόδου, είναι η αντίληψη ότι το παιδί δεν διαφέρει καθόλου από τους 

ενήλικες, έτσι αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο στην κοινωνία και έχει τα ίδια 

προβλήματα με τους μεγάλους398. 

Στην Ελλάδα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα οι συνθήκες παιδικής 

εργασίας δεν διέφεραν από εκείνες που παρατηρούνταν στην υπόλοιπη 

Ευρώπη. Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει ότι είτε σε μεγάλα εργοστάσια, είτε 

σε βιοτεχνικά εργαστήρια, οι συνθήκες ήταν πολύ κακές τόσο για τα μικρά 

παιδιά, όσο και για τους ενήλικες399. Χαρακτηριστικά αναφέρει η Σβώλου 

«...παιδιά 10 και 12 χρόνων, ζαρωμένα 12 και 14 ώρες κοντά στη μάνα ή τη 

γιαγιά, με το πηγούνι σκυμμένο στα γόνατα, με τα δάχτυλα κατεστραμμένα 

απ’το δέσιμο των κόμπων και το κορμί καμπουριασμένο για πάντα. Ξερό ψωμί 

για φαγητό, παρμένο και αυτό στο σκαμνί της δουλειάς το μεσημέρι. 

Εργαστήρια εγκατεστημένα σε χώρους που ήταν πριν αποθήκες και 

σταύλοι...»400. Τη χειρότερη εικόνα παρουσίαζαν τα μικροεργαστήρια, τα 

οποία λόγω χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων αδυνατούσαν να 

εξασφαλίσουν τους κατάλληλους χώρους εγκατάστασης401. Η Μακροπούλου, 

ως επιθεωρήτρια εργασίας εκείνη την εποχή, αναφέρει πολύ παραστατικά ότι 

τόσο η καθαριότητα – κανόνες υγιεινής-, όσο και ο φωτισμός στα εργαστήρια 

αυτά ήταν ανεπαρκή, ελλιπή402. Αλλά και στις βιοτεχνίες, καθώς και στις 

βιομηχανίες οι συνθήκες ήταν εξίσου δραματικές με κύριες επιπτώσεις στην 

υγεία των εργαζομένων. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που δίνει το Εργατικό 

                                                 
398 «Οι παίδες δεν επλάσθησαν απλώς προς το παίζειν, αλλ' ενωρίς πρέπει να κερδίσωσιν τον 
επιούσιον 
αυτών άρτον» Ανώνυμος, «Εργατικοί παίδες», Οικονομική Επιθεώρησις, φ.17, 1874, σ. 194. 
399 Μαρία ΣΒΩΛΟΥ, Οι εργάτριες ταπητουργίας, στο Ο Αγώνας της Γυναίκας. Τευχ. 41, Μάρτιος 1927, 
σελ.1. 
400 Ό.π. 
401 A. ANDREADES, La Legislation ouvrière en Grèce, Γενεύη 1922, σελ. 16. 
402 Άννα ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, Από την Εργασία της Γυναίκας και του Παιδιού στο Ο Αγώνας της Γυναίκας, 
τευχ. 50-51, Αύγουστος 1927, σελ.3-5. 
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Κέντρο Αθήνας για τα βυρσοδεψία της εποχής, στα οποία οι εργάτες, μεταξύ 

των οποίων και ανήλικα παιδιά, ήταν «βουτηγμένοι εις τα νερά» και 

εκτεθειμένοι σε «δολοφόνα ρεύματα αέρος, αναγκαία δια την εργασίαν, ένεκα 

των οποίων υφίστανται συχνάς προσβολάς πλευρίτιδων ή πνευμονιών, αι 

οποίαι καταλήγουν πολλάκις εις φθίσιν»403. Εξάλλου, και τα εργατικά 

ατυχήματα ήταν πολλά με κύριους πρωταγωνιστές παιδιά. Το 1921 από τα 

είκοσι θανατηφόρα ατυχήματα τα πέντε συνέβησαν σε άτομα κάτω των 18 

χρόνων404.  

Στις άθλιες αυτές συνθήκες πρέπει να προστεθούν και οι διαφόρων μορφών 

αυθαιρεσίες των εργοδοτών με την μορφή χρηματικών προστίμων, χρήσης 

βίας, αλλά και ηθικών εκβιασμών. Η Νάκου μιλάει για ξυλοδαρμούς κοριτσιών 

ηλικίας 8 και 10 χρόνων από τις αρχιεργάτριες στο κλωστήριο Λειβαδιάς405. 

Είχε παρατηρηθεί και η δημιουργία ταμείου προστίμων για καθυστερήσεις ή 

παραπτώματα κατά τη διάρκεια της εργασίας, αλλά και σε αρκετές 

περιπτώσεις είχαν διαπιστωθεί κρατήσεις από τον μισθό των εργατριών406. 

Ωστόσο, εκείνη την εποχή άρχισαν να πραγματοποιούνται σταδιακά τα πρώτα 

δειλά βήματα προς τη θεώρηση της παιδικής ηλικίας ως ξεχωριστής 

κοινωνικής κατηγορίας, κάτι που όμως βρίσκει ανταπόκριση στις οικονομικά 

εύπορες τάξεις, όπως οι γαιοκτήμονες, οι αστοί και οι μικροαστοί, ενώ είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη η αντίληψη αυτή στους εργάτες και τους αγρότες407.  Ήδη 

από τα τέλη του 18ου αιώνα στην Ευρώπη και έναν αιώνα αργότερα στην 

Ελλάδα τα παιδιά «υπήρχαν», καθώς και η παιδική ηλικία αναγνωριζόταν 

μόνο, όπου υπήρχε καλή οικονομική κατάσταση408. Οι συνθήκες διαβίωσης 

για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν πολύ δύσκολες. Η φτώχεια και 

η εξαθλίωση κυριαρχούσαν παντού, τόσο στις πόλεις, όσο και στις γεωργικές 

περιοχές. Τα παιδιά αντιμετωπίζονταν ως μέσο για την αύξηση του 

οικογενειακού εισοδήματος, ως ένα «χέρι» βοηθείας. Χαρακτηριστικά ο 

Ρηγίνος αναφέρει στο βιβλίο του: «Ο φτωχός μεροκαματιάρης που δεν μπορεί 

                                                 
403 Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Οι Εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των Ελλήνων, Αθήνα 
1911, σελ. 20 
404 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Εργασίας, Εκθέσεις 1921, Αθήνα 1923, σελ. 23-25. 
405 Λιλίκα ΝAΚΟΥ, Γη της Βοιωτίας, Αθήνα 1964, σελ. 28επ. 
406 Ό.π. 
407 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, http://www.ime.gr 
408 Χ. ΝΟΒΑ –ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ, Κοινωνικοποίηση. Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου, Gutenberg, 
Αθήνα 
1996, σ. 95. 
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να συντηρήσει τα παιδιά του για να ολοκληρώσουν την 5η και 6η τάξη του 

δημοτικού, μόλις φτάσουν (τα παιδιά) το 12ο έτος της ηλικίας τους, 

αναγκάζεται χωρίς την θέλησή του να βρει οποιοδήποτε επάγγελμα για να τα 

απασχολήσει»409. Επομένως, η εισαγωγή του παιδιού στο χώρο της εργασίας 

αποτελούσε μοναδική λύση στην αντιμετώπιση της φτώχειας που μάστιζε την 

ελληνική οικογένεια τότε. 

Σανίδα σωτηρίας για τα παιδιά αποτέλεσε η επέμβαση του Κράτους που 

όρισε ως υποχρεωτικά κάποια στάδια σχολικής εκπαίδευσης και τη θέσπιση 

του κατώτατου ορίου ηλικίας για την εργασία ενός παιδιού. Έτσι άρχισε να 

καλλιεργείται –κυρίως να ωριμάζει- σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα η ιδέα 

της ύπαρξης παιδικής ηλικίας410. 

 

Σήμερα 

«Σχολάω από το σχολείο, πηγαίνω στο σουβλατζίδικο και μένω μέχρι το 

βράδυ. Βασανίζομαι αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα».«Πηγαίνω έκτη 

δημοτικού, δουλεύω σε καφετέρια. Κάποιοι ήρθαν ένα βράδυ για έλεγχο και οι 

μεγάλοι μου είπαν να κρυφτώ». Απόσπασμα από κείμενο που δημοσιεύθηκε 

στο διαδίκτυο411. 

Στη σημερινή εποχή η παιδική εργασία στην Ελλάδα έχει αλλάξει μορφή. Τα 

περισσότερα παιδιά εργάζονται σε καφενεία, καφετέριες, καταστήματα, στα 

νησιά απασχολούνται στον τουρισμό, κοντά σε ενήλικες. Όσα παιδιά κάνουν 

απολύτως απαγορευμένες μορφές εργασίας, δηλαδή εργάζονται στο δρόμο, 

π.χ. πουλώντας αντικείμενα, κάνοντας επαιτεία, είναι κυρίως ημεδαποί Ρομά, 

αλλοδαποί ή μετακινούμενοι Βαλκάνιοι, πληθυσμοί ιδιαίτερα ευάλωτοι, πάρα 

πολύ αδύναμοι οικονομικά. Τα παιδιά, επιπλέον, τοποθετούνται στα φανάρια, 

όπου ζητιανεύουν, πουλάνε χαρτομάντηλα, λουλούδια, θρησκευτικές εικόνες 

ή πλένουν παρμπρίζ. Σταδιακά μεταφέρθηκαν και σε μπαρ και εστιατόρια, 

όπου εκτός από την πώληση προϊόντων, εκτελούν ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να παίζουν μουσικά όργανα. Αυτά τα 

παιδιά εργάζονται είτε για να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένειά τους, είτε 

                                                 
409 Μ. ΡΗΓΙΝΟΣ, Μορφές Παιδικής Εργασίας στη Βιομηχανία και τη Βιοτεχνία 1870-1940,  Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, 1995, σελ. 21. 
410 Ό.π., σελ. 15. 
411  Βλ. http://www.typoskifisias.gr/2011-03-10-14-41-42/5362-2013-06-11-07-11-27 
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για να φέρουν χρήματα στα διάφορα «αφεντικά τους». Πολλά από αυτά τα 

αφεντικά έχουν «νοικιάσει» ή «αγοράσει» τα συγκεκριμένα παιδιά από 

δουλεμπόρους. Φυσικά, υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται με τη γη, την 

αλιεία και τη κτηνοτροφία, αλλά αυτό γίνεται μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας 

και σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχει εκδήλωση βίας ή απάνθρωπης 

εκμετάλλευσης. Η διαφορά των τωρινών ανήλικων εργαζομένων με εκείνων 

των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου είναι ότι 

εκείνα τα παιδιά ήταν ελληνόπουλα που προσπαθούσαν να βοηθήσουν στην 

αύξηση του πενιχρού οικογενειακού εισοδήματος. 

Σήμερα οι έρευνες πάνω στην παιδική εργασία στην Ελλάδα δεν είναι πολλές, 

ούτε αναλυτικές. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στις 

διάφορες έρευνες του εργατικού δυναμικού που έχει διεξάγει κατά καιρούς, 

έχει αναφερθεί μόνο έμμεσα στην παιδική εργασία και κυρίως αυτή των 

εφήβων μέσα από τα γενικότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης412. Η Shuteriqi παρατηρεί ότι τα παιδιά είναι μόνιμα κάτω από 

το βλέμα των εμπόρων και έχουν εντολή να μη δίνουν καμία πληροφορία, 

όταν ερωτηθούν ή τουλάχιστον να δίνουν ψευδείς πληροφορίες413. Μάλιστα, 

προκειμένου να προκαλέσουν τον οίκτο των πολιτών τα παιδιά είναι ντυμένα 

ρακένδυτα και δείχνουν άρρωστα414. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις 

πολλές ώρες εργασίας τους αποφέρει πολλά κέρδη στους εμπόρους τους, οι 

οποίοι τους παρέχουν μόνο φθηνή στέγη και φαγητό. Τις περισσότερες φορές 

τα κέρδη δεν μοιράζονται καν με τους γονείς των παιδιών στην Αλβανία415. 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης υποταγή των παιδιών 

στους εμπόρους ασκείται φυσική και ψυχική βία σε βάρος τους. Πρόκειται για 

παιδιά – εργαζόμενους που δεν είναι καταγεγραμμένα από την πολιτεία. Τα 

παιδιά που εργάζονται στην Ελλάδα είναι «αόρατα», δηλώνει η επικεφαλής 

του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Μυρσίνη Ζορμπά «έχουν 

εξαφανιστεί σε ένα περιβάλλον που έχει άλλες προτεραιότητες» τονίζει416. 

                                                 
412 Χρυσή ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ – ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ, Διονύσης Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ, Σχολείο και δουλειά. Μια εμπειρική 
διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Gutenberg, Αθήνα, σελ.19.  
413 M. SHUTERIQI, Exploitation of Albanian Children in Greece, σε Hugh D. Hindman, The World of 
Child Labor: An  Historical and Regional Survey, M.E.Sharpe, 2011, σ. 640. 
414 P. PHILIPPE και V. TOURNECUILLERT, The Trafficking of Albanian Children in Greece, Geneva: 
Terre des homes, 2003 
415 Μ. SHUTERIQI, Exploitation of Albanian Children in Greece, ό.π. σ. 640. 
416 http://www.typoskifisias.gr/2011-03-10-14-41-42/5362-2013-06-11-07-11-27 
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Οι κοινωνικοί λειτουργοί στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά 

έχουν κάνει πολλές εκθέσεις για διάφορες μορφές κακομεταχείρισης. Στις 

πρώτες έρευνες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα από το Ιδρυμα Terre des 

Hommes, ειδικά για τα παιδιά που προέρχονταν από την Αλβανία και τη 

Βουλγαρία, τα ίδια τα παιδιά περιέγραψαν διάφορες μορφές κακοποίησης, 

όπως το κάψιμο με τσιγάρο στο σώμα τους, προπηλακισμούς, λεκτική βία, ή 

ακόμα τους ζητήθηκε και να καταπιούν σαμπουάν για να αρρωστήσουν 

προκειμένου να προκαλέσουν τον οίκτο417. Μάλιστα, όταν κρινόταν 

απαραίτητο, οι έμποροι φρόντιζαν να υπενθυμίζουν στα παιδιά ότι βρίσκονταν 

εκεί για να δουλέψουν προκειμένου να βοηθήσουν τις οικογένειές τους στην 

Αλβανία. Κάποιες περιπτώσεις συλλήψεων και απελάσεων παιδιών στην 

Αλβανία χρησιμοποιούνταν από τους εμπόρους τους προκειμένου να 

αποδείξουν στα παιδιά ότι αυτό θα συνέβαινε, αν δεν υπάκουαν. Για τους 

εμπόρους, το ρίσκο ήταν μικρό: οι αλβανικοί θεσμοί και νόμοι ήταν αδύναμοι 

και οι έλληνες ήταν γενικά ανίδεοι ή ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα418.  

Σύμφωνα με την έρευνα της UNICEF του 2012 με τίτλο «Η κατάσταση των 

παιδιών στην Ελλάδα 2012»419 τονίζεται ότι «η παιδική εργασία είναι δύσκολο 

να εντοπιστεί, καθώς η κοινωνική πραγματικότητα είναι ότι συχνά τα παιδιά 

πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από το ίδιο το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Αν και σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, στα οποία αναφέρεται 

ο Συνήγορος του Παιδιού, κάθε χρόνο εκδίδονται μόνο 1.500 βιβλιάρια 

εργασίας ανηλίκων περίπου, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπολογίζει τον αριθμό των 

εργαζομένων ηλικίας 15 ως 18 χρόνων σε 8.886 (2011).». Λαμβάνοντας, 

ωστόσο, υπόψη τον αριθμό της σχολικής διαρροής σε συνάρτηση με τις 

εκτιμήσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ότι 70% των μαθητών που 

διακόπτουν το σχολείο εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ο Συνήγορος του 

Παιδιού υπολογίζει ότι στην πραγματικότητα τα εργαζόμενα παιδιά στην 

Ελλάδα ξεπερνούν τις 100.000420. 

Με βάση εκτιμήσεις και όχι τα πραγματικά στοιχεία, καθώς δεν υπάρχουν, 

είναι δεκάδες χιλιάδες τα παιδιά που εργάζονται παράνομα, αριθμός που 

                                                 
417 Βλ. http://www.terredeshommes.org/index.php?page=res.pre#bulg_greece 
418 P. PHILIPPE  και V. TOURNECUILLERT, The Trafficking of Albanian Children in Greece, ό.π. 
419 Βλ. http://www.unicef.gr/pdfs/State_of_the_Children_in_Greece_Report_2012_Summary.pdf 
420 Ό.π. 
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ξεπερνά τις 100.000. Πράγματι, όπως παρατηρεί και ο Βοηθός Συνήγορος του 

Παιδιού, η αδειοδοτημένη εργασία των παιδιών έχει μειωθεί421. 

Το 2010 εκδόθηκαν στην Ελλάδα 1.462 βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων, το 

2011, 874 και το 2012, 562422. Η μείωση αυτή δεν δείχνει ότι μειώνεται ο 

αριθμός των ανηλίκων που εργάζονται, αλλά ότι μέσα σε αυτή την περίοδο 

της οικονομικής κρίσης μειώνεται δραματικά η αδειοδοτημένη εργασία 

ανηλίκων, καθώς η ανασφάλιστη εργασία κοστίζει λιγότερο, γίνονται ελάχιστοι 

έλεγχοι και υπάρχει ανοχή. 

Σύμφωνα με την ELSTAT οι δηλούμενοι ως απασχολούμενοι ανήλικοι το 

τελευταίο τρίμηνο του 2010, ήταν 12.764 και το 2012 το ίδιο τρίμηνο 6.238423. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχολική διαρροή, για την οποία δεν έχουν δοθεί 

επίσημα στοιχεία από το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με τη Γιούροστατ 

στην Ελλάδα, το 2012 δεν γράφτηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 

μέσο όρο το 11,4% των μαθητών, δηλαδή περίπου 70 χιλιάδες παιδιά και 

έφηβοι σταμάτησαν το σχολείο. 

 

1.2.  Αιτίες  
Ειδικότερα στην Ελλάδα οι λόγοι που οδηγούν ένα παιδί ή καλύτερα τους 

γονείς του στην απόφαση εκείνο να εργασθεί δεν διαφέρουν από εκείνους των 

υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης, οι οποίοι καταγράφησαν στην ενότητα 

«Ιστορικά». Ωστόσο, ειδικά για την Ελλάδα, ο Ρηγίνος αναφέρει ως βασική 

αιτία της παιδικής εργασίας την ανέχεια424. Εξάλλου, ήταν έντονη και η 

ελληνική νοοτροπία-πεποίθηση ότι η εργασία από μικρή ηλικία θα παρείχε 

σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Η εκμάθηση μιας τέχνης από μικρή 

ηλικία σήμαινε για πολλούς γονείς άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Η 

«συγγενική αλληλεγγύη», εξάλλου, όπως την αποκαλεί ο Ρηγίνος, επέβαλε το 

παιδί να βοηθήσει στην οικογενειακή επιχείρηση, ακόμα και σε βάρος της 

εκπαίδευσής του425. Άλλωστε, για τα κορίτσια η εκπαίδευση δεν 

αναγνωριζόταν ως αξία και, συνεπώς, δεν ήταν απαραίτητη. Σε όλα αυτά 

προστίθενται και οι άνισες εκπαιδευτικές δυνατότητες κατά γεωγραφική 

                                                 
421 Βλ. http://www.terredeshommes.org/index.php?page=res.pre#bulg_greec 
422 Βλ. http://www.typoskifisias.gr/2011-03-10-14-41-42/5362-2013-06-11-07-11-27 
423Βλ. Η Ελλάδα με Αριθμούς, σε:  
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdf 
424  ΡΗΓΙΝΟΣ, Μορφές Παιδικής Εργασίας στη Βιομηχανία και τη Βιοτεχνία 1870-1940, ό.π., σ.41. 
425 Ό.π. 
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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 και εργασία. 

 

1.3.  Σύντομη  ιστορική  επισκόπηση  της  προσπάθειας  για  νομική 
αντιμετώπιση 
Στην Ελλάδα, η μάχη ενάντια στην παιδική εργασία ξεκίνησε στα τέλη του 19ου 

και αρχές του 20ου αιώνα. Η προστασία της παιδικής ηλικίας, της υγείας, της 

ηθικής  και η ανάγκη για πραγματική υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν οι πιο 

σημαντικοί λόγοι για να ξεκινήσει η θέσπιση ενός προστατευτικού νομοθετικού 

πλαισίου στην Ελλάδα με απώτερο στόχο την ελάττωση του αριθμού των 

εργαζόμενων παιδιών426. Η εμφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα 

έγινε με αντικείμενο το παιδικό και γυναικείο σώμα427. Ήταν η ίδια εποχή με 

την ίδρυση των πρώτων βιομηχανικών εργοστασίων, κατά την οποία 

προέκυψε το αίτημα της δημιουργίας εργατικής νομοθεσίας. Στην νομοθεσία 

αυτή θα περιλαμβάνονταν διατάξεις σχετικές με τον περιορισμό της παιδικής 

εργασίας και την προστασία των εργαζομένων παιδιών428.  

Πολλοί είχαν ευαισθητοποιηθεί με το θέμα της παιδικής εργασίας και 

καλούσαν το κράτος για άμεση επιβολή νόμων σχετικών με τις αμοιβές, αλλά, 

κυρίως, με βάση τις συνθήκες και τους όρους υγιεινής στους χώρους 

εργασίας, το ωράριο, αλλά και την ηλικία των ανήλικων εργαζομένων. Οι 

υποστηρικτές μιας τέτοιας νομοθεσίας ήταν κυρίως οι φιλελεύθεροι αστοί, που 

στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού που επιζητούσαν, ζητούσαν να 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα οι αντίστοιχες προστατευτικές νομοθεσίες των 

βιομηχανικών χωρών της Ευρώπης429. Ακολούθησαν οι σοσιαλιστές, οι 

οποίοι το 1894 ζητούσαν την ολοκληρωτική απαγόρευση της παιδικής 

εργασίας  

                                                 
426 Ι. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ, Προστασία της εργασίας των ανηλίκων. Νομοθετικός Παρεμβατισμός και η 
εμφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα, ΕΕργΔ, 46, 1987, σελ.593 κ. εξ. 
427 Ό.π., σ.594. 
428 A. ANDREADES, La législation ouvrière en Grèce, Γενεύη 1922, σ.16. 
429 Σπ. ΚΟΡΩΝΗΣ, Η Εργατική Πολιτική των ετών 1909-1918, Αθήνα 1944, σ. 45. 
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Μάλιστα, στην έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την 

προπαρασκευή του νομοσχεδίου για την εργασία των γυναικών και των 

ανηλίκων τονιζόταν ότι η εργασία κατά την παιδική ηλικία όχι μόνο εμποδίζει 

την κανονική ανάπτυξη και διάπλαση του σώματος και εξαντλεί τις δυνάμεις 

πρόωρα, πρωτού καν αναπτύξουν όλη τη φυσική τους ενέργεια, αλλά 

παρεμποδίζει και τη σχολική εκπαίδευσή τους, γεγονότα που έχουν ως 

απώτερο θύμα τόσο το ίδιο το κράτος, αφού συμβάλλουν στην αύξηση της 

ανηθικότητας και εγκληματικότητας, όσο και την παραγωγή, αφού «η εργασία 

απαίδευτων εργατών είε πολύ ολιγώτερον καρποφόρος από την των 

μορφωμένων»430  . 

Σημαντικός ενεργός υπέρμαχος της πάλης κατά της παιδικής εργασίας ήταν 

τα εργατικά σωματεία431. Αρχικά τα σωματεία δεν ενδιαφέρονταν τόσο για τις 

δυσμενείς επιπτώσεις της εργασίας στα παιδιά. Έβλεπαν την παιδική εργασία 

περισσότερο ως απειλή για την απασχόληση των ανδρών μελών τους, παρά 

για την υγεία και τη ζωή των παιδιών432.  Για παράδειγμα, το 1911 το 

Εργατικό Κέντρο της Αθήνας ζητούσε να απαγορευθεί στα εργοστάσια 

καπνού η πρόσληψη παιδιών που δεν είχαν συμπληρώσει το 15ο χρόνο της 

ηλικίας τους ως βοηθών εργατών433. Να σημειωθεί ότι το 1933 στο 

μεσουράνημα της οικονομικής κρίσης η ουσιαστική αιτία της ανεργίας ήταν ο 

εκμηχανισμός της παραγωγής, γεγονός που επέτρεπε την αντικατάστασή 

τους από ανειδίκευτη εργατική δύναμη που αποτελούταν κυρίως από γυναίκες 

και παιδιά434.  

Ωστόσο, η κατάσταση θα άλλαζε μόνο αν υιοθέτουνταν νόμοι για τον 

περιορισμό της παιδικής εργασίας και τη ρύθμισή της. Η ισχύουσα νομοθεσία 

ξεκινάει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Από τότε και ύστερα από τις 

τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές εξελίξεις που 

μεσολάβησαν, το ελληνικό κράτος εισήγαγε ένα μεγάλο αριθμό νομοθετικών 

κανόνων για την προστασία των εργαζομένων παιδιών. Η ένταξη παιδιών στη 

διαδικασία παραγωγής και αμοιβόμενης εργασίας έχει γίνει από την αρχή του 

εικοστού αιώνα ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας και μεγάλου ενδιαφέροντος 

                                                 
430 Εκθεση της Επιτροπής της Βουλής επί του νομοσχεδίου περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων», 
Παράρτημα της Εφημερίδος της Β΄Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής, τευχ. Β΄, Αθήνα 1912, σελ. 533. 
431 Σπ. ΚΟΡΩΝΗΣ, Η Εργατική Πολιτική των ετών 1909-1918, ό.π., σελ. 47. 
432 Ό.π. 
433 A. ANDREADES, La législation ouvrière en Grèce, ό.π., σελ.17. 
434 Bλ. http://paidikh-ergasia.weebly.com/epsilonlambdalambdaalphadeltaalpha.html 
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από την πλευρά του ελληνικού κράτους, λαμβανομένων υπόψη ότι οι 

συνθήκες, στις οποίες τα παιδιά εργάζονται και το είδος της απασχόλησής 

τους είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για τη φυσική και νοητική υγεία τους, 

αλλά και για τη συνολική τους ανάπτυξη. 

Ένα από τα πρώτα νομοθετικά κείμενα ήταν ο Ν. 3525/1910 (13 Ιανουαρίου 

1910) «Περί μεταλλείων»435. Σε αυτόν τον νόμο παρατηρούνται οι πρώτες 

εργατικές προστατευτικές διατάξεις. Σύμφωνα με αυτόν απαγορευόταν η 

πρόσληψη κοριτσιών και γυναικών σε υπόγειες ή νυκτερινές εργασίες στα 

μεταλλεία και τη μεταλλουργία, αλλά και η χρησιμοποίηση γενικά παιδιών, 

ανάλογα με την ηλικίας τους σε ορισμένες μεταλλευτικές εργασίες (για 

παράδειγμα, απαγορευόταν η μεταφορά στον ώμο από παιδιά ηλικίας 12-16 

χρόνων βάρους πάνω από 10 κιλά ). Συνεπώς, ο νόμος δεν έθετε γενικό όριο 

ηλικίας για το επιτρεπτό της παιδικής απασχόλησης. 

Η ουσιαστική, ωστόσο, παρέμβαση του έλληνα νομοθέτη στο ζήτημα της 

παιδικής εργασίας έγινε με τη ψήφιση του ν. 4029(ΔΚΘ΄)/1912 (Βασιλικό 

Διάταγμα 24 Ιανουαρίου 1912) «περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων»436. 

Στον νόμο αυτό τέθηκε για πρώτη φορά γενική απαγόρευση της 

απασχόλησης των παιδιών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, 

μεταφορικές, οικοδομικές και εμπορικές επιχειρήσεις πριν από τη 

συμπλήρωση του 12ου χρόνου της ηλικίας τους, καθώς και η απαγόρευση της 

απασχόλησής τους προτού συμπληρώσουν το 14ο έτος της ηλικίας τους και 

εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση, ενώ και ο 

επιτρεπόμενος χρόνος εργασίας για παιδιά κάτω των 14 χρόνων δεν 

μπορούσε να υπερβαίνει τις 6 ώρες.  

Το θέμα που απασχόλησε την προπαρασκευαστική επιτροπή ήταν ο 

καθορισμός του κατώτατου ορίου ηλικίας437. Το όριο καθορίσθηκε στο 12ο 

χρόνο ηλικίας438. Κριτήριο ήταν η πρωιμότερη σωματική ανάπτυξη των 

ανθρώπων στην Ελλάδα λόγω του κλίματος σε σχέση με τις χώρες της 

βόρειας ευρώπης439. Ωστόσο, η απαγόρευση αφορούσε στην παιδική εργασία 

                                                 
435 Ι. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ, Προστασία της εργασίας των ανηλίκων. Νομοθετικός Παρεμβατισμός και η 
εμφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα, ΕΕργΔ, 46, 1987, σελ.593. 
436 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Εργασίας, Εργασία γυναικών και ανηλίκων, Νόμοι, Βασιλικά 
Διατάγματα,Εγκύκλιοι, Αθήνα 1919. 
437 Ό.π. 
438 Το όριο αυτό δεν διέφερε από το όριο που είχαν θεσπίσει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Αγγλία 
(1901), η Γαλλία (1892), Βέλγιο (1889) και Ιταλία (1902).  
439 Σπ. ΚΟΡΩΝΗΣ, Η Εργατική Πολιτική των ετών 1909-1918, Αθήνα 1944, σελ. 49. 
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στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Δεν περιλαμβανόταν, 

δηλαδή, η εργασία των παιδιών στις γεωργικές, κτηνοτροφικές ή δασικές 

εργασίες. Μάλιστα, ειδικά για τις γεωργικές εργασίες ο νόμος ανέφερε ότι όχι 

μόνο δεν ήταν επιβλαβείς για τα παιδιά, αλλά θα μπορούσαν να συνδυαστούν 

και με τη φοίτηση στη βασική εκπαίδευση440. 

Οι κρισιμότερες προβλέψεις του νόμου αυτού αναφορικά με την απαγόρευση 

της παιδικής εργασίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: 

Απαγόρευση εργασίας για όσους δεν είχαν συμπληρώσει το 12ο χρόνο της 

ηλικίας τους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, μεταφορικές, 

οικοδομικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Η απαγόρευση δεν ίσχυε για παιδιά 

που είχαν συμπληρώσει το 10ο χρόνο της ηλικίας τους και απασχολούνταν 

από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους σε επιχειρήσεις, όπου εργάζονταν 

μόνο μέλη της οικογένειάς τους, χωρίς χρήση μηχανικής ενέργειας. Βασικός 

όρος στην εξαίρεση αυτή ήταν η παράλληλη φοίτηση στη βασική εκπαίδευση. 

Όπως αναφέρουν τόσο ο Ρηγίνος όσο και ο Πιζάνιας, η εξαίρεση αυτή 

οφειλόταν στη «λογική της αυτόνομης επιβίωσης» της οικογένειας χωρίς να 

αποδέχεται «τη νεωτεριστική έννοια της παιδικότητας»441. 

Ο χρόνος εργασίας οριζόταν στις 6 ώρες για τα παιδιά που δεν είχαν 

συμπληρώσει το 14ο χρόνο της ηλικίας τους και στις 10 ώρες για όσα δεν 

είχαν συμπληρώσει το 18ο χρόνο442. Οσον αφορά στην νυχτερινή εργασία, 

αυτή απαγορευόταν για παιδιά ηλικίας κάτω των 18 χρόνων για το διάστημα 

από τις 9.00 μ.μ. μέχρι τις 5 π.μ. 

Ειδικότερα στις υπόγειες εργασίες, όπως τα μεταλλεία, λατομεία και ορυχεία, 

απαγορευόταν η απασχόληση παιδιών που δεν είχαν συμπληρώσει το 15ο 

χρόνο της ηλικίας τους. Επίσης, απαγορευόταν η χρησιμοποίηση παιδιών 

που δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο χρόνο της ηλικίας τους για τη λίπανση και 

τον καθαρισμό μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καθώς 

                                                 
440 Εκθεση της Επιτροπής της Βουλής επί του νομοσχεδίου περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων», 
ό.π., σελ.534 
441 Π. ΠIZANIAΣ, Κοινωνική οργάνωση της εργασίας και άτυπες δραστηριότητες, Πρακτικά Ευρωπαϊκού 
Σεμιναρίου «Μορφές Άτυπης Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Αθήνα: Praxis, 1995 και 
Ρηγίνος, Μορφές Παιδικής Εργασίας στη Βιομηχανία και τη Βιοτεχνία 1870-1940, ό.π., σ.92. 
442 Το Σάββατο και τις παραμονές των εορτών ο χρόνος εργασίας καθοριζόταν σε  ώρες. Στις εμπορικές 
επιχειρήσεις η δεκάωρη εργασία καθιερώθηκε έμμεσα με τον ν. 271/1914, με βάση τον οποίο 
καθιερωνόταν δεκάωρη διακοπή εργασίας για νυχτερινή ανάπαυση και δίωρη μεσημβρινή διακοπή το 
καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα μονόωρη. Στη βιομηχανία το δεκάωρο παραβιαζόταν κυρίως στην 
κλωστοϋφαντουργία. Στις περιπτώσεις, μάλιστα, που διαπιστωνόταν από τους επιθεωρητές παραβίαση 
ωραρίου, τα δικαστήρια επέβαλαν τα χαμηλότερα πρόστιμα με τη δικαιολογία ότι «εις την σημερινή 
εποχήν πρέπει να υποστηριχθεί η βιομηχανία». 
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και η μεταφορά βάρους πάνω από 5 κιλά. Επιπλέον, ο νόμος έκανε αναφορά 

στις επικίνδυνες εργασίες, στις οποίες απαγορευόταν η απασχόληση αγοριών 

και κοριτσιών που δεν είχαν συμπληρώσει το 16ο και το 18ο χρόνο της 

ηλικίας τους αντίστοιχα. 

Καινούργιο στοιχείο ήταν το «βιβλιάριο εργασίας». Αυτό, που χορηγούταν 

από τους Δημάρχους, έπρεπε να το έχουν όλα τα εργαζόμενα παιδιά και 

πιστοποιούσε ουσιαστικά ότι το παιδί ήταν ικανό για την εργασία που 

εκτελούσε, χωρίς να επιβαρύνεται η υγεία του και η σωματική του ανάπτυξη. 

Σημαντική, ωστόσο, καινοτομία αποτέλεσε το νεοσύστατο Σώμα 

Επιθεωρητών Εργασίας που είχε ως σκοπό του την επίβλεψη της εφαρμογής 

των νόμων443. 

 
.  
 

 

1.4. O Ν. 2269 της 24ης  Ιουνίου 1920   «Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της 

Διεθνούς  Συνδιασκέψεως  της Εργασίας  της Ουασιγκτώνος περί  περιορισμού  των ωρών 

εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ καθ`ημέραν και 48 καθ`εβδομάδα» 

Το 1920 ψηφίστηκε ο Ν. 2269 της 24ης Ιουνίου 1920444. Με βάση τον νόμο 

αυτό το κατώτερο όριο ηλικίας για την απασχόληση των νέων ανέβηκε στα 14 

χρόνια. Ωστόσο, ήταν εξαιρετικά δύσκολη η εξακρίβωση της ηλικίας και ιδίως 

των κοριτσιών445. Η ηλικία εξακριβωνόταν από τα βιβλιάρια εργασίας που, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, εξέδιδαν οι Δήμαρχοι. Κι όσον αφορούσε στα αγόρια, 

η εξακρίβωση μπορούσε να γίνει από τα μητρώα του τόπου καταγωγής, με 

την προϋπόθεση ότι ήταν δηλωμένα και φυσικά πάντα με την πιθανότητα 

πλαστογράφησης. Στην περίπτωση των κοριτσιών τα πράγματα ήταν πιο 

δύσκολα, εφόσον δεν τηρούν.ταν ούτε μητρώα ούτε γίνονταν ληξιαρχικές 

πράξεις για τα κορίτσια. Τα μόνα στοιχεία που αποδείκνυαν την ηλικία των 

κοριτσιών ήταν οι εγγραφές των ιερέων που τα βάφτιζαν ή οι προφορικές 

                                                 
443 Γ. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ, Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα τον νεοελληνικού 

κράτους, Αθήνα 1986. Βλ. επίσης για περισσότερες πληροφορίες και Γ. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ, 

Προστατευτικός νομοθετικός παρεμβατισμός και η εμφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα:Η 

περίπτωση της παιδικής εργασίας", στο Γ .ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ -Χ.ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ, Βενιζελισμός και 

αστικός εκσυνγχρονισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης , Ηράκλειο 1988, σελ. 205-223. 
444 ΦΕΚ 145/Α/1-7-20 
445  Σπ. ΚΟΡΩΝΗΣ, Η Εργατική Πολιτική των ετών 1909-1918, ό.π.,  σελ 50. 
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δηλώσεις μαρτύρων446. Συνεπώς, τα βιβλιάρια εργασίας εκδίδονταν με βάση 

προφορικές δηλώσεις μαρτύρων (συνήθως συγγενών ή συναδέλφων των 

γονιών ή του κηδεμόνα του παιδιού)447. Η κατάσταση αυτή είχε σαν λογικό 

επακόλουθο να υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών μικρότερων από την ηλικία 

που δηλωνόταν. Το πρόβλημα επιδεινωνόταν σε περιπτώσεις προσφύγων, 

όπως στην περίπτωση της Μικρασιατικής καταστροφής.  

 

2. Η νομοθετική ρύθμιση της παιδικής εργασίας στην Ελλάδα σήμερα 

2.1. Ο ορισμός του Παιδιού στο ελληνικό δίκαιο 
Στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για το παιδί. Αυτός 

συνάγεται από μια σειρά διατάξεων τόσο συνταγματικών, όσο και αστικών και 

ποινικών. Άλλωστε η Ελλάδα έχει κυρώσει τη ΔΣΔΠ, η οποία, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, περιέχει σαφή και ξεκάθαρο ορισμό της παιδικής ηλικίας και, 

συνεπώς, αυτός ισχύει και στο ελληνικό δίκαιο. 

Ειδικότερα όσον αφορά στο ελληνικό Σύνταγμα, ο Μάνεσης αναφέρει ότι ο 

όρος «παιδική ηλικία» που χρησιμοποιείται στο Σύνταγμα δεν είναι ακριβής 

και δεν αποδίδει σωστά τη βούληση του συντακτικού νομοθέτη, διότι η κατά  

κυριολεξία παιδική ηλικία λήγει με την εφηβεία, η οποία τερματίζεται με την 

ενηλικίωση του ατόμου448. 

Σύμφωνα με το κοινό ελληνικό δίκαιο (άρθρο 35 ΑΚ), το πρόσωπο αποκτά 

την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τόσο 

ιδιωτικού όσο και δημοσίου δικαίου, από τη στιγμή που θα γεννηθεί ζωντανό. 

Με τη γέννηση του προσώπου και την απόκτηση της ικανότητας δικαίου 

πρέπει να θεωρηθεί ότι αρχίζει και η παιδική ηλικία, η οποία λήγει με την 

ενηλικίωση του ατόμου449. Από απόψεως αστικού δικαίου, η παιδική ηλικία 

λήγει με τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου χρόνου ηλικίας, οπότε το 

πρόσωπο αποκτά την πλήρη ικανότητα να επιφέρει έννομες συνέπειες με τις 

                                                 
446 ΡΗΓΙΝΟΣ, Μορφές Παιδικής Εργασίας στη Βιομηχανία και τη Βιοτεχνία 1870-1940, ό.π.,σ. 99. 
447 Σπ. ΚΟΡΩΝΗΣ, Η Εργατική Πολιτική των ετών 1909-1918, ό.π., σελ 50. 
448 Α. ΜΑΝΕΣΗΣ, Η πραγμάτωση της συνταγματικής προστασίας της ανήλικης νεότητας στο ισχύον 
Δίκαιο, 1989. Επίσης, για τον ορισμό της έννοιας «παιδί» βλ. Κ. ΓΩΓΟΣ, Ορισμός της Έννοιας «Παιδί», 
στο Π.ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και η εσωτερική Έννομη Τάξη, Ερμηνεία κατ’άρθρο, όπ. π. σελ. 31 επ. 
449  Πρέπει να διευκρυνιστεί ότι η αστική και ποινική ενηλικότητα διαφέρουν ως προς τα χρονικά όρια 
έναρξής τους, τα οποία τίθενται ανάλογα με τις εκτιμήσεις του νομοθέτη σχετικά με την ωρίμανση του 
ατόμου και τους διαφορετικούς κοινωνικούς στόχους που επιδιώκονται από κάθε κλάδο δικαίου (βλ. 
Κ.Δ. ΣΠΙΝΕΛΛΗ//Α. ΤΡΩΪΑΝΟΥ, Δίκαιο ανηλίκων, Ποινικές ρυθμίσεις και εγληματολογικές προεκτάσεις, 
Αθήνα-Κομοτηνή 1987, σ. 46 επ.) 
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πράξεις του (δικαιοπρακτική ικανότητα, ΑΚ 127) και να παρίσταται με το δικό 

του όνομα ενώπιον δικαστηρίου (62 § 1 ΚπολΔ). Αντίθετα, τα παιδιά μέχρι 

δέκα χρόνων είναι εντελώς ανίκανα προς σύναψη δικαιοπραξίας (ΑΚ 128 § 

1), ενώ μετά την ηλικία αυτή οι ανήλικοι είναι περιορισμένα ικανοί προς 

σύναψη των δικαιοπραξιών που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας στα άρθρα 

133 επόμενα. 

Από απόψεως ποινικού δικαίου, η ενηλικίωση τοποθετείται μετά τη 

συμπλήρωση του δεκάτου εβδόμου χρόνου της ηλικίας450. Μετά από αυτό το 

χρονικό σημείο το πρόσωπο είναι πλήρως ικανό  προς καταλογισμό (άρθρο 

121 σε συνδυασμό με άρθρο 126 ΠΚ). Εξάλλου, ο νόμος αποκλείει την 

ποινική ευθύνη μέχρι τη συμπλήρωση του δωδέκατου χρόνου της ηλικίας, 

τεκμαίροντας αμάχητα την έλλειψη συνειδήσεως του αδίκου. 

 

2.2.Νομοθετικό Πλαίσιο Προστασίας της Παιδικής Εργασίας στην Ελλάδα 
σήμερα 
Η ελληνική νομοθεσία για την εργασία ανηλίκων στηρίζεται κατά κύριο λόγο 

σε διεθνείς συμβάσεις. Ειδικότερα όσον αφορά στις διεθνείς υποχρεώσεις της 

θα ήταν ενδιαφέρον να δει κάποιος ποιές πράξεις από όσες αναπτύχθηκαν 

στις προηγούμενες ενότητες, έχει κυρώσει και εφαρμόζει η Ελλάδα. 

 

 

2.2.1. ΔΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Η ενσωμάτωση του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εθνικό 

δίκαιο βασίζεται κυρίως στο άρθρο 28 του Συντάγματος, σύμφωνα με το 

οποίο οι διεθνείς συμβάσεις «από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση 

τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη 

αντίθετη διάταξη νόμου». Μετά την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο, τις 

διεθνείς συνθήκες μπορεί κάποιος να τις επικαλεσθεί ενώπιον των 

                                                 
450  Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ, Γενική θεωρία του Ποινικού Δικαίου, τ.β΄, Θεσσαλονίκη, 1978, σ. 213, Α. 
ΠΙΤΣΕΛΑ, Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, β΄έκδ. Θεσσαλονίκη 1998, 
σ.111. 
Τα παιδιά που βρίσκονται στο διάστημα από το έβδομο έτος της ηλικίας τους έως το δωδέκατο έτος 
συμπληρωμένο και τελούν αξιόποινες πράξεις υπόκεινται μόνο σε αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα. 
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δικαστηρίων στο βαθμό που είναι άμεσα εκτελεστές451. Η Ελλάδα έχει 

κυρώσει σχεδόν όλα τα βασικά διεθνή κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων452. 

Από αυτά που αναφέρθηκαν στη δεύτερη ενότητα και που αναφέρονται, είτε 

άμεσα, είτε έμμεσα, στην παιδική εργασία η Ελλάδα έχει κυρώσει τα δύο 

Διεθνή Σύμφωνα και τα προαιρετικά πρωτόκολλα που τα συνοδεύουν με τους 

νόμους 2462/1997453 και 1432/1985454, αντίστοιχα. Το πιο σημαντικό, όμως, 

όλων είναι η ΔΣΔΠ. 

 

2.2.1.1. Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού 1989 (ΔΣΔΠ) και 
Ελλάδα 
Η ΔΣΔΠ επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 1992 -σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα από την υπογραφή της- με τον ν.2101/1992455. Εκτοτε αποτελεί 

εσωτερικό δίκαιο αυξημένης τυπικής ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος, δηλαδή οι διατάξεις της υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης 

διάταξης εσωτερικού νόμου.  

Το πρώτο άρθρο του ν.2101/1992 ορίζει ότι «κυρώνεται και έχει την ισχύ που 

ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος η διεθνής Σύμβαση για τα 

δικαιώματα του παιδιού». Το δεύτερο άρθρο συμπληρώνει ότι «η ισχύς του 

νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, της δε κυρούμενης συμβάσεως από την ολοκλήρωση των 

προϋποθέσεων που καθορίζονται στο άρθρο 49 αυτής». Έτσι η Σύμβαση 

ισχύει στην Ελλάδα από την 2.12.1992, αφού οι προϋποθέσεις του άρθρου 49 

είχαν συμπληρωθεί ήδη νωρίτερα, την 2.9.1990456.  

                                                 
451 Τα εθνικά δικαστήρια έχουν την υποχρέωση να μην εφαρμόσουν διάταξη αντίθετη στις διεθνείς 
συνθήκες που κύρωσε η Ελλάδα. Πράγματι, όπως αναφέρει και η έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων τα ελληνικά δικαστήρια βασίζουν τις αποφάσεις τους στις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (ιδιαίτερα από στατιστικής απόψεως τον Ευρωπαϊκό Χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
το Διεθνές Σύμφωνο ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων) και λαμβάνει υπόψη την νομολογία των 
διεθνών δικαιοδοτικών και οιονεί δικαιοδοτικών οργάνων, βλ. A/HRC/WG.6/11/GRC/1. 
452 Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των ανθρώπων από 
την αναγκαστική εξαφάνιση και το 3ο Πρωτόκολλο της ΔΣΔΠ. Η Ελάδα δεν έχει υπογράψει ούτε κυρώσει 
τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζόμενων και των μελών 
των οικογενειών τους, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανισμών και άλλων 
μορφών εγκληματικής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και το Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο του Συμφώνου των Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων. 
453 ΦΕΚ Α΄ 25/26.2.97 
454 ΦΕΚ Α΄ 45/16.8.1985 
455  ΦΕΚ Α΄192/2.12.1992 
456 Οσον αφορά στην ισχύ της Σύμβασης στο εσωτερικό δίκαιο, sedes materiai είναι οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 28 του Συντάγματος και μάλιστα της παρ. 1, που αφορούν γενικά στην ισχύ των διεθνών 
συμβάσεων. Από το άρθρο 28 παρ. 1 Σ προκύπτει αναντίρρητα ότι στο εσωτερικό της ελληνικής 
έννομης τάξης η ΔΣΔΠ, όπως και κάθε άλλη διεθνής σύμβαση που έχει κυρωθεί με νόμο και τεθεί σε 
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Στο κοινό ελληνικό δίκαιο, όπως επισημαίνει και η Νάσκου-Περράκη, η αρχή 

του άρθρου 3 παρ. 2 της ΔΣΔΠ κατοχυρώνεται στα άρθρα 1511 και 1534 του 

Αστικού Κώδικα457. Θεμελιώνεται μια δημόσια πολιτική για το παιδί, την οποία 

το κράτος οφείλει να ασκήσει. Πρόκειται, δηλαδή για μια κοινωνική πολιτική 

που αφορά και συνδέεται πρωτίστως με την οικογένεια, αλλά δεν 

επικαλύπτεται από αυτή. Πράγματι, η πολιτική για την οικογένεια δεν αποτελεί 

πάντα πρόσφορο μέσο για την ικανοποίηση των συμφερόντων του παιδιού, 

αφού τα συμφέροντά του δεν καλύπτονται απόλυτα από εκείνα της 

οικογένειάς του. Ιδιαίτερα στο θέμα της παιδικής εργασίας, θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι τα συμφέροντα των δύο πλευρών συγκρούονται μιας και το 

συμφέρον της οικογένειας, πολλές φορές,  είναι να εργαστεί το παιδί458. 

Η Σγουρίδου παρατηρεί ότι η ουσιαστική συνεισφορά της ΔΣΔΠ του 1989 

στην ελληνική έννομη τάξη εντοπίζεται σε δύο κυρίως σημεία459. Πρώτον, 

στην αποσαφήνιση των αμφιβολιών και την εδραίωση της πεποίθησης ότι οι 

ανήλικοι είναι φορείς συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Δεύτερον, στη ρητή 

δέσμευση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 15 ΔΣΔΠ, σύμφωνα με την 

οποία οι εκάστοτε περιορισμοί των δικαιωμάτων των ανηλίκων στις 

ελευθερίες της συνένωσης και της συνάθροισης κρίνονται ως θεμιτοί, μόνο 

εφόσον υπακούσουν στις ίδιες ακριβώς αρχές και δεσμεύσεις με εκείνους στη 

περίπτωση των ενήλικων υποκειμένων . 

Εν κατακλείδι και δεδομένου ότι η ελληνική έννομη τάξη δεν έχει ένα 

οργανωμένο σύστημα δικαίου για τους ανηλίκους και το ίδιο το Σύνταγμα δεν 

αναφέρεται ρητά και διεξοδικά στα δικαιώματά τους, η ΔΣΔΠ αποτελεί σημείο 

αναφοράς για την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στο εσωτερικό 

δίκαιο. 

 

                                                                                                                                            
ισχύ, έχει τυπική δύναμη υπέρτερη κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, έστω κι αν η τελευταία είναι 
ειδικότερη ή μεταγενέστερη. 
457 Π.ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και η εσωτερική Έννομη Τάξη, Ερμηνεία κατ’άρθρο, ό. π. 
458 EUG. VERHELLEN, Monitoring Children’s Rights, Martinus Nijhoff Publishers, The 
Hague/Boston/London, 1996, σ. 114 επ. 
459 ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ σε Π.ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Η Διεθνής 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η εσωτερική Έννομη Τάξη, Ερμηνεία κατ’άρθρο, ό. π 
σελ.147. 
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2.2.1.2. Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και Ελλάδα 
Η Ελλάδα έχει κυρώσει και ένα μεγάλο αριθμό Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας 

της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την αναγκαστική 

και παιδική εργασία. Εκτός από τη βασική ΔΣΕ 138 του 1973 για το κατώτατο 

όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, την οποία κύρωσε με τον 

ν.1182/1981460, η Ελλάδα έχει κυρώσει ακόμη δέκα ΔΣΕ που αναφέρονται 

στην παιδική εργασία: α) τη ΔΣΕ 5 (1919) περί καθορισμού κατωτάτου ορίου 

ηλικίας στις βιομηχανικές εργασίες (ν.2271/1920), β) τη ΔΣΕ 6 (1919) περί 

νυκτερινής εργασίας ανηλίκων στη βιομηχανία (ν. 2272/1920), γ) τη ΔΣΕ 7 

(1920) περί ελαχίστου ορίου εισόδου των παιδιών στην ναυτική εργασία 

(ν.4211/1929), δ) τη ΔΣΕ 15 (1921) περί καθορισμού του ελαχίστου ορίου 

ηλικίας για την πρόσληψη νέου με την ιδιότητα θερμαστού ή ανθρακέως 

(ν.4505/1930), ε) τη ΔΣΕ 16 (1921) περί υποχρεωτικής ιατρικής εξέτασης 

ανηλίκων εργαζομένων στα πλοία (ν.4674/1930), στ) τη ΔΣΕ 58 (1936) περί 

κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στο ναυτικό επάγγελμα (ν.4318/1963), ζ) τη 

ΔΣΕ 77 (1946) περί ιατρικής εξετάσεως ανηλίκων εργαζομένων στη 

βιομηχανία (ν.1171/1981), η) τη ΔΣΕ 78 (1946) περί ιατρικής εξετάσεως 

ανηλίκων εργαζομένων σε μη βιομηχανικές εργασίες (ν.1173/1981), θ) τη ΔΣΕ 

124 (1965) περί νυκτερινής εργασίας των παιδιών στη βιομηχανία 

(ν.δ.4215/1961), ι) τη ΔΣΕ 124 (1965) περί ιατρικής εξετάσεως ανηλίκων 

εργαζομένων στα ορυχεία (ν.1175/1981) και κ) ΔΣΕ 182 (1999)  αναφορικά με 

την κατάργηση των χείριστων μορφών της παιδικής εργασίας. Όλες οι 

παραπάνω, εκτός από την τελευταία, αναφέρονται στο κατώτατο όριο ηλικίας 

για την είσοδο στην εργασία. 

 

2.2.1.3. Ευρωπαϊκές Υποχρεώσεις - Δεσμεύσεις 
Οσον αφορά στις «Ευρωπαϊκές» της υποχρεώσεις, η Ελλάδα είναι μέρος της 

ΕΣΔΑ και των περισσότερων πρωτοκόλλων της461. Την ΕΣΔΑ κύρωσε η 

Ελλάδα με τον νόμο ν. 2329/1953, καταγγέλθηκε, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε 

στην Ενότητα ΙΙΙ,  κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και τελικά τέθηκε σε ισχύ 

                                                 
460 ΦΕΚ Α΄193, της 24.7.1993. 
461 Η Ελλάδα έχει κυρώσει όλα τα πρωτόκολλα, εκτός του τέταρτου και του ένατου που καταργήθηκε. 
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με το Ν.Δ. 54/1974462. Και η ΕΣΔΑ από της κυρώσεώς της αποτελεί 

εσωτερικό δίκαιο με υπερνομοθετική ισχύ (άρθρο 28 παρ. 1 Σ). Ειδικότερα για 

την νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, αυτή παίζει καίριο ρόλο 

στο ελληνικό νομικό σύστημα και έχει μεγάλη επιρροή τόσο σε επίπεδο 

παραγωγής δικαίου, όσο και σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικής. Πρέπει να 

τονισθεί στο σημείο αυτό ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του 

Δικαστηρίου και υιοθετεί όλα τα ατομικά και γενικά μέτρα που είναι αναγκαία 

για την εκτέλεση των ενλόγω αποφάσεων463. 

Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 

ΣτΕ, τον οποίο κύρωσε με τον ν.1426/1984464. Έχει κυρώσει και το Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο στον Χάρτη του 1995, σύμφωνα με το οποίο, όπως 

επισημάνθηκε παραπάνω, προβλέπεται ένα σύστημα συλλογικών 

προσφυγών. Η Ελλάδα έχει, εξάλλου, υπογράψει και τον Αναθεωρημένο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στις 3 Μαΐου του 1996 και σύντομα 

αναμένεται να τον κυρώσει. Η κύρωση του Αναθεωρημένου Χάρτη βελτιώνει 

αδιαμφισβήτητα, το επίπεδο της παρεχόμενης προστασίας στον τομέα της 

κοινωνικής πολιτικής και αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον της Ελλάδας 

στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η Ελλάδα έχει κυρώσει και την ΕΣΑΔΠ  του ΣτΕ με τον ν. 2502/1997465.  

Όσον αφορά, τέλος, στις υποχρεώσεις της Ελλάδας ως κράτος μέλος της ΕΕ, 

η Οδηγία 94/33/ΕΚ μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 62/1998 

«μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με 

την Οδηγία 94/33/ΕΚ».  

Σύμφωνα με το ενλόγω Διάταγμα το όριο ηλικίας των 15 χρόνων παραμένει 

ως βασικό όριο εισόδου των ανηλίκων στην απασχόληση (άρθρο 4), το όριο 

ηλικίας των 18 χρόνων αποτελεί απαγορευτικό όριο για την απασχόληση σε 

επικίνδυνες και βαριές εργασίες (άρθρο 7), το όριο ηλικίας των 3 χρόνων 

ορίζεται ως κατώτατο όριο εργασίας για καλλιτεχνικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες (άρθρο 5) και απαγορεύεται η νυκτερινή εργασία, η 

υπερωριακή εργασία κλπ. 

                                                 
462 Ειδικότερα για την ΕΣΔΑ, η Σύμβαση ήταν ασύμβατη με το διδακτορικό καθεστώς, το οποίο την 
κατήγγειλε το 1969, ενόψει της αποπομπής της Ελλάδας από το ΣτΕ. Η Ελληνική Δημοκρατία κύρωσε 
εκ νέου την ΕΣΔΑ το 1974 μετά την μεταπολίτευση (ΝΔ 53/1974, αρχική κύρωση Ν 2329/1953). 
463 Εκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2011,  A/HRC/WG.6/11/GRC/1. 
464 ΦΕΚ 32/Α/21.3.1984. 
465 ΦΕΚ 103/Α/28.5.1997. 
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Ωστόσο, σε πολλά σημεία το Προεδρικό Διάταγμα συμπληρώνει ή εξειδικεύει 

τις διατάξεις του ν. 1837/1989, ιδίως, ως προ τα χρονικά όρια εργασίας των 

εφήβων (άρθρο 3) και την αναλυτικότερη αναφορά στις διαδικασίες 

εφοδιασμού άδειας εργασίας, ενώ περιλαμβάνει δύο αναλυτικότατα 

παραρτήματα, όπου καταγράφονται όλες οι εργασίες που είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν ειδικούς κινδύνους για τους νέους (Παράρτημα Ι), καθώς και οι 

εργασίες που θεωρούνται επικίνδυνες, βαριές, ανθυγιεινές και γενικά οι 

εργασίες που βλάπτουν την ψυχική υγεία και εμποδίζουν την ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων (Παράρτημα ΙΙ). 

 

2.2.2. Ελληνικό Σύνταγμα και παιδική εργασία 
Το ελληνικό Σύνταγμα περιέχει έναν αριθμό διατάξεων που επηρεάζουν το 

καθεστώς των παιδιών. Στο Σύνταγμα δεν υπάρχει ένας ειδικότερος 

περιορισμός (π.χ. οι Έλληνες), συνεπώς προστατεύει όλους τους ανθρώπους 

ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών. Στο δεύτερο τμήμα του 

ελληνικού Συντάγματος κατοχυρώνονται τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα 

όλων των ανθρώπων. Όπως θα αναπτυχθεί και παρακάτω, το μεγαλύτερο 

μέρος των δικαιωμάτων αυτών απευθύνεται και στα παιδιά.  

Παρατηρείται, ωστόσο, στο ισχύον ελληνικό Σύνταγμα ότι δεν κατοχυρώνεται 

ρητά η αρχή της προστασίας του παιδιού με την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 

της ΔΣΔΠ466. Υπάρχει, όμως, ένα ευνοϊκό κανονιστικό περιβάλλον για το 

παιδί467, που διαμορφώνουν οι γενικές διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 

(προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας), 4, (δικαίωμα στην ισότητα) 5 

παρ.1 (δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας), 

25 παρ. 1 (προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως μέλος του 

κοινωνικού συνόλου) και εξασφαλίζεται η ενεαετής υποχρεωτική φοίτηση 

(άρθρο 16, παρ.3 Σ). 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει και στο άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β΄, το οποίο 

αναγνωρίζει στους ανηλίκους το δικαίωμα συμμετοχής στα τμήματα νέων 

                                                 
466  Μια τέτοια ρητή πρόβλεψη, η οποία υπερακοντίζει ίσως και το άρθρο 3 § 1 της ΔΣΔΠ υπάρχει στο 
Σύνταγμα της Κολομβίας, στο άρθο 44 του οποίου ορίζεται ότι «τα δικαιώματα των παιδιών έχουν 
προτεραιότητα έναντι των δικαιωμάτων άλλων προσώπων» βλ. Π.Νάσκου-Περράκη, Η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου 17, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα-Κομοτηνή, 1990, σελ. 48 
467  ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ, Η πραγμάτωσητης συνταγματικής προστασίας της ανήλικης νεότητας στο ισχύον 
δίκαιο, σε: Θέματα γονικής μέριμνας, Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 7 επ. 
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κομμάτων. Βέβαια είναι σχετικές και οι διατάξεις 96 παρ. 3 για τα δικαστήρια 

ανηλίκων. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή στα δικαστήρια ανηλίκων επιτρέπεται 

να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 2 (δημοσιότητα των 

συνεδριάσεων των δικαστηρίων) και 97 (εκδίκαση των κακουργημάτων και 

πολιτικών εγκλημάτων από μικτά ορκωτά δικαστήρια) και να μην 

απαγγέλονται δημόσια οι αποφάσεις τους.  

Ωστόσο, η κύρια αναφορά γίνεται στο άρθρο 21 του Συντάγματος, το οποίο 

προστατεύει την παιδική ηλικία, τη νεότητα και την οικογένεια. Ιδίως η ειδική 

διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 είναι αυτή που θέτει την παιδική ηλικία υπό την 

προστασία του Κράτους. Επίσης, στο άρθρο 21 παρ. 3 ορίζεται η προστασία 

της νεότητας, δηλαδή της κοινωνικής ομάδας των νέων πολιτών, ηλικίας 18 

έως 30 χρόνων, ως ένα από τα βασικά καθήκοντα της κρατικής πρόνοιας.  

Τέλος, το δικαίωμα εργασίας περιγράφεται στο άρθρο 22 του Συντάγματος 

σύφωνα με το οποίο τονίζεται η υποχρεώση του κράτους να μεριμνά για τη 

δημιουργία συνθηκών απασχόλησης για όλους τους πολίτες, ορίζεται η 

απαγόρευση διακρίσεων, αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην ίση αμοιβή και στην 

ελεύθερη διαπραγμάτευση για τον καθορισμό των γενικών όρων εργασίας 

μέσω συλλογικών συμβάσεων, αλλά και την κοινωνική ασφάλιση και, τέλος, 

επισημαίνεται η απαγόρευση «οποιασδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας». 

Αυτή η τελευταία πρόβλεψη θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι 

αναφέρεται στην παιδική εργασία. Ωστόσο, δεν γινεται ρητή αναφορά στα 

παιδιά. Παρόλα αυτά, επειδή το άρθρο απευθύνεται σε όλα τα φυσικά 

πρόσωπα, καλύπτει και τα παιδιά. Ευχής έργον θα ήταν στην επόμενη 

συνταγματική αναθεώρηση να ορισθεί ρητά η απαγόρευση της οικονομικής 

εκμετάλλευσης των παιδιών. 

 

2.2.3. Κοινή Νομοθεσία 
Η Ελλάδα υιοθέτησε αρκετούς νόμους και μεγάλο αριθμό μέτρων και 

υπηρεσιών για την προώθηση και ευημερία των δικαιωμάτων των παιδιών, 

ακολουθώντας τις συνταγματικές επιταγές σχετικά με την προστασία των 

παιδιών και τις διεθνείς της υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις επικυρώσεις 

των διεθνών συμφωνιών σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, που πλέον 

έχουν γίνει εσωτερικό δίκαιο μετά από την επικύρωσή τους. Πράγματι, η 
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ελληνική νομοθεσία καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο προστασίας του παιδιού 

στον τομέα της απασχόλησης, που προκύπτει τόσο από τις ανειλημμένες 

διεθνείς υποχρεώσεις της, όσο και από τη συμμετοχή της ως κράτος μέλος 

στην Ευρωπαϊκή Ενωση468. 

Η ελληνική νομοθεσία, όπως ήδη τονίσθηκε, για την παιδική εργασία 

στηρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις. Η Ελλάδα έχει προσαρμοσθεί στις 

ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην προστασία της 

εργασίας του ανηλίκου, αλλά και σε όσες τον αφορούν έμμεσα (προστασία 

των νέων κατά την εργασία, ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά την 

εργασία, όπως και κατά την πρόσκαιρη εργασία και την εργασία ορισμένου 

χρόνου)469 με ένα πλέγμα ρυθμίσεων που, μαζί με την κύρωση των 

παραπάνω διεθνών συμβάσεων, αποτελούν το σύγχρονο ελληνικό 

προστατευτικό δίκαιο της παιδικής εργασίας. Η προστασία αυτή, μετά τον 

εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου, συνδυάζεται με την άσκηση 

επιμέλειας του ανηλίκου και την εφαρμογή της αρχής ότι το «συμφέρον του 

παιδιού» πρέπει να διέπει κάθε απόφαση που το αφορά. Έτσι, σύμφωνα με 

το άρθρο 136 ΑΚ απαιτείται η γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν 

την επιμέλεια του ανηλίκου, εφόσον έχει συμπληρώσει το 15ο χρόνο της 

ηλικίας του προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας, ως εργαζόμενος470. 

Η αρχή της προστασίας του συμφέροντος του παιδιού του άρθρου 3 της 

ΔΣΔΠ κατοχυρώνεται ρητά στο άρθρο 1511 ΑΚ471, σύμφωνα με το οποίο 

«Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας 

πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου [...]. Ανάλογα με την 

ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του 

πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση 

αφορά τα συμφέροντά του». Συνεπώς και η απόφαση των γονέων το ανήλικο 

παιδί να εργασθεί θα πρέπει να λαμβάνεται με βάση το συμφέρον του και να 

ζητείται η γνώμη του σχετικά. 

                                                 
468 Βλ. μεταξύ άλλων Γιαν. Ληξουριώτης, Η Προστασία Ανηλίκων στην Απασχόληση ενόψει των νέων 
νομοθετικών πρωτοβουλιών, ΕΕργΔ τόμ. 46 (1987), σελ. 849 επ., αλλά και Γιαν. Ληξουριώτης, 
Απασχόληση Ανηλίκων σε Καλλιτεχνικές και Παρεμφερείς Δραστηριότητες, ΕΕργΔ τόμ. 47 (1988), σελ. 
1057 επ. 
469 Οδηγία 94/33/ΕΚ, ΕΕ αριθ. Ν.216 της 20.8.1994, Οδηγία 89/391/ΕΟΚ, ΕΕ αριθ.Ν.183 της 29.6.1989, 
Οδηγία 91/282/ΕΟΚ, ΕΕ αριθ. Α.206 της 29.7.1991.  
470 Σ. ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ζητήματα σχετικά με τη γονική μέριμνα και συναφείς ρυθμίσεις, 
Δίκαιο και Πολτική, τεύχος 4, 1983, σ.211 καιι 229 επ. 
471  Ε. Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ΙΙ, Θεσσαλονίκη, 1998, σελ.206 επ. 
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2.2.3.1. Παιδική εργασία και ν.1837/1989 
Σήμερα η εργασία των ανηλίκων ρυθμίζεται με τον Ν.1837/89 “Αναφορικά με 

την προστασία των ανηλίκων στην εργασία και άλλες διατάξεις”472. Ο νόμος 

αυτός είναι ο βασικός ρυθμιστικός νόμος της εργασίας ανηλίκων και 

προστατεύει τους ανήλικους μέχρι 15 χρόνων και τα νεαρά άτομα ηλικίας από 

15 έως 18 χρόνων. Ο νόμος είναι προσαρμοσμένος στις διατάξεις της ΔΣΕ 

138, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 14 χρόνων να 

εκτελούν «ελαφριές εργασίες» (light work). Η προστασία καταρχήν συνίσταται 

στη γενική απαγόρευση ορισμένων εργασιών για όλους τους ανήλικους 

(άρθρο 2 παρ.1)473.  

Στη βάση αυτού του νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν 

κατ’εξιουσοδότησή του, η Ελλάδα δημιούργησε ένα νομικό πλαίσιο 

προστασίας για τα εργαζόμενα παιδιά, που, παρόλα αυτά, δεν καλύπτει τις 

οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες. 

Αυτή η εξαίρεση υπαγορεύθηκε από κοινωνικούς παράγοντες και από την 

αντίληψη της παράδοσης και της λειτουργίας της αγροτικής οικογένειας στην 

Ελλάδα σήμερα474.   

Ο νόμος ορίζει ως γενικό κατώτατο όριο ηλικίας για είσοδο στην εργασία τον 

15ο  χρόνο της ηλικίας (άρθρα 2, 3) εναρμονιζόμενος με τη ΔΣΕ 138 και την 

Οδηγία 94/33/ΕΚ. Συνεπώς, απαγορεύεται η απασχόληση σε οποιαδήποτε 

εργασία σε ανηλίκους κάτω των 15 χρόνων. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στην 

αντίληψη ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση, η οποία 

ολοκληρώνεται στο 15ο χρόνο ηλικίας, χωρίς καμία περίσπαση. Η 

απαγόρευση αφορά οποιαδήποτε εργασία, δηλαδή τόσο την μισθωτή όσο και 

την αυτοαπασχόληση.  

Η απαγόρευση της απασχόλησης ανηλίκων ισχύει και για όσους δεν έχουν 

συμπληρώσει το 18ο χρόνο της ηλικίας τους και πρόκειται για εργασίες 

επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές ή για εργασίες που βλάπτουν την ψυχική 

υγεία και εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

ανηλίκων (άρθρο 2 παρ. 2). Αυτές οι εργασίες προσδιορίζονται με την Υ.Α. 

                                                 
472 ΦΕΚ Α΄85/23-3-1989. 
473 Ως ανήλικοι θεωρούνται όσα πρόσωπα δεν έχουν συμπληρώσει τον 18ο χρόνο της ηλικίας, πράγμα 
που σημαίνει ότι η ανηλικότητα στον ν. 1837/1989 ταυτίζεται με τη γενικότερη έννοια της ανηλικότητας 
του άρθρου 127 ΑΚ. 
474 Στο σημείο αυτό ο νόμος περιέχει δυσμενέστερη διάταξη από αυτή που προβλέπει η Οδηγία 
94/33/ΕΚ, όπου οι εξαιρέσεις για παροχή οικογενειακής οικιακής εργασίας είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν, μόνο όταν πρόκειται για «περιστασιακές ή σύντομης διάρκειας εργασίες». 
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Υπ. Εργ. 130627/1990475, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 2 του 

πιο πάνω νόμου. Σύμφωνα με αυτή ένας κατάλογος εργασιών 

απαγορεύονται.  

Ειδικότερα η απόφαση: (α) αναφέρεται σε εργασία συνδεδεμένη με 

προετοιμασία, ανάμειξη ή χρήση ουσιών και διαδικασιών που είναι εύφλεκτα 

αέρια, τοξικά, καρκινογενετικα ή ενδέχεται να προκαλέσουν τερατογενέσεις ή 

μεταλλαγές (π.δ. 329/1983), 

(β) περιλαμβάνει μια λεπτομερή λίστα εργασιών στην πρώτη παράγραφο, 

που δεν πρέπει να εκτελείται από ανήλικους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

ακόλουθες: 

 εργασία που συνεπάγεται έκθεση σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας ή 

θορύβους υψηλής στάθμης 

 υπόγεια εργασία στα μεταλλεία και ορυχεία 

 εργασία με εκσκαπτικά φορτωτικά μηχανήματα 

 εργασίες κατεδαφίσεως 

 εργασίες που συνεπάγονται την ανύψωση βάρους μεγαλύτερου από κάποια 

όρια (ηλικίες 14-16 χρόνων: 10 κιλά για τα αγόρια και 5 κιλά για τα κορίτσια, 

16-18 χρόνων: 15 κιλά για τα αγόρια και 10 κιλά για τα κορίτσια) 

 εργασίες που ενέχουν κίνδυνο πτώσης αντικειμένων στο χώρο που κινείται ο 

ανήλικος 

 εργασίες σε έρευνες για λοιμώδεις ασθένειες 

 

Με την απόφαση πάρθηκαν και επιπλέον μέτρα για να υπάρχει όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη προστασία: 

(α) η επιλογή των καθηκόντων που ανατίθενται σε ένα ανήλικο πρέπει να 

γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς και οι φυσικές συνθήκες και τα 

χαρακτηριστικά του κάθε ανήλικου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Σε όλες 

τις περιπτώσεις, η ασφάλεια από ατυχήματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

έναντι ατυχημάτων, υπερβολικής κούρασης ή άλλων επιβλαβών επιπτώσεων 

για την υγεία ή την ανάπτυξη των ανηλίκων  

(β) ο ειδικός της απασχόλησης και αρμόδιος γιατρός οφείλει να δίνει τη γνώμη 

του σχετικά με την απασχόληση των ανηλίκων σε συγκεκριμένες θέσεις 

                                                 
475 ΦΕΚ 620/Β/27.9.1990. 
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(γ) η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας ή ο εκπρόσωπος του προσωπικού της 

Υγείας και Ασφάλειας πρέπει να ενημερώνονται για τις μορφές καθηκόντων 

των ανηλίκων καθώς και του τόπου όπου θα εργάζονται οι ανήλικοι 

(δ) οι ανήλικοι πρέπει να εκπαιδεύονται για να εκτελούν την εργασία που τους 

έχει ανατεθεί με ασφαλείς τρόπους πρωτού ξεκινήσουν αυτή την εργασία. 

Επιπρόσθετα, για ένα χρονικό διάστημα πρέπει να εποτεύονται και να 

καθοδηγούνται από αρμόδιο άτομο. 

Για μεγαλύτερη προστασία των ανήλικων εργαζομένων που έχουν, όμως, 

συμπληρώσει το 15ο χρόνο της ηλικίας τους και για να ελέγχεται 

αποτελεσματικά η τήρηση της προστατευτικής αυτής νομοθεσίας, ο νόμος 

επιβάλλει στον εργοδότη την τήρηση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου, καθώς και 

μητρώου ανηλίκων. Σύμφωνα με τον όρο αυτό οι ανήλικοι που θέλουν να 

εργαστούν πρέπει να έχουν βιβλιάριο εργασίας. Όσοι εργάζονται σε 

καλλιτεχνικές και παρόμοιες εργασίες εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή 

(άρθρο 8)476. 

Όσον αφορά στο Μητρώο ανηλίκων οι εργοδότες ανηλίκων οφείλουν να 

τηρούν μητρώο με όλα τα στοιχεία του εργαζόμενου ανηλίκου και κάθε 

πληροφορία για το είδος της εργασίας που εκτελεί. Σύμφωνα με την Υ.Α. 

1390/1989 η Επιθεώρηση Εργασίας τηρεί μητρώο ανηλίκων με όλα τα 

στοιχεία σχετικά με τα βιβλιάρια εργασίας και τους ανήλικους στους οποίους 

εκδόθηκαν αυτά. 

Εξαίρεση στο όριο των 15 χρόνων αποτελεί η εργασία σε καλλιτεχνικές και 

άλλες παρόμοιες δραστηριότητες με τον όρο, φυσικά, να μην προκαλείται 

ζημία στη φυσική και πνευματική υγεία ή την ηθική των ανηλίκων 

απασχόλησης παιδιών σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή 

άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις 

                                                 
476 Σύμφωνα με την Υ.Α. 1390/1989, το βιβλιάριο εργασίας του ανηλίκου, το οποίο εκδίδει η 
Επιθεώρηση Εργασίας πρέπει να:  
(α) περιλαμβάνει τα στοιχεία του ανηλίκου και της αρχής που το εκδίδει 
(β) πιστοποιεί ότι ο ανήλικος έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 
(γ) ορίζει τον λόγο της έκδοσης του βιβλιαρίου 
(δ) ορίζει όλα τα στοιχεία της απασχόλησης που έχει αναλάβει ο ανήλικος 
(ε) περιλαμβάνει πιστοποίηση ότι ο ανήλικος έχει υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις 
(στ) έχει πεδίο για παρατηρήσεις από τον εργοδότη σχετικά με τις ώρες εργασίας, την αμοιβή κλπ. 
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφτα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, 3.236 βιβλιάρια εργασάις έχουν 
εκδοθεί το 1993, από τα οποία οι 2.394 (74%) εκδόθηκαν για αγόρια και 849 (26 %) για κορίτσια. Το 
1994, 2.980 βιβλιάρια εκδόθηκαν, από τα οποία τα 2.266 (76 %) εκδόθηκαν για αγόρια και 714 (24 %) 
για κορίτσια. Όσο αφορά στο 1995, τα στοιχεία δείχνουν μόνο το συνολικό νούμερο των βιβλιαρίων που 
εκδόθηκαν που είναι 2.627. 
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μόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές ή εκπομπές, εγγραφές σε 

βίντεο, κινηματογραφικές λήψεις, καθώς και τη χρησιμοποιήσή τους ως 

μοντέλων, εφόσον δεν βλάπτεται η σωματική και ψυχική τους υγεία καθώς και 

η ηθική τους477. Αυτή η εξαίρεση περιλήφθηκε για το λόγο ότι έγινε αποδεκτό 

ότι η καλλιτεχνική δραστηριότητα των ανηλίκων συνιστά μια σημαντική 

πολιτιστική δράση που το κράτος οφείλει να ενθαρρύνει478.  

Για το θέμα της αμοιβής ο νόμος ορίζει ότι οι ανήλικοι αμείβονται με βάση το 

κατώτατο ημερομίσθο ενός ανειδίκευτου εργάτη που προβλέπεται από τη 

ΕΓΣΣΕ κατ’αναλογία των ωρών απασχόλησής τους. 

Οσον αφορά στη διάρκεια εργασίας του ανηλίκου περιλήφθηκε και αυτή στο 

μέτρο που θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στις 

βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης ή να μπορεί να συνδυάζει την 

εκπαίδευση με την επαγγελματική κατάρτιση και την εργασιακή του 

απασχόληση. Σύμφωνα με το άρθρο 5 ορίζεται το ανώτατο όριο της 

απασχόλησης, ημερήσιας και εβδομαδιαίας, ενώ απαγορεύεται η υπερωριακή 

απασχόληση479. Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας των τελευταίων 

χρόνων έφεραν στην επιφάνεια παραβιάσεις αυτής της απαγόρευσης και 

κυρώσεις έχουν επιβληθεί στους παραβάτες480. 

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το θέμα της νυκτερινής εργασίας των ανηλίκων, 

την οποία ο νόμος απαγορεύει ρητά. Το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται ενιαία από 

τον νόμο ορίζοντας ότι οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να εργάζονται από τις 10 το 

βράδυ μέχρι τις 6 το πρωϊ (άρθρο 5 παρ. 2). Ωστόσο, και ειδικά όσον αφορά 

                                                 
477 βλ. και Γ. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗ, Η προστασία των ανηλίκων στην απασχόληση. Εν όψει των νέων 
νομοθετικών πρωτοβουλιών, ό.π., 849 επ. και Ληξουριώτης Γ., Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές 
και παρεμφερείς δραστηριότητες, 1988,ό.π., 1057 επ. 
478 Η απασχόληση σε τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπεται μετά από άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (άρ.37). Για την 
απόκτηση της άδειας ο εργοδότης πρέπει να υποβάλει στην Επιθεώρηση Εργασίας τα ακόλουθα: α) 
ιατρικό πιστοποιητικό (από τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και του ΙΚΑ) που να επιβεβαιώνει ότι η ενλόγω 
εργασία δεν ενέχει κίνδυνο για τη φυσική ή πνευματική υγεία του ανήλικου, β) δήλωση συγκατάθεσης 
του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου και γ) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι έλαβε 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (άρ.3 παρ.3). 
479 Συγκεκριμένα: (α) οι ανήλικοι κάτω των 16 χρόνων δεν μπορούν να εργάζονται για περισσότερες 
από 6 ώρες ημερησίως και 30 ώρες εβδομαδιαίως, (β) οι ανήλικοι που εργάζονται και παράλληλα 
πηγαίνουν στο σχολείο και είναι κάτω των 18 χρόνων δεν μπορούν αν αεργάζονται για περισσότερες 
απο 6 ώρες ημερησίως και 30 ώρες εβδομαδιαίως. Επιπρόσθετα, η καθημερινή τους εργασία θα πρέπει 
να ξεκινάει ή να τελειώνει τουλάχιστον 2 ώρες μετά το τέλος ή την έναρξη των σχολικών ωρών. Οι 
υπερωρίες απαγορεύονται για όλους τους ανηλίκους γενικά. 
480 Το 1989, επιβλήθηκαν 4 τέτοιες κυρώσεις, το 1990, 7, το 1991, 5, το 1992, 43, το 1993, 17 και το 
1994 μόνο 1. 
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σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες προβλέπονται χρονικά όρια που 

κλιμακώνονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (άρθρο 5 παρ.4)481. 

Ασφαλιστική δικλείδα για την νομική προστασία που παρέχεται στον ανήλικο 

εργαζόμενο αποτελεί η εγγύηση του άρθρου 15, σύφωνα με το οποίο οι 

ανήλικοι συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη τους. 

Ακόμα μία θετική ρύθμιση του νόμου είναι οι ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 18 το πρόστιμο ή η κράτηση είναι κάποιες 

από τις κυρώσεις, αν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Οι ποινές αυτές 

επιβάλλονται στον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του, αλλά και τον έχοντα την 

επιμέλεια του ανηλίκου, αν υπάρξει παράβαση των διατάξεων του νόμου για 

την εργασία ανηλίκων. Το άρθρο 3 παράγραφος 2, υποπαράγραφος γ της 

ΔΣΕ 138 ορίζει ρητά την υποχρέωση τα κράτη μέρη να περιλάβουν 

προβλέψεις για τιμωρία και κυρώσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή 

εφαρμογή των προβλέψεών της. Το άρθρο 18 αναφέρεται σε αυτή την 

υποχρέωση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με αυτό οι εργοδότες ή οι εκπρόσωποί 

τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου υπόκεινται σε πρόστιμο 

(άρθρο 458 ΠΚ)482. Τα πρόστιμα μπορούν, επίσης, να επιβληθούν από την 

αρμόδια διοικητική αρχή (Επιθεώρηση Εργασίας)483.  

Τέλος, για να μπορέσει ένας ανήλικος να εργασθεί, θα πρέπει να πληρείται 

μια πρωταρχική και πολύ σημαντική προϋπόθεση: να είναι υγειής. Τέλος, 

ακολουθώντας το άρθρο 24 της ΔΣΔΠ, ο ν.1837/1989 (άρθρα 11, 12, 13 και 

14) καθιερώνει τις ιατρικές εξετάσεις των ανηλίκων προκειμένου να 

εξακριβωθεί ότι η εργασία που έχουν επιλέξει δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία 

τους και τη φυσική και πνευματική τους ανάπτυξη484.  

                                                 
481 Ο αριθμός των παραβάσεων της απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας είναι πολύ μικρός, γεγονός 
που δείχνει ότι οι εργοδότες είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς τη συγκεκριμένη απαγόρευση. 
482 Στον τομέα αρμοδιότητάς της και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η οικονομική εκμετάλλευση των 
ανηλίκων, η αστυνομία λαμβάνει προστατευτικά μέτρα σε σχέση με τα παιδιά που ζητιανεύουν στα 
φανάρια, που πουλάνε λουλούδια στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και άλλα. Παράλληλα, η 
αστυνομία λαμβάνει δραστικά μέτρα (συλλήψεις και παραπομπές σε δίκη) σε σχέση με όσους 
εκμεταλλέυονται ανήλικους και τους κατευθύνουν σε αυτούς τους τρόπους οικονομικής εκμετάλλευσης 
483 Ομοίως, άτομα που έχουν την επιμέλεια του ανήλικου, όταν επιτρέπουν στον ανήλικο να εργασθεί: α) 
προτού συμπληρώσει το 15ο χρόνο ηλικίας, β) σε ανθυγιεινή και βαριά εργασία, ή γ) σε καλλιτεχνική 
εργασία χωρίς άδεια.  
484 Αυτές οι εξετάσεις γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης και γίνονται κάθε 12 μήνες μέχρι την ηλικία των 18 χρόνων, αν ο 
ανήλικος αλλάξει εργασία ή όποτε κρίνεται αναγκαίο κατά τη γνώμη του γιατρού. Μετά την ολοκλήρωση 
των ιατρικών εξετάσεων, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό από τον δ/ντη[η της υπηρεσίας ή από τους 
αρμόδιους γιατρούς, το οποίο δηλώνει ότι ο ανήλικος είναι κατάλληλος ή όχι για τη συγκεκριμένη 
εργασία. Θα πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται 
από τον νόμο, το κράτος έχει επεκτείνει αυτές τις εξετάσεις και σε νεαρά άτομα που έχουν συμπληρώσει 
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Ο νόμος αποτελεί ένα από τα πλέον εκσυγχρονισμένα νομοθετήματα. 

 

2.2.4. Εθνικοί Μηχανισμοί για την προώθηση και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

2.2.4.1. Ανεξάρτητες Αρχές - Συνήγορος του Παιδιού 
Ανεξάρτητες αρχές και εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

συστάθηκαν για την επίβλεψη και προώθηση της εφαρμογής των διεθνών 

συνθηκών από τους φορείς της διοίκησης. Το άρθρο 101 Α του Συντάγματος 

και άλλες ad hoc διατάξεις εξασφαλίζουν το θεσμό, αλλά και την ανεξαρτησία 

αυτών των διοικητικών αρχών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΔΣΔΠ «τα κράτη μέρη υποχρεούνται να λάβουν 

όλα τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την 

εφαρμογή των αναγνωρισμένων στην παρούσα Σύμβαση δικαιωμάτων». Στο 

πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης η Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού 

προέτρεψε τα κράτη να ιδρύσουν ανεξάρτητους θεσμούς προκειμένου να 

προάγουν τα δικαιώματα του παιδιού485.  

Στην Ελάδα ένας τέτοιος θεσμός είναι ο Συνήγορος για τα δικαιώματα του 

παιδιού. Ο Συνήγορος του Παιδιού δημιουργήθηκε με τον ν.3094/2003 ως ένα 

από τους πέντε κύκλους δραστηριοτήτων της συνταγματικά κατοχυρωμένης 

ανεξάρτητης αρχής «ΣτΠ». Σκοπός του θεσμού αυτού είναι η υπεράσπιση 

των δικαιωμάτων ανηλίκων μέχρι την ηλικία των 18 χρόνων486. 

Συγκεκριμένα, ένα νέο κύμα διαλόγου για τα δικαιώματα των παιδιών είχε 

ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2001, με τη συνεργασία δασκάλων, καθηγητών, 

παιδιών, γονέων, συγγραφέων παιδικών βιβλίων και πνευματικών 

ανθρώπων. Η ανταλλαγή απόψεων, στην οποία συνέβαλαν ειδικοί 

επιστήμονες, φορείς, βουλευτές, υπουργεία και ΜΚΟ, οδήγησαν σε διάστημα 

ενός έτους στη δημιουργία του θεσμού του Συνήγορου του Παιδιού. 

                                                                                                                                            
το 18ο χρόνο, όχι όμως την ηλικία των 21 χρόνων. Τέτοια νεαρά άτομα δεν πρέπει να προσληφθούν σε 
βαριές, ανθυγιεινές ή επικίνδυνες εργασίες.  
485 Βλ. General Comment No. 2(2002),The Role of Independent national human rights institutions in the 
promotion and protection of the rights of the child, 32nd session, 13-31 January 2003, CRC/GC/2003/2 
15 November 2002. 
486 Βλ επίσης, Π. Νάσκου – Περράκη, Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς 
πράξεις, θεωρία και πρακτική, 2009, ό.π., σελ. 280. 
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Η θεσμοθέτηση του Συνήγορου του Παιδιού το 2003, στο πλαίσιο του 

Συνήγορου του Πολίτη, αποτελεί σημαντικό βήμα και ενθαρρυντικό δείγμα για 

το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου και της Πολιτείας στον τομέα των 

Δικαιωμάτων των Παιδιών. Ο Συνήγορος του Παιδιού αποτελεί την εγγύηση 

για την παρακολούθηση και την παρέμβαση στους πιο ευαίσθητους θύλακες 

της ελληνικής κοινωνίας, εκεί όπου καταπατώνται τα δικαιώματα των παιδιών. 

Η ανεξάρτητη φωνή του έχει τη δύναμη να ακούγεται από την κοινωνία και να 

εισακούγεται από το πολιτικό σύστημα και την κυβέρνηση.  

 

2.2.4.2. Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΕΔΑ) συστάθηκε το 

1998, σύμφωνα με τις «αρχές» του Παρισιού. Αποτελεί συμβουλευτικό 

όργανο για το Κράτος, το οποίο υπόκειται απευθείας στον Πρωθυπουργό. 

Κύριο έργο της ΕΕΔΑ487 είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στην 

κυβέρνηση και τη διοίκηση για τη χάραξη σωστής κεντρικής πολιτικής όσον 

αφορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  

Κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι (α) η εξέταση ζητημάτων που 

αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου τα οποία εγείρει 

είτε η Κυβέρνηση είτε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ή προτείνονται 

από τα μέλη της (β) η υποβολή συστάσεων και προτάσεων για τη λήψη 

νομοθετικών ή άλλων μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η εξέταση της προσαρμογής της 

ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου για την 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη σχετική γνωμοδότηση 

προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας (γ) η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης (δ) η διατήρηση μόνιμης επικοινωνίας 

και συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και ομόλογους θεσμούς (ε) η 

γνωμοδότηση για εκθέσεις που πρόκειται να υποβάλει η χώρα σε διεθνείς 

οργανισμούς για θέματα προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου (στ) η 

σύνταξη ετήσιας έκθεσης.  

Ειδικά αναφορικά με την παιδική εργασία, η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων έχει διατυπώσει παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Έκθεσης της 

                                                 
487 Βλ. ορισμό και λειτουργίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής: http://www.nchr.gr/ 
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Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την 

παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία (2011), αλλά και την εφαρμογή του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε 

σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη (2009) 488. Επίσης η 

Επιτροπή έχει ασχοληθεί και με την εφαρμογή από την Ελλάδα της ΔΣΔΠ 

(2008), υποβάλλοντας παρατηρήσεις στην Τρίτη περιοδική έκθεση της 

Ελλάδας489. Τέλος, έχει προβεί και σε προτάσεις για το θέμα της εμπορίας 

ανθρώπων στην Ελλάδα  (2007), αλλά και κρίσεις για το σχέδιο νόμου για την 

«Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, των Εγκλημάτων κατά της 

Γενετήσιας Ελευθερίας, της Πορνογραφίας Ανηλίκων και Γενικότερα της 

Οικονομικής Εκμετάλλευσης της Γενετήσιας Ζωής και Αρωγή στα Θύματα των 

Πράξεων Αυτών»   (2002)490. 

 

2.2.5. Το έργο της Ελλάδας κατά της παιδικής εργασίας 
Η Ελλάδα δείχνει τα τελευταία χρόνια αυξημένη ευαισθησία στο ζήτημα της 

παιδικής εργασίας και γενικότερα των δικαιωμάτων του παιδιού. Στο 

νομοθετικό επίπεδο παρατηρείται μία παραγωγή θετικών νόμων, που 

αναγνωρίζονται από τη διεθνή κοινότητα και βελτιώνουν τη θέση των παιδιών. 

Η Έκθεση της επιτροπής του ΟΗΕ του 2011491 αναφορικά με την εφαρμογή 

της Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα, 

χαιρετίζει την επικύρωση της ΔΣΕ 182 της ΔΟΕ που αφορά στην Απαγόρευση 

και Άμεση Δράση για την Εξάλειψη των Χείριστων Μορφών Παιδικής 

Εργασίας, τον Νόμο για την ανάπτυξη εθνικού συστήματος κοινωνικής 

μέριμνας (Ν.2646/98), το νομοθετικό πλαίσιο για τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 

το εμπόριο και την παιδική πορνεία. Θετικό, επίσης, έργο έχει παρουσιασθεί 

                                                 
488 Βλ. κείμενα παρατηρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή σε: 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/paidia/Comments_CRC_Protocol_final.pdf και 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/paidia/CRC_protocol_final.pdf 
489 Βλ κείμενο σε http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/paidia/Apofasi_CRC.pdf 
490 Βλ κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή σε: 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/Apofasi_gia_trafficking.08.2007.pdf και 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/emporia_anthrwpwn/nomosxedio_gia_swmatemporia2002.pdf , 
αντίστοιχα.  
491 Εκθεση Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2011, Human Rights Council Working Group on the 
Universal Periodic Review Eleventh session, Geneva, 2–13 May 2011. 
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στο ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού, όπου στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ έχουν 

εξαγγελθεί μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας492.  

Τέλος και ειδικότερα όσον αφορά στην εκπαίδευση των ανηλίκων, πρέπει να 

αναγνωρισθεί στην Ελλάδα το γεγονός ότι προκειμένου να μειωθεί το 

ποσοστό εγκατάλειψης των σχολικών σπουδών, η Ελλάδα α) εφαρμόζει 

Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές του Δημοτικού και 

του Γυμνασίου493, β) παρέχει Πρόσθετη Διδακτική Βοήθεια για τους μαθητές 

όλων των τάξεων του Λυκείου και των Τ.Ε.Σ.494 και γ) ιδρύει Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας για τους νέους άνω των 18 χρόνων που δεν έχουν συμπληρώσει 

την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση, όπου εφαρμόζονται ειδικά 

προγράμματα ταχύρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης και 

χορηγούνται απολυτήριοι τίτλοι ισότιμοι των κανονικών απολυτηρίων495. 

Για το λόγο, άλλωστε, ότι η διεθνής συνεργασία στον τομέα της παιδείας είναι 

καίριας σημασίας, η Ελλάδα διοργανώνει εκπαιδευτικές ανταλλαγές, 

συνέδρια, σεμινάρια496, χορηγεί υποτροφίες σε αλλοδαπούς και εφαρμόζει 

ανταλλαγές εκπαιδευτικού προσωπικού βάσει διακρατικών συμφωνιών ή 

βάσει προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών497, καθώς, επίσης, προβαίνει σε 

αδελφοποίηση σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και σε 

εκπαιδευτικές εκδρομές στο πλαίσιο μαθητικών ανταλλαγών βάσει διμερών 

μορφωτικών συμβάσεων. 

Ωστόσο, παρά το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται 

τόσο από το κράτος, όσο και από τις ΜΚΟ, τα παιδιά στην Ελλάδα 

εξακολουθούν να εργάζονται πολλές ώρες στους δρόμους, σε συνθήκες που 

είναι πολύ επικίνδυνες για την υγεία και την ανάπτυξή τους. Λίγες προοπτικές 

για ουσιαστική βελτίωση υπάρχουν από τη στιγμή που οι γονείς τους 

στερούνται βιώσιμης εργασίας και πηγών. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε για τα 

αλλοδαπά παιδιά την νομιμοποίηση του καθεστώτος διαμονής τους. Εξάλλου, 

οι εξαιρετικά περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης στην Ελλάδα 

αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές. Δεν ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας 

                                                 
492 Ό.π. 
493  Άρθρο 4 ν.1824/88 (ΦΕΚ Α΄296) και άρθρα 5 και 6 π.δ. 462/91 (ΦΕΚ Α΄ 171). 
494  Άρθρο 47 ν.1304/82 (ΦΕΚ Α΄144). 
495  Άρθρο 5 ν.2525/97. 
496  Άρθρο 40 ν. 1304/82. 
497  Άρθρο 46 π.δ. 147/76 (ΦΕΚ Α΄56). 



185 
 

στην Ελλάδα, αλλά αντιθέτως δημιουργούν συνθήκες ιδανικές για 

αναγκαστική και καταχρηστική εργασία498.  

Αξίζει, τέλος, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
498 United Nations, Final Conclusions on the Initial Report of Greece, Geneva: UN Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights, 2004  
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1.   ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η παιδική εργασία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ανησυχητικό όχι μόνο για 

τις διαστάσεις που έχει πάρει, αλλά κυρίως για τις επιπτώσεις που έχει στα 

παιδιά. Το κόστος της παιδικής εργασίας δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί. Για 

το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει εκτενέστερη αναφορά στην 

παρούσα διατριβή. Θα ήταν φρονιμότερο να μιλήσουν οι ειδικοί για τις 

επιπτώσεις, καθώς είναι περισσότερο αντικείμενο παιδοψυχολόγων, γιατρών, 

κοινωνιολόγων. Άλλωστε, θα μπορούσε από μόνο του να αποτελέσει 

αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και διδακτορικής διατριβής. Ωστόσο, θα 

ήταν σκόπιμο να αναφερθούν έστω επιγραμματικά κάποιες από τις πιο 

σοβαρές επιπτώσεις της παιδικής εργασίας, προκειμένου, κυρίως, να τονισθεί 

ο λόγος, για τον οποίο αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εξάλειψη του 

φαινομένου.  

Σε αντιδιαστολή με την απασχόληση των ενηλίκων, η εργασία των παιδιών 

έχει διαχρονικά προσλάβει έντονες ηθικές, ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές 

και ψυχολογικές διαστάσεις, οι οποίες άλλοτε την καθιστούν αποδεκτή και 

άλλοτε όχι. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει βλάβη τόσο στη φυσική, όσο και στη 

ψυχική υγεία των παιδιών σε ένα κρίσιμο στάδιο της ζωής τους, που συχνά 

έχει μόνιμες συνέπειες. Δυστυχώς, όμως, είναι περισσότερο καταστροφικές 

για την ποιότητα ζωής των παιδιών και οι βλάβες στην κοινωνική ανάπτυξη 

του παιδιού είναι μόνιμες. Η έλλειψη παιδείας που συνεπάγεται η παιδική 

εργασία λόγω του φόρτου εργασίας καταδικάζει τα παιδιά σε χειρότερες 

προοπτικές απασχόλησης με αποτέλεσμα η ανάγκη για επιβίωση να τα 

ωθήσει στην κατηγορία των χαμηλόμισθων. Ο Samuel Gompers ίσως 

απέδωσε καλύτερα από όλους το ανθρώπινο τίμημα της παιδικής εργασίας 

«η παιδική εργασία είναι μια κακή πρακτική – εντελώς αποτρόπαια...Δεν 

υπάρχει τίποτα στην μετέπειτα ζωή που θα μπορούσε να αποζημιώσει ένα 

παραμελημένο ή κακοποιημένο παιδί για τις απώλειες που είχε κατά την 

παιδική του ηλικία. Οσο το ανθρώπινο σώμα και το ανθρώπινο πνεύμα και η 

ανθρώπινη προσωπικότητα αναπτύσσονται, εκείνα παραμένουν αμετάβλητα. 

Υπάρχει περίοδος όπου μεγαλώνουμε και περίοδος όπου αναπτυσσόμαστε, οι 

οποίες δεν επιστρέφουν ποτέ...»499. 

                                                 
499 Cole, P. 1991, Children at Work: Peril or promise?, Albany New York, AFL-CIO. 
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Συνοπτικά, είναι πολλές και σοβαρές οι επιπτώσεις τόσο στην υγεία, 

σωματική και ψυχική, όσο και στην κοινωνική ένταξη. Μάλιστα, οι θεωρίες 

διίστανται για τις ηλικίες μεταξύ 14-18, για το αν η εργασία είναι αρνητική ή 

όχι500, αλλά εδώ κριτήριο ίσως είναι το είδος της εργασίας και κυρίως αν είναι 

εκμεταλλευτική, αναγκαστική. Οι μελέτες είναι αρκετές. Το 1979 

καταγράφησαν για πρώτη φορά οι επιβλαβείς επιπτώσεις που έχει η εργασία 

που ασκούν τα παιδιά των αγροτικών περιοχών στη σωματική τους υγεία και 

στην μορφωτική τους ανάπτυξη, αφού επηρεαζόταν άμεσα η σχολική 

παρακολούθηση501. Τα παιδιά ψηλώνουν πιο αργά, είναι πιο αδύνατα σε 

σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά κι έχουν πιο εύθραυστη υγεία. Επίσης, 

παρουσιάζουν σοβαρές σωματικές αναπηρίες ή έντονα ψυχολογικά 

προβλήματα.  

Εξάλλου, παρατηρείται και σημαντικός αριθμός θνησιμότητας στα παιδιά που 

εργάζονται, ιδίως σε εκείνα που εργάζονται σε σκληρές και απάνθρωπες 

συνθήκες εργασίας, όπως τα ορυχεία και τα λατομεία502. Επιπλέον τα παιδιά, 

κυρίως τα κορίτσια, γίνονται θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης κι άλλων 

σωματικών κακοποιήσεων. Τα παιδιά που διακόπτουν το σχολείο πριν το 

τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι τα ουσιαστικά θύματα των 

οικονομικών, κοινωνικών και συμβολικών ανισοτήτων. 

Οι επιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν και αργότερα. Το μέλλον των 

εργαζόμενων παιδιών προδιαγράφεται δυσοίωνο, αφού πέρα από τα 

προβλήματα στην ψυχική και σωματική τους υγεία, ούτε μόρφωση λαμβάνουν 

για να τύχουν καλύτερης επαγγελματικής αποκατάστασης, ούτε 

κοινωνικοποιούνται, με αποτέλεσμα να γίνονται εύκολα, άβουλα «θύματα» 

εγκληματικών καταστάσεων για να επιβιώσουν. 

 

 

 

 

                                                 
500  Χρ. ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ – ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ, Δ. Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ, Σχολείο και δουλειά. Μια εμπειρική διερεύνηση της 
εφηβικής απασχόλησης, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής, Gutenberg, 
Αθήνα, σ.58. 
501 H. PAPAFLESSA & S. SPILIOTOPOULOS, GREECE. IN MENDELIEVICH E. (ed.), Children at 
Work. Geneva 1979. 
502 N. ΚAMΠΕΡΗΣ, Κοινωνικές  Αναπαραστάσεις των Νέων Εργαζόμενων για την Εργασία και την 
Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα 2001, σελ.358.  
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2. ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Με τη φράση «εξάλειψη της παιδικής εργασίας» εννοούμε την κατάργηση της 

παιδικής εργασίας, κυρίως τις «χείριστες μορφές» της, που είναι και οι πιο 

αποτρόποες. Αρχικά, η εξάλειψη του φαινομένου της παιδικής εργασίας 

φαντάζει δύσκολη. Η UNICEF επισημαίνει ότι η άμεση κατάργηση της 

παιδικής εργασίας δεν είναι εφικτή στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες 

και ότι οι προσπάθειες να σταματήσουν τα παιδιά να εργάζονται  πολλές 

φορές υποβαθμίζει την κατάστασή τους περισσότερο, εκτός και αν 

προβλέπονται εναλλακτικές λύσεις503. Οι αιτίες και οι λύσεις του φαινομένου 

της παιδικής εργασίας είναι αλληλένδετες.  

 

2.2. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μεγάλος αριθμός προσεγγίσεων έχουν προταθεί για να καταπολεμηθεί η 

παιδική εργασία. Οι πιο σημαντικές είναι: η μείωση της φτώχειας, η 

εκπαίδευση των παιδιών, η παροχή υπηρεσιών στα εργαζόμενα παιδιά, η 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, η θεσμοθέτηση και 

νομοθετική ρύθμιση της παιδικής εργασίας και η προώθηση της εξάλειψης της 

καταχρηστικής παιδικής εργασίας μέσω διεθνών κανόνων  και μέτρων. 

Φυσικά, όλες αυτές οι προσεγγίσεις δεν είναι αποκλειστικές και έχουν όλες 

περιληφθεί σε στρατηγικές εξάλειψης της παιδικής εργασίας. 

Θα ήταν ανεύθυνο, ωστόσο, να αρκεστεί κάποιος σε διατυπώσεις για 

θεωρητικές δεσμεύσεις μόνο. Από τη στιγμή που η παιδική εργασία συνδέεται 

άρρηκτα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα τελευταία αναγνωρίζονται 

διεθνώς, αλλά και το νομικό τους περιεχόμενο γίνεται κατανοητό, οι επίσημες 

εκφράσεις τους πρέπει να είναι λειτουργικές.  

Στην παρούσα διατριβή θα αναφερθούν τέτοιες προτάσεις – προσεγγίσεις 

χωρίς ιδιαίτερη σειρά προτεραιότητας, αφού όλες είναι εξίσου σημαντικές. 

 

2.2.1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον αγώνα κατά της 

παιδικής εργασίας; Οι καμπάνιες κατά της παιδικής εργασίας πάντα 
                                                 
503 UNICEF, Poverty and Children. Lessons of the 90s for Least Developed Countries, New York: 
UNICEF, 2001, σελ. 20. 
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χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα βασισμένα στα δικαιώματα. Μέχρι πρόσφατα, 

ωστόσο, τα δικαιώματα που επικαλλούνταν δεν ήταν, ξεκάθαρα, ανθρώπινα 

δικαιώματα, αλλά περισσότερο «δικαιώματα παιδιών». Το επιχείρημα ήταν ότι 

η παιδική εργασία είχε επιζήμιες επιπτώσεις τόσο στα ίδια τα παιδιά, όσο και 

στην κοινωνία ως σύνολο. Η κοινωνία ως σύνολο χρειάζεται ικανούς ενήλικες 

να μπορούν να εργαστούν σε διάφορες θέσεις και η παιδική εργασία 

αναχαιτίζει την ανάπτυξη τέτοιων ενηλίκων. Συνεπώς, τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα, από το οποίο και η ίδια η κοινωνία επωφελείται («επιχείρημα 

ωφελισμού»)504, να εκπαιδευθούν και να αποκτήσουν γνώσεις, τις οποίες θα 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν ωφέλιμα αργότερα στην ενήλικη ζωή τους. Το 

επιχείρημα του «ωφελιμισμού» ουσιαστικά σημαίνει ότι αν η παιδική εργασία 

επιτρέπεται να διαιωνίζεται, η επιτυχής αναπαραγωγή της κοινωνίας 

απειλείται σοβαρά.  

 

2.2.2. Η Προοπτική μέσα από τη ΔΣΔΠ του 1989 
Στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να δράσει και η ΔΣΔΠ του 

’89. Το άρθρο 3 της ΔΣΔΠ έφερε ένα νέο τρόπο σκέψης για την παιδική 

εργασία. Το άρθρο τονίζει ότι όλες οι παιδοκεντρικές πολιτικές οφείλουν να 

έχουν ως βάση το «καλύτερο συμφέρον του παιδιού». Σήμερα, πρακτικά, 

όλες σχεδόν οι χώρες έχουν κυρώσει τη Συνθήκη και πολλές από αυτές έχουν 

σχεδιάσει εθνικά προγράμματα για την εφαρμογή της. Ωστόσο, είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθεί μια εθνική δράση ενάντια στην παιδική 

εργασία, σε ένα ευρύτερο μέτωπο κοινωνικής πολιτικής, γύρω από την 

κεντρική αρχή που κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης. Είναι, επίσης, 

κρίσιμο οι ανήλικοι εργαζόμενοι να εκπαιδευτούν σχετικά με τα δικαιώματά 

τους που περιέχονται στη Συνθήκη. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τα εργατικά 

συνδικάτα, τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια τέτοια 

εκπαίδευση, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην παροχή μιας τέτοιας 

εκπαίδευσης.  

2.2.3. Οικονομικοί Παράγοντες 
Επιπρόσθετα, οι οικονομικοί παράγοντες χρειάζεται να καταλάβουν ότι ο 

έλεγχος της παιδικής εργασίας είναι προς όφελός τους. Μια πρόκληση για τον 
                                                 
504 H. CUNNINGHAM, The Rights of the Child and the Wrongs of Child Labour: An Historical 
Perspective, σε Kr. LIETEN and B. WHITE, Child Labour: Policy Options, Aksant, 2001, σσ.16-21.   
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21ο αιώνα είναι να υπάρχει μια παιδική ηλικία όσο δυνατόν πιο ελεύθερη από 

οποιαδήποτε παιδική εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει μια παιδική ηλικία που δεν 

τοποθετεί ένα ταμπού στην παραγωγική δράση, αλλά διασφαλίζει ότι το παιδί 

εργάτης δεν είναι θύμα εκμετάλλευσης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει 

ένα παιδί, όπως τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, πρέπει να 

περιλαμβάνουν το δικαίωμα σε ένα μισθό διαβίωσης, το δικαίωμα της 

ομαδικής οργάνωσης και το δικαίωμα για παροχές κοινωνικές από τα κράτη 

που αξιώνουν το προνόμιο να ρυθμίζουν.  

 

2.2.4. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  
Ένας μεγάλος αριθμός σημαντικών παιχτών στην καταπολέμιση της παιδικής 

εργασίας είναι και οι ΜΚΟ. Κάποιες ΜΚΟ ουσιαστικά υποστήριξαν ότι τα 

παιδιά έχουν δικαίωμα στην εργασία στο μέτρο που αυτή δεν είναι επιζήμια 

για εκείνα, συνεισφέρει στην επιβίωσή τους, διδάσκονται τα παιδιά από αυτή, 

και κοινωνικοποιούνται μέσα από αυτή505. Οι ΜΚΟ  μπορούν να παρέχουν 

βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια, μολονότι η αντίσταση του παγκόσμιου 

κεφαλαίου πιθανά να συνεχίσει να εμποδίζει τις προσπάθειες αυτών των 

οργανώσεων, οι οποίες λειτουργούν κάτω από την επιρροή του παγκόσμιου 

κεφαλαίου506. 

 

2.2.5. Καταπολέμηση Φτώχειας 
Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η μείωση της φτώχειας είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας ύπαρξης της παιδικής εργασίας. Οπως, ήδη, αναφέρθηκε στην 

ενότητα «ιστορικά» αναφορικά με τις αιτίες ύπαρξης της παιδικής εργασίας, η 

φτώχεια και οι διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές νοοτροπίες είναι οι 

βασικοί παράγοντες της παιδικής εργασίας. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η 

παιδική εργασία θεωρείται δυσεπίλυτο πρόβλημα. Για το λόγο, δηλαδή, ότι η 

παιδική εργασία είναι κυρίως απόροια της φτώχειας και της πολιτιστικής 

υποβάθμισης μεγάλων γεωγραφικών τμημάτων της υφηλίου507, παράγοντες 

                                                 
505 S. HOBBS, J. McKECHNIE and M. LAVALETTE, Child Labor: A World History Companion, ABC-
CLIO, 1999, σ. 177-178 
506  Ό.π. 
507  Γ. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ, Παιδική Εργασία: Διεθνείς Ρυθμίσεις και Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας, σε M. ΛΟΥΜΑΚΟΥ, Λ. ΜΠΕΖΕ, Το Παιδί και τα Δικαιώματά του, Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα, 2006, σελ.199. 
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που είναι ευνόητο ότι είναι, αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο και ίσως 

ανεπιθύμητο  για κάποιους, να καταπολεμηθούν. 

Τα παιδιά μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στα φτωχά νοικοκυριά. 

Προγράμματα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα εισοδήματα των φτωχών 

οικογενειών και να παρέχουν ασφαλή δίκτυα είναι μια σημαντική 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Βέβαια, αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη 

διαδικασία. 

Αφού η φτώχεια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της παιδικής ευημερίας και 

νούμερο ένα παράγοντας της παιδικής εργασίας οι αναπτυγμένες χώρες 

οφείλουν να κρατήσουν την υπόσχεσή τους για εισφορά 0,7% του 

ακαθάριστου εθνικού τους προϊόντος στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 

Απαιτείται, επίσης, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του 

ολοένα αυξανόμενου χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η μείωση των κονδυλίων για 

στρατιωτικές δαπάνες, εμπόριο όπλων και απόκτηση και παραγωγή όπλων 

από αναπτυσσόμενες χώρες είναι εξίσου σοβαρή πηγή εξοικονόμησης 

πόρων. 

Όσο υπάρχουν φτώχεια και πολιτιστική υποβάθμιση τόσο θα παρατηρείται η 

παιδική εργασία. Ειδικά τώρα που η οικονομική κρίση εξαπλώνεται και στις 

βιομηχανικές χώρες, η παιδική εργασία θα βάζει τις ρίζες της ακόμια πιο 

βαθειά. 

 

2.2.6. Ποινικοποίηση 
Μια ακόμα λύση, ίσως πιο ακραία για κάποιους, θα ήταν να ποινικοποιηθούν 

όλες οι μορφές παιδικής εκμετάλλευσης. Μια πιο ευρεία προστασία από την 

εκμετάλλευση, όπως ορίζεται στη ΔΣΔΠ, δεν έχει ακόμα φανεί στο εθνικό 

δίκαιο, πολιτική και πρακτική. Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη να αναπτυχθεί ένας 

οδηγός για την εξακρίβωση περιπτώσεων παιδικής εκμετάλλευσης ειδικά στις 

περιπτώσεις εκείνες που δεν παρατηρείται βία ή εξαναγκασμός.  

 

2.2.7. Προοπτικές σε Παγκόσμιο Επίπεδο 
Αν το πρόβλημα της παιδικής εργασίας είναι παγκόσμιο, τότε χρειάζεται 

παγκόσμια αντιμετώπιση. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να παρέμβει δυναμικά 
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στο οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Η απλή παραγωγή απαγορευτικών, 

κυρίως, κανόνων δικαίου δεν είναι ικανή να πατάξει το φαινόμενο που έχει 

φτάσει σε μεγέθη μάστιγας. 

Η παιδική εργασία θα υποχωρήσει από τον αναπτυσσόμενο κόσμο και δεν θα 

επανεφευρεθεί στις Δυτικές κοινωνίες, ειδικά αυτές που έχουν αδύναμη 

κρατική ρύθμιση, μόνο αν τα κράτη ισχυροποιήσουν την ικανότητά τους να 

διαπραγματευθούν ένα μεγαλύτερο βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας από 

τις παγκόσμιες καπιταλιστικές επιχειρήσεις και τους δυτικοκρατούμενους 

οικονομικούς οργανισμούς. Είναι κρίσιμο να σταματήσει η οικονομική 

εξάρτηση των κρατών. Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει η ανάπτυξη 

αποτελεσματικών εργατικών κινημάτων και κρατικών φορέων 

αποτελούμενων από πολίτες που θα είναι αφιερωμένοι να ανεβάσουν το 

κοινωνικό επίπεδο των λαών τους και να περιορίσουν την επιβολή των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και των διεθνών οικονομικών οργανισμών 

(Παγκόσμια Τράπεζα και ΔΝΤ). Πράγματι, οι πιο συνεπείς και πολιτικά 

αποτελεσματικοί αντίπαλοι της παιδικής εργασίας ήταν πάντα τα εργατικά 

κινήματα που αγωνίζονταν κατά της παιδικής εργασίας προκειμένου να 

προστατευθούν τα συμφέροντα των μελών τους, αλλά και τα θεμελιώδη 

ανθρώπινα και εργατικά δικαιώματα. Τα συνδικάτα είναι εκείνα που έδωσαν 

το εναρκτήριο λάπισμα στο κίνημα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας 

που διακηρύχθηκε από τη ΔΟΕ508. 

 

2.2.8. Ευαισθητοποίηση Κοινού 
Όπως στην περίπτωση όλων των κοινωνικών προβλημάτων, έτσι και στην 

περίπτωση της παιδικής εργασίας η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

σχετικά με τις διαστάσεις και τις δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος 

αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στην μάχη για την καταπολέμηση του 

φαινομένου. Πρέπει, συνεπώς, να υπάρξει άμεση ενημέρωση των πολιτών 

για την επίγνωση των κινδύνων, αλλά και αναφορικά με τις διεθνείς συμβάσεις 

                                                 
508 H. CUNNINGHAM, The Rights of the Child and the Wrongs of Child Labour: an Historical 
Perspective, σε Κristoffel LIETEN and Ben WHITE, Child Labour: Policy Options, Aksant 2001,  σ.18-
19·  
SHOTWELL, J. THOMSON, The Origins of the International Labor Organization, vol.2., N.Y., Columbia 
University Press, , σ.15, 25, 95, 113, 186, 214, 217. 
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και κυρίως τη ΔΣΔΠ του ’89509. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 

τους νόμους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και δικαιώματα είναι πολύ 

σημαντική. Πολλά παιδιά απλά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί να 

ενέχει η παιδική εργασία και κυρίως τις ζημίες που μπορεί να επιφέρει τόσο 

στη σωματική τους υγεία όσο και στην πνευματική και ψυχική. 

Ιδιαίτερη ενημέρωση θα πρέπει να γίνει και στους εκπαιδευτικούς και σε 

όσους ασχολούνται με τα παιδιά στο πλαίσιο της εργασίας τους. Επιπλέον, τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να παίξουν στο θέμα αυτό σημαντικό 

ρόλο510. 

Οφείλουν, εξάλλου, να δραστηριοποιηθούν ακόμη και μη κρατικοί φορείς και 

οργανισμοί, με την εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα παιδιά που έχουν υποστεί οποιαδήποτε 

μορφή βάναυσης ή προσβλητικής συμπεριφοράς511.  

Χαρακτηριστικό είναι το ότι σε έρευνα που διεξήχθη το 2009 περίπου το 78% 

των παιδιών δήλωσε ότι αγνοούσε ότι έχει δικαιώματα, ενώ το 80% δεν 

γνώριζε που να αποταθεί σε περίπτωση ανάγκης. Τα αποτελέσματα αυτά 

ενισχύονται, επίσης, από έρευνα της ΕΕ μεταξύ εφήβων το 2010, η οποία 

εστίασε κυρίως σε ομάδες όπως οι Ρομά, οι Σίντι, οι Πλανόδιοι πληθυσμοί και 

άτομα με αναπηρία512. 

 

2.2.9. Καταναλωτές 
Στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου, ειδική κατηγορία πολιτών που 

θα πρέπει να ενημερωθεί είναι οι καταναλωτές. Αυτοί με τη σειρά τους έχουν 

ισχυρή δύναμη να δράσουν κατά της παιδικής εργασίας. Είναι γνωστό, 

                                                 
509 Ειδικότερα στην Ελλάδα, ιδιαίτερη προσοχή εφιστά η Επιτροπή στο ζήτημα της ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης των παιδιών για τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη ΣΔΠ. Συγκεκριμένα στο 
σημ.22 της έκθεσής της του 2012 αναφορικά με την εφαρμογή της ΣΔΠ από την Ελλάδα, ενώ επικροτεί 
τη διανομή φυλλαδίου για τη Σύμβαση που εκδόθηκε σε συνεργασία με τη UNICEF και δόθηκε σε 
μαθητές της 5ης και 6ης τάξης δημοτικού στα σχολεία, ωστόσο, η διάδοση της ΣΔΠ δεν γίνεται με 
συστηματικό τρόπο μεταξύ των παιδιών, στο ευρύ κοινό και μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται 
με και για τα παιδιά. Επαναλαμβάνει τον προβληματισμό ότι η ΣΔΠ δεν έχει μεταφραστεί στις γλώσσες 
που ομιλούνται από ορισμένα τμήματα του πληθυσμού. Η Έκθεση αναφέρεται στη ρομανί, πομακική και 
μακεδονική, ενώ για την τελευταία σε διευκρινιστική υποσημείωσή της αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν 
αποδέχεται τη χρήση του όρου «Μακεδονική» ως αναφορά σε μειονότητα που ζεί στην Ελλάδα 
(υποσημ. 3). 
Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να υποβάλλει την επόμενη έκθεση μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2017. 
510  T. HAMMARBERG, The UN Convention of the rights of the child and how to make it work, Human 
Right Quarterly, 1990-1, σ. 103. 
511  Βλ. σχετικά την ενδιαφέρουσα προσέγγιση του Ζ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Προβλήματα κοινωνικής 
ένταξης των νέων στην Ελλάδα, σε :Αφιέρωμα εις τον Κων/νο Βαβούσκον, τι. Δ΄, εκδ. Σάκκουλα, 
Θεσσαλονίκη 1991, σ.521 επ. 
512  http//ec.europa.eu/news/justice/110217_el.htm 
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άλλωστε, το παράδειγμα του boycott (μτφ=αποφεύγω να αγοράσω 

εμπόρευμα) κατά της βιομηχανίας NIKE στην Ινδία513. Έτσι μπορούν να 

επιβληθούν στα προϊόντα που κατασκευάζονται από παιδιά φόροι εισαγωγής 

και εμπορικές απαγορεύσεις, χωρίς αυτοί πάντα να είναι ικανοί να βελτιώσουν  

τις συνθήκες των παιδιών, ακόμα και αν αυτό κάνει τους καταναλωτές να 

νιώθουν καλύτερα σχετικά με τις αγορές τους514. 

 

2.2.10. Εκπαίδευση 
Σήμερα, θεωρούμε ότι στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, η εκπαίδευση των 

παιδιών και εφήβων είναι ο κανόνας και η απασχόλησή τους αποτελεί την 

εξαίρεση. Είναι διάχυτη ακόμα και στις επιστημονικές μελέτες η αντίληψη ότι η 

εργασιακή πορεία των ατόμων ξεκινά μόνο μετά την ολοκλήρωση των 

τυπικών σπουδών τους, σε όποιο επίπεδο και αν αυτές ολοκληρώνονται515. 

Με τον όρο εκπαίδευση εννοούμε κάθε είδος θεσμοθετημένης μορφής 

διδασκαλίας που διεξάγεται στα σχολεία όλων των βαθμίδων, τις τεχνικές και 

επαγγελματικές σχολές και στα πανεπιστήμια, ανεξάρτητα από το εάν 

παρέχεται από το κράτος ή ιδιωτικούς φορείς516. 

Οπως αναφέρθηκε ήδη στην ενότητα «ιστορικά», η παιδική εργασία 

σταμάτησε σχεδόν ολοκληρωτικά στις βιομηχανικές χώρες. Βασικός 

παράγοντας αυτού ήταν η δέσμευση των κρατών για εκπαίδευση. Η  καθολική 

εκπαίδευση αποτέλεσε βασικό μέσο και παράγοντα στην ανάπτυξη ενός 

σύγχρονου έθνους517. Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί έναν από τους 

τρόπους αυτούς518. Αν η βασική εκπαίδευση γίνει καθολική (μέχρι την ηλικία 

των 15 ετών, όπως απαιτεί η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού) τότε η 

παιδική εργασία θα μειωθεί σημαντικά.  

Σύμφωνα με τη φιλελεύθερη αντίληψη, η εκπαίδευση αποτελεί μια διαδικασία 

ολοκλήρωσης της προσωπικότητας του ανθρώπου με την ικανοποίηση των 

                                                 
513   Βλ. http://www1.american.edu/ted/nike.htm 
514 Βλ. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_211472/lang--
en/index.htm 
515Χρυσή ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ – ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ, Διονύσης Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ, Σχολείο και δουλειά. Μια εμπειρική 
διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Gutenberg, Αθήνα, σελ. 29 
516  Σ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 1948-1985, Θεμέλιο, Αθήνα 1987, σελ. 
41. 
517 M. WEINER, “The Child and the State in India: Child Labour and Education Policy in Comparative 
Perspective”, Oxford University Press, New Delhi, 1991, σελ. 123. 
518 FYFE and JANANISH, Trade Unions and Child Labour: A Guide to Action, Geneva, International 
Labour Organization, 1997, σελ. 18  
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αναγκών και των επιθυμιών, μέσα από την πρόσβαση στη γνώση και την 

μόρφωση519. 

Σε έναν κόσμο, όπου σχεδόν το ήμισυ όλων των παιδιών μεγαλώνουν χωρίς 

εκπαίδευση εξαιτίας της έλλειψης σχολείων και, όπου τέσσερις στους δέκα 

ενήλικες δεν μπορούν να γράψουν ή να διαβάσουν, τα ΗΕ αναγνωρίζουν ότι 

απαιτείται μια μαζική προσπάθεια, για να δοθεί περιεχόμενο στο δικαίωμα της 

εκπαίδευσης. Η UNESCO, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει οργανώσει το 

σχεδιασμό της στο πλαίσιο του σεβασμού αυτού του δικαιώματος520. Οι 

προσπάθειες της Οργάνωσης περιλαμβάνουν βοήθεια στην εκτέλεση μαζικών 

πειραματικών προγραμμάτων για εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των ΗΕ. Η βοήθεια της 

UNESCO περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαίδευση δασκάλων, 

βοήθεια για το κτίσιμο μη δαπανηρών σχολείων, εκσυγχρονισμό αναλυτικών 

προγραμμάτων και παραγωγή ποιοτικών σχολικών βιβλίων. Η UNICEF, 

επίσης, βοηθάει εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης με εξοπλισμό και 

προμήθειες. 

Η εκπαίδευση συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου κόσμου για τις 

μελλοντικές γενιές. Η μόρφωση δεν είναι απλά ένα δικαίωμα, αλλά αποτελεί 

παράλληλα και συνταγματική θεμελιώδη υποχρέωση, η οποία και νομιμοποιεί 

την τάση του κράτους να αναλάβει κυρίαρχο ρόλο στον χώρο της παιδείας. 

 

2.2.11. Επανένταξη 
Μια έκθεση του IPEC λέει ότι οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας μπορούν να 

παίξουν καίριο ρόλο στον αγώνα κατά της παδικής εργασίας, η οποία σήμερα 

επηρρεάζει περίπου 215 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως521. Η Παγκόσμια 

Έκθεση για την παιδική εργασία με τίτλο  «Ευάλωτη οικονομική κατάσταση , 

κοινωνική προστασία και μάχη κατά της παιδικής εργασίας. Πως μπορούμε να 

μειώσουμε την παιδική εργασία στις λιγότερο ευνοϊκές συθνήκες της 

παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης;»522, είναι μια νέα έρευνα της ΔΟΕ, η 

οποία εξετάζει σχετικές έρευνες αναφορικά με το πως διαφορετικοί τύποι 

                                                 
519 Γ. ΜΗΛΙΟΣ, Εκπαίδευση και Εξουσία, Κριτική της Καπιταλιστικής Εκπαίδευσης, Αγώνας, Αθήνα 
1981, σελ. 98. 
520 Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Η σύμβαση της UNESCO περί απαγορεύσεως διακρίσεων εις την 
εκπαίδευσην. Προσπάθεια αναλύσεως και ερμηνείας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 1982.  
521 Βλ. Έκθεση 2013 σε http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_178184/lang--en/index.htm 
522 Ό.π. 
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μέτρων κοινωνικής προστασίας μπορούν να βοηθήσουν στον αγώνα κατά της 

παιδικής εργασίας. Αυτά περιλαμβάνουν σχέδια μεταφοράς ρευστού, 

προστασία κοινωνικής υγείας και ασφάλεια εισοδημάτων στις μεγάλες ηλικίες. 

Οι μόνες διατάξεις του διεθνούς δικαίου περί προστασίας των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου, οι οποίες προβλέπουν ρητά την αναγκαιότητα επανένταξης 

του ατόμου που υπήρξε θύμα μιας βασανιστικής πράξης περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 39 της ΔΣΔΠ, στο άρθρο 14 της Σύμβασης ΗΕ κατά των βασανισμών 

και κάθε άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 

τιμωρίας523, και στη Διακήρυξη των βασικών δικαιικών αρχών για τα θύματα 

εγκλήματος και κατάχρησης εξουσίας524.  

Στην Ελλάδα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των 

κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών έχουν ληφθεί από το Υπουργείο 

Υγείας525.Το Ινστιτούτο υγείας του παιδιού αποτελεί την αρμόδια κεντρική 

υπηρεσία, η οποία σχεδιάζει και εποπτεύει αντίστοιχα προγράμματα για τον 

εντοπισμό και την αντιμετώπιση των συνεπειών που υφίστανται τα παιδιά 

θύματα κανομεταχείρισης.  

 

2.3. Μέσω των ήδη υπαρχόντων μηχανισμών 
 

2.3.1. Ο Ρόλος των Διεθνών Οργανισμών 
Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι οι διεθνείς μηχανισμοί έχουν κάνει και 

συνεχίζουν να κάνουν ενέργειες για την εξάλειψη του φαινομένου. Συνεπώς, 

δεν μπορεί κανείς να τους καταλογίσει αδιαφορία, απραξία και, ίσως, 

κακοπροαίρετα, ανέχεια για λόγους οικονομικών συμφερόντων. Ωστόσο, 

εξακολουθούν να υπάρχουν τρόποι που μπορούν τις ήδη υπάρχουσες 

δράσεις τους κατά της παιδικής εργασίας να τις ενισχύσουν και πολλές φορές 

να τις υλοποιήσουν τελικά. 

Για παράδειγμα, η ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και των εθνικών 

αρχών, η παρότρυνση πλούσιων χωρών να συνδράμουν σε πιο φτωχές μέσω 

προγραμμάτων, η υποστήριξη ερευνών και μελετών για βοήθεια στις χώρες 

να εξετάσουν την παιδική εργασία, η προώθηση μέτρων που θα μπορούσαν 
                                                 
523 Σύμβαση ΗΕ, Νέα Υόρκη, 10.12.1984, κυρώθηκε με τον ν.1782/1988,ΦΕΚ Α΄116 
524 Γεν. Συνέλευση ΗΕ απόφαση 40/34 της 29.11.1985 
525 UNICEF, Η Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012, Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF, Αθήνα, 
2012. 
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οι χώρες να αποδεχθούν και να επικυρώσουν με παροχή τεχνικής βοήθειας 

και συνεργασίας, η ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να συνεργαστούν με άλλες 

χώρες της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, με διεθνείς οργανισμούς και 

χορηγούς και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των βιωτικών 

και εργασιακών συνθηκών των παιδιών, είναι μόνο κάποιοι από αυτούς τους 

τρόπους. Αν χρησιμοποιηθούν με σύνεση, έχουν τη δυνατότητα να 

βοηθήσουν σημαντικά στον αγώνα κατά της παιδικής εργασίας. 

Κάποιοι από αυτούς τους μηχανισμούς είναι διεθνείς, κάποιοι άλλοι 

περιφερειακοί. Και σε αυτό το μέρος της παρούσας διατριβής θα εξετασθεί 

μόνο ο ΟΗΕ σε διεθνές επίπεδο και το Στε και η ΕΕ σε ευρωπαϊκό.  

 

2.3.2. Στο πλαίσιο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 
Στο πλαίσιο των ΗΕ τρεις μηχανισμοί ελέγχου και προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρουσιάζονται ως καταφανώς σχετικοί με την 

εξάλειψη της παιδικής εργασίας (εκτός φυσικά από τη UNICEF, που όπως 

ήδη αναφέρθηκε, είναι ο βασικός προαγωγός των δικαιωμάτων των παιδιών): 

η Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, η  Επιτροπή των ΗΕ (commission) 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα μαζί με την υπο- Επιτροπή για την προώθηση 

και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, τέλος, η ΔΟΕ, κυρίως σε 

σχέση με την εφαρμογή των ΔΣ 138 και 182 του 1973 και 1999, αντίστοιχα. 

Θα μπορούσε να αναφερθεί και η Επιτροπή οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών δικαιωμάτων, μολονότι ο ρόλος της είναι να επιβλέπει παρά να 

επιβάλλει. 

 

2.3.2.1. Το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

To Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΣΔΑ – UN Human Rights Council 

- UNHRC) υποστηρίζεται στο έργο του από δεκαοχταμελή ομάδα 

εμπειρογνωμόνων που ονομάζεται «Συμβουλευτική Επιτροπή».  Το ΣΔΑ έχει 

τη δυνατότητα να εργάζεται και με άλλους εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους 

σε ένα δικαίωμα ή σε μία χώρα. Όταν συμβαίνει αυτό, η διαδικασία ονομάζεται 

«Ειδική».  

Αναφορικά με τα παιδιά η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού όρισε με 

την απόφαση με αριθμ. 6/10 τη Συμβουλευτική Επιτροπή να επεξεργαστεί ένα 
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σχέδιο διακήρυξης για το δικαίωμα στην παιδεία και την εκπαίδευση. Στην 

τέταρτη διάσκεψή της τον Ιανουάριο του 2010, η Επιτροπή προώθησε ένα 

σχέδιο διακήρυξης προς το ΣΔΑ με αποτέλεσμα να συσταθεί μια 

διακυβερνητική ομάδα εργασίας526 με στόχο την ολοκλήρωση της σύνταξης 

της διακήρυξης. Τελικά, το Δεκέμβριο του 2011, υιοθετήθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση η Διακήρυξη για το Δικαίωμα στην Παιδεία και την Εκπαίδευση 

των ΗΕ527. Το ΣΔΑ έχει ασχοληθεί και με άλλα σημαντικά ανθρώπινα 

δικαιώματα και έχει υιοθετήσει αντίστοιχες αποφάσεις528.  

Μια ακόμα δυναμική πτυχή του ΣΔΑ είναι η δυνατότητα λήψης και εξέτασης 

προσφυγών. Συγκεριμένα, στις 18 Ιουνίου του 2007 το ΣΔΑ υιοθέτησε την 

απόφαση 5/1 αναφορικά με τη λειτουργία του, με την οποία εγκαθίδρυσε μια 

νέα διαδικασία υποβολής προσφυγών προκειμένου το ΣΔΑ να εξετάζει 

περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών που λαμβάνουν χώρα σε οποιοδήποτε μέρος του 

κόσμου και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και στη συνέχεια εκδίδει 

συστάσεις προς το υπο εξέταση κράτος.  

Συνεπώς, το ΣΔΑ τόσο μέσα από τη δυνατότητα που του παρέχει η 

συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες, όσο και με τη διαδικασία 

προσφυγών διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αποτελέσει έναν κρίσιμο 

παράγοντα στον αγώνα κατά της παιδικής εργασίας. 

 

2.3.3. Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού 
Η Επιτροπή, όπως περιγράφηκε στη σχετική ενότητα, πρόσφατα απέκτησε 

την αρμοδιότητα να δέχεται και να εξετάζει καταγγελίες ή προσφυγές ατόμων 

ή ομάδων ατόμων που είναι θύματα παραβίασης διατάξεων της Σύμβασης και 

συστήνει στα παιδιά και τους εκπροσώπους τους να απευθύνονται στα 

όργανα των διεθνών συμβάσεων του ΟΗΕ που έχουν τέτοια αρμοδιότητα. 

Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει εκθέσεις από τα κράτη και άλλα 

μέρη της Σύμβασης και να συντάσσει κάθε δύο χρόνια έκθεση που υποβάλλει 

στη Γεν. Συνέλευση. Επιπλέον, μπορεί να ζητήσει από τον Γεν. Γραμματέα να 

                                                 
526 Resolution 13/15. 
527 GA res. 66/13. 
528 Για μια αναλυτική παρουσίαση του ΣΔΑ και της Συμβουλευτικής παρουσίασης  βλ. την  ιστοσελίδα 
του Ύπατου Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx 
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μελετήσει συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και 

μπορεί να κάνει προτάσεις και γενικές συστάσεις βασισμένες στις 

πληροφορίες που λαμβάνει, οι οποίες περιλαμβάνονται σε έκθεση που 

συντάσσει και υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση. 

Τα μέτρα αυτά δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να πιέζει τα κράτη να 

λάβουν μέτρα σχετικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων που 

αναπτύσσονται στη Σύμβαση και τα τρία συμπληρωματικά Πρωτόκολλα. 

Προκειμένου να ενδυναμωθεί ο αγώνας κατά της παιδικής εργασίας, παρόλα 

αυτά, προτείνεται η Επιτροπή να αυξήσει την επίβλεψή της από το άρθρο 32, 

αλλά και τα υπόλοιπα άρθρα της Σύμβασης που επηρεάζονται από την 

παιδική εργασία529. Στο ίδιο πλαίσιο η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει ειδικούς 

εμπειρογνώμονες και/ή ομάδες εργασίας για να μελετήσουν και συντάξουν 

εκθέσεις, να προτείνουν λύσεις για όλες τις μορφές καταναγκαστικής και 

εκμεταλευτικής εργασίας και όχι μόνο των πιο σκανδαλωδών, χείριστων 

μορφών της. 

  

2.3.4. Η κύρωση της ΔΣΕ 182 από όλα τα κράτη 
Ίσως η πιο σημαντική αλλαγή στην πολιτική για την παιδική εργασία υπήρξε η 

υιοθέτηση της ΔΣΕ 182, η οποία προσδιόρισε τις χείριστες μορφές της 

παιδικής εργασίας. Η ΔΟΕ δεν στάθηκε μόνο σε έναν ορισμό βασισμένο στην 

ηλικία για την ανάλογη εργασία, αλλά έβαλε προτεραιότητα στην 

κατηγοριοποίηση τεσσάρων εργασιών που διεξάγονται από παιδιά: τη 

δουλεία, τη σεξουαλική εργασία, την αναγκαστική εργασία 

(συμπεριλαμβανομένης και αυτής στις ένοπλες συρράξεις) και της επιζήμιας 

για τη ζωή και την ηθική των παιδιών εργασίας. Οι χώρες πολύ γρήγορα 

επικύρωσαν τη συνθήκη. Αν τελικά η ΔΣΕ 182 επικυρωθεί από όλες τις 

χώρες, θα μπορέσει να αποτελέσει τη πρώτη συνθήκη της ΔΟΕ που 

εγκαθιδρύει ένα παγκόσμιο πρότυπο παιδικής εργασίας.  

 

2.3.5. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου  
Η ολοένα αυξανόμενη συμφωνία μεταξύ των οικονομολόγων είναι ότι ο 

ορισμός των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας έθεσε απροσδόκητη πίεση 

                                                 
529 Βλ. παραπάνω στην ενότητα II  για το ποιά άρθρα επηρεάζονται. 
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στον ΠΟΕ. Οικονομολόγοι, τόσο της φιλελεύθερης, όσο και της συντηρητικής 

πλευράς συμφωνούν ότι η δημοφιλία της συνθήκης έδιωξε μακριά τους 

λόγους που ο ΠΟΕ αντιστέκεται στην υιοθέτηση κανόνων προκειμένου να 

εμποδίσει το εμπόριο προϊόντων που γίνεται από παιδιά ή άλλων τρόπων για 

την εισαγωγή μέτρων κατά της αναγκαστικής εργασίας και άλλων χείριστων 

μορφών στο εμπορικό δίκαιο530. Αν ο υπόλοιπος κόσμος συμφωνεί ότι οι 

χείριστες μορφές πρέπει να εξαλειφθούν αμέσως, μπορεί άραγε ο ΠΟΕ να 

επιτρέπει  το εμπόριο προϊόντων ή υπηρεσιών που γίνονται ή παρέχονται 

από παιδιά που εργάζονται κάτω από χείριστες συνθήκες; Ο ΠΟΕ θα πρέπει 

να απαντήσει οικειοθελώς στις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας, αλλιώς 

θα τον αναγκάσει η δημόσια πίεση. 

 

2.3.6. Παγκόσμια Τράπεζα  
Ειδικότερα στο πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας μπορεί να γίνει πολύ 

σημαντικό έργο κατά της παιδικής εργασίας. Μέσα στο πλαίσιο των Πολιτικών 

Βοήθειας των Κρατών, μπορεί να ενσωματώσει στα προγράμματά της 

πολιτικές για την παιδική εργασία531. Συγκεκριμένα η ΠΤ: 

-μπορεί να σχεδιάσει και να εισάγει νέα προγράμματα για την μείωση των 

αρνητικών επιδράσεων της παιδικής εργασίας. Για παράδειγμα, να εντοπίσει 

τις περιοχές που διαπιστώνεται επιζήμια παιδική εργασία και να παρέχει 

υπηρεσίες στα παιδιά και ευκαιρίες εισοδημάτων στους γονείς τους532.  

-να δώσει έμφαση στην παιδική εργασία σε άλλα προγράμματα. Για 

παράδειγμα, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, να αυξήσει την ευελιξία των 

σχολικών ωρών με σκοπό να μπορούν τα εργαζόμενα παιδιά να πηγαίνουν 

στο σχολείο533. 

-να ενδυναμώσει συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με τη ΔΟΕ. 

-τα δάνεια που συνάπτει με χώρες, όπου παρατηρείται παιδική εργασία, να 

περιλαμβάνουν σχετικούς όρους που να την απαγορεύουν ή να την 

περιορίζουν στις επιτρεπόμενες μορφές της, όπως αυτές αναλύθηκαν 

παραπάνω. 

                                                 
530  Κ. ANDERSON, Environmental and Labor Standards:  What Role for the WTO?, University of 
Adelaide, 1998, σ. 245-246. 
531 Peter FALLON and Zafiris TZANNATOS, Child Labor, Issues and Directions for the World Bank, 
Social Protection Human Development Network , The World Bank Washington, D.C., 1998, σσ. 13-18 
532 Κάτι παρόμοιο έχει ξεκινήσει στη Βραζιλία.  
533 Παρόμοια προγράμματα υπάρχουν στην Ινδία. 
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Φυσικά η εντολή που έχει η ΠΤ σε σχέση με άλλους διεθνείς οργανισμούς, 

όπως η ΔΟΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ ή UNICEF, είναι πιο περιορισμένη, γεγονός που δεν 

της επιτρέπει να έχει πιο εξειδικευμένο στόχο αναφορικά με την παιδική 

εργασία. Εντούτοις, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η συνεργασία σε διεθνές και 

εθνικό επίπεδο είναι ένα βασικό συστατικό προκειμένου να καταπολεμηθεί η 

παιδική εργασία. ‘Αλλωστε, η καταπολέμηση της φτώχειας συνεπάγεται σε 

μεγάλο βαθμό και την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, μιας και η πρώτη 

είναι βασική αιτία της δεύτερης534. 

 

2.4. Προοπτικές σε Ευρώπη ‐ Ελλάδα 

2.4.1. Σε τοπικό επίπεδο 
Δεδομένης της μεγάλης έκτασης του φαινομένου της παιδικής εργασίας δεν 

μπορούν να γίνουν πολλά με τη μία. Το πρώτο βήμα για την εξάλειψη της 

παιδικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της φύσης και του μεγέθους του 

προβλήματος σε μια χώρα ή περιοχή. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω καλά 

σχεδιασμένης και ικανής έρευνας προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη 

αντίληψη που θα οδηγήσει στα κατάλληλα μέτρα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η 

παιδική εργασία είναι μέρος μιας ευρύτερα οικονομικής και κοινωνικής 

πραγματικότητας σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

Συνεπώς, εξίσου σημαντικός παράγοντας με τα προηγούμενα, στην 

αποτελεσματική εξάλειψη της παιδικής εργασίας είναι οι εθνικές πολιτικές 

δεσμεύσεις. Αν δεν υπάρξει τέτοια δέσμευση από την κυβέρνηση της χώρας, 

όπου παρατηρείται το φαινόμενο της παιδικής εργασίας, οι προσπάθειες κατά 

της παιδικής εργασίας θα ναυαγήσουν. Συνεπώς, οι κυβερνήσεις έχουν την 

υποχρέωση να εγκαθιδρύσουν, εφαρμόσουν και επιβλέψουν πολιτικές και 

νομοθεσίες και να ενσωματώσουν διεθνείς υποχρεώσεις στο εγχώριο δίκαιο. 

Φυσικά, η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς βοηθάει στην εξάλειψη του 

φαινομένου. Αυτοί παρέχουν ένα forum, όπου δημιουργούνται οι βασικοί 

κανόνες. Επίσης, ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν για το πρόβλημα 

παγκοσμίως, φέρνουν τις κυβερνήσεις και άλλους κοινωνικούς παράγοντες σε 

                                                 
534 Αυτό επισημαίνει και η ίδια ΠΤ στην Έκθεση για την Παγκόσμια Ανάπτυξη το 1995 σύμφωνα με την 
οποία «όσο μειώνεται η φτώχεια και βελτιώνεται η παιδεία, η παιδική εργασία θα μειώνεται.». 
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ένα διάλογο και διευκολύνουν τη διαθεσιμότητα πηγών από τις πλούσιες 

χώρες προς τις πιο φτωχές στον αγώνα κατά της παιδικής εργασίας. 

 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι παραπάνω ενέργειες 

αποτελούν σημαντικό βήμα και ταυτόχρονα ορόσημο για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων εργασίας των παιδιών, αλλά και για το σύνολο των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Η ισχύς, όμως, αυτών των Συμβάσεων, Συνθηκών, κ.λ.π., 

μοιάζει να περιορίζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη 

μέλη. Μόνο σε αυτό το επίπεδο υπάρχει άμεση εφαρμογή, αν και ακόμη και 

εδώ παρουσιάζονται παρατυπίες, των οριζόμενων αρχών και δικαιωμάτων, 

ενώ για την υπόλοιπη Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο η εφαρμογή όλων 

των παραπάνω επίσημων εγγράφων δεν αποτελεί ουσιαστική υποχρέωση. 

Το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοένα και επεκτείνεται με την ένταξη 

νέων χωρών της Ευρώπης. Η ένταξη, όμως, των χωρών αυτών είναι μία 

περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Οι υποψήφιες χώρες προκειμένου να 

λάβουν μία θέση στην ΕΕ πρέπει να συμμορφωθούν με μία σειρά από 

κριτήρια και κανόνες που τίθενται από την ΕΕ και οι οποίοι κανόνες αφορούν 

πολλούς τομείς του κρατικού, οικονομικού και κοινωνικού μηχανισμού της 

κάθε χώρας535.  

Όπως γίνεται κατανοητό οι χώρες της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης 

παρουσιάζουν πολλές και σημαντικές διαφορές μεταξύ τους σε όλα τα σοσιο-

οικονομικά επίπεδα. Στις χώρες αυτές επικρατούσαν για πάρα πολλά χρόνια 

δύσκολες συνθήκες και η προτεραιότητα τους ήταν η επιβίωση και όχι ο 

σεβασμός προς τον συνάνθρωπο. Συνεπώς, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για 

εκείνες η αλλαγή των προτεραιοτήτων και η ανάθεση πρωταρχικού ρόλου στα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Συνεπώς, προκειμένου η ΕΕ να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να 

επιτύει τον σεβασμό των αναθρωπίνων δικαιωμάτων και από τις χώρες της 

                                                 
535 Η διαδικασία αυτή είναι ευρέως γνωστή ως «επιβολή προϋποθέσεων» (conditionality mechanism). 
Οι υποψήφιες χώρες, στις οποίες εφαρμόζονται αυτές οι προϋποθέσεις είναι οι χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, πολλές από τις οποίες δεν έχουν ακόμα εισέλθει στην Ε.Ε.  
Sandro KNEZOVIĆ, Βλ. αναλυτικότερα EU’s Conditionality Mechanism in South East Europe – Lessons 
Learned and challenges for the Future, European perspectives – Journal on European perspectives of 
the Western Balkans, 2009. 
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Ανατολικής Ευρώπης, πρέπει να αλλάξει τακτική αναφορικά με τις χώρς 

αυτές536. Καταρχάς, η ΕΕ θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η συμμόρφωση 

με τις προϋποθέσεις που θέτει θα σημάνει και την είσοδο των κρατών αυτών 

στην ΕΕ και όχι ότι θα αποτελεί απλά ένα πρώτο στάδιο προκειμένου στη 

συνέχεια να εξετασθεί και να αποφασιστεί η είσοδος των χωρών αυτών. 

Παράλληλα, οι προϋποθέσεις που θέτει η ΕΕ θα πρέπει να καθορίζονται 

ανάλογα με τις σοσιο-οικονομικές συνθήκες και κατ’επέκταση ανάγκες του 

κάθε κράτους. Οι προϋποθέσεις προτού επιβληθούν πρέπει να εξετάζονται 

σοβαρά προκειμένου να αποφευχθούν τα αρνητικά αποτελέσματα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να υπάρξει 

σωστή εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και Συμβάσεων, όχι μόνο 

αναφορικά με τον οικονομικό και εμπορικό τομέα, αλλά και αναφορικά με τον 

τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει 

ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών και ουσιαστική προστασία των 

ανηλίκων, κάτι που προς το παρόν παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. 

  

 

2.4.2.  Ειδικότερα στην Ελλάδα  
Σύμφωνα με έρευνα της UNICEF η Ελλάδα κατατάσσεται στις 

αναπτυσσόμενες χώρες που εφαρμόζουν «ελλιπή και ανεπαρκή» μέτρα για 

την προστασία της μητρότητας και του παιδιού537. Αναφορικά με την νομική 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων παιδιών παρατηρείται ότι 

αυτή ισχύει ελάχιστες φορές. Τα δικαιώματα των ανηλίκων εργαζομένων 

καταπατούνται, αφού δεν εφαρμόζεται η σχετική ελληνική νομοθεσία. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων ανηλίκων δεν απολαμβάνει τα 

εργασιακά του δικαιώματα και πέφτει θύμα εκμετάλλευσης κυρίως σε θέματα 

ωραρίου, συνθηκών εργασίας και ασφάλισης. 

Στην έκθεση της Επιτροπής538 της 15ης Ιουνίου 2012 αναφορικά με την 

εφαρμογή της ΔΣΔΠ από την Ελλάδα, η Επιτροπή παρατήρησε ότι η ύφεση 

και η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση έχει βαρύ τίμημα τόσο για τις 

                                                 
536 Othon ANASTASAKIS & Dimitar BECHEV, EU Conditionality in South East Europe: Bringing 
Commitment to the Process , South East European Studies Programme European Studies Centre  St 
Antony’s College University of Oxford, 2003. 
537 Βλ. http://www.unicef.gr/pdfs/Children_in_Greece_2012.pdf 
538 Βλ. CRC/C/GRC/CO/2-3. 
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οικογένειες, όσο και για τις δημόσιες επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών εφαρμογής της Σύμβασης. 

Δεδομένων των συνθηκών αυτών, η Επιτροπή προτρέπει την Ελλάδα, σε 

περιόδους επιβολής επαχθών δημοσιονομικών μέτρων, να καταβάλει 

προσπάθειες για τη διατήρηση και επέκταση των κοινωνικών επενδύσεων και 

της κοινωνικής προστασίας των παιδιών, των ατόμων, δηλαδή, που 

βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση και να υιοθετεί μια ισότιμη προσέγγιση 

δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά. Ένας από τους τομείς ενδιαφέροντος της 

Επιτροπής ήταν και η οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών, αλλά και του 

φαινομένου των παιδιών του «δρόμου». Η Επιτροπή φαίνεται ανήσυχη για τα 

φαινόμενα αυτά στην Ελλάδα τονίζοντας, ιδιαίτερα, το πρόβλημα της 

περιορισμένης διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας των κοινωνικών 

υπηρεσιών για την προστασία αυτών των παιδιών. 

Μπορεί να έχει αναλάβει η Ελλάδα το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των 

Παιδιών το 2007, αλλά, σύμφωνα και με την παραπάνω έκθεση της 

Επιτροπής, δεν έχει ενεργοποιηθεί στο βαθμό που δεν είναι εφικτή η 

παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται στον τομέα της εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλη την επικράτεια. Συνεπώς, πρέπει να 

τεθούν χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμοι στόχοι, ώστε να είναι 

αποτελεσματική η παρακολούθηση της προόδου αναφορικά με την απόλαυση 

των δικαιωμάτων από όλα τα παιδιά που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια. 

Έτσι τα επόμενα πρέπει να γίνουν άμεσα από το ελληνικό κράτος: 

- να ενισχυθούν οι προσπάθειες υλοποίησης στρατηγικών και προγραμμάτων 

που στοχεύουν στην εξασφάλιση πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας 

και εκπαίδευσης 

-να ξεκινήσουν καμπάνιες και προγράμματα εκπαίδευσης και να διατυπωθούν 

σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. 

-να επικυρωθούν οι βασικές συνθήκες των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

καθώς και τα πρόσθετα πρωτόκολλα, στα οποία δεν είναι ακόμα 

συμβαλλόμενο μέρος, συγκεκριμένα στη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία 

των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των 

Οικογενειών τους, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαίωματα, το Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών 
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Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, το 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη ΔΣΔΠ για τη Διαδικασία Αναφορών και τη ΔΣΕ 

189 σχετικά με την εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για τους εντόπιους 

εργαζόμενους και το 3ο Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότητα, απαιτείται στενός συντονισμός 

των αρμόδιων αρχών, Εθνικό Σχέδιο Δράσης, παρακολούθηση μέσα από 

ετήσιες εκθέσεις, συστηματική έρευνα, καθώς και συνεργασία κυβερνητικών 

και μη κυβερνητικών φορέων σε όλα τα επίπεδα. Η πιο πάνω λειτουργία και ο 

συντονισμός είναι απαραίτητα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

εξάλειψης των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας σε πρώτη φάση. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτούνται επιπρόσθετες ανθρώπινες, 

οικονομικές και υλικές πηγές, καθώς και ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ 

ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, εθνικών κυβερνήσεων και 

διεθνών οργανισμών.  

Τέλος, απαιτείται η ευρεία συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, 

καθώς και του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σκοπό την παραπέρα 

εξεύρεση πόρων. Ένα Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης θα πρέπει να σχεδιαστεί 

και να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν, μετά από διαβουλεύσεις των 

αρμόδιων κρατικών φορέων με τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, τον 

βοηθό Συνήγορου του Παιδιού, τα Δίκτυα, τις ΜΚΟ, τους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο.  

Σε αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψη των ίδιων των παιδιών που 

θίγονται άμεσα από τις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας, καθώς και των 

οικογενειών τους. Το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ένα αναγκαίο 

άμεσο βήμα, προκειμένου να πάψει η Ελλάδα να κατατάσσεται σε εκείνες τις 

χώρες, που εφαρμόζουν «ελλιπή και ανεπαρκή» μέτρα για την προστασία του 

παιδιού.  

Ένα Σχέδιο Δράσης χρειάζεται και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

ώστε να εναρμονισθεί πλήρως η εσωτερική νομοθεσία με την ΔΣΔΠ. Ομοίως, 

απαιτείται να αναπτυχθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών, που θα βοηθάει 

αποτελεσματικότερα τα θύματα και θα ελέγχει αυστηρότερα τους υπεύθυνους 

για τέτοιες πράξεις. 
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Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι ο βαθμός συντονισμού μεταξύ των 

υπουργείων ή των ανεξάρτητων αρχών χρειάζεται βελτίωση, ιδίως ως προς 

την ταχύτητα και την ευστοχία των προτεινόμενων μέτρων και των 

νομοθετικών παρεμβάσεων. Η λειτουργία της αποκέντρωσης πρέπει να 

προσανατολισθεί περισσότερο προς την άρση των περιφερειακών και 

κοινωνικών ανισοτήτων, κυρίως σε ότι αφορά τα μέτρα προάσπισης των 

δικαιωμάτων του παιδιού. Η συμμετοχή των ΜΚΟ στην διαμόρφωση και την 

εφαρμογή της πολιτικής στο ζήτημα των δικαιωμάτων θα πρέπει να καταστεί 

πιο ουσιαστική. Να ληφθεί μέριμνα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις 

αρχές από τα ίδια τα παιδιά ή από τους ενδιαφερόμενους για την προάσπιση 

των δικαιωμάτων τους, είτε πρόκειται για άτομα, είτε για φορείς.  

 

Εν κατακλείδι, χρειάζεται ανάληψη δράσεων και συνεργασία τόσο από τις 

εθνικές κυβερνήσεις, όσο και από τους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και τις ΜΚΟ. Η παιδική εργασία δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί 

μονομιάς. Πρέπει να γίνει μια σειρά από ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί 

ο τελικός σκοπός που δεν είναι άλλος από την εξάλειψη της παιδικής 

εργασίας.  

Η βάση όλων των παραπάνω λύσεων και προτάσεων είναι η αποτελεσματική 

εφαρμογή της νομοθεσίας. Οπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες, 

τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επιπέδο, η πιο σημαντική απάντηση στην 

παιδική εργασία ήταν η υιοθέτηση νόμων που ρύθμισαν την είσοδο του 

παιδιού στην εργασία και τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες το παιδί θα 

μπορούσε να εργασθεί νόμιμα. 

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει:  εφαρμόζονται όλοι αυτοί οι νόμοι; Υπάρχουν 

κατάλληλοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί εφαρμογής; Υπάρχει 

αποτελεσματική επιθεώρηση εργασίας, λαμβανομένου ιδιαίτερα υπόψη ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της παιδικής εργασίας παρατηρείται στον τομέα της 

γεωργίας και στην παραοικονομία; Πρέπει, συνεπώς, να εφευρεθούν και να 

λειτουργήσουν καινούργιοι, αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί, προκειμένου να 

εφαρμοστούν αυτοί οι νόμοι. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Το πρόβλημα της παιδικής εργασίας έγγειται κυρίως στο γεγονός ότι το παιδί 

είναι βιολογικά ένα ανώριμο ον, το οποίο είναι απόλυτα εξαρτημένο από τους 

άλλους για την επιβίωσή του539. H πρόσβαση των παιδιών στην προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαρτάται απόλυτα από το πως οι άνθρωποι 

και οι οργανισμοί, που ορίζουν αυτά τα δικαιώματα, αντιλαμβάνονται τα 

παιδιά και την παιδική ηλικία. Κρίσιμο ζήτημα είναι αν τα παιδιά θεωρούνται 

ότι αποτελούν μέρος της ανθρωπότητας ως συνόλου και απολαμβάνουν των 

ίδιων δικαιωμάτων ως ανθρώπινα όντα, ή είναι κατηγοριοποιημένα ως ένα 

ξεχωριστό σύνολο που έχει περισσότερα, λιγότερα ή διαφορετικά δικαιώματα 

από τους ενήλικες.  

Η ΟΔΔΑ δίνει έμφαση στην παγκοσμιότητα αναφέροντας ότι «Κάθε 

άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες 

που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, 

ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις 

πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική 

καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.»540. 

Φυσικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι η Διακήρυξη δεν 

αναφέρεται στα παιδιά541. Από την άλλη, έχει γίνει αποδεκτό από πολλούς, 

όπως αναπτύχθηκε και στην παρούσα διατριβή, ότι η Διακήρυξη  καλύπτει και 

τα παιδιά και όλα τα δικαιώματα που περιέχει απευθύνται σε όλους και άρα, 

έστω κι έμμεσα, αναφέρεται και στην αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας. 

Κάποιοι μάλιστα προασπιστές των δικαιωμάτων των παιδιών υποστηρίζουν 

ένα παγκόσμιο δικαίωμα στην εργασία και για όσα παιδιά θέλουν να 

εργαστούν, όπως είναι και το δικαίωμα της ίδρυσης και συμμετοχής σε 

ενώσεις και συνδικάτα, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 23 της 

Διακήρυξης. 

Τα δύο Διεθνή Σύμφωνα του 1966 κάνανε σημαντικά βήματα προς την 

μορφοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση την ηλικία, ορίζοντας 

                                                 
539  Weston,ό.π., σ.31. 
540 Βλ. άρθρο 2 της ΟΔΔΑ. 
541 Βλ. άρθρο 21 της ΟΔΔΑ. 
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την παιδική ηλικία ως ένα καθεστώς που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας, με 

δικαιώματα ξεχωριστά από αυτά των ενηλίκων.  

Το 1989 η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού προσπάθησε να 

ενοποιήσει τις προστατευτικές διατάξεις σε ένα κείμενο. Η Σύμβαση όρισε 

ξεχωριστά δικαιώματα για τα παιδιά, θεωρώντας τα ως μια ιδιαίτερη και 

ξεχωριστή ομάδα από αυτή των ενηλίκων που πρέπει να απολαμβάνουν το 

δικαίωμα της έκφρασης και δράσης. Αυτό, ωστόσο, γεννά το ερώτημα αν τα 

ξεχωριστά δικαιώματα ισοδυναμούν με λιγότερα δικαιώματα. Μήπως τελικά ο 

ορισμός των παιδιών ως μια ομάδα ξεχωριστή, λιγότερο ικανή, πιο 

εξαρτημένη και χρήζουσα ξεχωριστής προστασίας από εκείνη των ενηλίκων 

τελικά δεν επεκτείνει τα δικαιώματά τους, αλλά στην ουσία απομονώνει τα 

παιδιά από την πλήρη δύναμη των δικαιωμάτων που εγγυώνται η Διακήρυξη 

του 1948 και τα δύο Διεθνή Σύμφωνα του 1966. 

Κάποιοι κριτικοί της ΔΣΔΠ ισχυρίζονται ότι το να οριστούν τα παιδιά ως μια 

ξεχωριστή ομάδα αποδυναμώνει τα δικαιώματά τους και τα μετατρέπει σε 

απλές διεκδικήσεις απέναντι στην κρατική προστασία, υπονοώντας ότι είναι 

πιο ευάλωτα, επειδή ενισχύει την ιδέα ότι είναι απόλυτα εξαρτημένα από τους 

ενήλικες με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητά τους για αυτονομία. 

Οι υπερασπιστές της ΔΣΔΠ, αντίθετα, απορρίπτουν την κατηγορία ότι η 

Σύμβαση αποδυναμώνει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, 

υποστηρίζοντας ότι με το να αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα, τα παιδιά 

απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα ειδικά σε σχέση με την ηλικία τους. 

Τονίζουν ότι οι διατάξεις της Σύμβασης είναι απλά οι αρχές και τα δικαιώματα 

που εμπεριέχονται στη Διακήρυξη του 1948 και τα δύο Διεθνή Σύμφωνα. Για 

παράδειγμα, το άρθρο 32 της Σύμβασης που αναφέρεται στην οικονομική 

εκμετάλλευση προέρχεται ξεκάθαρα από το άρθρο 10 (3) του ΔΣΟΚΠΔ. 

Συνεπώς, η προώθηση της συμμόρφωσης και εφαρμογής της Σύμβασης 

συνεπάγεται την προώθηση ευρύτερης τήρησης μιας πλήρους γκάμας 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η προσέγγιση της παιδικής εργασίας από τη σκοπιά των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων αναδεικνύει τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών στο 

πλαίσιο των κοινωνικών αναγκών τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι 
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θέμα ελεημοσύνης, καλοσύνης ή χάριτος542. Είναι υψηλού επιπέδου δημόσιες 

αξίες ή αγαθά που συνεπάγονται μια έννοια δικαιώματος από την πλευρά του 

κατόχου των δικαιωμάτων αυτών και υποχρεωτικής εφαρμογής από την 

πλευρά αυτού που πρέπει να τα προστατεύτει, δηλαδή των διακυβερνητικών 

οργανισμών, του κράτους, της κοινωνίας, της οικογένειας. Είναι αξίες ή αγαθά 

θεμελιώδη και παγκόσμια. Και αφού δεν είναι απόλυτα, δεν είναι υπέρτερα 

άλλων αξιών ή αγαθών. Συνεπώς, το να αξιώνεις το δικαίωμα του παιδιού να 

είναι ελεύθερο από κάθε μορφή καταχρηστικής, επικίνδυνης και 

κακοποιητικής εργασίας είναι σαν να ενισχύεις τη δυνατότητα του παιδιού να 

έχει μια ζωή αξιοπρεπή. 

Το να ειδωθούν συγκεκριμένες αξίες ή αγαθά ως ανθρώπινα δικαιώματα, 

πέρα από το ότι παρέχεται ένα δικαίωμα, δίνει στο άτομο  τη δυνατότητα να 

γνωρίζει και να δρα με βάση αυτό το δικαίωμα. Συνεπώς, δημιουργείται μια 

υποχρέωση από την πλευρά του κράτους, αλλά και άλλων φορέων. Οπως 

αναφέρει ο Freeman «αν έχεις ένα δικαίωμα στο x και δεν αποκτάς το x, αυτό 

δεν είναι μόνο λάθος, αλλά είναι λάθος σε βάρος σου»543. Οι πρόσφατοι 

κανόνες διεθνούς δικαίου για την παιδική εργασία εμπνεύστηκαν από τη 

δράση και συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το περιεχόμενό τους είναι 

σημαντικά διαφορετικό από προηγούμενους κανόνες. Αυτή είναι μια εξέλιξη 

που αντιπροσωπεύει μια βασική αλλαγή από την εργατική νομοθεσία που 

εξειδικεύεται στη ΔΣΕ 138 σε δύο σημαντικές πτυχές. Αρχικά, προϋποθέτει ότι 

για να αποτελέσει η παιδική εργασία ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχείο ζημίας ή εκμετάλλευσης του εργαζόμενου 

παιδιού. Δεύτερο, προσδοκά ότι θα υπάρξει δυνατότητα επιλογής ή 

συμμετοχής των εργαζόμενων παιδιών στο μέλλον. Σε διαφορετικά επίπεδα 

αυτή η προσέγγιση από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντανακλάται 

από την ολοένα και αυξανόμενη κυριαρχούσα ΔΣΔΠ, τα τρία πρόσθετα 

πρωτόκολλά της και τη ΔΣΕ 182. 

Στο βαθμό που η παιδική εργασία εξακολουθεί να παραμένει αναπόσπαστα 

συνδεδεμένη με τις επικρατούσες σοσιο-οικονομικές συνθήκες, διαπιστώνεται 

ότι η σύγχρονη μορφή εργασίας των ανηλίκων διαφέρει ουσιαστικά από αυτή 

                                                 
542  SANTOS PAIS, A Human Rights Conceptual Framework for UNICEF,  UNICEF-ICDC, FLORENCE, 
1999, σελ.5. 
543 Michael FREEMAN, Human Rights: Αn Interdisciplinary Approach, Polity Press, 2011, σ.61. 
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του παρελθόντος. Στις αναπτυγμένες δυτικές χώρες η ζήτηση που υπήρχε σε 

προηγούμενες εποχές για νέα εργατικά χέρια στην αγροτική και τη 

βιομηχανική παραγωγή έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από την 

αντίστοιχη ζήτηση στον διογκούμενο τριτογενή τομέα των υπηρεσιών 

(εστιατόρια, καταστήματα κ.α.)544. Αυτό που έχει γίνει σίγουρα σαφές στις 

πρόσφατες συζητήσεις για την παιδική εργασία στον αναπτυσσόμενο κόσμο 

είναι ότι τα δικαιώματα των εργαζόμενων παιδιών είναι συνδεδεμένα με εκείνα 

των υπόλοιπων εργαζόμενων για κατάλληλη προστασία, διαβίωση, αμοιβή, 

αξιοπρέπεια και σεβασμό. 

Όσο η παιδική εργασία παραμένει ένα εθνικό ουσιαστικά πρόβλημα που καλεί 

για εθνικές λύσεις, ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας γίνεται σημαντικός όπως 

και της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας. Πρωταρχικά θα πρέπει να 

υπάρξει μια παγκόσμια δέσμευση για την άμεση εξάλειψη των χείριστων 

μορφών παιδικής εργασίας. Χωρίς συντονισμένη δράση και διεθνή 

συνεργασία, είναι αδιανόητο να σταματήσει η εμπορία και η οικονομική 

εκμετάλλευση των παιδιών σε αναγκαστικές και επικίνδυνες εργασίες, στην 

πορνεία και την πορνογραφία. Πράγματι, η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να 

διακηρύξει τη δέσμευσή της να δράσει αλληλέγγυα με σκοπό την υιοθέτηση 

μιας νέας διεθνούς συνθήκης για την κατάργηση όλων των χείριστων μορφών 

παιδικής εργασίας. Κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τα υπάρχοντα διεθνή νομικά 

κείμενα που αναφέρονται σε παιδιά και τα δικαιωματά τους και θέτουν 

προτεραιότητες για εθνική και διεθνή δράση. 

Αισιόδοξο είναι το μήνυμα που προέρχεται από τις τελευταίες εκθέσεις του 

IPEC, όπου παρατηρείται συνεχής μείωση της παιδικής εργασίας545.  

Πράγματι στην Παγκόσμια Έκθεση για την Παιδική Εργασία το 2010546, η 

ΔΟΕ ανέφερε ότι ο παγκόσμιος αριθμός των εργαζόμενων παιδιών είχε 

μειωθεί από τα 222 εκατομμύρια στα 215, ή 3 % κατά τη χρονική περίοδο 

2004-2008, που αντιστοιχεί σε ένα αργό ρυθμό μείωσης. Η έκθεση, επίσης, 

εξέφραζε την ανησυχία ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση μπορεί να 

αναχαιτίσει την πρόοδο για την επίτευξη της εξάλειψης των χείριστων μορφών 

                                                 
544 O’HIGGINS, Trends in the youth labour market in developing and transition countries, Washington 
DC: The World Bank/Social Portection Unit, Human Development Network, 2003, (Η έκδοση), σελ.14. 
545 Bλ. πρόσφατα στοιχεία για παιδική εργασία σε : 
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_24355/lang--en/index.htm 
546 Bλ. κείμενο έκθεσης σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.ilo.org/global/resources/WCMS_126752/lang-
-en/index.htm 
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παιδικής εργασίας μέχρι το 2016. Η τελευταία Παγκόσμια Έκθεση της ΔΟΕ με 

τίτλο «Η Επιτάχυνση της Δράσης κατά της Παιδικής Εργασίας»547, 

παρουσιάζει λεπτομερή στοιχεία. Συγκεκριμένα ο αριθμός των εργαζόμενων 

παιδιών φαίνεται να έχει πέσει στα 168 εκατομύρια. Η πρόοδος είναι 

μεγαλύτερη στις ηλικίες 5-14 χρόνων, όπου ο αριθμός των εργαζόμενων 

παιδιών έπεσε κατά 10 τοις εκατό. Ωστόσο, αύξηση παρατηρείται στα αγόρια 

(κατά 8 εκατομμύρια ή 7%). Η Δράση για την επίτευξη της εξάλειψης των 

χείριστων μορφών της παιδικής εργασίας μέχρι το 2016 είχε αρχικά προταθεί 

στην Παγκόσμια Έκθεση για την παιδική εργασία του 2006. Το Παγκόσμιο 

Σχέδιο Δράσης του 2010548 προβλέπει μια στρατηγική ατζέντα και σχέδιο 

δράσης για τη ΔΟΕ και συγκεκριμένα για το IPEC για τη χρονική περίοδο 

μέχρι το 2016. Απαιτείται, συνεπώς, δράση και όχι επανάπαυση για να 

υπάρξει ένα μέλλον με όσο το δυνατόν λιγότερη παιδική εργασία. 

Σε κάθε περίπτωση, ας χαραχθεί καλά στη σκέψη όλων ότι η κοινωνία 

σύσσωμη δεν πρέπει να μένει απλός παρατηρητής, αλλά να πάρει θέση στον 

αγώνα κατά της παιδικής εργασίας, γιατί όπως επισήμαινε ο Nelson Mandela 

«There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it 

treats its children.» (Δεν υπάρχει καλύτερη αποκάλυψη της ψυχής μιας 

κοινωνίας από τον τρόπο, με τον οποίο αυτή αντιμετωπίζει τα παιδιά της). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
547 Βλ. κείμενο έκθεσης σε ηλεκτρονική μορφή: 
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_127688/lang--en/index.htm 
548 Βλ. σχετικά σε: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=10992 
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