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«Για 100 εκατομμύρια παιδιά το κουδούνι του σχολείου δεν χτύπησε 
φέτος,για τον απλό λόγο ότι δεν πάνε σχολείο, επειδή δουλεύουν.»  
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας πάνω από 
246 εκατομμύρια παιδιά (ηλικίας 5-17 ετών) στον κόσμο εργάζονται. 
Γι’ αυτά τα παιδιά, βασικά δικαιώματα, όπως της μόρφωσης, του 
παιχνιδιού, είναι άγνωστα. Κάποια απ΄αυτά εργάζονται σε εργοστάσια  
κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, άλλα στα χωράφια από το ξημέρωμα ως 
το σούρουπο, ενώ άλλα είναι θύματα της βιομηχανίας και του σεξ. 

  
 
Δυστυχώς , το φαινόμενο της παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης δεν  
είναι  άγνωστο και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 100.000 
παιδιά αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε μεγάλες βιοτεχνίες και σε χωράφια. 
32.000 παιδιά (στοιχεία 2008) εγκαταλείπουν  το σχολείο για να 
δουλέψουν. Ο συνήγορος του παιδιού έχει εξετάσει μέχρι σήμερα μικρό 
αριθμό καταγγελιών που αφορούν την απασχόληση ανηλίκων, όμως 
λαμβάνοντας υπόψη του καταγγελίες από μαθητές, εκαπαιδευτικούς και  
μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκτιμά ότι ο αριθμός των παρανόμως εργα- 
-ζομένων παιδιών στη χώρα μας είναιαρκετά μεγαλύτερος. 

 
Τα αίτια για το φαινόμενο,όπωςείναι προφανές, 
 αναζητούνται στη φτώχεια,τις άνισες εκπαιδευτικές δυνατότητες ανά 
γεωγραφική περιοχή, το αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον και τη 
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προκατάληψη  απέναντι  σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 
(μετανάστες, τσιγγάνοι). Έρευνα της UNICEF δείχνει ότι στην Ελλάδα 
οι κατηγορίες αυτές πλήττονταν και πριν από την οικονομική κρίση, 
αλλά τώρα πλήττονται και παιδιά της μέσης ελληνικής οικογένειας, 
καθώς πάλι, ύστερα από έρευνα της Unicef, to 2012  500.000 παιδιά 
ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας. 
 
 

 
Ο Συνήγορος του παιδιού  υποστηρίζει ότι για τη καταπολέμηση της 
παιδικής εργασίας  χρειάζεται να γίνει προσπάθεια μείωσης της 
μαθητικής διαρροής και να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά 
και οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας ,που υπάγονται στην ευθύνη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κατάλληλη και επαρκής στελέχωση των 
κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων μπορεί να δώσει τη δυνατότητα, σε 
συνεργασία με τα σχολεία, να παρεμβαίνουν για την υποστήριξη των 
οικογενειών και την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους της 
παράνομης απασχόλησης. Όσον αφορά την καταπολέμηση της επαιτείας  
και της εργασίας των παιδιών στο δρόμο, χρειάζεται συντονισμένη 
προσπάθεια Δήμων, αστυνομίας, ΜΚΟ ,ώστε το φαινόμενο να 
εξαλειφθεί. 
Η 12η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση  Εργασίας 
ως παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Η παιδική ηλικία , 
σε πολλές περιπτώσεις ,δεν είναι συνώνυμη της ανεμελιάς και του 
παιχνιδιού, καθώς εκατομμύρια παιδιά χάνουν από νωρίς το χαμόγελό 
τους. 
Το 1989 στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που επικυρώθηκε 
από 187 κράτη, αναγνωρίζουν ως παιδί  «κάθε ανθρώπινο ον κάτω των 
18 ετών» (άρθρο 1). 
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