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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

           Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράµµατος: “Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός”, του τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε στόχο να διερευνήσει το 

πολυσύνθετο κοινωνικοοικονοµικό φαινόµενο της εργασίας ανηλίκων, 

το οποίο εµφανίζεται σε µεγάλη έκταση ανά τον κόσµο κυρίως ως µια 

µορφή εκµετάλλευσης παιδιών και εφήβων και συνοδεύεται από ποικίλες 

επιπτώσεις στη σωµατική και ψυχική τους υγεία, αλλά και στη 

µελλοντική τους εξέλιξη. 

 Η συγκεκριµένη εργασία χωρίζεται σε 3 µέρη: 

• Στο Α΄ µέρος (θεωρητικό), επιχειρείται αρχικά µια αναδροµή στις 

ιστορικές διαστάσεις της παιδικής ηλικίας και της παιδικής 

εργασίας. Στη συνέχεια, δίνονται στοιχεία για την έκταση και τις 

µορφές  της εργασίας ανηλίκων ανά τον κόσµο σήµερα, καθώς και 

για τις επιπτώσεις στην υγεία των ανήλικων εργαζόµενων. 

Αναφέρονται διάφορες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά 

µε το θέµα σε παγκόσµια κλίµακα, αλλά και στην Ελλάδα 

ειδικότερα. Επίσης, παρουσιάζεται η νοµοθεσία της εργασίας 

ανηλίκων (διεθνής και ελληνική) και δίνονται στατιστικά στοιχεία 

για την εργασία ανηλίκων στην ελληνική οικονοµία. Τέλος, 

εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εργασίας ανηλίκων 

και οι επιδράσεις της στην εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία. 

• Στο Β΄ µέρος (ερευνητικό) πραγµατοποιείται έρευνα σε µαθητικό 

πληθυσµό ηλικίας 14-18 ετών, Εσπερινών Σχολείων της ∆υτικής 

Αθήνας, που εργάζεται παράλληλα τόσο για την κάλυψη 
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οικονοµικών αναγκών όσο και για την πρακτική άσκηση σε κάποιο 

συναφές αντικείµενο της Τεχνικής κυρίως Εκπαίδευσης. Στόχος της 

έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει τα ακόλουθα ερευνητικά 

ερωτήµατα: 

α. Πώς επηρεάζεται ο µέσος όρος ωρών ηµερήσιας µελέτης των 

σχολικών µαθηµάτων από το µέσο όρο ωρών ηµερήσιας 

απασχόλησης; 

β.  Πώς επηρεάζεται η συχνότητα απουσιών από το σχολείο, από το 

εποχιακό διάστηµα απασχόλησης; 

γ.   Πώς συνδέεται η τωρινή απασχόληση εργαζόµενων µαθητών µε 

τις µελλοντικές επαγγελµατικές επιλογές; 

δ.  Αν  το εισόδηµα των εργαζόµενων µαθητών συµβάλλει  στο 

οικογενειακό εισόδηµα; 

• Στο Γ΄ µέρος  αναζητείται η προοπτική σύνδεσης της εκπαίδευσης 

µε την αγορά εργασίας και προτείνονται µέτρα καταπολέµησης της 

εκµετάλλευσης των εργαζόµενων ανηλίκων. 
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Μέρος Α΄ 

 

Κεφάλαιο 1ο 

 

Ιστορικές διαστάσεις της παιδικής ηλικίας και της παιδικής 

εργασίας 

 

 Οι έννοιες του παιδιού και της παιδικής ηλικίας διαφοροποιούνται 

στο χώρο και στο χρόνο, αποκτώντας διαφορετική σηµασία και 

µεταθέτοντας κάθε φορά τα όρια µετάβασης από την παιδική ηλικία στην 

εφηβεία και στην ενηλικίωση. 

Έτσι, στις αγροτικές κοινωνίες του Μεσαίωνα η παιδική ηλικία 

περιοριζόταν στην απαραίτητη “τρυφερή και εύθραυστη” ηλικία. Μόλις 

το παιδί έβγαινε από τον κύκλο των γυναικών, όπου η ύπαρξή του δεν 

λαµβανόταν σοβαρά υπόψη και µπορούσε να τα καταφέρει από φυσική 

άποψη, άρχισε να συναναστρέφεται τους ενήλικες. Μοιραζόταν τις 

εργασίες τους, αγροτικές κυρίως, εκπαιδευόταν κοντά τους στα όπλα και 

συµµετείχε στα παιχνίδια τους. Από µικρό παιδί µεταµορφωνόταν “σε 

µικρό ενήλικα”, χωρίς να περάσει από τα ενδιάµεσα στάδια της νεότητας 

( Ariés, 1990, σ. 16). 

 Εξάλλου, έχει υποστηριχθεί ότι στη διάρκεια του δυτικού 

Μεσαίωνα και ως το 13ο αιώνα το παιδί ήταν µια απαξία, λόγω της 

αδύναµης οικονοµικής του θέσης στο πλαίσιο του αγροτικού συστήµατος 

( Le Goff, 1986, σ. 686). Η παιδοκτονία άλλωστε, παρόλο που θεωρείτο 

έγκληµα και επέσυρε αυστηρές ποινές, ήταν ανεκτή µε το πρόσχηµα του 

ατυχήµατος µέχρι και τα τέλη του 17ου αιώνα ( Ariés, 1990, σ. 26).  

 Στις παραδοσιακές κοινωνίες δεν υπήρχε η παιδικότητα ως ιδιαίτερη 

κατηγορία στη ζωή του ανθρώπου, η παιδική κατάσταση όµως, υπό την 
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έννοια του κοινωνικά εξαρτηµένου ατόµου, ήταν ισχυρότατη. Το 

φαινόµενο αυτό σχετιζόταν µε το γεγονός ότι οι κοινωνίες ήταν 

εντονότατα ιεραρχηµένες, τα περιθώρια αυτονόµησης ή χειραφέτησης 

των µελών τους πολύ περιορισµένα και η διαδικασία της κοινωνικής 

ανέλιξης, όποτε ήταν εφικτή, νοµιµοποιούνταν σε κάθε της στάδιο µε µια 

συγκεκριµένη τελετουργία. Ήταν ένας κόσµος όπου ο αγώνας για την 

επιβίωση αποτελούσε συλλογική υπόθεση και η οικογένεια, υπό την 

ευρύτερή της έννοια, είχε ως αποστολή τη διατήρηση των αγαθών και τη 

βοήθεια των µελών της (Ρηγίνος, 1995, σ. 13). 

 Στις αγροτικές –προβιοµηχανικές κοινωνίες, η κοινωνικοποίηση 

ως διαδικασία ένταξης του ατόµου στην κοινωνία πραγµατοποιούνταν µε 

τρόπο “φυσικό”(Νόβα-Καλτσούνη,1996,σ.90). Τα παιδιά µάθαιναν 

δίπλα στους ενήλικες διάφορους κοινωνικούς ρόλους και συνέβαλαν 

στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, συµµετέχοντας ενεργά στη 

ζωή και στις δραστηριότητες της κοινότητας. Μετά τη γέννησή τους, για 

ένα αρκετά µεγάλο διάστηµα εξαρτιόταν από τους µεγάλους. Όµως, τα 

διάφορα στάδια βιολογικής και ψυχολογικής ανάπτυξης δύσκολα 

αναγνωρίζονταν και ξεχώριζαν. Όπως αναφέρει ο Gladstone (1987), 

δύσκολα διέκριναν τις διαφορές ανάµεσα σε ένα παιδί 8 και σε ένα 18 

ετών. Ενώ ο Tucker (1978), σηµειώνει ότι: “η παιδική ηλικία ήταν ένα 

στάδιο που το ανεχόταν κανείς, παρά το απολάµβανε”(Τucher,1978, σ. 

229). Εξάλλου, η Linda Pollock, στο έργο της “Forgotten child” το 1983, 

αναφέρει ότι οι γονείς φέρονταν διαφορετικά και µε αγριότητα στα 

παιδιά τους. Παρόµοια οι Davies (1971) και Smith (1973, 1975), 

δηλώνουν ότι το παιδί έµπαινε στον κόσµο των ενηλίκων στην ηλικία 

των 7 χρόνων. 

  Στην Ευρώπη, στα πλαίσια της αγροτικής κοινωνίας, 

υπάρχουν επίσης τα στρώµατα των τεχνητών µε την εργαστηριακή 
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παραγωγή, οργανωµένα σε συντεχνίες και ζώντας κυρίως στις πόλεις. 

Στο πλαίσιο αυτού τους συστήµατος τα νεαρά άτοµα είχαν συγκεκριµένο 

ρόλο και µάθαιναν όσα έπρεπε να ξέρουν καθώς βοηθούσαν τους 

µεγάλους. Η µαθητεία θα αποτελούσε για αρκετούς αιώνες τον βασικό 

εκπαιδευτικό µηχανισµό της κοινωνίας ( Ariés, 1990, σ. 24). 

 Στο αστικό περιβάλλον των προβιοµηχανικών πόλεων τα παιδιά – 

µαθητευόµενα ή υπηρέτες – εργάζονταν στο πλευρό των τεχνιτών ή των 

υπηρετών. Στα σιδηροπωλεία του Μπέρµινχαµ η µαθητεία άρχιζε στην 

ηλικία των 7 χρόνων, ενώ οι υφαντουργοί των βόρειων περιοχών της 

Αγγλίας απασχολούσαν παιδιά ηλικίας 5, ακόµη και 4 χρόνων, µόλις 

δηλαδή έκριναν ότι µπορούσαν να παρακολουθούν τις εργασίες και να 

υπακούν στις εντολές ( Mantoux, 1979, σ. 126). 

 Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παιδικής εργασίας στα 

προβιοµηχανικά εργαστήρια ήταν ο παιδαγωγικός της χαρακτήρας. Ο 

µαθητευόµενος βρισκόταν στο κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας. Η 

απόκτηση των προσόντων αυτών γινόταν µετά από µακρόχρονη θητεία. 

Η µαθητεία υποκαθιστούσε κατά κάποιον τρόπο την έλλειψη τεχνικής 

εκπαίδευσης. Το παιδί µάθαινε ένα επάγγελµα παρακολουθώντας και 

βοηθώντας τους µεγαλύτερους τεχνίτες. 

 Στη Γαλλία, στα τέλη του 14ου και µέχρι τα µέσα του 16ου αιώνα, ο 

υποψήφιος µαθητευόµενος, ηλικίας 11-12 χρόνων, µόνος του 

διαπραγµατευόταν µε τον µάστορα την είσοδό του στο εργαστήριο. Από 

το 17ο αιώνα όµως, ο κηδεµόνας εµφανιζόταν ως εγγυητής του 

υποψηφίου και κανόνιζε τους όρους της µαθητείας του ( Couturier, 1986, 

σ. 388). 

 Στις προκαπιταλιστικές δοµές ο παραγωγικός ρόλος των παιδιών 

ήταν περιορισµένος και κάτω από την πατρική καθοδήγηση (Thompson, 

1968, σ. 368). Έτσι, υπήρχε µια βαθµιαία καθοδήγηση στην εργασία, 
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ανάλογη µε την ηλικία και τις δεξιότητες των παιδιών. Επιπλέον, αυτές 

οι εργασιακές δραστηριότητες των παιδιών πολλές φορές συνδυάζονταν 

µε το παιχνίδι. Στη φεουδαρχική κοινωνία η οικονοµία της οικογένειας 

απαιτούσε σε ορισµένες περιόδους, όπως π.χ. εκείνες της συγκοµιδής, να 

συµµετέχουν όλα της τα µέλη, ακόµα και τα νεαρότερα, που 

αναλάµβαναν πιο ελαφριές εργασίες, ώστε να µπορούν οι µεγαλύτεροι 

να ασχολούνται περισσότερο µε την παραγωγική διαδικασία. Έτσι, σε 

αυτές τις αγροτικές οικονοµίες τα παιδιά θεωρούνταν το εφεδρικό 

εργατικό δυναµικό και βαθµιαία κοινωνικοποιούνταν στον πλήρη 

εργασιακό ρόλο των ενηλίκων. Ειδικότερα σε εποχές αυξηµένης ζήτησης 

εργατικής δύναµης, επηρεάζονταν οι ευκαιρίες άµεσης ένταξης των 

παιδιών στην παραγωγική διαδικασία (Levine, 1987, σ. 30.). 

 Ο C. Cipolla (1988), υποστηρίζει ότι “στις προβιοµηχανικές 

κοινωνίες η εργασία των ανηλίκων ήταν διαδεδοµένη όσο και κατά την 

περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης”(Cipolla, 1988, σ. 100). Ένας 

βασιλικός νόµος της Αγγλίας του 1338 αναφέρεται στα αγόρια και τα 

κορίτσια που εργάζονται στο άροτρο και στο κάρο ή σε άλλου είδους 

αγροτικές ασχολίες, µέχρις ότου φτάσουν στην ηλικία των 12 χρόνων 

(Cipolla, 1988, σ. 100), ενώ στην Ιταλία, στην επαρχία της Τοσκάνης, τα 

παιδιά άρχιζαν να εργάζονται από την ηλικία των 7 ή 8 ετών 

( Sandrin, 1982, σ. 102). 

 Ο A. Smith (1973), παρουσιάζει µε πολύ χαρακτηριστικό τρόπο 

την οικονοµική αξία των παιδιών σε µια αγροτική κοινωνία: “Μια 

πολυµελής οικογένεια δεν αποτελεί βάρος αλλά πηγή πλούτου για τους 

γονείς. Η εργασία κάθε παιδιού, πριν εγκαταλείψει το πατρικό σπίτι, 

υπολογίζεται ότι αποφέρει καθαρό κέρδος 100 λίρες. Μια νεαρή χήρα µε 

πέντε ή έξι παιδιά έχει µεγάλες πιθανότητες να ξαναπαντρευτεί. Η αξία 

των παιδιών ενθαρρύνει το γάµο”.(Smith, 1973, σ. 173). 
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 Η εµφάνιση του παιδιού στο ιστορικό προσκήνιο στα τέλη του 

17ου αιώνα και στις αρχές τους 18ου αιώνα πρέπει να συνδυαστεί µε τη 

σταδιακή επικράτηση της αστικής τάξης και των αρχών του 

∆ιαφωτισµού, που στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον κόσµο του 

παιδιού. Ο Ph. Ariés το 1962 υποστήριζε, ότι η παιδική ηλικία 

ανακαλύφθηκε από την αστική τάξη σαν ένα ιδεολογικό κατασκεύασµα 

που συνδύαζε τις ανάγκες των αστών και του προλεταριάτου του 19ου 

αιώνα (Lavalette, 1998, σ. 136). 

           Στο τέλος του 18ου αι., το παιδί γίνεται το επίκεντρο της αστικής 

οικογένειας (Νόβα-Καλτσούνη, 1996, σ. 95). Για µεγάλο όµως χρονικό 

διάστηµα, η παιδική ηλικία µε τη σύγχρονή της έννοια, παρέµεινε 

αποκλειστικό προνόµιο των αστικών και των ανώτερων  τάξεων. Τα 

παιδιά “υπήρχαν” εκεί που το επέτρεπαν οι υλικές συνθήκες διαβίωσης. 

Ακόµη και µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, η πρακτική της παιδοκτονίας 

εξακολουθούσε να είναι αρκετά διαδεδοµένη ανάµεσα στις φτωχές 

εργατικές µάζες ( Hobsbawn, 1990, σ. 266). Θα χρειαστεί η επέµβαση 

του Εθνικού Κράτους µε την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

και τη θέσπιση κατώτατου ορίου ηλικίας στην απασχόληση, για να 

επιβληθεί η αντίληψη της ιδιαιτερότητας της παιδικής ηλικίας σε 

ολόκληρο το κοινωνικό φάσµα (Ρηγίνος, 1995, σ.15). 

 Όµως, ταυτόχρονα µε την αναβάθµιση της παιδικής ηλικίας και 

την καθιέρωσή της ως ιδιαίτερης βιολογικής κατηγορίας, η αστική τάξη 

δηµιούργησε και τις ιστορικές προϋποθέσεις για ένα νέο ρόλο της 

εργασίας των παιδιών, αναπτύσσοντας παράλληλα το εργοστασιακό 

σύστηµα παραγωγής. Η απλοποίηση της εργασιακής διαδικασίας, µέσω 

της εισαγωγής των µηχανών, καθιέρωσε το παιδί ως φτηνή εργατική 

δύναµη µε αυτόνοµη λειτουργία στο χώρο της παραγωγής και γενίκευσε 

τη χρήση παιδικού εργατικού δυναµικού. Παράλληλα, οι νέες σχέσεις 
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παραγωγής έθεσαν και τις βάσεις για την κοινωνική χειραφέτηση των 

παιδιών και των νεαρών ατόµων ( Engels, 1989, σ. 23). Έτσι, µαζί µε το 

παιδί η αστική τάξη ανακάλυψε και την παιδική εργασία. 

 Η απασχόληση ανηλίκων αποτελούσε και ωθούσε πολλές 

οικογένειες να στέλνουν τα παιδιά τους ως εργάτες στα εργοστάσια, 

προκειµένου να αυξήσουν το οικογενειακό εισόδηµα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα την προετοιµασία των παιδιών για την ενήλικη ζωή και την 

πρόωρη απόκτηση εµπειριών συνδυασµένων µε υπευθυνότητα και 

ανεξαρτησία σε µια ηλικία που κάποιοι άλλοι πήγαιναν ακόµη σχολείο 

(Davin, 1990, σ. 39). 
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1.1 Η εργασία ανηλίκων το 19ο αιώνα 

 

 Ως παιδική εργασία θεωρείται η εργασία νεαρών ατόµων που 

εµπλέκονται σε διάφορες µορφές απασχόλησης, ενώ δεν έχουν ακόµα 

φτάσει στην ελάχιστη νοµική ηλικία αποφοίτησης από το σχολείο. Η 

εργασία ανηλίκων όµως αποτελεί ευρύτερη έννοια και περιλαµβάνει όλα 

τα νεαρά άτοµα κάτω των 18 ετών (όριο ενηλικίωσης στη σηµερινή 

κοινωνία) που εργάζονται πηγαίνοντας παράλληλα στο σχολείο. Το όριο 

της ενηλικίωσης διαφέρει από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε 

κοινωνία. 

 Στην περίοδο µεταξύ 1870 και 1918 η παιδική εργασία εµφανίζει 

δύο προβληµατικές. Πρώτον, η βαθµιαία ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

συστήµατος σήµανε ότι τα παιδιά δεν µπορούσαν τουλάχιστον νόµιµα να 

εργάζονται, όσο έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο. Από την άλλη µεριά 

όµως, αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσµα τα παιδιά να αναζητήσουν 

εργασίες εκτός του σχολικού ωραρίου, πριν την έναρξη το πρωί, µετά το 

τέλος της σχολικής ηµέρας, τα Σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια των 

διακοπών.  

∆εύτερον, το αναπτυγµένο σύστηµα εκπαίδευσης καθόρισε τα όρια της 

παιδικής ηλικίας, ενώ εµφανίζεται ένα νέο στάδιο εκείνο της νεότητας ή 

της εφηβείας (Lavalette, 1994, σ. 200). Η νοµοθεσία προσδιόρισε την 

έκταση της παιδικής ηλικίας, η οποία έφτανε µέχρι το τέλος της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Zelizer, 1985). Αυτό όµως σήµαινε, ότι η 

εργασία παιδιών θα αποτελούσε ένα πρόβληµα. Προς το τέλος του 19ου 

αιώνα, το ελάχιστο όριο ηλικίας κατά την οποία µπορούσε να εργάζεται 

ένα παιδί αυξήθηκε στα 12 χρόνια, από τα 8 που ήταν µέχρι τότε, ενώ το 

επιτρεπόµενο ωράριο εργασίας µειώθηκε κάτω των 12 ωρών ηµερησίως. 

Από το 1870, η εκπαιδευτική νοµοθεσία απαιτούσε τα παιδιά να 
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παρακολουθούν το σχολείο κατά τη διάρκεια της εργάσιµης ηµέρας 

(Frow and Frow, 1970). Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι νεαροί 

εργαζόµενοι είχαν δύο πιθανότητες. Πρώτον, να παραβιάσουν το νόµο, 

αποκτώντας µια “κανονική” απασχόληση, τακτική που ακολουθούσαν τα 

περισσότερα παιδιά. ∆εύτερον, να βρουν µια “ευέλικτη” απασχόληση 

που µπορούσε να συνδυαστεί µε την παρακολούθηση του σχολείου. Το 

1897, δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα “Nineteenth Century” ένα άρθρο 

από τον Edith Hogg µε τον τίτλο “School children as wage earners”, που 

αναφέρει ότι 179.000 παιδιά στην Αγγλία εργάζονταν, ενώ παράλληλα 

παρακολουθούσαν πλήρες σχολικό ωράριο. Εξάλλου, στις 

προβιοµηχανικές, οικογενειακές βιοτεχνίες τα παιδιά απασχολούνταν 

σαν κοµµάτι της εργατικής δύναµης της οικογένειας, αποφεύγοντας την 

πρόσληψη ξένων εργατικών χεριών (Lavalette, 1994, σ. 202). 

 Η µεγάλη καινοτοµία της Βιοµηχανικής Επανάστασης ήταν ότι 

κατόρθωσε, µέσα από την ένωση κεφαλαίου και επιστήµης, να µειωθεί η 

σηµασία των τεχνιτών στην παραγωγή, µε αποτέλεσµα η εργασία να 

περιοριστεί στην απλή επίβλεψη και τροφοδοσία του παραγωγικού 

µέσου µε την πρώτη ύλη, ένα ρόλο που µπορούσαν να εκτελέσουν 

παιδιά. Το εργοστάσιο απαιτούσε έναν άλλον τύπο εργατικού δυναµικού 

υπάκουο και πειθαρχηµένο, το οποίο θα εργαζόταν όχι πλέον µε τους 

δικούς του φυσικούς ρυθµούς που ίσχυαν µέχρι τότε στο εργαστήριο ή 

στο χωράφι, αλλά µε τους τεχνητούς, µη ανθρώπινους ρυθµούς που 

επέβαλλαν οι µηχανές. Το παιδί, σε αντίθεση µε τους ενήλικες γονείς 

του, µπορούσε να βρίσκεται µόνιµα στο χώρο του εργοστασίου, αφού 

δεν ήταν υποχρεωµένο – στον ίδιο έστω βαθµό µε τους ενήλικες -  να 

συµµετέχει στις αγροτικές εργασίες ή να υπηρετήσει στρατιωτική θητεία 

(Coriat, 1985, σ. 1985). Το φαινόµενο της παιδικής εργασίας έλαβε 

σηµαντικές διαστάσεις στην Αγγλία κατά τα τέλη του 18ου και στις αρχές 
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του 19ου αιώνα, ειδικότερα στον κλάδο της βαµβακουργίας ( Hobsbawn, 

1984, σ. 271). Αρχικά, οι Άγγλοι βιοµήχανοι στρατολογούσαν παιδιά, 

ορφανά κυρίως, που βρίσκονταν υπό την προστασία των κοινοτήτων και 

των ενοριών. Η συµφωνία για την πρόσληψη των παιδιών γινόταν 

ανάµεσα στον βιοµήχανο και στην κοινότητα ή την ενορία. Όταν τα 

παιδιά των ενοριών δεν επαρκούσαν πλέον για τις ανάγκες των 

εργοστασίων, οι βιοµήχανοι απευθύνονταν στους ίδιους τους γονείς. Και 

οι τελευταίοι, ξεπερνώντας τους αρχικούς ενδοιασµούς τους, 

συνειδητοποιούσαν ότι τα παιδιά µπορούσαν να αποτελέσουν σηµαντική 

πηγή εισοδήµατος. Έτσι, επικράτησε η συνήθεια να προσλαµβάνονται 

παιδιά από την ηλικία των 4 και 5 χρόνων, όταν δηλαδή, κρίνονταν ικανά 

να εκτελέσουν µια εργασία σωστά (Ashton, 1986, σ. 94). Η παιδική 

εργασία στα εργοστάσια επεκτάθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

στις οποίες είχε αρχίσει να αναπτύσσεται η βιοµηχανία. Στη Γερµανία 

κατά τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχαν “σχολές βιοµηχανίας”. Εκεί, µικρά 

κορίτσια ύφαιναν το λινάρι µέσα σε απόλυτη ησυχία. Οι επιστάτες τα 

έδερναν εάν εργάζονταν µε αργούς ρυθµούς ή αν δεν τους ικανοποιούσε 

η ποιότητα της εργασίας τους. Επίσης, πολλά παιδιά εργάζονταν στη 

βιοµηχανία καπνού, στη βιοτεχνία πλεκτών και σε µικρές βιοτεχνίες. 

Πολλές φορές τα παιδιά εργάζονταν από τις δύο µετά τα µεσάνυχτα 

µέχρι τις εφτά το πρωί. Στην περίπτωση αυτή, για να µην αποκοιµηθούν 

τους προσέφεραν τσάι, καφέ και οινοπνευµατώδη ποτά ( Block, 1896, σ. 

735). Στη Γαλλία η εργασία των παιδιών ήταν αρκετά διαδεδοµένη στην 

υφαντουργία, τη µεταλλουργία και στα ορυχεία. Το 1839, ο αριθµός των 

παιδιών ηλικίας 7 έως 14 χρόνων που απασχολούνταν στην υφαντουργία 

υπολογιζόταν σε 100 έως 150 χιλιάδες. Στα µέσα του 19ου αιώνα 

αποτελούσαν το ένα τρίτο περίπου του εργατικού δυναµικού στον ίδιο 

κλάδο. Συνήθως άρχιζαν να εργάζονται από την ηλικία των 8 ή 9 
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χρόνων. Στα ανθρακωρυχεία του Carmeau αποτελούσαν το 20% του 

προσωπικού το έτος 1850 και το 15% το 1879 (Sandrin, 1982, σ. 99). 

 Η διαφορά ανάµεσα στην απασχόληση ανηλίκων στις 

οικογενειακές βιοτεχνίες και στα πρώτα µεγάλα εργοστάσια, βρισκόταν 

στο ρυθµό της εργασίας, που ήταν πιο έντονος και ελεγχόµενος. Οι 

ανήλικοι πια απασχολούνταν σαν ηµεροµίσθιοι εργάτες µε πλήρες 

ωράριο, όπως και οι ενήλικες εργαζόµενοι. 

 Η Επιτροπή Απασχόλησης Παιδιών το 1843 στην Αγγλία, 

αναφέρει ότι στη Midland, στις βιοµηχανίες µετάλλων, τα παιδιά 

περιγράφονται να λιµοκτονούν αφού τα µισά από αυτά δεν είχαν τίποτα 

να φάνε, ενώ πολλά από αυτά δεν είχαν φάει καθόλου µέχρι το µεσηµέρι 

ή τους έδιναν λίγο ψωµί για µεσηµεριανό (Seabrook, 2001, σ. 7). 

 Μια µαρτυρία από το Yorkshire αναφέρει την ιστορία ενός αγοριού, το 

οποίο βρέθηκε στο χώρο εργασίας να κοιµάται όρθιο κρατώντας στα 

χέρια του µαλλί. Εκείνη την ηµέρα είχε εργαστεί για 17 συνεχόµενες 

ώρες. Μεταφέρθηκε στο σπίτι από τον πατέρα του, ανήµπορο να φάει, 

ξύπνησε στις 4 το πρωί ανησυχώντας µήπως καθυστέρησε στη δουλειά 

και ύστερα πέθανε (Thompson, 1963). 

 Ακόµα και µωρά 3 και 4 ετών αναφέρει η ίδια επιτροπή ότι δούλευαν, 

µαζεύοντας από το πάτωµα κοµµάτια βαµβακιού που έπεφταν από τις 

µηχανές (Seabrook, 2001, σ. 7). 

 Τα παιδιά ξεκινούσαν για τη δουλειά στις 5 το πρωί και συνέχιζαν 

µέχρι τις 9 το βράδυ. Μερικά πήγαιναν για µεσηµεριανό στα σπίτια τους, 

αλλά ο µεγαλύτερος αριθµός έµενε στο εργοστάσιο, επειδή η απόσταση 

ήταν µακρινή και χάνονταν χρόνος (Hammond and Hammond, 1947). 
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 Κατά τις αρχές του 19ου αιώνα, η ελληνική αγροτική οικογένεια 

έστελνε στην πόλη τα πλεονάζοντα ή ανίκανα για γεωργικές εργασίες 

νεαρά µέλη της, αγόρια και κορίτσια, προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. 

Ο βασικός τροφοδότης των πόλεων σε παιδιά ήταν κυρίως τα νησιά και 

οι ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Στην πλειονότητά τους τα παιδιά 

που έρχονταν στις πόλεις, αν επρόκειτο για αγόρια, εργάζονταν σε 

διάφορα καταστήµατα συντοπιτών τους ως υπηρέτες ή βοηθοί, µε 

αµοιβή, στέγη και τροφή, προσδοκώντας να διαδεχθούν το αφεντικό τους 

ή να ξεκινήσουν µια νέα δική τους δουλειά. Μερικές φορές η πόλη 

αποτελούσε ενδιάµεσο σταθµό στο δρόµο για τη “γη της επαγγελίας”, 

την Αµερική. Τα κορίτσια απασχολούνταν ως υπηρέτριες σε διάφορες 

αστικές οικογένειες, οι οποίες προσέφεραν για αντάλλαγµα στέγη και 

τροφή, ενώ µετά την πάροδο ορισµένων χρόνων αναλάµβαναν να τα 

προικίσουν (Ρηγίνος, 1995, σ. 27). Παιδιά ηλικίας κάτω των 14 χρόνων 

εργάζονταν χωρίς καµιά νοµική προστασία σε εµπορικά καταστήµατα, 

διάφορα γραφεία ή οδοντιατρεία. Τα παντοπωλεία απασχολούσαν το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ανηλίκων. Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε το 

1921, σε 225 παντοπωλεία της Αθήνας, 22 παιδιά ηλικίας 12 χρόνων και 

69 από 12 έως 14 χρόνων εργάζονταν και διαβίωναν κάτω από άθλιες 

συνθήκες. Από τα 225 καταστήµατα, τα 71 δεν είχαν ιδιαίτερους χώρους 

για τη διανυκτέρευση του προσωπικού. Έτσι τα παιδιά ήταν 

αναγκασµένα να κοιµούνται όπου έβρισκαν (Επιθεώρηση Εργασίας, 

1921). 

 Σύµφωνα µε τους επιθεωρητές εργασίας, τα παιδιά εργάζονταν 

περισσότερες από δέκα ώρες την ηµέρα, ενώ συχνά γίνονταν αντικείµενα 

υπερβολικής εκµετάλλευσης και απάνθρωπης µεταχείρισης από τους 

υποτιθέµενους προστάτες τους, ιδιαίτερα µάλιστα όταν προέρχονταν από 

αποµακρυσµένες περιοχές ( Νάκου, 1930, σ. 18). Στις µικρές υπηρέτριες 
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ξεσπούσαν τα νεύρα της νοικοκυράς και “όλα τα ένστικτα των αγοριών ή 

και του κυρίου, κάτω από τη σιωπηλή σκέπη της οικογενειακής ηθικής” ( 

Σβώλου, 1930, σ. 190). 

 Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα εµφανίστηκε µια µορφή 

σωµατεµπορίας παιδιών από τις ορεινές επαρχίες της Κορινθίας και της 

Γορτυνίας. Τα παιδιά αυτά εκµισθώνονταν από τους γονείς τους µε 

ετήσιο συµβόλαιο και έναντι ορισµένου χρηµατικού ποσού σε 

συµπατριώτες τους, τους λεγόµενους “µάστορες”. Το 1873, ο αριθµός 

των εκµισθούµενων παιδιών στην Αθήνα έφτανε τα 300. Μετά όµως τη 

φιλανθρωπική δράση τους Συλλόγου “Παρνασσός” και την ίδρυση από 

αυτόν της “Σχολής απόρων παίδων” το 1872, το φαινόµενο είχε σχεδόν 

εξαλειφθεί . Με την εµφάνιση της βιοµηχανίας στην Ελλάδα τη δεκαετία 

του 1870, διαµορφώνεται η ζήτηση για παιδικό εργατικό δυναµικό στους 

κλάδους της υφαντουργίας, της βιοµηχανίας καπνού, της χηµικής 

βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας χάρτου. Το εργοστάσιο κατασκευής 

παιγνιοχάρτων του Ασπιώτη στην Κέρκυρα απασχολούσε το 1887 

κορίτσι ηλικίας 8 χρόνων (Ρηγίνος, 1995, σ. 29, 44). 

 Ο Percy Martin το 1910, αναφέρει ότι σε πολλά εργοστάσια και 

ειδικότερα στη Θεσσαλία, την Αρκαδία και τη Μεσσηνία, εργάζονταν 

αγόρια ηλικίας 8-10 χρόνων και κορίτσια 6-7 χρόνων. Από έρευνα της 

Επιθεώρησης Εργασίας της Αθήνας, το 1921, διαπιστώθηκε ότι από τα 

97 ανήλικα παιδιά και των δύο φύλων ηλικίας κάτω των 12 χρόνων που 

εργάζονταν σε βιοµηχανικά εργοστάσια της Αθήνας, τα 85 ήταν ορφανά 

από πατέρα ή µητέρα ή και από τους δύο γονείς. Τα υπόλοιπα ανήκαν σε 

οικογένειες όπου ο πατέρας ήταν ασθενής ή ανίκανος για συνεχή 

εργασία. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του ’22, η παρουσία 

µεγάλου αριθµού παιδιών ορφανών συνέβαλε στην όξυνση του 

φαινόµενου της εργασίας ανηλίκων. 
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 Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε το 1926 σε βιοµηχανίες 

και βιοτεχνίες της Αθήνας και του Πειραιά η Επιθεώρηση Εργασίας 

µεταξύ των 17.021 εργαζοµένων (2.006 ανδρών και 15.015 γυναικών) 

υπήρχαν 226 αγόρια και 2.309 κορίτσια ηλικίας 9-13 χρόνων. 

Άνδρες εργαζόµενοι στη βιοµηχανία / βιοτεχνία της Αθήνας, 1926 
 

Κλάδοι Αριθµός 

επιχ/σεων 

Σύνολο 

εργατών 

Εργάτες 

12-13 χρ. 

% 

συνόλου 

Εργάτες 

14-18 χρ. 

% 

συνόλου 

Κλωστ. 

Υφαντήρια 

35 902 78 8,65 163 18,07 

Μεταξουργεία 12 295 67 22,71 74 25,08 

Ταπητουργεία 55 201 - - - - 

Καλτσ/εία, 

Φανελ/εία 

37 75 2 2,67 3 4,00 

Πιλοποιεία 27 258 12 4,65 56 21,71 

Κυτιοποιεία 51 275 67 24,36 41 14,91 

Σύνολο 217 2.006 226 11,27 337 16,80 

 

Πηγή: ΓΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό δελτίο, 1930 

 

 Οι πληροφορίες για αριθµούς εργαζοµένων παιδιών αυτής της 

περιόδου είναι σποραδικές και αναφέρονται στα πρώτα βιοµηχανικά 

εργοστάσια. Το 1874, τα τέσσερα βαµβακουργεία της Λιβαδειάς 

απασχολούσαν περίπου 100 παιδιά, όλα αγόρια. Τα παιδιά εργάζονταν 

14 ώρες, από το πρωί µέχρι το βράδυ, µε ένα διάλειµµα το µεσηµέρι και 

µερικές φορές χωρισµένα σε πρωινές και βραδινές βάρδιες. Τα 

περισσότερα προέρχονταν από τα γύρω χωριά και έµεναν πολλά µαζί σε 

ενοικιαζόµενα δωµάτια, έτρωγαν σε µικρά “εργατικά ξενοδοχεία” και τις 

Κυριακές διασκέδαζαν (Ρηγίνος, 1995, σ. 51). 

 Το 1898, η υφαντουργία του Λυγινού στον Πειραιά απασχολούσε 

300 εργάτριες από τη Ύδρα, τον Πόρο και τις Σπέτσες. Από αυτές το 
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90% είχε ηλικία µεταξύ 12-20 χρόνων, ενώ υπήρχαν και εργάτριες 

ηλικίας κάτω των 12 χρόνων. ( Ζωγράφου, 1903). 

 Στη βιοµηχανική απογραφή του 1920 καταγράφηκαν 16.380 

αγόρια και 8.640 κορίτσια κάτω των 18 χρόνων που αποτελούσαν το 

26% του συνόλου των εργαζοµένων στη βιοµηχανία και τη βιοτεχνία. 

 

Κατανοµή των εργαζοµένων – 18 χρόνων κατά βιοµηχανικούς 

κλάδους (σύνολο), 1920 

 Αγόρια Κορίτσια 

Κλάδοι Σύνολο % Σύνολο % 

Βιοµηχανία τροφίµων 2.385 14,56 643 7,44 

Χηµική βιοµηχανία 382 2,33 154 1,78 

Κατεργασία ορυκτών 421 2,57 114 1,32 

Παραγωγή κιν. δύναµης 149 0,91 - 0,00 

Μεταλλουργία, Μηχανουργία 2.622 16,01 130 1,50 

Βιοµηχανία ξύλου 1.497 9,14 126 1,46 

Βιοµηχανία δέρµατος 5.895 35,99 415 4,80 

Υφαντουργία 550 3,36 2.043 23,65 

Βιοµηχανία ενδυµάτων 1.201 7,33 3.418 39,56 

Βιοµηχανία χαρτιού 612 3,74 845 9,78 

Βιοµηχανία καπνού 666 4,07 752 8,70 

Σύνολο 16.350 100,00 8.640 100,00 

Πηγή: ΓΣΥΕ, Απογραφή των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων, 18-12-1920, Αθήνα 1926 

 Η καταλυτική εισβολή των βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων της 

∆υτικής Ευρώπης, αλλά και το φιλελεύθερο οικονοµικό και πολιτικό 

πλαίσιο που δηµιουργήθηκε στη συνέχεια, µε την ίδρυση του Ελληνικού 

κράτους, κατάργησαν την οικονοµική σηµασία των συντεχνιών και 

αναίρεσαν – τυπικά τουλάχιστον – το ρόλο της µαθητείας ως 

µηχανισµού ελέγχου της προσφοράς εργασίας ( Σοφιανός, 1988). 

Ωστόσο το εργαστήριο συνέχισε να λειτουργεί ως ο κατεξοχήν χώρος 

αναπαραγωγής τεχνιτών, µε αποτέλεσµα ο θεσµός της µαθητείας να 
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παραµένει ακόµη και µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα, το κυριότερο µέσο 

για την παροχή “τεχνικής εκπαίδευσης” στο δευτερογενή τοµέα. 

 Οι πρώτοι νόµοι που αφορούσαν την ίδρυση εργοστασίων στο 

Ελληνικό κράτος υποχρέωναν τους ιδιοκτήτες να προσλαµβάνουν 

µαθητευοµένους µε σκοπό την εκµάθηση της τέχνης. Έτσι, σύµφωνα µε 

το νόµο για τη σύσταση βαµβακοκλωστικού καταστήµατος στην Πάτρα, 

που εκδόθηκε το 1846, ο εργολάβος ήταν υποχρεωµένος να προσλάβει 

τριάντα “νέους” ηλικίας 13-15 χρόνων και να τους διδάξει τη χρήση και 

επιδιόρθωση των βαµβακοκλωστικών µηχανών, καθώς επίσης την 

κατασκευή των τµηµάτων εκείνων που θα µπορούσαν να παραχθούν 

στην Ελλάδα. Οι µαθητευόµενοι, µε τη σειρά τους ήταν υποχρεωµένοι να 

εργαστούν αποκλειστικά για λογαριασµό του επιχειρηµατία, για µια 

περίοδο πέντε χρόνων . Το παιδί κατά τη διάρκεια της µαθητείας του δεν 

µετείχε ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, αλλά περιοριζόταν σε 

διάφορες βοηθητικές εργασίες. Η εργασία αυτή συνιστούσε την 

αντιπαροχή του παιδιού στον τεχνίτη για την εκµάθηση της τέχνης. Έτσι, 

ο εργοδότης έβλεπε στο πρόσωπο του µαθητευοµένου παιδιού µια 

ανειδίκευτη και στις περισσότερες περιπτώσεις, δωρεάν εργατική δύναµη 

(Ρηγίνος, 1995, σ. 68). 

 

 

 

 

  

1.2 Οι συνθήκες εργασίας 

 

 Σύµφωνα µε διάφορες περιγραφές , οι συνθήκες που επικρατούσαν 

στους εργασιακούς χώρους κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα , 
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είτε πρόκειται για µεγάλα εργοστάσια είτε για τα βιοτεχνικά εργαστήρια, 

ήταν πολύ άσχηµες για τα µέτρα των ανηλίκων εργατών. Οι χώροι 

εργασίας ήταν σε γενικές γραµµές ακατάλληλοι και ανθυγιεινοί. Έτσι, η 

φυµατίωση και άλλες αρρώστιες µάστιζαν τα νεαρά άτοµα  

( Μακροπούλου, 1927). 

 Το 1927, το 35,7% των θυµάτων από εργατικά ατυχήµατα είχαν 

ηλικία µικρότερη των 20 ετών. Οι κλάδοι στους οποίους σηµειώθηκαν τα 

περισσότερα θανατηφόρα ατυχήµατα και ακρωτηριασµοί νεαρών 

ατόµων ήταν η υφαντουργία και η µηχανουργία ( Ρηγίνος, 1995, σ. 86). 

 Στη βιοµηχανία το δεκάωρο παραβιαζόταν κυρίως στην 

κλωστοϋφαντουργία. Ορισµένες φορές το ρολόι των εργοστασίων ήταν 

ρυθµισµένο έτσι ώστε οι εργάτριες να εργάζονται ένα τέταρτο µε µισή 

ώρα παραπάνω από το κανονικό ωράριο . Στα βιοτεχνικά εργαστήρια και 

ιδιαίτερα στα εργαστήρια ραφής ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων, 

κορίτσια ηλικίας 12-16 χρόνων υποχρεώνονταν από τις µοδίστρες – 

εργοδότριες να εργάζονται επί 16 συνεχείς ώρες ( Υπ. Εθνικής 

Οικονοµίας, ∆/νση Εργασίας, 1921). 

 Η Λιλίκα Νάκου (1964), καταγράφει ξυλοδαρµούς κοριτσιών 

ηλικίας 8 και 10 χρόνων από τις αρχιεργάτριες, στο κλωστήριο της 

Λιβαδειάς. Φαίνεται ότι η κακοποίηση των εργαζοµένων παιδιών 

αποτελούσε διαδεδοµένο φαινόµενο, σχεδόν µέρος της εκπαίδευσης των 

µαθητευοµένων, ιδιαίτερα στα µικρά βιοτεχνικά εργαστήρια  

(Παπαγεωργίου, 1986). 

 

1.3 Το παιδικό ηµεροµίσθιο και η συµβολή στο οικογενειακό 

εισόδηµα 
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 Σε ένα δείγµα 1.000 εργατικών οικογενειών της Αθήνας, το έτος 

1921, φαίνεται ότι τα παιδιά συµβάλλουν στο οικογενειακό εισόδηµα 

κατά ένα ποσοστό 22% (Επιθεώρηση Εργασίας, 1921). 

          Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε το 1921, η Επιθεώρηση 

Εργασίας για τις εργάτριες της κλωστοϋφαντουργίας, διαπιστώθηκε ότι 

µόνο 10-12 κορίτσια ήταν σε θέση να αποταµιεύουν. Επίσης, µόνο 3-4 

εργάτριες εργάζονταν για να προετοιµάσουν την προίκα τους. 
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Κεφάλαιο 2ο 

 

Η εργασία ανηλίκων ανά τον κόσµο σήµερα  

 

 

 Το θέµα της παιδικής εργασίας και εκµετάλλευσης αποτελεί ένα 

από τα πιο καίρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες 

κοινωνίες. Μεγάλη είναι η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας όχι µόνο 

απέναντι σε αυτά τα παιδιά αλλά και στο µέλλον της ανθρωπότητας. 

Παιδιά χωρίς παιδεία και µε τραύµατα βαθιά χαραγµένα στην ψυχή τους 

δεν θα είναι σε θέση, ούτε ως ενήλικες να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 

του τόπου τους και να χαρούν τα αγαθά της ευηµερίας. Χρειάστηκε 

µεγάλη προσπάθεια τις τελευταίες δεκαετίες για να αποδεχθούν τα κράτη 

όχι µόνο την ύπαρξη του προβλήµατος, αλλά και την ανάγκη άµεσης 

αντιµετώπισής του. 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

(∆ΟΕ), 1 στα 6 παιδιά είναι θύµα παιδικής εργασίας, ενώ 1 στα 8 παιδιά 

είναι θύµα των χειρότερων µορφών οικονοµικής εκµετάλλευσης. Αυτό 

σηµαίνει έναν συνολικό αριθµό 186 περίπου εκατοµµυρίων παιδιών που 

εργάζονται, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.(∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας, 

2003). 

 Ποιες θεωρούνται, όµως, ως χειρότερες µορφές παιδικής εργασίας 

σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας; Η πώληση και το 

δουλεµπόριο παιδιών, η χρησιµοποίηση, δέσµευση και προαγωγή του 

παιδιού στην πορνεία και στην παραγωγή πορνογραφικού υλικού, η 

χρησιµοποίηση παιδιού σε παράνοµες δραστηριότητες (π.χ. διακίνηση 

λαθραίων προϊόντων, ναρκωτικά, κ.λπ.). Ακόµη, η αναγκαστική ή 

υποχρεωτική εργασία, η στράτευση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, 
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καθώς και εργασίες που είναι δυνατόν να βλάψουν την υγεία, την 

ασφάλεια ή την ηθική του παιδιού. Στο σχήµα 1, βλέπουµε τις “βασικές 

διακρίσεις της παιδικής εργασίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

∆ΟΕ” (Συµβάσεις 138 και 182). 

                                                    Σχήµα 1 

 
 

Βασικές διακρίσεις στις προδιαγραφές της ∆ΟΕ 
για την παιδική εργασία 

 

 

 

 183 
 
 
 

151 
 
 
 

122 
 
 
 

 

 

   

Εργασίες που             ελαφρά               µη επικίνδυνη        επικίνδυνη               απόλυτα 
εξαιρούνται από        εργασία                   εργασία                 εργασία                χείριστες 

τον περιορισµό                                                                                                   µορφές παιδικής 
του ελάχιστου                                                                                                        εργασίας 

επιτρεπτού ορίου 
ηλικίας 

 
σκιασµένη επιφάνεια =  παιδική εργασία που πρέπει να καταργηθεί 

 
1.Το ελάχιστο επιτρεπτό όριο ηλικίας των εργαζοµένων ορίζεται από τις εθνικές νοµοθεσίες και 

µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 14 και 16 ετών. 
                        2. Το ελάχιστο επιτρεπτό όριο ηλικίας των εργαζοµένων σε ελαφρές δουλειές µπορεί να είναι 

το 12ο ή το 13ο  έτος. 
 

                         3.Τέτοιες δουλειές  είναι για παράδειγµα, δουλειές του σπιτιού, απασχόληση σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις και δουλειές που αποτελούν µέρος της εκπαίδευσης του παιδιού. 

 

 

Μπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες χειρίστων µορφών παιδικής 

εργασίας: 

- Αυτές που ορίζονται ως “άνευ όρων χείριστες µορφές παιδικής 

εργασίας” (Σύµβαση 182, άρθρο 3, παράγρ. α, β), οι οποίες 

αντιβαίνουν σε τέτοιο βαθµό στα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα 

του παιδιού, ώστε να απαγορεύονται χωρίς κανέναν όρο για όλα τα 

άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ετών.  
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- Οι επικίνδυνες χείριστες µορφές παιδικής εργασίας, όπως ορίζονται 

από τις εθνικές νοµοθεσίες, οι οποίες µπορεί να εντάσσονται σε 

νόµιµους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά παρόλα 

αυτά είναι καταστροφικές για το εργαζόµενο παιδί. 

Εποµένως, τα όρια µεταξύ “άνευ όρων” χείριστης και 

“επικίνδυνης” µορφής παιδικής εργασίας δεν είναι πάντα σαφή, ιδίως εάν 

οι βλάβες που έχουν υποστεί τα παιδιά δεν είναι ορατές βραχυπρόθεσµα. 

Η “επικίνδυνη” αντιµετωπίζεται ξεχωριστά στη Σύµβαση 138, όπου 

απαιτείται ελάχιστη ηλικία 18 ετών ή και µεγαλύτερη (άρθρο 3). 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ΟΕ, το 1995 στον αναπτυσσόµενο 

κόσµο δούλευαν (δηλαδή ήταν “οικονοµικά ενεργοί”) κάπου 250 εκ. 

παιδιά ηλικίας 5-14 ετών ˙ τουλάχιστον 120 εκ. από αυτά ήταν πλήρως 

απασχολούµενα. 

Το 2000 τα οικονοµικά ενεργά άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ετών 

κατατάχτηκαν στις εξής κατηγορίες: 

• Παιδιά µετέχοντα σε κάθε είδους οικονοµική δραστηριότητα, 

συµπεριλαµβανοµένης της ευκαιριακής και της ελαφριάς εργασίας 

(που ορίζεται ως νόµιµη). 

• Παιδιά µετέχοντα σε όλους τους τύπους της παιδικής εργασίας που 

πρέπει να καταργηθεί (όπως ορίζονται στη Σύµβαση 138 και 

Σύσταση 146, µικρότερης των 14 ωρών εβδοµαδιαίως), καθώς και 

στη Σύµβαση 182 και Σύσταση 190. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνονται όλα τα οικονοµικώς ενεργά παιδιά 5-14 ετών, µε 

εξαίρεση παιδιά 12-14 ετών απασχολούµενα σε ελαφρές εργασίες, 

καθώς και τα παιδιά 15-17 ετών απασχολούµενα σε επικίνδυνες 

εργασίες ή άλλες χείριστες µορφές παιδικής εργασίας. 

• Παιδιά απασχολούµενα σε επικίνδυνη εργασία. Στην κατηγορία 

αυτή εντάσσονται άτοµα ηλικίας 15-17 ετών που απασχολούνται α) 
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στα ορυχεία και στον κατασκευαστικό τοµέα, β) σε επαγγελµατικές 

δραστηριότητες ή διαδικασίες επικίνδυνες εξ ορισµού ή λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών εκτέλεσής τους και γ) παιδιά που 

απασχολούνται υπερβολικά πολλές ώρες (43 ή παραπάνω την 

εβδοµάδα). 

• Παιδιά απασχολούµενα στις άνευ όρων χείριστες µορφές παιδικής 

εργασίας, όπως ορίζονται στη Σύµβαση 182, άρθρο 3 α-β. 

Στο σχήµα 2 και στον πίνακα 1, απεικονίζεται η κατανοµή της 

απασχόλησης ανά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας και ηλικιακή 

οµάδα.                                     Σχήµα 2 

 
 
Σχ.2.Πυραµίδα εργαζοµένων παιδιών 
  παιδιά απασχολούµενα στις διάφορες κατηγoρίες 
  οικονοµικής δραστηριότητας( σε εκατοµµ.) 
 
οικονοµικώς  ενεργά παιδιά 
παιδική εργασία που πρέπει να καταργηθεί 
 
παιδιά απασχολούµενα σε απόλυτα χείριστες  
µορφές παιδικής εργασίας 
 
παιδιά που ασκούν επικίνδυνες δουλειές  
παιδιά που ασκούν  µη επικίνδυνες δουλειές  
 
παιδιά µε αποδεκτή απασχόληση 

                                                                            5-14 ετών                   15-17  ετών 
                     
                                              σκιασµένη επιφάνεια = παιδική εργασία που πρέπει να καταργηθεί 
                                         Πηγή:∆ΟΕ,2003 

Πίνακας 1 

 

.

59εκ.

8εκ.

82εκ.

111εκ.

25εκ.

67εκ.
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                                                                  Οικονοµικά ενεργά παιδιά-εργαζόµενα παιδιά 
και κατανοµή τους ανά µορφή παιδικής εργασίας. 

 5-14 ετών 
παιδιά                   ποσοστό 
(εκατ) 

15-17 ετών 
παιδιά                    
ποσοστό 
(εκατ) 

Σύνολο 
Παιδιά                 
ποσοστό 
(εκατ) 
 

Οικονοµικά ενεργά 
παιδιά 

210,8                       18 140,9                         42 351,7                        23 

Από τα οποία: 
απασχ. σε κάποια µορφή 
“παιδικής εργασίας” 

 
 
186,3                       16 

 
 
 59,2                          18 

 
 
245,5                        16 

Από τα οποία: 
στις χείριστες µορφές 
παιδικής εργασίας 
παιδιά σε επικίνδυνες 
δουλειές 
παιδιά απασχολούµενα 
σε άνευ όρων  
χείριστες µορφές 
παιδικής εργασίας 

 
 
   -                            - 
 
111,3                       9 
 
 
 
   -                           - 

 
 

- - 
 

  59,2             18 
 
 
 
    -                               - 

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

 
Πηγή: ILO  estimates for 2000 and World Population Prospects: The 2000 Revision. Vol.2. The sex and age distribution 
           of the world population (New York, United Nations, 2001). 

 

 Το ποσοστό των εργαζόµενων αγοριών και κοριτσιών είναι 

περίπου το ίδιο µέχρι την ηλικία των 14 ετών, αλλά µετά τα 14 το 

ποσοστό των αγοριών εµφανίζεται αυξηµένο. Επίσης, το ποσοστό των 

αγοριών είναι µεγαλύτερο στην κατηγορία των παιδιών που 

απασχολούνται σε επικίνδυνες µορφές εργασίας, (πίν.2-3), (∆ΟΕ, 2003). 

                                              Πίνακας 2 

 
Παιδική εργασία ανά τύπο χείριστης µορφής παιδικής εργασίας 
 
Τύπος Σύνολο παιδιών ανά τον κόσµο (σε εκ.) 
Καταναγκαστική και υποχρεωτική εργασία λόγω χρέους 
Αναγκαστική επιστράτευση και εµπλοκή 
σε πολεµικές συρράξεις  
Πορνεία και πορνογραφία 
Άλλες απαγορευµένες δραστηριότητες 
∆ουλεµπόριο παιδιών 
Σύνολο 

5,7 
 

0,3 
1,8 
0,6 
1,2 
8,4 

 
Πηγή: Εκτιµήσεις της ∆ΟΕ, βασισµένες σε ποικίλες δευτερεύουσες πηγές. 
 

 

 

 

 

                                        Πίνακας 3 
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Κατανοµή της παιδικής εργασίας ανά περιφέρεια-ποσοστό 
εργαζόµενων παιδιών στο σύνολο του παιδικού πληθυσµού 

Περιφέρεια Οικονοµικά  
ενεργά 

παιδιά (σε εκ.) 

Ποσοστό 
στο σύνολο 
ανά τον κόσµο 

Ποσοστό οικονοµικά  
ενεργών παιδιών 
στο σύνολο του 

παιδικού πληθυσµού 
Αναπτυγµένες (βιοµηχ.) χώρες 
Μεταβατικές οικονοµίες 
Ασία και χώρες του Ειρηνικού 
Λατινική Αµερική και 
Καραϊβική 
Υποσαχάρια Αφρική 
Μέση Ανατολή και Β. Αφρική 
Σύνολο 

2,5 
2,4 

      127,3 
        17,4 
        48 
        13,4 
       211 

1 
1 

            60 
              8 
            23 
              6 
              - 

2    
4 

                 19 
                 16 
                 29 
                 15 
                 16 

 
Πηγή: ∆ΟΕ Γραφείο Στατιστικής: στοιχεία από διάφορες εθνικές πηγές. 
 

 

 

 

 

 Εάν αφαιρέσουµε τον αριθµό των οικονοµικά ενεργών παιδιών 

στις αναπτυγµένες και τις µεταβατικές οικονοµίες από το σύνολο των 

211 εκ., θα δούµε ότι στις αναπτυσσόµενες χώρες το 2000 δούλευαν 206 

εκ. παιδιά. Εάν συγκρίνουµε την κατάσταση το 1995 µε αυτή του 2000, 

ίσως καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι ο αριθµός των οικονοµικά 

ενεργών παιδιών (5-14 ετών) στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες έχει 

µειωθεί στο διάστηµα αυτό από 250 σε 206 εκ. και εποµένως η 

κατάσταση έχει βελτιωθεί σε πολλές χώρες. 

 Το ποσοστό  ανηλίκων που εργάζονται στο σύνολο του παιδικού 

πληθυσµού µιας χώρας, πρέπει να θεωρείται πλέον µέγεθος – κλειδί και 

δείκτης της οικονοµικής και κοινωνικής της ανάπτυξης. 

 Επίσης, δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η εµπλοκή των παιδιών 

στην αγορά εργασίας κάθε άλλο παρά στατική είναι, ότι δηλαδή αλλάζει 

διαρκώς. Παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο και τη δουλειά ή 

επιστρέφουν, µετακινούνται ανάµεσα σε διαφορετικού τύπου και 

έντασης εργασίες, ανάλογα µε την εποχή, τις άµεσες χρηµατικές ανάγκες 
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της οικογένειας, καθώς και ανάλογα µε το πού υπάρχουν ευκαιρίες 

δουλειάς. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, η αγορά εργασίας ανηλίκων 

εξελίσσεται διαρκώς µέσα στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης και των 

δηµογραφικών αλλαγών καθώς και των αλλαγών ως προς τη στάση 

απέναντι στο φαινόµενο. 

 

 

2.1 Οι τοµείς απασχόλησης ανηλίκων 

 

 Μελέτες για τις αναπτυσσόµενες χώρες µας λένε ότι η µεγάλη 

πλειονότητα (70%) των “οικονοµικά ενεργών” παιδιών απασχολούνται 

στη γεωργία, την αλιεία, τη θήρα και τη δασοκοµία. Λιγότερο από 9% 

απασχολούνται στη βιοµηχανία και το ίδιο ποσοστό στο χονδρικό και 

λιανικό εµπόριο, στα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. Ακολουθεί ο τοµέας 

των κοινοτικών, κοινωνικών και προσωπικών υπηρεσιών 

συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης των παιδιών ως οικιακών 

βοηθών (6,5%) και ο τοµέας των µεταφορών, αποθήκευσης και 

επικοινωνιών (4%). Ποσοστό 3% των παιδιών απασχολούνται στον 

τοµέα των κατασκευών καθώς και στα ορυχεία και λατοµεία (σχ.3). 
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Σχήµα 3 

 
 

Κατανοµή εργαζόµενων παιδιών ανά τοµέα της οικονοµίας 
 Κατανοµή εργαζόµενων 

παιδιών ανά τοµέα της 
οικονοµίας 

Κατανοµή εργαζόµενων 
αγοριών ανά τοµέα της 

οικονοµίας 

Κατανοµή εργαζόµενων 
κοριτσιών ανά τοµέα της 

οικονοµίας 
Γεωργία, θήρα, δασοκοµία 

και αλιεία 

70,4% 68,9% 75,3% 

Βιοµηχανία 8,3% 9,4% 7,9% 
Χονδρικό και λιανικό 
εµπόριο, εστιατόρια και 
ξενοδοχεία 

8,3% 10,4% 5% 

Κοινοτικές, κοινωνικές και 
προσωπικές υπηρεσίες 

6,5% 4,7% 8,9% 

Μεταφορές, αποθήκευση και 
τηλεπικοινωνίες 

3,8% 3,8% - 

Κατασκευές 1,9% 2% 1,9% 
Ορυχεία, µεταλλεία και 
λατοµεία 

0,8% 1% 0,9% 

Πηγή: K. Ashagrie, Statistics on working children and hazardous child labor in brief (Geneva, ILO, 1997). 

 

 

 Η πλειονότητα των εργαζόµενων παιδιών απαντάται στους τοµείς 

της άτυπης οικονοµίας ή παραοικονοµίας, η οποία εκτείνεται σε όλους 

τους τοµείς της οικονοµίας και ενίοτε συνδέεται στενά µε τους 

επίσηµους τοµείς παραγωγής. 

 Στη γεωργία λ.χ. οργανωµένες εµπορικές εκµεταλλεύσεις 

αναθέτουν µέρος της παραγωγής σε µικρής κλίµακας οικογενειακές 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις . 
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 Στη βιοµηχανία, το εργοστάσιο µιας πολυεθνικής επιχείρησης 

µπορεί να χρησιµοποιεί εξαρτήµατα ή υλικά που προέρχονται από µικρά 

εργοστάσια ή µέσω υπεργολάβων από οικογένειες που δουλεύουν κατ’ 

οίκον. 

         Οι περισσότερες µικρές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από άτυπο 

εργασιακό περιβάλλον, επικίνδυνες συνθήκες, φτηνή (και ενίοτε µη 

αµειβόµενη) εργασία, συµπεριλαµβανοµένης και παιδικής και σχετικά 

χαµηλή παραγωγικότητα και χαµηλή αποδοτικότητα επενδύσεων. Όπου 

οικονοµικές δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη µεταλλεύµατος, η αλιεία, η 

κατ’ οίκον παραγωγή και η αλυσιδωτή εργασία δεν υπόκεινται σε 

ρυθµίσεις, δεν φορολογούνται και η απασχόληση σε αυτές δεν είναι 

αναγνωρισµένη, τα παιδιά που εµπλέκονται σε αυτές θεωρείται ότι 

απασχολούνται στην άτυπη οικονοµία ή παραοικονοµία (∆ΟΕ, 2003). 

          Ο τοµέας της γεωργίας συγκεντρώνει την πλειονότητα των 

φτωχών του κόσµου, που δουλεύουν ατέλειωτες ώρες για µια πενιχρή 

ανταµοιβή κάτω από επικίνδυνες και δύσκολες συνθήκες. 

 Παρότι η απασχόληση των παιδιών στη γεωργία µπορεί όντως να 

είναι φυσιολογική και χρήσιµη για την κοινωνικοποίηση των παιδιών σε 

πολλές χώρες, συχνά η πραγµατικότητα είναι πολύ σκληρή. Στις Ινδίες 

λόγου χάριν, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο συνδυασµός υποσιτισµού και 

γεωργικής απασχόλησης ανακόπτει την ανάπτυξη του παιδιού 

καθιστώντας το ανίκανο αργότερα να κερδίζει τα προς το ζην. Ανάλογα 

φαινόµενα παρατηρούνται και στις Φιλιππίνες. Επικίνδυνη επίσης για τα 

παιδιά µπορεί να είναι και η επεξεργασία γεωργικών προϊόντων όπως το 

ξεφλούδισµα, το κόψιµο και το τρίψιµο καρυδιών, γιατί τα παιδιά 

κόβονται, ερεθίζεται το δέρµα τους, κουράζονται υπερβολικά και 

υποφέρουν από πόνους γιατί στέκονται ώρες όρθια. Ως προς τα φύλα, 

τόσο αγόρια όσο και κορίτσια συµβάλλουν στη δουλειά των ενηλίκων 
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γυναικών στη γεωργία, εκτελώντας ωστόσο διαφορετικές εργασίας που 

απαιτούν διαφορετική προσπάθεια. Στο αγροτικό Μπαγκλαντές π.χ. τα 

κορίτσια αρχίζουν να δουλεύουν νωρίτερα και απασχολούνται 

περισσότερες ώρες από τα αγόρια (∆ΟΕ, 2003). 

 Στις Η.Π.Α. ο ακριβής αριθµός εργαζόµενων παιδιών στις φάρµες 

δεν είναι γνωστός, υπολογίζεται όµως ότι φτάνει τις 800.000 (Taylor, 

1973,σ.5). Στις περιόδους της συγκοµιδής χιλιάδες παιδιά δουλεύουν 

πίσω από τους γονείς µαζεύοντας καρπούς στα καλάθια. Όπως αναφέρει 

ο Taylor (1973), η απασχόληση στις αγροτικές καλλιέργειες αρχίζει σε 

µικρή ηλικία 5 και 6 χρόνων και αρχικά ταυτίζεται µε το παιχνίδι. 

Σταδιακά όµως, ενσωµατώνονται στην παραγωγική διαδικασία και 

αποκτούν δεξιότητες. Στην ηλικία των 9 και 10 χρόνων επιβλέπουν τα 

µικρότερα αδέλφια τους και αποτελούν σηµαντικούς βοηθούς των 

γονιών τους στη συγκοµιδή και µεταφορά προϊόντων. Στην ηλικία των 

11 και 12 χρόνων αρχίζουν πραγµατικά να εργάζονται, αν και οι 

συνθήκες εργασίας δεν είναι πάντα εύκολες. Πολλές φορές, απαιτείται να 

σκύβουν στα γόνατα ώρες ολόκληρες, προκειµένου να µαζέψουν πατάτες 

ή φράουλες κάτω από δυνατό ήλιο. Άλλοτε πάλι, κινδυνεύουν από 

τραυµατισµούς χρησιµοποιώντας διάφορα αγροτικά µηχανήµατα(Taylor, 

1973, σ. 5). 

 Στις Η.Π.Α. η γεωργία παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσοστό 

εργατικών ατυχηµάτων σε παιδιά κάτω των 18 ετών, περίπου 42,7% 

όλων των ατυχηµάτων σε αυτή την ηλικιακή οµάδα (∆ΟΕ, 2003). Η 

παιδική εργασία στη γεωργία συχνά αποτελεί σηµαντικό ποσοστό του 

εργατικού δυναµικού που απασχολείται στην εµπορική γεωργία η οποία 

συνδέεται µε τις παγκόσµιες αγορές του κακάο, του καφέ, του 

βαµβακιού, του καουτσούκ και άλλων εµπορευµάτων. Μελέτες στη 

Βραζιλία, την Κένυα και το Μεξικό έδειξαν ότι παιδιά κάτω των 15 ετών 
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αποτελούν το 25% έως 30% του συνόλου των εργαζόµενων στην 

παραγωγή διαφόρων γεωργικών εµπορευµάτων. 

 Πρόσφατες εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Προγράµµατος Εξάλειψης 

της (µη ανεκτής) Παιδικής Εργασίας (IPEC), έδειξαν εντυπωσιακές 

οµοιότητες µεταξύ των παιδιών που απασχολούνται στη γεωργία: 

• Οι γονείς έχουν χαµηλό επίπεδο µόρφωσης, 

• Τα περισσότερα παιδιά παρακολουθούν το σχολείο, αλλά 

δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα ή στις διακοπές, 

• Οι αποδοχές των παιδιών περιλαµβάνονται σε αυτές των γονέων και 

• Τα παιδιά δεν θέλουν να δουλεύουν, αλλά είναι υποχρεωµένα να 

συµβάλλουν στα έξοδα του νοικοκυριού και στα έξοδα του 

σχολείου (∆ΟΕ, 2003). 

        Η συµβολή των παιδιών είναι επίσης ευρέως διαδεδοµένη στην 

αλιεία µικρής κλίµακας, που παίζει αποφασιστικό ρόλο στην 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. Στο Ελ Σαλβαδόρ τα παιδιά δουλεύουν 

σε µικρές οικογενειακές ή ιδιωτικές αλιευτικές µονάδες όπου αγόρια και 

κορίτσια µαζεύουν οστρακόδερµα, τα δε κορίτσια τα πωλούν κιόλας. Και 

για τα δύο φύλα η δουλειά αυτή αρχίζει πολύ πριν κλείσουν τα δέκα τους 

χρόνια. Στις Φιλιππίνες, τα παιδιά ψαρεύουν βουτώντας – δουλειά 

εξαιρετικά επικίνδυνη για λογαριασµό µεγάλων αλιευτικών σκαφών. 

Στην ανατολική Ταϊλάνδη, τα παιδιά δουλεύουν στην ταξινόµηση των 

ψαριών ανά είδος, σε εργοστάσια και ως πληρώµατα αλιευτικών 

σκαφών. Εκτελούν ένα ευρύ φάσµα εργασιών και συχνά λείπουν µήνες 

ολόκληρους (∆ΟΕ, 2003). 

         Πολλοί ανήλικοι δουλεύουν άτυπα κατ’ οίκον συναρµολογώντας 

εξαρτήµατα ή κάνοντας την τελική επεξεργασία προϊόντων για 

λογαριασµό διαφόρων επιχειρήσεων. Στις επιχειρήσεις αυτές 
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περιλαµβάνεται ένα ευρύ φάσµα από υφαντουργίες, µονάδες παραγωγής 

ενδυµάτων και υποδηµάτων, µέχρι επιχειρήσεις πυροτεχνηµάτων και 

σπίρτων σε πολλές χώρες του κόσµου. 

 Μια συγκριτική µελέτη για την Ασία (που καλύπτει τις Ινδίες, την 

Ινδονησία, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη), έδειξε ότι η 

παραγωγή έχει µετατοπιστεί από τα εργοστάσια στα σπίτια για προϊόντα 

που ξεκινούν από χαλιά και είδη δέρµατος και φτάνουν µέχρι σπόρους 

υβριδίων. Με αυτόν τον τρόπο µειώθηκε το κόστος εργασίας, αφού πια η 

δουλειά γίνεται από γυναίκες και παιδιά, ιδίως κορίτσια. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις µεγαλύτερα παιδιά δούλευαν σκυµµένα 20 έως 30 ώρες την 

εβδοµάδα και ανέφεραν, ότι πονούσε η πλάτη τους (∆ΟΕ, 2003). 

 Αναπτυγµένες χώρες έχουν επίσης παιδιά απασχολούµενα στη 

µεταποίηση. Στην Πορτογαλία, όπου δουλεύει σηµαντικός αριθµός 

παιδιών στην υφαντουργία, στον κλάδο ενδύµατος και στην 

υποδηµατοποιία, η κυβέρνηση έχει εντάξει τον έλεγχο του προβλήµατος 

στις άµεσες προτεραιότητές της(∆ΟΕ, 2003). 

 Στη Νότια Ιταλία, παιδιά δουλεύουν σε µικρά βιοµηχανικά / 

κατασκευαστικά εργαστήρια κάτω από επικίνδυνες συνθήκες για 

µισθούς πολύ κατώτερους από τους αντίστοιχους των ενήλικων 

συναδέλφων τους. Στην Ισπανία, εκτιµάται ότι δουλεύουν 200.000 

παιδιά κάτω των 14 ετών, πολλά σε µικρές επιχειρήσεις που δουλεύουν 

για λογαριασµό υπεργολάβων, ιδίως στην υποδηµατοποιία (∆ΟΕ, 2003). 

 Στην Ινδία, περίπου 50.000 παιδιά κάτω των 14 ετών δουλεύουν 

στα υαλουργεία και στα ταπητουργεία. Μικρά παιδιά µε δάκτυλα 

πρησµένα, µε άρρωστους πνεύµονες και παραµορφωµένη σπονδυλική 

στήλη κάθονται γονατιστά για ώρες στοιβαγµένα σε στενούς χώρους για 

να υφαίνουν τα ωραιότερα και ακριβότερα χαλιά στον κόσµο (Κέντρο 

Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ). 
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           Παιδιά που δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί. Τα περισσότερα 

παιδιά αυτής της κατηγορίας είναι 12 έως 17 ετών, ορισµένα µόλις 5 ή 6 

χρόνων. Η πλειονότητα είναι κορίτσια, αλλά υπάρχουν και αγόρια. Τα 

παιδιά αυτά ζουν συχνά αποµονωµένα και µακριά από τους γονείς τους, 

είναι έρµαια των εργοδοτών τους και συχνά στερούνται ψυχολογικής 

υποστήριξης, καλής τροφής και εκπαίδευσης, ενώ δουλεύουν πολλές 

ώρες και πληρώνονται ελάχιστα και σε είδος. Συχνά είναι θύµατα βίας 

(∆ΟΕ, 2003). 

 Η κυβέρνηση της Αϊτής αναφέρει ότι 250.000 παιδιά φτωχών 

οικογενειών δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί, δηλαδή σηµαντικό ποσοστό 

του παιδικού πληθυσµού της χώρας. Στη Βραζιλία, την Κολοµβία και το 

Εκουαντόρ 20% των κοριτσιών ηλικίας 10 έως 14 ετών είναι οικιακοί 

βοηθοί, ενώ στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό ακόµη µεγαλύτερο 

(∆ΟΕ, 2003). 

         Οι τοµείς των κατασκευών, των ορυχείων και των λατοµείων 

είναι οι πιο επικίνδυνοι για τα παιδιά, αν και πιθανόν απασχολούν τον 

µικρότερο αριθµό παιδικών εργατικών χεριών. 

Στις αναπτυγµένες χώρες η απασχόληση στις κατασκευές κρύβει 

πολλούς κινδύνους για τα παιδιά. Στη Ν. Ζηλανδία, µία µελέτη 

αποκάλυψε ότι ο τοµέας αυτός έχει το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό 

τραυµατισµών εφήβων (∆ΟΕ, 2003). Στην Ιταλία µια πρόσφατη έρευνα 

της Confederazione Generale Italiana del Lavono (CGIL) έδειξε ότι από 

τα 400.000 εργαζόµενα παιδιά ηλικίας 11-14 ετών το 10% 

απασχολούνται στις κατασκευές. 

 Μια έρευνα της IPEC στη Μαδαγασκάρη έδειξε ότι το 53% των 

παιδιών που δουλεύουν σε µικρές επιχειρήσεις εξόρυξης και σε µικρά 

λατοµεία ήταν 12χρονα παιδιά ή ακόµα µικρότερα. Στη Γουατεµάλα και 
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στην Ενωµένη ∆ηµοκρατία της Τανζανίας, τα παιδιά δουλεύουν στο 

πλευρό των γονιών τους σπάζοντας πέτρα για την παραγωγή χαλικιού. Σε 

πολλές χώρες του κόσµου απασχολούνται επίσης παιδιά στην 

πλινθοποιία, όπου συχνά δουλεύουν καταναγκαστικά ως θύµατα του 

θεσµού της προσωπικής δουλείας λόγω χρέους ή στα πλαίσια του 

συστήµατος οικογενειακής παραγωγής όπως σε χώρες της Λατινικής 

Αµερικής (∆ΟΕ, 2003). 

 

 Ως χείριστες µορφές απασχόλησης ανηλίκων θεωρούνται: 

 

α.  Η καταναγκαστική επιστράτευση παιδιών 

 

 Ο αριθµός των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών που 

εξαναγκάσθηκαν ή παρακινήθηκαν είτε από κρατικές, είτε από µη 

κρατικές στρατιωτικές µονάδες να πάρουν τα όπλα ή να υπηρετήσουν ως 

µεταφορείς, αγγελιοφόροι, µάγειροι ή σεξουαλικοί σκλάβοι ,εκτιµάται 

ότι φτάνει τις 300.000 ,από τα οποία 120.000 µόνο στην Αφρική. Αυτά 

τα παιδιά είναι µέχρι 8 χρόνων (∆ΟΕ, 2003). 

 Υπάρχουν άφθονα παραδείγµατα παιδιών και εφήβων που 

συµµετείχαν καταναγκαστικά σε πολεµικές συρράξεις, στη Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη το 1996, παιδιά 16-18 ετών σχηµάτισαν ταξιαρχίες 

καταναγκαστικών έργων: έσκαβαν χαρακώµατα, µετέφεραν εφόδια, 

µετέφεραν νεκρούς και τραυµατίες, σχηµάτιζαν ανθρώπινες ασπίδες, 

θέριζαν σπαρτά, έκοβαν ξύλα για φωτιά και δούλευαν σε εργοστάσια 

χωρίς αµοιβή. Ας σηµειωθεί, ότι τα περισσότερα προέρχονταν από 

κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες µεταξύ των µουσουλµάνων, των 

Κροατών και των Τσιγγάνων Ρόµα (∆ιεθνής Οργανισµός Υπεράσπισης 

των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ενάντια στη δουλεία, 2003). 
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β. Εµπορική σεξουαλική εκµετάλλευση ανηλίκων 

 

 Αυτή η χειρότερη µορφή παιδικής εργασίας απεικονίζει πόσο 

ευάλωτα είναι τα ανίσχυρα παιδιά και πόσο εκτεθειµένα στην 

εκµετάλλευση από τους ενήλικες. Πολλά παιδιά που είναι χρήστες 

ναρκωτικών, έχουν απαχθεί, έχουν κακοποιηθεί ή και πουληθεί από τους 

γονείς τους ή άλλους συγγενείς και µπορεί να καταλήξουν στην 

εκµετάλλευση µέσω πορνείας, παραγωγή πορνογραφίας ή 

πορνογραφικών θεαµάτων. Τα παιδιά µπορεί να υποκύψουν στις 

ερωτικές ορέξεις των ενηλίκων είτε µε την πειθώ είτε απειλούµενα. 

Σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών από τους δασκάλους τους στο 

κλειστό περιβάλλον του σχολείου , είναι διαδεδοµένο φαινόµενο στην 

υποσαχάρια Αφρική. 

 Εξάλλου, σε διάφορες µεταβατικές οικονοµίες η πορνεία που 

ασκείται από παιδιά, όπως στη Ρωσία, όπου 12-15% των πόρνων στη 

Μόσχα εκτιµάται ότι είναι κάτω των 18 ετών ,συχνά συνδέεται µε την 

εσωτερική µετανάστευση και τη µετανάστευση σε ξένες χώρες (∆ΟΕ, 

2003). 

 Υπάρχουν ενδείξεις, ότι η εµπορική σεξουαλική εκµετάλλευση 

αγοριών αυξάνεται. Μια πρόσφατη στατιστική εκτίµηση στο Ελ 

Σαλβαδόρ βρήκε ότι το ένα τρίτο των παιδιών που πέφτουν θύµατα 

σεξουαλικής εκµετάλλευσης είναι αγόρια 14-17 χρόνων(∆ιεθνής 

Οργανισµός Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων δικαιωµάτων ενάντια στη   

δουλεία , 2003). 

 

 

 



 39

 

γ. Παιδιά που µετέχουν σε παράνοµες δραστηριότητες 

 

 Υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιµες πληροφορίες για παιδιά που 

εµπλέκονται σε παράνοµες επιχειρήσεις, όπως στην παραγωγή και 

εµπορία ναρκωτικών. Χώρες που αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα 

εµπορίου ναρκωτικών από την Κολοµβία µέχρι την Καµπότζη και από 

τις Η.Π.Α. µέχρι τη Ρωσία, γνωρίζουν ότι ανήλικοι µπορούν να 

εµπλακούν σε τέτοιες δραστηριότητες. 

 Σε έρευνα µε αντικείµενο τα παιδιά του δρόµου στην Αγία 

Πετρούπολη, 6% δήλωσαν ότι δούλευαν επειδή χρειάζονταν λεφτά για 

ναρκωτικά (∆ΟΕ, 2003). 
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Η παιδική εργασία (2000) 

 
 Από 5 έως 9 ετών 

σε ποσοστό επί τοις εκατό της 
ηλικιακής τάξης 

Από 10 έως 14 ετών  
σε ποσοστό επί τοις εκατό 
της ηλικιακής τάξης 

Λατινική Αµερική και Καραϊβική 10,6% 21,5% 

Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή 10,8% 19,6% 

Υποσαχάρια Αφρική 23,6% 34,7% 

Ανατολική  Ευρώπη και πρώην 
Σοβιετική Ένωση 

3,1% 4,2% 

Ασία και χώρες του Ειρηνικού 
Ωκεανού 

12,3% 26,5% 

 

 
 

 Από 5 έως 9 ετών  
σε  εκατοµµύρια 

Από 10 έως 14 ετών 
σε εκατοµµύρια 

Λατινική Αµερική και Καραϊβική 5,8 11,6 

Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή 4,8 8,4 

Υποσαχάρια Αφρική 20,9 27,1 

Ανατολική Ευρώπη και πρώην  
Σοβιετική Ένωση 

0,9 1,5 

Ασία και χώρες του Ειρηνικού  
Ωκεανού 

40 87,3 

 
Πηγή: Νέες παγκόσµιες εκτιµήσεις για την παιδική εργασία. ∆ιεθνές Πρόγραµµα για την εξάλειψη της παιδικής 
           εργασίας, ∆ιεθνής Οργανισµός Εργασίας (∆ΟΕ), Γενεύη, Απρίλιος 2002. 
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2.2 Παιδιά του δρόµου 

 

 Αν και η παραοικονοµία χαρακτηρίζεται καµιά φορά αόρατη, 

παιδιά που δουλεύουν στους δρόµους των πόλεων σε όλο τον κόσµο, 

είναι µάλλον η πιο ορατή όψη της παιδικής εργασίας. Οι δραστηριότητές 

τους ποικίλλουν – είναι µικροπωλητές, γυαλίζουν παπούτσια, 

καθαρίζουν παρµπρίζ, επιδιορθώνουν λάστιχα αυτοκινήτων, είναι 

συλλέκτες ό,τι φαγώσιµο βρουν στα σκουπίδια και ρακοσυλλέκτες, 

αχθοφόροι, κ.ά. Τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν κινδύνους τόσο από τη 

δουλειά αυτή καθαυτή όσο και από το περιβάλλον, την κυκλοφορία των 

τροχοφόρων, τα αέρια που εκπέµπουν, την έκθεσή τους στις καιρικές 

συνθήκες, την ανασφάλεια, την παρενόχληση και τη βία. Μπορεί να 

συµµετέχουν σε οικογενειακές ή άλλες άτυπες επιχειρήσεις και δίκτυα ή 

µπορεί να είναι αυτοαπασχολούµενα. Η δουλειά στους δρόµους συχνά 

συνδέεται µε κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες. Μια έρευνα του  

Συµβουλίου της Ευρώπης σε 24 χώρες, διαπίστωσε µεγαλύτερο αριθµό 

παιδιών του δρόµου σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες µετά την κατάρρευση 

του κοµµουνιστικού συστήµατος. Έρευνες δρόµου που έγιναν στη 

Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη της Ρωσικής Οµοσπονδίας, έδειξαν ότι 

τα αγόρια αποτελούν το 75% και τα κορίτσια το 25% των παιδιών του 

δρόµου. Στις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες το ποσοστό των 

αγοριών είναι ακόµα µεγαλύτερο.(Συµβούλιο της Ευρώπης, 2002). 
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 Έρευνα της UNICEF για τα παιδιά του δρόµου στην Ελλάδα 

 

Σε 5.800 υπολογίζονται περίπου τα παιδιά, στην Ελλάδα, που ζουν 

και εργάζονται το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας τους στους δρόµους, τα 

λεγόµενα “παιδιά των φαναριών”. Τα παιδιά αυτά είναι από 2 έως 15 

ετών, ελληνόπουλα και µετανάστες που αποφέρουν, κατά τις 

συντηρητικότερες εκτιµήσεις, περίπου 1 δισεκατοµµύριο δραχµές το 

µήνα στους “εργοδότες” τους. 

Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία 

ΑΛΚΟ για λογαριασµό της UNICEF, στο διάστηµα 17 έως και 29 

Νοεµβρίου 2000. Η έρευνα ήταν ποσοτική – απογραφική και διεξήχθη 

µε τη µέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων σε 75 γεωγραφικούς τοµείς 

του Λεκανοπεδίου Αττικής. 

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

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

περίπου ηλικίας έως 5 ετών, 44,1% του συνόλου είναι Έλληνες πολίτες, 

ενώ τα υπόλοιπα παιδιά είναι µετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα µας.  

Ειδικότερα, το 23,6% του συνόλου είναι Έλληνες τσιγγάνοι, το 

11,4% Έλληνες µουσουλµάνοι, το 28,1% είναι αλβανικής καταγωγής, 

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

διάφορες άλλες εθνικότητες. Το 40,4% των παιδιών είναι Χριστιανοί 

Ορθόδοξοι, 33,4% Μουσουλµάνοι, ενώ το 13,8% δήλωσε πως δεν ξέρει 

το θρήσκευµά του. Τα παιδιά αυτά δραστηριοποιούνται σε όλο το 

Λεκανοπέδιο, κατοικούν σε υπόγεια,  σκηνές, πρόχειρους καταυλισµούς, 

ακόµα και σε βαγόνια, εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα κ.λ.π., ενώ το 2% 

δηλώνουν άστεγα.  

Τα παιδιά δεν δραστηριοποιούνται στις περιοχές που κατοικούν, 

πράγµα που σηµαίνει ότι καθηµερινά µετακινούνται προς τις περιοχές 



 43

που τα συναντάµε. Ελάχιστα (20%) πηγαίνουν σχολείο, ενώ ένα 

σηµαντικό µέρος αυτών βρίσκεται στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς του 

και δηλώνουν άγνοια, για το αν η εγκατάστασή τους είναι µόνιµη ή 

προσωρινή στη χώρα µας. Πολλά παιδιά, δηλώνουν ότι “εργοδότης” τους 

δεν είναι κάποιος από τους γονείς τους και τους επιβάλλονται τιµωρίες, 

αν δεν θελήσουν να πάνε για δουλειά ή κάνουν µικρή είσπραξη. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι πολλά παιδιά δήλωσαν σαν τιµωρίες, εκτός από το 

ξύλο, το γεγονός ότι δεν τους δίνουν φαγητό να φάνε ή ότι τα απειλούν 

να τα διώξουν από το µέρος που διαµένουν. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών αυτών δηλώνει ότι 

βρίσκονται στους δρόµους κι “εργάζονται” όλη σχεδόν την ηµέρα, 

αρκετά από αυτά εργάζονται και τη νύχτα και εκτός µικρών εξαιρέσεων 

έχουν περιορισµένες φιλοδοξίες κι όνειρα για το µέλλον τους που 

προκύπτουν από το αίσθηµα ανασφάλειας και φόβου που νιώθουν, 

καθώς και την αίσθηση σε µεγάλο µέρος αυτών ότι βρίσκονται 

προσωρινά στην Ελλάδα.  

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

είσπραξη κάθε παιδιού ανέρχεται περίπου σε 20 Ευρώ, το 20% των 

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

αλλά δεν µπορεί να πάει σχολείο, ένα µικρό ποσοστό θέλει να 

σπουδάσει, ενώ ένας αριθµός παιδιών στην ερώτηση “τι θα κάνεις όταν 

µεγαλώσεις” απάντησε: θέλω να έχω φαγητό να τρώω (UNICEF, 2000). 
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“Τι θα κάνω όταν µεγαλώσω” 

 

 

Έρευνα της UNICEF, 2000 
 

 
 Σύνολο Αγόρια Κορίτσια 

Έµπορος-πλανόδιος 6,2% 7,7% 3,8% 
Να πάει σχολείο- να σπουδάσει 1,8% 1,0% 3,0% 
Επιστήµονας ( γιατρός κ.λ.π) 5,0% 4,4% 6,0% 
∆άσκαλος - δασκάλα 3,5% 0,5% 8,4% 
Εργάτης- αγρότης- ναυτικός 4,1% 6,0% 4,4% 
Τεχνίτης (ξυλουργός κ.λ.π) 3,5% 5,3% 0,5% 
Σερβιτόρος-πωλητής-κοµµώτρια 3,2% 1,2% 6,5% 
Αεροπόρος - αστυνοµικός 2,6% 3,6% 1,1% 
Οδηγός φορτηγού 1,5% 2,0% 0,6% 
Ποδοσφαιριστής- µανεκέν 1,4% 2,0% 0,3% 
Ηθοποιός- µουσικός 2,4% 3,9% 1,6% 
Τραγουδιστής/στρια 2,3% 1,7% 3,3% 
Να βρει µια καλή δουλειά  2,3% 2,7% 3,5% 
Να έχει φαγητό 0,2% 0,3% 0,1% 
 Ό,τι κάνει και τώρα 3,6% 3,% 4,1% 
Να κάνει οικογένεια, παιδιά 4,3% 0,3% 10,6% 
Να γυρίσει στη χώρα του 2,2% 2,7% 1,4% 
Να πάει σε άλλη χώρα (ΗΠΑ) 0,5% 0,7% 0,3% 
Να έχει δικό του µπαρ-καφέ ,% 2,7% 1,4% 
Άλλο 1,4% 1,7% 0,3% 
Τίποτα 2,1% 1,4% 3,3% 
∆εν ξέρει 36,2% 37,3% 34,5% 
∆εν απάντησε 7,5% 8,5% 6,0% 
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Έρευνα της UNICEF για την παιδική εκµετάλλευση για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα ,2001 

 

Σύµφωνα µε τα κύρια συµπεράσµατα της έρευνας που διενήργησε 

κατ’ εντολή της UNICEF η εταιρία ΚΑPΑ RESEARCH για την παιδική 

εκµετάλλευση στην Ελλάδα το Νοέµβριο του 2001: 

 

• Η παιδική εκµετάλλευση είναι µία έννοια που συνδέεται στη χώρα 

µας µε την παιδική εργασία, αλλά και µε την παιδική πορνεία. 

• Οι επτά σε κάθε εκατό Έλληνες, δήλωσαν ότι έχουν υπόψη τους 

κάποιο ή κάποια παιδιά που είχαν πέσει θύµατα εκµετάλλευσης. 

• Εξ όσων γνωρίζουν θύµατα παιδικής εκµετάλλευσης οι µισοί 

(49,2%) αναφέρθηκαν σε περιστατικά παιδικής εργασίας, το 33,8% 

αναφέρθηκε σε περιστατικά πορνείας και το 15,4% σε άλλες µορφές 

εκµετάλλευσης. 

• Ως πιο ευάλωτα στην παιδική εκµετάλλευση θεωρούνται τα παιδιά 

των µεταναστών / προσφύγων (45,4%), ακολουθούν τα παιδιά 

διαλυµένων οικογενειών (31,1% )και τέλος αναφέρονται παιδιά των 

Tσιγγάνων µε ποσοστό 14,8%. 

• Ο εξαναγκασµός από τους γονείς για ίδιο οικονοµικό όφελος 

θεωρείται ως η σηµαντικότερη αιτία για το φαινόµενο της παιδικής 

εργασίας (53,3%). 

• Ως δεύτερη σε σηµαντικότητα αιτία παιδικής εργασίας αναφέρεται 

η ύπαρξη οργανωµένων παράνοµων κυκλωµάτων (26,6%). 

• Η πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύει ,ότι τόσο οι περιπτώσεις της 

παιδικής εργασίας, όσο και οι περιπτώσεις της παιδικής πορνείας 



 46

είναι τόσες πολλές στην χώρα µας, ώστε αποτελούν κοινωνικά 

προβλήµατα. 

• Ωστόσο, µόνο το 30,5% θεωρεί ότι η παιδική εκµετάλλευση στην 

Ελλάδα είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες. 

• Αξίζει να σηµειωθεί ,ότι οι 7 περίπου στους 10 Έλληνες κρίνουν 

την νοµοθεσία, που υπάρχει στη χώρα µας γύρω από το θέµα της 

παιδικής εκµετάλλευσης, ως ανεπαρκή.  

 

Σύµφωνα µε τους µετανάστες: 

 

• Η πλειοψηφία των ερωτώµενων µεταναστών (65,5%), συµφωνεί 

πως “τα παιδιά των µεταναστών πέφτουν συχνά θύµατα 

εκµετάλλευσης”. 

• Η καταναγκαστική / παράνοµη εργασία εµφανίζεται ως η κυριότερη 

µορφή παιδικής εκµετάλλευσης στην κοινότητα των µεταναστών, 

σε ποσοστό 67,8% έναντι της παιδικής πορνείας που εµφανίζεται ως 

δεύτερη µορφή παιδικής εκµετάλλευσης, σε ποσοστό 16,1%. 

• Τα χρήµατα που κερδίζουν τα εργαζόµενα παιδιά των µεταναστών 

προορίζονται κυρίως για την οικονοµική ενίσχυση της οικογένειας 

τους. “Βοηθούν την οικογένειά τους”, απαντά το 38,5%. 

• Οι συνθήκες εργασίας των εργαζόµενων παιδιών των µεταναστών 

φαίνεται να είναι οι εξής: “πολλές ώρες” για το 43,4% των 

ερωτηθέντων, “επικίνδυνες – τραυµατισµοί / ατυχήµατα” για το 

20,2%, “ανθυγιεινές – µολύνσεις / ασθένειες” για το 13,1%. 

• Προκειµένου για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

εκµετάλλευσης των παιδιών τους, οι µετανάστες απαιτούν από το 
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ελληνικό κράτος “να τους βοηθήσει οικονοµικά ώστε να µη 

χρειάζεται να εργάζονται τα παιδιά τους”, σε ποσοστό 35,2%. “Να 

φροντίσει ώστε όλα τα παιδιά των µεταναστών να πηγαίνουν στο 

σχολείο”, ζητά το 22,7% των ερωτώµενων. 

• Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των γονέων, περίπου τέσσερα στα δέκα 

(37,9%) εργαζόµενα παιδιά δεν πηγαίνουν καθόλου στο σχολείο. 

• Σε ότι αφορά στις συνθήκες εργασίας των παιδιών τους, πέντε 

στους δέκα γονείς (51,7%) δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εργάζονται 

“πολλές ώρες”. 

 

Σύµφωνα µε τους Τσιγγάνους 

 

• Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τσιγγάνων (56,4%) θεωρεί πως τα 

παιδιά τους πέφτουν συχνά θύµατα εκµετάλλευσης. 

• Η καταναγκαστική / παράνοµη απασχόληση εµφανίζεται ως η 

κυριότερη µορφή παιδικής εκµετάλλευσης στην κοινότητα των 

τσιγγάνων σε ποσοστό 44,1%. 

• Σύµφωνα µε τη σειρά συχνότητας εµφάνισης, οι µεγαλύτεροι 

κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα εργαζόµενα παιδιά των 

τσιγγάνων είναι: “η σύλληψη από την αστυνοµία” (60,2%), “η βία” 

(32,7%), “ο τραυµατισµός” (31,8%), “οι ασθένειες (ηπατίτιδα, 

AIDS κ.α.)”, (18,5%), “η σεξουαλική κακοποίηση” και “ο θάνατος” 

σε ποσοστό 3,8% για τον κάθε κίνδυνο. 

• Αν και οι εφτά στους δέκα περίπου τσιγγάνους (68,2%), θεωρούν 

ότι “το σχολείο βοηθά στην απαλλαγή από τη φτώχεια και στην 

πρόοδο των παιδιών”, εντούτοις η φοίτηση στο σχολείο 

εµφανίζεται, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, αρκετά προβληµατική. 
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Τα προβλήµατα αφορούν τόσο στη µαθησιακή διαδικασία όσο και 

στη διακριτική συµπεριφορά εις βάρος των τσιγγανοπαίδων. 

• Ως πρώτο πρόβληµα, οι τσιγγάνοι εντοπίζουν “τη διάκριση / 

αποµόνωση των παιδιών τους από τους συµµαθητές τους” σε 

ποσοστό 36,7%. Τα “µαθησιακά προβλήµατα”, αναδεικνύονται ως 

το δεύτερο πρόβληµα σε ποσοστό 32,7%. 

• Στην ερώτηση “τα δικά σας παιδιά εργάζονται;”, πάνω από τους 

πέντε στους δέκα τσιγγάνους (54,8%) δηλώνουν “ναι”. “Όχι”, 

δηλώνει το 44,6%. 

• Σύµφωνα µε την άποψη των τσιγγάνων γονέων, η πλειοψηφία των 

εργαζοµένων τσιγγανοπαίδων (40,4%), απασχολείται στη δουλειά 

του πατέρα. Το 13,3% απασχολείται στη δουλειά κάποιου άλλου 

συγγενή, το 12,0% απασχολείται στη δουλειά κάποιου γνωστού/ 

φίλου, ενώ ένα ποσοστό 6,6% εργάζεται στη δουλειά ενός ξένου 

προς την οικογένεια προσώπου. 

• Η εργασία στερεί από τα παιδιά των τσιγγάνων το δικαίωµα στην 

εκπαίδευση. Πάνω από τα εννέα στα δέκα εργαζόµενα παιδιά 

(91,43%) πηγαίνουν στο σχολείο µερικές φορές το µήνα, ενώ το 

82,42% δεν πηγαίνει ποτέ στο σχολείο. “Μερικές φορές την 

εβδοµάδα” πηγαίνει στο σχολείο το 71,88% των εργαζοµένων 

τσιγγανοπαίδων, ενώ καθηµερινά φοιτά στο σχολείο µόνο το 

34,62% των παιδιών. 

 

2.3 Eπιδράσεις στην υγεία των εργαζόµενων   ανηλίκων 

 

 Ο κίνδυνος εργατικών ατυχηµάτων µε σοβαρούς τραυµατισµούς 

και µε θανατηφόρα έκβαση πολλές φορές εµφανίζεται µε µεγάλη 
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συχνότητα σε ανήλικους εργαζόµενους. Στοιχεία έρευνας που 

πραγµατοποίησε το Global Burden of Diseases Study (GBDS) το 1998, 

καταγράφουν 6 εκατοµµύρια εργατικά ατυχήµατα µεταξύ των 

εργαζόµενων παιδιών σε όλο τον κόσµο, φανερώνοντας ότι οι συνθήκες 

εργασίας των ανηλίκων είναι συχνά περισσότερο επικίνδυνες από εκείνες 

των ενήλικων εργαζόµενων. 

 Εξάλλου, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1997 από τους 

Davis και Shelley στις Η.Π.Α., σε 800.000 παιδιά και εφήβους που 

απασχολούνταν σε αγροτικές καλλιέργειες, παρατηρήθηκε καθηµερινή 

επικινδυνότητα. 

 Παρόµοια, προηγούµενη έρευνα του Wilk το 1993, είχε δείξει 

υψηλά ποσοστά ασθενειών του αναπνευστικού συστήµατος καθώς και 

ερεθισµούς του δέρµατος και των µατιών οφειλόµενες σε φυτοφάρµακα 

και άλλα χηµικά που χρησιµοποιούνται για ψεκασµούς των αγρών και 

που επιδρούν βλαπτικά στους νεαρούς καλλιεργητές, δηµιουργώντας 

ακόµα και καρκινοπάθειες και επιφέροντας τελικά το θάνατο. 

 Μια έρευνα για παιδιά µεταξύ 13 και 17 ετών που εργάζονταν πριν 

ή µετά από το σχολείο στη ∆ανία, Φιλανδία, Νορβηγία και Σουηδία στο 

διάστηµα 1997-98 αποκάλυψε ποσοστά τραυµατισµών σε εργατικά 

ατυχήµατα που κυµαίνονται µεταξύ 3% και 19%. Στη ∆ανία τα ποσοστά 

εργατικών ατυχηµάτων µεταξύ παιδιών που απασχολούνται στην 

αγροτική οικονοµία είναι υψηλότερα από ότι σε άλλους τοµείς της 

οικονοµίας (∆ΟΕ, 2003). Εξάλλου, σε έρευνα της ∆ΟΕ το 1997, σε 

επιλεγµένες χώρες διαπιστώθηκε ότι το µέσο ποσοστό των παιδιών που 

παθαίνουν τραυµατισµούς και ασθένειες κατά τη διάρκεια της εργασίας, 

διαµορφώνεται ως εξής ανά τοµέα της οικονοµίας: 25,6% στις 

κατασκευές (34,8% µεταξύ των κοριτσιών), 18,1% στις µεταφορές, 

αποθήκευση και επικοινωνίες, 15,9% στα ορυχεία και λατοµεία (20,8% 
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στα κορίτσια) και 12,2% στην αγροτική οικονοµία (15,5% στα κορίτσια). 

Σε όλους αυτούς τοµείς, µε εξαίρεση τις µεταφορές, τα ποσοστά ήταν 

σηµαντικά υψηλότερα στα κορίτσια από ότι στα αγόρια . 

 Ακόµη και φαινοµενικά ελαφρές δουλειές µπορεί να είναι 

επικίνδυνες για παιδιά εξαντληµένα στο τέλος µιας µακράς µέρας 

δουλειάς. Εκτός από αυτό η έλλειψη ωριµότητας και πείρας µπορεί να 

κάνει τα παιδιά να πάρουν ή να δεχτούν ρίσκα που οι µεγαλύτεροι 

συνάδελφοί τους θα απέφευγαν, ενώ κινδυνεύουν δουλεύοντας µε 

µηχανήµατα και εργαλεία που είναι σχεδιασµένα για ενήλικες και όχι 

προσαρµοσµένα στις δικές τους σωµατικές και διανοητικές ικανότητες  

(Global March Against Child Labour, 2003).  .
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2.4    Έρευνες για την εργασία ανηλίκων 

 Σε παγκόσµια κλίµακα 

 

Προκειµένου να αναλυθεί, το µε παγκόσµιες διαστάσεις, φαινόµενο της 

εργασίας ανηλίκων, πραγµατοποιήθηκαν διάφορες έρευνες σε παγκόσµια 

κλίµακα ,οι οποίες συνέβαλαν στην µελέτη του. Παραθέτουµε ορισµένες 

από αυτές αµέσως παρακάτω. 

• Στο Εκουαδόρ πραγµατοποιήθηκε έρευνα, η οποία ανέλυσε τα 

χαρακτηριστικά της εργασίας ανηλίκων 10-17 χρόνων. Οι 

µεταβλητές της έρευνας περιλάµβαναν το φύλο, την ηλικία, την 

αγροτική ή αστική περιοχή, την αµοιβή και την παρακολούθηση στο 

σχολείο καθώς και χαρακτηριστικά της οικογένειας όπως το 

µορφωτικό επίπεδο και  τον τοµέα απασχόλησης του αρχηγού του 

νοικοκυριού, την εθνικότητα και την παρουσία άλλων παιδιών. Μετά 

τη διεξαγωγή της, διαπιστώθηκε ότι τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

του νοικοκυριού είχαν επίδραση στην πιθανότητα να εργάζονται οι 

ανήλικοι και να παρακολουθούν το σχολείο. Η επίδραση αυτή όµως 

ήταν µεγαλύτερη στις αστικές από ότι στις αγροτικές περιοχές. 

Επίσης, στις αγροτικές περιοχές τα αγόρια εµφανίζονται σε 

µεγαλύτερη συχνότητα από ότι τα κορίτσια να εργάζονται και 

παράλληλα να πηγαίνουν στο σχολείο (Lopez – Acevedo, 2002). 

• Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2001 στην Ισπανία, βρέθηκε ότι 

πολλά παιδιά εργάζονται σε κατασκευές, στη γεωργία, στις 

µεταφορές και στις δηµόσιες υπηρεσίες. Παιδιά εργαζόµενα σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες 

ατυχηµάτων. Επίσης, βρέθηκε έλλειψη συγκεκριµένων µέτρων για τις 
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βιοµηχανίες στις οποίες τα παιδιά έχουν υψηλά ποσοστά 

ατυχηµάτων, καθώς και ανεπαρκής οργάνωση των τοπικών γραφείων 

εργασίας (U.S. General Accounting Office, 2002). 

• Στοιχεία από έρευνα στη Βραζιλία το 1996, δείχνουν ότι περισσότερα 

αγόρια εργάζονται, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Από τα παιδιά 

που εργάζονται και πηγαίνουν στο σχολείο,  τα κορίτσια έχουν 

καλύτερες επιδόσεις , ακόµα και αν δουλεύουν περισσότερες ώρες. 

Επίσης, τα κορίτσια µπαίνουν στην αγορά εργασίας σε µικρότερη 

ηλικία και εργάζονται κυρίως ως οικιακοί βοηθοί (Gustafson, 2002). 

• Σε ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς που δόθηκε σε εφήβους το 

2001,στις ΗΠΑ, ερευνήθηκαν οι ψυχολογικές επιπτώσεις της 

εργασίας σε ανήλικους. Βρέθηκε, ότι η απασχόληση συνδέεται µε 

µεγαλύτερη κατάθλιψη, όχι καλές σχέσεις µε τους γονείς και τους 

φίλους, λιγότερος χρόνος επαφής µε την οικογένεια, συνήθεια 

καπνίσµατος και χαµηλές σχολικές επιδόσεις (Largie, 2001). 

• Εθνική έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε αµερικανικές οικογένειες το 

2001, εξετάζοντας την απασχόληση εφήβων 14 έως 17 ετών. Από 

σύντοµες αναφορές φαίνεται, ότι οι οικογένειες που έχουν 

εργαζόµενα παιδιά, τυγχάνουν µικρότερης ή σπανιότερης κοινωνικής 

προστασίας. Επιπλέον, οι ανήλικοι αυτών των οικογενειών 

εργάζονται περισσότερες ώρες σε σχέση µε εφήβους άλλων 

οικογενειών (Brown, 2001). 

• Η σχέση µεταξύ φτώχειας και παιδικής εργασίας αναλύθηκε σε 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Γκάνα το 1997, σε παιδιά 

ηλικίας 9-14 ετών, καλύπτοντας 14.514 νοικοκυριά. Στην έρευνα 

αυτή, διαπιστώθηκε ότι αν και κατά πλειοψηφία τα παιδιά πηγαίνουν 

σχολείο, η επικίνδυνη εργασία ανηλίκων αυξάνεται καθώς µεγαλώνει 

η ηλικία, εκτεινόµενη από 1,2% στην ηλικία των 9 χρόνων µέχρι 
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5,9% στην ηλικία των 14 χρόνων. Τα παιδιά αγροτικών περιοχών 

εµπλέκονται περισσότερο σε επιβλαβείς εργασίες, το ίδιο και τα 

κορίτσια σε σχέση µε τα αγόρια καθώς και παιδιά φτωχότερων 

οικογενειών (Blunch, 2000). 

• Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. το 1970, 

διαπιστώθηκε ότι 301.000 ανήλικοι ηλικίας 15-17 χρόνων 

απασχολούνται παράνοµα, παίρνοντας ιδιαίτερα χαµηλούς µισθούς 

(Kruse, Mahoney, 2000). 

• Σε έρευνα στη Μανίλα το 1999, διερευνήθηκε η αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στην οικογένεια, στην παιδική εργασία και στη 

µετανάστευση. ∆ιαπιστώθηκε, ότι ανήλικοι εργαζόµενοι φτωχών 

οικογενειών, ωθούνται πιο συχνά στη µετανάστευση (Camacho , 

1999). 

• Σε έρευνα του Κογκρέσου το 1998, στην Καλιφόρνια, στη Φλόριντα 

και στο Βέρµοντ σε ανήλικους εργαζόµενους 14-17 ετών, 

διαπιστώθηκε ότι παιδιά που εργάζονται στη γεωργία απολαµβάνουν 

λιγότερης προστασίας από ότι τα παιδιά που εργάζονται σε 

βιοµηχανίες. 

• Έρευνα που έγινε για δύο δεκαετίες στη Μ. Βρετανία, δείχνει ότι τα 

2/3 µε 3/4 των παιδιών έχουν αποκτήσει εργασιακή εµπειρία 

αµειβόµενης απασχόλησης πριν την ηλικία των 16 ετών (1996). 

Εξάλλου, πρόσφατες µελέτες στην Αγγλία και στη Σκοτία, 

βεβαιώνουν ότι 2,2-2,6 εκατοµµύρια παιδιά εργάζονται για κάποιο 

διάστηµα πριν τα 16 τους χρόνια (Hobbs et al., 1996). 

• Ανάλυση της εργασίας ανηλίκων στη Βραζιλία, δείχνει ότι οι γονείς 

στέλνουν τα παιδιά τους να εργαστούν αν η τωρινή ωφέλεια από την 

αµοιβή τους είναι µεγαλύτερη από τη µελλοντική ωφέλεια που θα 
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αποφέρει η αποφοίτησή τους από το σχολείο. Επίσης, οι σχετικές 

αναλύσεις φανερώνουν ότι το εισόδηµα κατά τη διάρκεια της 

ενήλικης ζωής είναι χαµηλότερο, όσο πιο νωρίς µπαίνει κανείς στην 

αγορά εργασίας (Emerson and Souza, 2003). 

• Στοιχεία έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο Περού από το 1994 ως 

το 1997, δείχνουν ότι αυξήθηκε η εργασία ανηλίκων. Αυτή η αύξηση 

βασίζεται στο συνδυασµό σχολείου και εργασίας περισσότερο, παρά 

στην εγκατάλειψη του σχολείου και στην πλήρη απασχόληση. Η 

σύνθεση όµως της οικογένειας είναι ένας παράγοντας, που µπορεί να 

επηρεάσει το συνδυασµό σχολείου – εργασίας (Dorabawila, 2002). 

• Έρευνα που έγινε το 2001 στο Μπαγκλαντές, δείχνει ότι η φτώχεια 

των νοικοκυριών και η στασιµότητα των εισοδηµάτων αποτελούν 

σηµαντικούς οικονοµικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την παιδική 

εργασία. Ωστόσο, δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν την αύξησή 

της και πρέπει να συνδυαστούν και µε πολιτιστικούς παράγοντες, 

όπως  η αποφυγή της τεµπελιάς (Delap, 2001). 

• Μια συγκριτική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη Χιλή µεταξύ 

1980 και 1990 σε παιδιά ηλικίας 6-17 χρόνων εξετάζει τη σχολική 

παρακολούθηση ανηλίκων που απασχολούνται σε οικογενειακές 

επιχειρήσεις και µη. Τα στοιχεία δείχνουν υψηλά ποσοστά 

εργαζόµενων παιδιών που παρακολουθούν παράλληλα το σχολείο, 

αλλά ταυτόχρονα και υψηλά ποσοστά εργαζόµενων παιδιών µε 

χαµηλή βαθµολογία, ιδιαίτερα στις πιο µικρές και στις πιο µεγάλες 

ηλικίες. Επιπλέον, εκείνα τα παιδιά που είναι πιο φτωχά, που 

κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και ανήκουν σε µονογονεϊκές 

οικογένειες µε αρχηγούς γυναίκες εµφανίζουν χαµηλότερη σχολική 

επίδοση. Από την άλλη πλευρά, τα κορίτσια βρίσκονται σε  

πλεονεκτική θέση από ότι τα αγόρια. Τέλος, το εθνικό ποσοστό 
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παιδικής εργασίας στη Χιλή είναι το χαµηλότερο µεταξύ των 

περιοχών της Λατινικής Αµερικής, αλλά διπλασιάζεται στις 

αγροτικές περιοχές (Munoz, 2001). 

• Έρευνα για την εξάπλωση της εργασίας ανηλίκων στη Ρωσία, δείχνει 

ότι µετά την κοινωνικοοικονοµική αναδιοργάνωση, περισσότερα 

παιδιά απασχολούνται, προκειµένου να ενισχύσουν το οικογενειακό 

εισόδηµα, δεδοµένου ότι η φτώχεια έχει αυξηθεί και οι ενήλικες 

εργαζόµενοι πληρώνονται σποραδικά. Οι ανήλικοι ωθούνται επίσης 

στην εργασία, εξαιτίας των πλεονεκτηµάτων που παρέχει η 

ιδιωτικοποιηµένη αγορά εργασίας και εξαιτίας των µειονεκτηµάτων 

της δηµόσιας εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι δουλεύουν ανεπίσηµα, 

ενώ κάποιοι αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης κυκλωµάτων 

οργανωµένου εγκλήµατος (Mansurov, 2001). 

• Στοιχεία έρευνας του 2000, στις Η.Π.Α. δείχνουν ότι αν και µειώθηκε 

η παράνοµη απασχόληση από τη δεκαετία του ’70, 154.000 ανήλικοι 

εξακολουθούν να απασχολούνται, παράνοµα, την εβδοµάδα και 

301.000 το χρόνο. Οι ώρες παράνοµης εργασίας ανηλίκων 

ανέρχονται στα 100 εκατοµµύρια το χρόνο, ενώ οι ανήλικοι που 

εργάζονται παράνοµα σε επικίνδυνες εργασίες κερδίζουν κατά µέσο 

όρο $1.38 την ώρα λιγότερα από ότι οι ανήλικοι που εργάζονται 

νόµιµα (Kruse and Douglas, 2000). 

• Ερευνώντας την υπόθεση ότι το µορφωτικό επίπεδο των παιδιών και 

των γονιών παίζει σηµαντικό ρόλο στη µείωση της παιδικής 

εργασίας, σχεδιάστηκε το 1995 έρευνα σε 3.809 παιδιά ηλικίας 10-14 

χρόνων, σε 150 χωριά του Μπαγκλαντές. Μια στατιστικά σηµαντική 

σχέση βρέθηκε µεταξύ της παιδικής εργασίας και των χρόνων 

σχολικής παρακολούθησης. Η ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο των 

γονιών,  το µορφωτικό επίπεδο των παιδιών,  η ιδιοκτησία γης και το 
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επάγγελµα των γονιών ήταν τα καθοριστικά στοιχεία επηρεασµού της 

παιδικής εργασίας. Τα χρόνια παρακολούθησης του παιδιού στο 

σχολείο είναι η µεταβλητή µε τη µεγαλύτερη επίδραση στην παιδική 

εργασία και ακολουθούν το µορφωτικό επίπεδο των γονιών (Nath  

and Hadi , 2000). 

• Στα πλαίσια µελετών για την εργασία ανηλίκων στην Ινδία, 

διαπιστώθηκε ότι τα µοντέλα εργασίας των κοριτσιών καθορίζονται 

από παραδοσιακούς – πολιτιστικούς παράγοντες, µε αποτέλεσµα ένα 

µεγάλο ποσοστό κοριτσιών που κάνουν οικιακές εργασίες να µη 

θεωρείται ότι δουλεύουν. Έτσι, προσπαθώντας η κυβέρνηση να 

περιορίσει την παιδική εργασία και να αυξήσει τον αριθµό των 

παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο, θεώρησε όλους τους ανήλικους 

που δεν παρακολουθούν το σχολικό πρόγραµµα ως εργαζόµενους και 

όχι απλά απασχολούµενους σε δουλειές του νοικοκυριού (Sinha Sh., 

2000). 

 

 Έρευνες για την εργασία ανηλίκων στον Ελληνικό χώρο 

 

• Στα πλαίσια µελέτης του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, 

πραγµατοποιήθηκε στη δεκαετία 1981-91 καταγραφή των 

απασχολούµενων παιδιών και εφήβων ηλικίας 14 µέχρι 19 ετών. 

∆ιακρίθηκαν 2 οµάδες ηλικιών: η 1η οµάδα 14 ετών και η 2η 15-19 

ετών. Καταγράφηκαν οι απασχολούµενοι κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας (Γεωργία, Αλιεία, Βιοµηχανία, Εµπόριο, κ.λπ.) και 

εργασιακών σχέσεων (µισθωτοί, εργοδότες, συµβοηθούντα µέλη σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις, κ.λπ.). 

Βρέθηκε ότι: οι συχνότεροι κλάδοι απασχόλησης και στις δύο οµάδες 

είναι αυτοί του γεωργικού τοµέα (α΄ οµάδα) και του εµπορίου 
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(β΄οµάδα). Το 1981, 34% των εργαζόµενων ανήκαν στην α΄ οµάδα 

και 33,3% στη β΄ οµάδα, ενώ το 1991 ήταν 22,5% και 28,4% 

αντίστοιχα. Ως προς τις εργασιακές σχέσεις πρόκειται κυρίως για 

µισθωτούς και συµβοηθούντα µέλη οικογενειακών επιχειρήσεων. 

Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι η παιδική εργασία µειώθηκε κατά τη 

δεκαετία 1981-91. Ο αριθµός ωστόσο των παιδιών και εφήβων που 

απασχολούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις παραµένει σταθερός 

και αποτελεί συχνά την αρχή για µια άλλη µορφή απαγορευµένης 

εργασίας, ενώ συνήθως δεν τηρούνται ωράρια και κανόνες 

προστασίας της υγείας και ασφάλειας των παιδιών. 

 Στην ίδια µελέτη υλοποιήθηκε καταγραφή των ατυχηµάτων παιδιών 

και εφήβων που απασχολούνται σε εξαρτηµένη εργασία. Υλικό 

αντλήθηκε από τη ∆/νση Στατιστικής του ΙΚΑ. Βρέθηκε, ότι το 1982 

το σύνολο των ατυχηµάτων ήταν 2.872 (63 για την 1η οµάδα ηλικίας 

14 ετών και  2.809 για τη 2η των ηλικιών 15-19 ετών). Το 1992 όµως, 

τα ατυχήµατα µειώθηκαν σε 447 (10 και 437 αντίστοιχα). 

Συµπερασµατικά, ο αριθµός των ατυχηµάτων στις παραπάνω ηλικίες 

απασχολούµενων σε εξαρτηµένη εργασία, υποπενταπλασιάστηκε. 

Εξετάζοντας την εργασία ανηλίκων σε τουριστικά επαγγέλµατα, 

παρατηρήθηκε ότι η αλµατώδης τουριστική ανάπτυξη τις τελευταίες 

δεκαετίες στη χώρα µας, συνέτεινε στη επιτάχυνση των ρυθµών 

ένταξης των ανηλίκων στο εργατικό δυναµικό, ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια των περιόδων εκείνων του έτους, που χαρακτηρίζονται από 

έντονη τουριστική κίνηση. Ειδικότερα, η απασχόληση των ανηλίκων 

στις τουριστικές περιοχές κινείται από νοµικής άποψης σε δύο 

επίπεδα. Στη σφαίρα της οικογενειακής επιχείρησης, όπου 

εµφανίζεται ως απασχόληση µε αµοιβή, οπότε γίνεται λόγος για 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, είτε ως µη αµειβόµενη απασχόληση 
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στα πλαίσια της υποχρέωσης του παιδιού για παροχή υπηρεσιών 

στους γονείς χωρίς αντάλλαγµα, όπως αυτή καθιερώνεται στο άρθρο 

1508 του Α.Κ. Στο πλαίσιο της παροχής εργασίας σε τρίτο, όπου 

προσλαµβάνει κυρίως το χαρακτήρα της σύµβασης εξαρτηµένης 

εργασίας (Κουκοβίνος , Κουσούνη, 1980 ). 

• Όπως προκύπτει από σύγκριση στατιστικών πινάκων των ετών 1977 

και 1987, που παρουσιάζονται στην ερευνητική εργασία της Ε. 

Αγάθωνος, παρατηρείται µείωση των απόλυτων αριθµών παιδικής 

εργασίας, όµως οι πίνακες αυτοί συµπεριλαµβάνουν µόνον την 

εξαρτηµένη µε αµοιβή εργασία και όχι την εργασία σε οικογενειακές 

επιχειρήσεις, σε αγροτικές επιχειρήσεις, τους λεγόµενους 

αυτοαπασχολούµενους ή όπου αλλού δεν καταγράφεται εργασία µε 

πάγια αµοιβή. ∆εν καταγράφεται επίσης η εργασία ανηλίκων που 

είναι οικονοµικοί πρόσφυγες. 

• Σε έρευνα που αφορά την εργασία ανηλίκων ηλικίας 14-18 ετών από 

την πρώην Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία που παρακολουθούν 

βραδινό σχολείο, οι µαθητές αυτοί απασχολούνται σε διάφορες 

εργασίες ως εξής: 21% σε µηχανουργικές εργασίες, 12% στις 

οικοδοµές, 30% σε διάφορες χειρωνακτικές εργασίες και 18% στις 

υπαίθριες αγορές (Παπακωνσταντίνου, ∆ελλασούδας, 1994). 

• Τέλος, τα πρώτα συµπεράσµατα µιας εκτεταµένης έρευνας του 

Πανεπιστηµίου του Αιγαίου ανάµεσα σε 3.029 παιδιά τριών 

ηλικιακών οµάδων (η έρευνα δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί) που 

αφορά 726 µαθητές Γυµνασίου, 310 µαθητές ∆ηµοτικού και 1993 

µαθητές Λυκείου των ∆ωδεκανήσων, δίνουν την παρακάτω εικόνα: 

(Βιτσιλάκη – Σορονιάτη, 1995). 
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 Εργασία µαθητών ηλικίας 11-18 ετών στα ∆ωδεκάνησα,1995. 

 
 Λύκειο 

15-18 ετών 
Αριθµός             % 

Γυµνάσιο 
13-15 ετών 

Αριθµός                 % 

∆ηµοτικό 
11-17 ετών 

Αριθµός              % 

Σύνολο 
11-18 ετών 

Αριθµός               % 
ΝΑΙ   565                  28    150                      21    109                   35     824                  27 
ΟΧΙ 1428                  78    576                      79    201                   65   2205                  73 
ΣΥΝ. 1993                 100    726                    100    310                 100   3029                100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.5 Νοµοθεσία της εργασίας ανηλίκων 
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 ∆ιεθνής νοµοθεσία εργασίας ανηλίκων 

 

 Οι πρώτες αντιδράσεις για την εργασία ανηλίκων εκδηλώθηκαν 

στην Αγγλία το 1796. Το 1902, το αγγλικό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα 

νόµο για τους µαθητευοµένους (Apprentice – Bill), που απαγόρευε τη 

νυχτερινή εργασία για τα παιδιά και περιόριζε σε δώδεκα ώρες την 

εργασία των νεαρών µαθητευόµενων. Ο νόµος του 1819, απαγόρευε την 

απασχόληση παιδιών κάτω των 9 χρόνων στα κλωστήρια και στα 

βαµβακουργεία. Η απαγόρευση αυτή µε το νόµο του 1833, επεκτάθηκε 

σε όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους, εκτός από τη µεταξουργία. Ο 

ίδιος νόµος περιόριζε τη διάρκεια της εργασίας για παιδιά ηλικίας 9-13 

χρόνων σε 48 ώρες την εβδοµάδα και για νεαρά άτοµα ηλικίας 14-18 

χρόνων σε 69 ώρες. Συγχρόνως, θεσπιζόταν υποχρεωτική σχολική 

φοίτηση από 2 ώρες την ηµέρα για όλα τα παιδιά κάτω των 14 χρόνων. 

Ακολούθησε η Γαλλία µε το νόµο του 1841, η Γερµανία και η Αυστρία 

µε τους νόµους του 1874. Τέλος, η ∆ιεθνής Συνδιάσκεψη υπέρ των 

εργατών που συνήλθε στο Βερολίνο το 1878 συµφώνησε σε µια σειρά 

µέτρων για την προστασία της παιδικής εργασίας (Ρηγίνος, 1995). 

 Το 1919, στην πρώτη συνεδρία της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης 

Εργασίας, στη Σύµβαση 5, καθιερώθηκε το 14ο έτος ως ελάχιστη ηλικία 

πρόσληψης παιδιών στη βιοµηχανία, ενώ στη Σύµβαση 6 ρυθµίστηκαν 

θέµατα που αφορούν τη νυχτερινή εργασία νέων απασχολούµενων στη 

βιοµηχανία. Ακολούθησε µια σειρά συµβάσεων για τη νοµική προστασία 

των παιδιών και ενδεικτικά αναφέρουµε τη σύµβαση 138 του 1973 που 

απαγορεύει την παιδική εργασία πριν τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και όχι κάτω των 15 ετών (∆ιεθνής  Οργάνωση Εργασίας, 

2003). 
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 Η σύνδεση µεταξύ των δικαιωµάτων του παιδιού και της 

επιβίωσης και ανάπτυξής τους, επιτεύχθηκε µε τη Σύµβαση των 

δικαιωµάτων του παιδιού το 1989, που επικυρώθηκε από 187 κράτη. Τα 

συµβαλλόµενα στη Σύµβαση κράτη έχοντας υπόψη τους τη ∆ιακήρυξη 

της Γενεύης του 1924 για τα δικαιώµατα του παιδιού αναγνωρίζουν ως 

παιδί (άρθρο 1) “κάθε ανθρώπινο ον µικρότερο των δεκαοκτώ ετών, 

εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

για το παιδί νοµοθεσία”. Στο άρθρο 32 της ίδιας Σύµβασης, 

αναγνωρίζεται το δικαίωµα του παιδιού να προστατεύεται από την 

οικονοµική εκµετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, 

που ενέχει κινδύνους ή που µπορεί να βλάψει την υγεία του ή τη 

σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική του ανάπτυξη. 

Η Σύµβαση καλεί τα κράτη µέλη: 

α. Να ορίζουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για την 

είσοδο στην επαγγελµατική απασχόληση. 

β. Να προβλέπουν µια κατάλληλη ρύθµιση των ωραρίων και των 

συνθηκών εργασίας. 

γ. Να προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες κυρώσεις για να 

εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος άρθρου 

(ΓΣΕΕ, Ινστιτούτο Νέων(ΙΝΕ), 2003). 

 Το 1999, υιοθετήθηκε από τη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη Εργασίας 

οµόφωνα η Σύµβαση περί των Χειρίστων Μορφών Παιδικής Εργασίας 

(182) και η αντίστοιχη Σύσταση (190). Η ταχύτητα επικύρωσης της 

Σύµβασης 182, δεν είχε προηγούµενο στην ιστορία της ∆ΟΕ: µέχρι το 

∆εκέµβριο του 2002 είχε επικυρωθεί από 115 κράτη µέλη, ενώ στο ίδιο 

διάστηµα µαζί µε την προηγούµενη επικυρώθηκε από 116 κράτη και η 

Σύµβαση 138 (∆ΟΕ, 2003). 
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 Το Μάιο του 2000, στα πλαίσια της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού υιοθετήθηκαν δύο Προαιρετικά Πρωτόκολλα: το 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία 

και την παιδική πορνογραφία που τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιανουαρίου 

2002 και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για την εµπλοκή των παιδιών 

κάτω των 18 ετών σε πολεµικές συρράξεις που τέθηκε σε ισχύ στις 12 

Φεβρουαρίου 2002 (∆ΟΕ, 2003). 

 Εξάλλου, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Στρασβούργο στις 9 ∆εκεµβρίου 1989, από 

τους αρχηγούς 11 κρατών- µελών διακηρύσσονται συγκεκριµένα στα 

σηµεία 20 και 22 τα εξής: 

“20. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για τους νέους και 

συγκεκριµένα κανόνων που θα τους εξασφαλίζουν εργασία χάρη στην 

κατάλληλη επαγγελµατική εκπαίδευση και µε παρεκκλίσεις για 

ορισµένες µόνο ελαφρές εργασίες, η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη 

εργασίας δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την ηλικία των 15 χρόνων. 

22. Πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την αναπροσαρµογή των 

κανόνων του εργατικού δικαίου, που ισχύουν για τους εργαζόµενους 

νέους, έτσι ώστε οι κανόνες αυτοί να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της ανάπτυξης των νέων και στις ανάγκες της επαγγελµατικής τους 

εκπαίδευσης και πρόσβασης στην εργασία. Πρέπει ιδίως να περιοριστεί η 

διάρκεια εργασίας των κάτω των 18 ετών εργαζοµένων – χωρίς να 

µπορεί να παρακαµφθεί ο εν λόγω περιορισµός µε προσφυγή σε 

υπερωρίες – και να απαγορευθεί η νυκτερινή εργασία εκτός από 

ορισµένες θέσεις απασχόλησης σαφώς καθορισµένες από τις εθνικές, 

νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις” (94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 

Ε.Ε., 22ας Ιουνίου 1994). 
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 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ αριθ. C 190 της 20-7-1987, σελ. 

44), συνοψίζει τα ζητήµατα σχετικά µε την εργασία των νέων και 

υπογραµµίζει συγκεκριµένα τις επιπτώσεις στην υγεία τους, την 

ασφάλειά τους, τη σωµατική και πνευµατική τους ανάπτυξη και επιµένει 

στην αναγκαιότητα να εκδοθεί οδηγία για την εναρµόνιση των σχετικών 

εθνικών νοµοθεσιών. 

Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε 

την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας 

και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, προβλέπει στο άρθρο 

15, ότι οι ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου πρέπει να 

προστατεύονται από τους κινδύνους που τις αφορούν ειδικότερα και ότι 

τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να θεωρούνται ως οµάδες ειδικού 

κινδύνου και πρέπει να ληφθούν µέτρα όσον αφορά την υγεία και την 

ασφάλειά τους. Επίσης, λόγω της ευάλωτης φύσης των παιδιών για να 

γίνονται δεκτά στην απασχόληση ή την εργασία να µην είναι µικρότερη 

η ηλικία τους από την ηλικία κατά την οποία λήγει η σχολική υποχρέωση 

πλήρους χρόνου, την οποία επιβάλλει η εθνική νοµοθεσία και υπό τους 

όρους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Οι παρεκκλίσεις αυτές 

δεν µπορούν σε καµιά περίπτωση να έχουν επιπτώσεις στην τακτική 

σχολική φοίτηση και στο όφελος από την εκπαίδευση. Επιπλέον, οι 

εργοδότες πρέπει να εγγυώνται στους ανήλικους συνθήκες εργασίας 

προσαρµοσµένες στην ηλικία τους. 

 Τα κράτη – µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, 

ώστε ο χρόνος εργασίας των εφήβων που συνεχίζουν τη σχολική τους 

φοίτηση να µην επηρεάζει αρνητικά την ικανότητά τους να 

παρακολουθούν επωφελώς την παρεχόµενη σε αυτούς διδασκαλία. 

Επιπρόσθετα, για τη εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας πρέπει να 

διαθέτουν ορισµένες ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης – ηµερήσιας, 
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εβδοµαδιαίας και ετήσιας – καθώς και διαλείµµατα εργασίας. Όσον 

αφορά την περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

η ποικιλοµορφία των πολιτιστικών, εθνικών, θρησκευτικών και άλλων 

παραγόντων στα κράτη – µέλη και ιδιαίτερα, εναπόκειται σε κάθε κράτος 

– µέλος να αποφασίσει τελικά εάν και σε ποιο βαθµό πρέπει να 

περιλαµβάνεται η Κυριακή στην εβδοµαδιαία ανάπαυση. Τέλος, η 

κατάλληλη εργασιακή πείρα µπορεί να συµβάλλει στην προετοιµασία 

των νέων για την επαγγελµατική κοινωνική ζωή τους ως ενηλίκων, υπό 

την προϋπόθεση ότι λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να αποφεύγονται βλάβες 

της υγείας και της αρµονικής ανάπτυξής τους (Πηγή: Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,2004). 

 

 

 Η Ελληνική νοµοθεσία της εργασίας ανηλίκων 

 

Η παρέµβαση του Ελληνικού Κράτους στην παιδική εργασία 

εκδηλώθηκε για πρώτη φορά µε το νόµο 3525 της 13ης Ιανουαρίου 1910, 

“Περί µεταλλείων”, µε τον οποίο απαγορεύτηκε η πρόσληψη “κορασίων 

και γυναικών”, σε υπόγειες ή νυκτερινές εργασίες µεταλλείων ή 

µεταλλουργείων. Επίσης, απαγορεύτηκε σε παιδιά ηλικίας 12-16 ετών να 

µεταφέρουν στον ώµο βάρος πάνω από 10 κιλά και σε νεαρά άτοµα 16-

18 ετών βάρος πάνω από 15 κιλά (Κορώνης, 1944,σ.48). 

Το 1920 δηµοσιεύθηκε νόµος, ο οποίος απαγόρευε στους µαθητές 

κάτω των 14 χρόνων να εγκαταλείπουν τις παραδόσεις στο σχολείο για 

να εργαστούν στα χωράφια. Η εργασία επιτρεπόταν µόνο πριν ή µετά τις 

ώρες του σχολείου και εφόσον δεν επηρεαζόταν µε οποιονδήποτε τρόπο 

η σχολική επίδοση . Ωστόσο, η σπουδαιότητα που είχε η εργασία των 

παιδιών για την οικογενειακή αγροτική εκµετάλλευση φαίνεται από ένα 
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νόµο του 1913, ο οποίος επέτρεπε το κλείσιµο, για ένα µήνα, των 

δηµοτικών σχολείων στις καπνοπαραγωγούς περιοχές, έτσι ώστε οι 

παραγωγοί να χρησιµοποιούν τα ανήλικα παιδιά τους στις 

καπνοκαλλιέργειες (Ρηγίνος,1995,σ.21). 

Σήµερα, η ελληνική νοµοθεσία για την εργασία ανηλίκων 

στηρίζεται σε διεθνείς συµβάσεις. Συγκεκριµένα, µε το νόµο 1182/1181 

(άρθρο 10, της σύµβασης 138) η Ελλάδα αναθεώρησε τις διεθνείς 

συµβάσεις των ετών 1919-1965 µε την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων. 

Η ισχύουσα νοµοθεσία για την εργασία ανηλίκων (Ν. 1837/89) είναι 

προσαρµοσµένη στις διατάξεις της 138 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, 

σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 14 ετών να 

εκτελούν ελαφρές εργασίες (ΓΣΕΕ, ΙΝΕ, 2003). 

Ειδικότερα, στο νόµο 1837/89, στο άρθρο 1, παράγραφος 1, 

αναφέρεται ότι ανήλικοι θεωρούνται όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους. 

Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

απασχόλησης ανηλίκων: 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 ανήλικοι που δεν έχουν 

συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να 

απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία. 

2. Ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες 

επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και εργασίες που 

βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εµποδίζουν την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

Εξάλλου, στο άρθρο 3, παρ. 1, αναφέρεται ότι µε άδεια της 

Επιθεώρησης Εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση ανηλίκων, που δεν 

έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε θεατρικές 

παραστάσεις, µουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 
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διαφηµιστικά προγράµµατα, επιδείξεις µόδας, ραδιοφωνικές ή 

τηλεοπτικές εγγραφές ή εκποµπές, εγγραφές σε βίντεο, 

κινηµατογραφικές λήψεις, καθώς και η χρησιµοποίησή τους ως 

µοντέλων, εφόσον δεν βλάπτεται η σωµατική και η ψυχική τους υγεία 

και η ηθική τους. 

Στο άρθρο 4 περί επαγγελµατικού προσανατολισµού, αναφέρεται 

ότι οι ανήλικοι πριν απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, εκτός από 

τις περιπτώσεις του άρθρου 3, πρέπει να παρακολουθήσουν 

προγράµµατα εξωσχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού. Τα 

προγράµµατα αυτά εκπονούνται και εφαρµόζονται από τον Οργανισµό 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), που χορηγεί στον ανήλικο 

βεβαίωση για το πρόγραµµα που παρακολούθησε. Βιβλιάριο εργασίας 

δεν εκδίδεται χωρίς τη βεβαίωση αυτή. 

Στο άρθρο 5, παρ. 1, ορίζεται ότι ανήλικοι που δεν έχουν 

συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ανήλικοι που 

φοιτούν σε γυµνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελµατικές 

σχολές, δηµόσιες ή ιδιωτικές, αναγνωρισµένες από το κράτος, δεν µπορεί 

να απασχολούνται περισσότερο από έξι ώρες την ηµέρα και τριάντα 

ώρες την εβδοµάδα. 

Παρ. 5 η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων απαγορεύεται. 

Στο άρθρο 6, ορίζονται τα περί αµοιβής και σύµφωνα µε την παρ. 

1 οι ανήλικοι εργαζόµενοι αµείβονται µε βάση το κατώτατο τουλάχιστον 

ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, που προβλέπεται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας κατ’ αναλογία των ωρών απασχόλησής 

τους. 

Στο άρθρο 7 περί αδειών, ορίζεται ότι οι ανήλικοι εργαζόµενοι 

δικαιούνται κανονικής άδειας κατά την περίοδο των θερινών σχολικών 

διακοπών σε συνεχείς ηµέρες. Επίσης, ανεξάρτητα από το χρόνο 
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απασχόλησής τους, όταν είναι συγχρόνως και µαθητές ή σπουδαστές σε 

αναγνωρισµένη σχολή, δικαιούνται για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις 

άδεια µέχρι 14 ηµέρες, χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη αλλά από τον 

ΟΑΕ∆. 

Στο άρθρο 8, παρ. 1, ορίζεται ότι οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να 

απασχολούνται, αν δεν είναι εφοδιασµένοι µε βιβλιάριο εργασίας, ειδικό 

για τη συγκεκριµένη εργασία ή οµάδα εργασιών. 

Στο άρθρο 9, ορίζεται ότι οι εργοδότες που απασχολούν ανήλικους 

οφείλουν να τηρούν σχετικό µητρώο µε στοιχεία αυτών, ενώ το άρθρο 10 

αναφέρει την τήρηση µητρώου ανηλίκων από κάθε αρµόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας. 

Τέλος, στο άρθρο 13, παρ. 2, καθορίζονται ειδικές ιατρικές 

εξετάσεις που απαιτούνται για ορισµένες εργασίες. Οι εξετάσεις αυτές 

διενεργούνται: α) κάθε δώδεκα µήνες µέχρι να συµπληρωθεί το 18ο έτος 

της ηλικίας των ανηλίκων, β) σε χρονικά διαστήµατα µικρότερα από το 

δωδεκάµηνο, κατά την κρίση γιατρού ή της αρµόδιας Επιθεώρησης 

Εργασίας σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας και γ) σε περίπτωση 

αλλαγής εργασίας (Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, τ. 1ο, αρ. φυλ. 85, 23-3-

1989). 

Όσον αφορά τις εργασίες και τις δραστηριότητες στις οποίες 

απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι, µε το άρθρο 4 του Ν. 

3144/2003 “Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης 

και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 111/Α) 

εκφράζεται η πρόθεση της πολιτείας να προχωρήσει στη λήψη ειδικών 

µέτρων και στην ανάπτυξη συστηµατικής και συντονισµένης δράσης για 

την προστασία των ανηλίκων και την εξάλειψη των χειρότερων µορφών 

παιδικής εργασίας, κατ’ εφαρµογή των προβλέψεων της 182 ∆ιεθνούς 

Σύµβασης Εργασίας. 
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 Τέλος, όσον αφορά τη σχέση εργασίας ανηλίκων και 

εκπαιδευτικής νοµοθεσίας που αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 16, παρ. 3 και 112, παρ. 4 του Συντάγµατος και το 

Νόµο 309/1976 “Περί γενικής εκπαιδεύσεως” ορίζεται σαν υποχρεωτική 

εκπαίδευση η 9ετής που περιλαµβάνει το ∆ηµοτικό σχολείο και το 

Γυµνάσιο. Οι ανήλικοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για φοίτηση 

στο Γυµνάσιο, µόλις συµπληρώσουν το 16ο έτος. Στα Νυχτερινά 

Γυµνάσια γίνονται δεκτά µόνο µαθητές που αποδεδειγµένα εργάζονται 

την ηµέρα για βιοπορισµό (Κουκούλη, 1980). 

 

 

 Παραβιάσεις των δικαιωµάτων των εργαζόµενων ανηλίκων 

στην Ελλάδα 

 

 Οι συνεργαζόµενες οργανώσεις Ελληνικό Παρατηρητήριο των 

Συµφωνιών του Ελσίνκι (ΕΣΠΕ) και Ελληνική Οµάδα για τα δικαιώµατα 

των Μειονοτήτων (ΕΟ∆Μ) έδωσαν στη δηµοσιότητα την 1η 

Φεβρουαρίου 2002, τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του 

ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του Παιδιού στην Ελλάδα. Μεταξύ των άλλων 

παρατηρήσεων εντοπίστηκαν τα εξής προβλήµατα όσον αφορά την 

εργασία ανηλίκων: 

α. Πεντάχρονη καθυστέρηση στην υποβολή έκθεσης και µη διάδοσή 

της στην Ελλάδα. Απουσία βασικού κειµένου για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και αναφορών στην υλοποίηση της Σύµβασης για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού. Ανεπαρκής γνώση και κατανόηση της 

Σύµβασης από παιδιά, επαγγελµατίες που εργάζονται µε παιδιά, 

διαφορετικές εθνικιστικές, θρησκευτικές, γλωσσικές ή 
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πολιτισµικές οµάδες και απουσία µετάφρασής τους στις γλώσσες 

των τελευταίων. 

β. Απουσία ενηµερωµένων και ολοκληρωµένων στατιστικών 

στοιχείων, συντονιστικού φορέα και συνολικού σχεδίου δράσης 

για τα δικαιώµατα του παιδιού στην Ελλάδα, καθώς και ανεπαρκή 

κονδύλια για την υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών. 

γ. Ασυνέπεια στο όριο ηλικίας του ανήλικου από το νόµο, που 

άλλοτε είναι 17 και άλλοτε 18 ετών (διαφοροποίηση δυσµενής για 

τα παιδιά: 17 στον ποινικό κώδικα και στη στρατολόγηση, 18 στον 

αστικό κώδικα, ενώ πρέπει να είναι παντού 18). 

δ. Μεγάλος αριθµός παιδιών κάτω των 15 χρόνων που εργάζονται 

και παιδιών του δρόµου. 

ε. Ανησυχία για τη διακίνηση παιδιών για σεξουαλική εκµετάλλευση 

και τη µη προστασία αγοριών πόρνων . 

 Επιπλέον, το µεγαλύτερο ποσοστό των νεαρών απασχολούµενων 

που καταγράφηκε το 1996 (225 παιδιά ηλικίας 14 ετών και 9.210 έφηβοι 

15-19 ετών στη Θεσσαλονίκη, 4.316 και 118.101 αντίστοιχα σε 

ολόκληρη τη χώρα) δεν απολαµβάνει τα εργασιακά του δικαιώµατα και 

πέφτει θύµα εκµετάλλευσης κυρίως σε θέµατα ωραρίου, συνθηκών 

εργασίας και ασφάλισης (ΓΣΕΕ, 2003). 

 

 

 

 

 

2.6 Στατιστικά στοιχεία για την εργασία ανηλίκων στην Ελλάδα 
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          Τα στατιστικά δεδοµένα για την εργασία των ανηλίκων είναι 

ανεπαρκή. Ο ακριβής αριθµός των παιδιών που εργάζονται, είτε υπό 

νόµιµες, είτε υπό παράνοµες συνθήκες δεν είναι απόλυτα 

εξακριβωµένος, γεγονός που αποτελεί και το βασικότερο εµπόδιο στην 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της παιδικής απασχόλησης. Η Γραµµατεία 

Νέων της ΓΣΕΕ, εκτιµά ότι το 1995 ο αριθµός των εργαζόµενων παιδιών 

σε διάφορες µορφές απασχόλησης, ξεπερνούσε τα 200.000 άτοµα. Απ’ 

αυτά οι 140.000 έφηβοι και παιδιά καταγράφονται ως “συµβοηθούντα 

µέλη της οικογένειας”, ενώ θεωρείται ότι 150.000 παιδιά µέχρι 13 ετών 

εργάζονταν (Γραµµατεία Νέων ΓΣΕΕ, 1995). Σ’ αυτές τις κατηγορίες θα 

πρέπει να συµπεριλάβουµε τους Τσιγγάνους, τους Μουσουλµάνους, τους 

Αλβανούς, τους Πόντιους, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται σε 

επικίνδυνα επαγγέλµατα ( στα µηχανουργεία, στις οικοδοµές, τους 

δρόµους κ.λ.π). 

         Επίσης, τα στοιχεία της ΕΣΥΕ µας πληροφορούν ότι 15.000 από 

τους 140.000 περίπου µαθητές κάθε χρόνο, εγκαταλείπουν το σχολείο 

πριν ολοκληρώσουν τη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση. Το δε ποσοστό 

των εργαζόµενων µαθητών στο σύνολο των απασχολούµενων εφήβων το 

1996, ήταν γύρω στο 3%( ΕΣΥΕ, 1996). 

           Η επέκταση της παραοικονοµίας, της εργασίας µε το κοµµάτι στο 

σπίτι(φασόν) και η εισροή αλλοδαπών εργαζόµενων είναι παράγοντες , 

που µπορούν να ευνοήσουν µια τάση αύξησης της απασχόλησης των 

ανηλίκων. Επιπλέον, σηµαντική είναι η απασχόληση παιδιών στο 

πλαίσιο οικογενειακών δραστηριοτήτων (π.χ σε αγροτικές καλλιέργειες). 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ από έρευνα του εργατικού δυναµικού το 

1996, που παρουσιάστηκαν στο περιοδικό “Εργασία” του ΟΑΕ∆, 

εργάζεται το 0,6% των 14χρονων παιδιών και το 9,8% των εφήβων 15-
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19 χρόνων, χωρίς να αναφέρονται παιδιά που εργάζονται στις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, τα παιδιά των γεωργών και των 

κτηνοτρόφων, τα τσιγγανόπουλα και χιλιάδες άλλοι ανήλικοι που 

προέρχονται από οµάδες που βρίσκονται στο οικονοµικό και κοινωνικό 

περιθώριο.(ΕΣΥΕ, 1996). 

(Πίνακας 1) 

             ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Κατηγορίες οικονοµικής 
∆ραστηριότητας 

Ηλικία 

 14 ετών 15-19 ετών 
Γεωργία, κτηνοτροφία κλπ  3053 22.798 
Αλιεία 30 679 
Βιοµηχανία - 32 
Ορυχεία, Λατοµεία 556 16.740 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, 
φυσικού αερίου και νερού 

- 58 

Κατασκευές 273 8.857 
Εµπόριο 664 16.373 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 199 8.074 
Μεταφορές κλπ - 1.766 
Τράπεζες - 448 
Άλλες δραστηριότητες 41 3.654 
Παροχή υπηρεσιών - 4.384 
Οικιακό προσωπικό - 397 
ΣΥΝΟΛΟ 4816 83.989 

   

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1996. 

 

 

 

 

Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 1, η συντριπτική πλειοψηφία των 

παιδιών 14 χρόνων (3.053 από 4.816 συνολικά), δηλ. ποσοστό 63,4% 

εργάζεται στην αγροτική παραγωγή, και ακολουθεί το εµπόριο (664), η 
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βιοµηχανία (556) και η οικοδοµή (237). Στην αµέσως επόµενη ηλικιακή 

κατηγορία 15-19 χρόνων, (22.798) εργάζονται στη γεωργία και την 

κτηνοτροφία, και ακολουθούν οι εργαζόµενοι στη βιοµηχανία (16.470), 

στο εµπόριο(16.373), στην οικοδοµή(8.857) και στον τουρισµό(8.074) 

(ΕΣΥΕ,1996). 

           Οι αριθµοί όµως δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγµατικότητα. Οι 

συντάκτες των πινάκων δεν υπολογίζουν τα παιδιά που 

αυτοαπασχολούνται (που είναι ίσως περισσότερα), τα εργαζόµενα χωρίς 

βιβλιάριο εργασίας, τα εργαζόµενα σε οικογενειακές επιχειρήσεις και τα 

παιδιά οικονοµικών προσφύγων, µουσουλµάνων και τσιγγάνων που είναι 

εκτός υπολογισµού. 

           Εξάλλου, όσον αφορά τη θέση στο επάγγελµα σύµφωνα µε την 

ίδια έρευνα  της ΕΣΥΕ το 1996, δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

(Πίνακας 2) 

 

Απασχολούµενοι κατά θέση στο επάγγελµα και οµάδες ηλικιών 1996 
 Αριθµός 

απασχολούµενων 
νέων 

Εργοδότες Αυτοαπασχο- 
λούµενοι 

Μισθωτοί Συµβοηθούντα 
µη αµειβόµενα 

µέλη 
Σύνολο 

οικονοµικά 
ενεργού  

πληθυσµού 

3.871.923 267.987 1.036.487 2.101.006 466.444 

14ετών 3.640 0 0 1.238 2.402 
15-19 68.705 150 3.195 37.136 28.224 
20-24 281.498 3.773 25.885 189.786 62.053 
25-29 467.470 16.735 70.977 324.003 55.755 
Σύνολο 
14-29 
ετών 

821.313 20.658 100.057 552.163 148.434 

Ποσοστό 
νέων 

21,2% 0,07% 0,09% 38,05% 31,82% 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 

 

Από τον πίνακα 2 παρατηρούµε, ότι στην ηλικία των 14 χρόνων οι 

περισσότεροι απασχολούµενοι αποτελούν συµβοηθούντα και µη 

αµειβόµενα µέλη οικογενειακών επιχειρήσεων, ενώ στην ηλικιακή 

οµάδα των 15-19 χρόνων, οι περισσότεροι είναι µισθωτοί. 



 73

          Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΥΕ από έρευνα για το 

εργατικό δυναµικό το β΄τρίµηνο του 2002, µε επίσηµα καταγραµµένους 

απασχολούµενους και δεδοµένου ότι η επιτρεπόµενη ηλικία 

απασχόλησης είναι άνω των 14 ετών, δίνονται ως εξής: 

(Πίνακας 3) 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 14 ετών 15-19 ετών 20-24 ετών 25-29 ετών 30-44 ετών 45-64 ετών 65+ ετών 
ΣΥΝΟΛΟ 3948902 0 49441 293870 476233 1601956 1422102 105302 
Γεωργία 610255 0 10214 25770 36117 158944 318707 60504 
Αλιεία 13564 0 0 1187 1484 4354 5645 894 
Ορυχεία 18899 0 0 520 1382 9855 7051 91 
Μεταποίηση 540765 0 6660 47622 71035 217971 190797 6680 
Παροχή υπ. 33725 0 185 86 1840 15938 15403 273 
Κατασκευές 293871 0 6587 25839 35309 109923 114195 2018 
Χονδρική 674618 0 10508 70189 103018 283802 194561 12542 
Ξενοδοχεία 272717 0 7377 30896 37959 114068 76269 6147 
Μεταφορές 243533 0 918 12818 31123 99841 96100 2732 
Ενδιάµεσοι 92871 0 201 6114 15727 45018 25546 265 
∆ιαχείριση 231393 0 1211 20505 41686 105701 58686 3605 
∆ηµόσιο 294037 0 819 19782 32553 132204 106580 2098 
Εκπαίδευση 248434 0 361 7286 24214 130417 84025 2131 
Υγεία 179559 0 501 6321 18287 88290 64047 2113 
Άλλες δ. 147603 0 3072 16674 18428 59398 46915 3116 
Ιδιωτικές 52367 0 828 2096 5709 26231 17408 93 
Ετερόδικες 691 0 0 165 361 0 165 0 

 

Πηγή:ΕΣΥΕ,2002. 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3, το µεγαλύτερο ποσοστό 

απασχολούµενων νέων 15-19 ετών βρίσκεται στο χονδρικό εµπόριο 

(10.508) και ακολουθεί η γεωργία (10.214), ενώ δεν καταγράφονται 

επίσηµα τουλάχιστον καθόλου ανήλικοι απασχολούµενοι στην αλιεία και 

στα ορυχεία. 

 

Απ’ αυτούς είναι άρρενες οι παρακάτω: (Πίνακας 4) 

Σύνολο χώρας 

Απασχολούµενοι ηλικίας>=15 
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 ΣΥΝΟΛΟ 14 ετών 15-19 ετών 20-24 ετών 25-29 ετών 30-44 ετών 45-64 ετών  65+ ετών 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
2442508 0 32678 168597 285543 950817 928667 76207 

Γεωργία 342702 0 6237 17510 26494 90453 161619 40390 
Αλιεία 12132 0 0 1093 1484 3467 5392 696 
Ορυχεία 17990 0 0 520 1271 9156 6951 91 

Μεταποίηση 383534 0 5484 32411 50744 147922 141382 5592 
Παροχή υπ. 28217 0 185 0 1338 13041 13980 273 
Κατασκευές 288575 0 6278 25510 34168 107512 113091 2018 
Χονδρική 406710 0 5884 35674 58153 164999 132790 9240 
Ξενοδοχεία 146734 0 5318 17603 22209 57058 40760 3787 
Μεταφορές 204842 0 808 8801 23213 82249 87039 2732 
Ενδιάµεσοι 47672 0 201 2056 7079 22280 15792 265 
∆ιαχείριση 124612 0 722 7215 18714 58209 36147 3605 
∆ηµόσιο 194079 0 654 13422 22693 83437 72109 1764 

Εκπαίδευση 91927 0 0 807 3952 45604 40543 1021 
Υγεία 65115 0 0 524 4588 29858 28362 1782 
Άλλες δ. 82346 0 938 5267 8492 33778 30920 2951 
Ιδιωτικές 4467 0 0 1884 699 1792 1792 0 
Ετερόδικες 253 0 0 0 253 0 0 0 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2002. 

Ενώ οι θήλεις είναι: (Πίνακας 5) 

Σύνολο χώρας 

Απασχολούµενοι ηλικίας>=15 

 ΣΥΝΟΛΟ 14 ετών 15-19 ετών 20-24 ετών 25-29 ετών 30-44 ετών 45-64 ετών  65+ ετών 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
1506395 0 16763 125273 190690 651139 493435 29095 

Γεωργία 267554 0 3977 8260 9624 68491 157088 20114 
Αλιεία 1432 0 0 94 0 887 253 1998 
Ορυχεία 909 0 0 0 111 698 100 0 

Μεταποίηση 157231 0 1176 15211 20291 70049 49416 1088 
Παροχή υπ. 4908 0 0 86 502 2897 1424 0 
Κατασκευές 5296 0 309 329 1141 2412 1105 0 
Χονδρική 267908 0 4653 34515 44865 118803 61770 3302 
Ξενοδοχεία 125983 0 2059 13294 15750 57011 35510 2360 
Μεταφορές 38690 0 110 4017 7911 17591 9061 0 
Ενδιάµεσοι 45199 0 0 4058 8648 22738 9755 0 
∆ιαχείριση 106781 0 489 13290 22972 47492 2253338 0 
∆ηµόσιο 99957 0 165 6359 9860 48767 34471 334 

Εκπαίδευση 56507 0 361 6478 20263 84812 43483 1110 
Υγεία 114444 0 501 5797 13699 58432 35686 330 
Άλλες δ. 65258 0 2134 11407 9936 25620 15996 165 
Ιδιωτικές 47900 0 828 1913 5020 24439 15616 93 
Ετερόδικες 438 0 0 165 108 0 165 0 

 

Πηγή:ΕΣΥΕ,2002. 

           Συγκρίνοντας τους  πίνακες 4 και 5 , παρατηρούµε ότι τα αγόρια 

υπερτερούν των κοριτσιών αφού είναι συνολικά 32.678 και 16.763 

αντίστοιχα και εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης σε όλους 

τους τοµείς. 
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           Επιπλέον, δε φαίνονται, τουλάχιστον επίσηµα καταγραµµένα, να 

ασχολούνται κορίτσια στους τοµείς της αλιείας και των ορυχείων, όπως 

άλλωστε συµβαίνει και µε τα αγόρια, αλλά επίσης και στους τοµείς της 

παροχής υπηρεσιών, ενδιάµεσων συναλλαγών και ετερόδικων 

επιχειρήσεων. 

           Εξάλλου, από στοιχεία που δίνονται για την περιοχή της 

πρωτεύουσας παρατηρούµε τα ακόλουθα:  

(Πίνακας 6) 

Περιφέρεια πρωτεύουσας 

Απασχολούµενοι>=15 

 ΣΥΝΟΛΟ 14 ετών 15-19 ετών  20-24 ετών 25-29 ετών  30-44 ετών 45-64 ετών 65+ ετών 
ΣΥΝΟΛΟ 1378506 0 14205 1165589 196228 598788 435480 17216 
Γεωργία 3413 0 165 330 211 825 1640 241 
Αλιεία 573 0 0 0 0 330 243 0 
Ορυχεία 1087 0 0 0 0 490 597 0 

Μεταποίηση 213919 0 3322 19570 29572 83598 74530 3327 
Παροχή υπ. 12182 0 0 0 900 5920 5361 0 
Κατασκευές 97656 0 1677 9894 12783 37235 35796 272 
Χονδρική 274772 0 3344 28401 44276 120140 74234 4376 
Ξενοδοχεία 71170 0 2076 11824 10053 29220 17336 660 
Μεταφορές 119145 0 330 6492 18123 50799 42205 1195 
Ενδιάµεσοι 58279 0 201 4158 10911 27338 15506 165 
∆ιαχείριση 127056 0 909 11121 22815 58605 31364 2242 
∆ηµόσιο 126504 0 495 8551 14339 55322 46721 1075 

Εκπαίδευση 91344 0 0 2850 9562 48129 29816 988 
Υγεία 80982 0 0 2796 9486 338554 28851 1296 
Άλλες δ. 68486 0 1356 9054 9356 26211 21131 1379 
Ιδιωτικές 31608 0 330 1384 3840 16071 9983 0 
Ετερόδικες 330 0 0 165 0 0 165 0 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ,2002. 

 

           Από τα στοιχεία του πίνακα 6 ,διαπιστώνουµε, ότι ο µεγαλύτερος 

αριθµός νέων 15-19 ετών απασχολούνται στο χονδρικό εµπόριο (3344) 

και στη µεταποίηση (3322), ενώ δε φαίνεται να υπάρχουν 

απασχολούµενοι  στην αλιεία, στα ορυχεία, στην εκπαίδευση, στην υγεία 

και σε ετερόδικες επιχειρήσεις. 
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Τέλος, όσον αφορά τους απασχολούµενους, τους άνεργους και τους µη 

οικονοµικά ενεργούς στην ηλικιακή οµάδα 15-19 ετών δίνονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

(Πίνακας 7) 

Σύνολο χώρας 

Απασχολούµενοι, άνεργοι, µη ενεργός πληθυσµός ,ηλικίας>=15 
 ΣΥΝΟΛΟ Εργατικό ∆υναµικό Απασχολούµενοι Άνεργοι Μη ενεργοί 
ΣΥΝΟΛΟ 8977231 4369010 3948902 420107 4608222 
14 ετών 0 0 0 0 0 
15-19 ετών 603014 70616 49441 21175 532398 
20-24 ετών 670062 391256 293870 97386 278806 
25-29 ετών 679560 567127 476233 90895 112433 
30-44 ετών 2140928 1742783 1601956 140827 398145 
45-64 ετών 2666760 1491111 1422102 69009 1175649 
65+ ετών 2216908 106117 105302 815 2110792 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ,2002. 

 

 

           Στον πίνακα 7, παρατηρούµε ότι η ηλικιακή οµάδα 15-19 ετών 

αποτελεί τη µικρότερη στο σύνολο του πληθυσµού του εργατικού 

δυναµικού της χώρας. Ενώ, αντίστοιχα είναι οι λιγότεροι στο σύνολο των 

απασχολούµενων (49441) και των ανέργων (21.175), µετά τους 

συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τρίτοι κατά σειρά (532.398) µετά 

τους συνταξιούχους και τους ηλικίας 45-64 ετών, που εµφανίζονται ως 

µη οικονοµικά ενεργοί. 

Κεφάλαιο 3ο 

 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της εργασίας ανηλίκων 

 

3.1 Φτώχεια- συµβολή στο οικογενειακό εισόδηµα 
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 Το γεγονός ότι η παιδική εργασία συνδέεται άρρηκτα µε τη 

φτώχεια, είναι πλέον κοινά αποδεκτό. Στις χώρες µε ετήσιο κατά κεφαλή 

εισόδηµα $500 ή και χαµηλότερο (µε βάση τις τιµές του 1987), ποσοστό 

30-60% του εργατικού δυναµικού είναι παιδιά ηλικίας 10-14 ετών, σε 

σύγκριση µε το 10-30% στις χώρες µε ετήσιο κατά κεφαλή εισόδηµα 

$500-1000 (∆ΟΕ,2003). Kανένας δεν αµφισβητεί, πως η παιδική εργασία 

είναι απόρροια φτώχειας και ταυτόχρονα αιτία φτώχειας. Η φτώχεια των 

νοικοκυριών σπρώχνει τα παιδιά στην αγορά εργασίας για να 

συµπληρώσουν το οικογενειακό εισόδηµα ή και απλώς για να 

επιβιώσουν. Επίσης, είναι σαφές ότι µειώνοντας τη συσσώρευση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, η παιδική εργασία διαιωνίζει τη φτώχεια των 

νοικοκυριών δια-µέσου των γενεών και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

επιβραδύνει την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 

 Ειδικότερα, για την ελληνική κοινωνία, παρατηρούµε ότι το µέσο 

εκπαιδευτικό επίπεδο των φτωχών παιδιών που εργάζονται ως έµπορο-

πωλητές ή απασχολούνται στις υπηρεσίες, παρουσιάζεται µικρότερο σε 

έρευνα του ΕΚΚΕ το 1981-82 για τις διαστάσεις της φτώχειας, από 

εκείνο του 1974, µε αποτέλεσµα να µεγαλώνουν και οι διαφορές 

ανάµεσα στα φτωχά και τα µη φτωχά παιδιά των ίδιων επαγγελµατικών 

οµάδων. Τα φτωχά παιδιά που απασχολούνταν ως εργατοτεχνίτες, παρά 

τη µικρή βελτίωση του µέσου εκπαιδευτικού τους επιπέδου κατά την 

περίοδο 1974-1981/82, δεν κατόρθωναν να µειώσουν την εκπαιδευτική 

απόσταση που τα χωρίζει από τα µη φτωχά παιδιά της ίδιας 

επαγγελµατικής κατηγορίας, εµφανίζοντας έτσι µεγαλύτερη, σε σχέση µε 

το 1974, αποστέρηση (ΕΚΚΕ, 1999). 

 Παρατηρείται, λοιπόν, αφενός η πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου και η είσοδος των παιδιών στην αγορά εργασίας, χωρίς να 

έχουν αποκτήσει ούτε ένα ελάχιστο εκπαιδευτικό επίπεδο, να είναι 
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αποτέλεσµα της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης των φτωχών 

νοικοκυριών και αφετέρου το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των φτωχών 

παιδιών να δρα µε τη σειρά του ως πτωχογόνος παράγοντας, οδηγώντας 

τα παιδιά αυτά σε επαγγέλµατα ιδιαίτερα χαµηλού 

κοινωνικοοικονοµικού γοήτρου. 

 Η εργασία ανηλίκων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

επακόλουθο συνειδητών αποφάσεων. Τα ίδια τα παιδιά, τουλάχιστον 

µιας ορισµένης ηλικίας και βαθµού ωριµότητας, µπορεί να αποφασίσουν 

να δουλέψουν για ποικίλους λόγους: για να συµβάλλουν στην επιβίωση 

της οικογένειας ή να εξασφαλίσουν τη δική τους επιβίωση επειδή είναι 

ορφανά ή παιδιά του δρόµου, επειδή δεν τους αρέσει το σχολείο, για να 

δραπετεύουν από µια αφόρητη οικογενειακή κατάσταση, για να 

κερδίσουν χρήµατα και να αγοράσουν από βιβλία για το σχολείο µέχρι 

επώνυµα ρούχα και ναρκωτικά ή για να αισθάνονται ανεξάρτητα. Η 

ανάγκη πρόσθετου εισοδήµατος είναι σαφώς σηµαντικός λόγος, για τον 

οποίο γονείς και παιδιά αποφασίζουν εάν τα τελευταία θα δουλέψουν ή 

όχι. Οι διακυµάνσεις του οικογενειακού εισοδήµατος , καθώς επίσης και 

το µέσο µηνιαίο ή ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα είναι βασικοί 

παράµετροι που καθορίζουν, εάν η δουλειά των παιδιών θα είναι 

ευκαιριακή για να καλυφθεί το χάσµα µεταξύ επιβίωσης και λιµοκτονίας 

ή αν θα έχει µονιµότερο χαρακτήρα. Η εργασία ανηλίκων συµβάλλει 

σηµαντικά καλύπτοντας το 20% του οικογενειακού εισοδήµατος (∆ΟΕ, 

2003). Εποµένως, για πολλές οικογένειες η δουλειά των παιδιών είναι 

κυριολεκτικά ζωτικής σηµασίας.  

Ωστόσο, δεν καταφεύγουν µόνο οι οικογένειες µε χαµηλά επίπεδα 

εισοδήµατος στην παιδική εργασία. Παιδιά οικονοµικά ενεργά 

απαντώνται και σε οικογένειες µε εισόδηµα πάνω από το όριο της 

φτώχειας. 
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 Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 1987-1994 από τον 

Ingenhorst στο Nordrheim – Westfalen της Γερµανίας, διαπιστώθηκε ότι 

περίπου τα µισά των παιδιών ηλικίας 8 και 9 ετών δούλευαν. Η δε 

απόκτηση χρηµάτων θεωρήθηκε το σηµαντικότερο κίνητρο εργασίας, 

γιατί µέσω αυτών τα παιδιά µπορούσαν να αγοράσουν ακριβά 

καταναλωτικά αγαθά, που αποτελούσαν σύµβολα επίδειξης και γοήτρου 

ανάµεσα στους φίλους τους, χωρίς να χρειάζεται να έρχονται σε 

σύγκρουση µε τους γονείς. 

 Εξάλλου, έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Ρωσία το 1997, από 

τους Ivashchenko, Plotkin και Shirinskii σε 1.200 εργαζόµενους εφήβους 

µε µερική απασχόληση, κυρίως σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας, 

διαπιστώθηκε ότι το σηµαντικότερο κίνητρο δουλειάς ήταν η δυνατότητα 

απόκτησης µοντέρνων καταναλωτικών αγαθών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Η ζήτηση εργασίας ανηλίκων 

 

 Είναι γενικά αποδεκτό, ότι εργοδότες που απασχολούν ανήλικους 

εργάτες συνήθως απαντώνται σε µικρές µονάδες µε απλές τεχνολογίες 

παραγωγής και σχετικά περιορισµένο κεφάλαιο. Μπορεί να δίνουν 

δουλειά είτε στα δικά τους παιδιά, είτε σε παιδιά άλλων οικογενειών. 
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Μπορεί επίσης να προτιµούν παιδιά, επειδή τα µεροκάµατά τους είναι 

χαµηλότερα από την αµοιβή των ενηλίκων. Επιπλέον, µόνο τα παιδιά 

είναι κατάλληλα για ορισµένες δουλειές, επειδή είναι πιο υπάκουα και 

δεν έχουν συνείδηση των δικαιωµάτων τους, αλλά ούτε και την 

ικανότητα να τα διεκδικήσουν. 

 Το είδος της εργασίας που προσφέρεται σε κορίτσια και αγόρια 

αντανακλά τους ρόλους των φύλων ˙ η διάκριση των φύλων στην αγορά 

εργασίας ανηλίκων συχνά αντανακλά τη διάκριση στην αγορά εργασίας 

των ενηλίκων. Στην αγορά εργασίας τα παιδιά µπορούν να κάνουν 

δουλειές που τις καταφέρνουν, όπως χρονοβόρες εργασίες σε φυτείες 

που δεν απαιτούν ειδίκευση. Η παιδική απασχόληση διαφέρει επίσης ανά 

ηλικία.  

∆εδοµένου ότι τα παιδιά κυριαρχούν στην άτυπη οικονοµία, η µεγάλη 

πλειονότητα των εργαζόµενων ανηλίκων πιθανόν δουλεύουν για 

λογαριασµό τους ή σε µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις (συχνά 

ιδιοκτησία της δικής τους οικογένειας). Π.χ., στη Σρι Λάνκα ποσοστό 

77% όλων των οικονοµικά ενεργών παιδιών ηλικίας 5-17 ετών είναι 

απασχολούµενοι και µη αµειβόµενοι/ες εργάτες/τριες σε αγροτικές και 

οικογενειακές επιχειρήσεις (∆ΟΕ, 2003). 

 Εξάλλου, στοιχεία οικονοµικών ερευνών δείχνουν ότι  δουλεύουν 

στην οικογενειακή γεωργική επιχείρηση αντί να πηγαίνουν σχολείο όχι 

µόνο παιδιά των φτωχότερων οικογενειών ή των ακτηµόνων. 

Οικογένειες που έχουν γη και ζώα µπορεί να χρειάζονται περισσότερο τη 

µη αµειβόµενη απασχόληση των µελών τους, επειδή αδυνατούν να 

πληρώσουν ευκαιριακούς εργάτες. (∆ΟΕ, 2003). 

 

 

3.3 Οικονοµικοί και κοινωνικοί µετασχηµατισµοί 
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 Ο µετασχηµατισµός πολλών οικονοµιών ανάγκασε πολλά παιδιά,  

ιδίως  φτωχών οικογενειών να συµβάλλουν στο οικογενειακό εισόδηµα ή 

να αναλάβουν τα ίδια τη συντήρησή τους. Χώρες της πρώην ΕΣΣ∆ και 

χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης έχουν ζήσει, όλες σε 

διαφορετικό βαθµό η καθεµιά, επιδείνωση της φτώχειας, διάλυση της 

οικογένειας, µετανάστευση και µετατόπιση πληθυσµών, έλλειψη δικτύων 

κοινωνικής ασφάλειας, επιδείνωση της παροχής υπηρεσιών 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης και άνοδο της 

εγκληµατικότητας και της τοξικοµανίας των νέων. Ταυτόχρονα οι 

ευκαιρίες απασχόλησης των παιδιών στη  -σε µεγάλο βαθµό- µη 

ρυθµισµένη αγορά εργασίας έχουν πολλαπλασιαστεί ταχύτατα, ιδίως 

στην επεκτεινόµενη παραοικονοµία και στις παράνοµες οικονοµικές 

δραστηριότητες. Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων είχε ως συνέπεια 

την αύξηση της εργασίας ανηλίκων όλων των µορφών. 

 Παιδιά του δρόµου δεν υπήρχαν σε καµία από τις πρώην 

σοσιαλιστικές χώρες. Τώρα, ως επακόλουθο της φτώχειας και της 

µετανάστευσης, παιδιά του δρόµου απαντώνται στις αστικές περιοχές 

όλων των µεταβατικών χωρών. Τα παιδιά αυτά, αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα κοινωνικής ένταξης και επιβίωσης, ως συνέπεια 

κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών ανακατατάξεων 

(Κρουσταλάκης, 2000, σ. 15). 

Σε διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ιδιαίτερα µειονεκτική είναι 

η θέση των µικρών Τσιγγάνων. Ένας δυσανάλογα µεγάλος αριθµός 

αυτών των παιδιών κάνουν επικίνδυνες δουλειές και απειλούνται από την 

αρρώστια, την εγκληµατικότητα και τη µεγάλη φτώχεια (Global March 

Against Child Labour, 2003). Άλλες περιπτώσεις κοινωνικοοικονοµικών 

αλλαγών έχουν ως επακόλουθο την αύξηση της απασχόλησης παιδιών 
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στη γεωργία , όπως π.χ στο Βιετνάµ, µετά την κατάρρευση του 

συστήµατος της συλλογικής καλλιέργειας και σε συνδυασµό µε την 

εισαγωγή του συστήµατος του οικογενειακού συµβολαίου εργασίας στις 

οικογενειακές εκµεταλλεύσεις. Ανάµεσα σε αυτά τα παιδιά µπορεί να 

περιλαµβάνονται παιδιά, που έχουν µεταφερθεί εδώ από άλλες 

οικογενειακές εκµεταλλεύσεις και που ίσως πληρώνονται µόνο σε είδος 

(∆ΟΕ, 2003). 

 Τέλος, ένας άλλος παράγοντας αύξησης της ζήτησης της εργασίας 

ανηλίκων στις µεταβατικές κοινωνίες είναι η αλλαγή των αξιών και των 

φιλοδοξιών που µπορεί να συνοδεύουν τον κοινωνικό µετασχηµατισµό. 

Στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Λάος, ο αυξηµένος καταναλωτισµός και η 

επιθυµία απόκτησης ειδών πολυτελείας είναι ένας από τους παράγοντες 

που ωθεί ενήλικες και παιδιά στην εσωτερική µετανάστευση. Το 

αποτέλεσµα είναι τόσο η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές 

περιοχές, όσο και η δηµιουργία µεγάλων οµάδων νέων που ζουν 

διατρέχοντας µεγάλους κινδύνους στις πόλεις. Με δεδοµένη την ταχεία 

ανάπτυξη του τουρισµού στο Λάος, υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η χώρα να 

θεωρηθεί ως εναλλακτικός προορισµός σεξουαλικού τουρισµού µε τη 

χρησιµοποίηση παιδιών (∆ΟΕ, 2003). 

 

 

 

 

3.4 Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) 

 

 Η εξάπλωση του HIV/AIDS επιδρά άµεσα στη συµµετοχή των 

παιδιών στο εργατικό δυναµικό. Παρατεταµένες περίοδοι νόσου και 

τελικά ο θάνατος έχει ως επακόλουθο τη µείωση του οικογενειακού 
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εισοδήµατος και την απώλεια περιουσιακών στοιχείων. Αγόρια και 

κορίτσια µπορεί να υποχρεωθούν να αναζητήσουν ευκαιρίες απόκτησης 

κάποιου εισοδήµατος, για να καλύψουν τις απώλειες λόγω της ασθένειας 

των ενηλίκων και να συµβάλλουν στα ιατρικά έξοδα. Επιπλέον, 

µετανάστευση από τις αγροτικές περιοχές σε αστικά κέντρα εξαιτίας του 

AIDS διογκώνει τον αριθµό των παιδιών που δουλεύουν στην αστική 

παραοικονοµία. Η παρουσία παιδιών στους δρόµους και η ανάγκη τους 

να βρουν χρήµατα, τροφή, στέγη και συντροφικότητα, όλα αυτά 

αυξάνουν τις πιθανότητες να πέσουν θύµατα εµπορικής σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης (∆ΟΕ, 2003). 

 

 

3.5 Πολεµικές συρράξεις 

 

 Οι πόλεµοι τα τελευταία χρόνια έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα 

παιδιά. Κατά τη διάρκεια πολεµικών συγκρούσεων πολλά παιδιά 

αναλαµβάνουν ρόλους υποστήριξης. Αυξηµένο ποσοστό εργασίας 

ανηλίκων στην παραοικονοµία είναι µια από τις επιπτώσεις του πολέµου 

και τα παιδιά πέφτουν συχνά θύµατα  κυρώσεων, που επιβάλλονται σε 

κυβερνήσεις ή στις αντίπαλες πολεµικές οµάδες. Έτσι για παράδειγµα 

έχουµε αυξηµένο αριθµό παιδιών, κυρίως τσιγγανόπουλων (Roma) στη 

µεταπολεµική Βοσνία – Ερζεγοβίνη που απασχολούνται στην άτυπη 

οικονοµία, φαινόµενο που δεν είχε αυτές τις διαστάσεις προπολεµικά. 

Πέντε χρόνια µετά τη λήξη του εµφυλίου στη Ρουάντα, εκτιµάται ότι 

45.000 έως 60.000 νοικοκυριά είχαν επικεφαλής παιδιά. Το 90% αυτών 

των νοικοκυριών είχαν επικεφαλής κορίτσια που δεν είχαν τακτικό 

εισόδηµα και είχαν ελάχιστη υποστήριξη από οποιαδήποτε πηγή. Τα 

κορίτσια αυτά, που βεβαίως δεν πήγαιναν σχολείο, ήταν ιδιαίτερα 
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ευάλωτα απέναντι στον κίνδυνο της εκµετάλλευσης. Επιπλέον, 

παραδοσιακές δραστηριότητες των παιδιών, όπως το να µαζεύουν ξύλα ή 

να κουβαλούν νερό ή να κάνουν διάφορα θελήµατα, µπορεί να είναι 

πολύ πιο επικίνδυνες σε περίοδο πολέµου γιατί κινδυνεύουν να πέσουν 

πάνω σε νάρκες, να βρεθούν στη µάχη, να απαχθούν ή να πέσουν θύµατα 

παρενόχλησης από τους στρατιώτες (Global March Against Child 

Labour, 2003). 

 

 

3.6 ∆ηµογραφικές µεταβολές 

 

 Η απόφαση για το αν θα δουλέψει ή όχι το παιδί εξαρτάται επίσης 

από το µέγεθος και τη δοµή της οικογένειας, δηλαδή τον αριθµό των 

µελών της οικογένειας, το φύλο και την ηλικία των παιδιών, τη σειρά 

γέννησης των παιδιών και την απόσταση µεταξύ τους, την παρουσία ή 

όχι ηλικιωµένων ή ανάπηρων µελών. Μεταβολές στη µορφή και τη 

λειτουργία της οικογένειας επενεργούν στη συµµετοχή των παιδιών στην 

αγορά εργασίας. Ο αυξηµένος αριθµός οικογενειών µε επικεφαλής 

παππούδες / γιαγιάδες ή παιδιά, σηµαίνει ότι τα παιδιά πιέζονται ακόµη 

περισσότερο να δουλέψουν. 
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Κεφάλαιο 4ο 

 

Εργασία ανηλίκων, εκπαίδευση και επαγγελµατική  σταδιοδροµία 

 

 

4.1 Εργασία ανηλίκων και εκπαίδευση 

 

 Όπως η εργασία ανηλίκων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη 

φτώχεια, έτσι και η αποτελεσµατική κατάργησή της είναι συνυφασµένη 

µε τη µόρφωση. Ενώ η πρόσβαση σε καλής ποιότητας ευκαιρίες 

εκπαίδευσης µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να βγουν από τις µη ανεκτές 

µορφές εργασίας, η απουσία συστηµάτων δηµόσιας εκπαίδευσης, καλών 

σχολείων και προγραµµάτων κατάρτισης διαιωνίζει την παιδική εργασία. 

Από την άλλη, η εργασία εµποδίζει τα παιδιά να παρακολουθούν το 

σχολείο. 

 Το εκπαιδευτικό σύστηµα αντανακλά τις ανισότητες που 

υπάρχουν  εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. Παιδιά και έφηβοι 

εξαντληµένοι από την προσπάθεια να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

τόσο των µαθηµάτων όσο και της εργασίας, µπορεί να εξοστρακιστούν 

από την τάξη ή να υποστούν τιµωρίες, πράγµα που µειώνει την όρεξή 

τους για µάθηση. 

 Εκείνα που διατρέχουν τον κίνδυνο να αποκλειστούν από το 

σχολείο είναι περισσότερο τα κορίτσια, τα οποία σύµφωνα µε στοιχεία 

της UNICEF αποτελούν το 60% του συνόλου των παιδιών στον κόσµο 

που δεν πηγαίνουν σχολείο. Ίσως, γιατί οι γονείς προτιµούν να 

επενδύουν στη µόρφωση των αγοριών τους και να κρατούν τα κορίτσια 

στο σπίτι για να συµβάλλουν στην οικιακή οικονοµία. 
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 Πρόσφατες έρευνες της ∆ΟΕ, δείχνουν ότι 7% των παιδιών 

ηλικίας 5-9 ετών σε όλο τον κόσµο συνδυάζουν την εργασία µε το 

σχολείο, όπως και 10% των παιδιών ηλικίας 10-14 και 11% των παιδιών 

ηλικίας 15-17 ετών (Πίν.1). 

Πίνακας 1 

 

Κατανοµή των παιδιών ανά ηλικιακή οµάδα και δραστηριότητα 
                                           (κατ’ εκτίµηση το 2000) 

 5-9 ετών 10-14 ετών 15-17 ετών 
Ποσοστό εργαζόµενων 
-µόνο εργαζόµενα 
-εργαζόµενα που πηγαίνουν σχολείο 
Ποσοστό παιδιών που πηγαίνουν µόνο σχολείο 
Ποσοστό παιδιών που ούτε δουλεύουν  
ούτε πάνε σχολείο 

12 
5 
7 
68 
 

20 

23 
13 
10 
67 
 

10 

42,5 
31 
11 

43,5 
 

14 

Πηγή: Εκτιµήσεις της ∆ΟΕ για το 2000. 

 

 

 Η απόδοση στο σχολείο αναγκαστικά δεν είναι καλή, επειδή τα 

παιδιά δουλεύουν και δεν παρακολουθούν το σχολείο τακτικά. Ωστόσο, 

δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι για παιδιά που είναι πάνω από την ελάχιστη 

ηλικία εργασίας, επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση κάλλιστα 

συνδυάζονται. Για παιδιά που είναι ακόµα στο σχολείο, ελαφρά εργασία 

που δεν παρεµποδίζει τη µόρφωσή τους δεν αποτελεί πρόβληµα. 

 Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1972 στη Μ. Βρετανία από 

τον E. Davies σε ένα δείγµα µαθητών 13-15 χρόνων, οι οποίοι 

χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: Α σε αυτούς που εργάζονταν νόµιµα και 

Β σε αυτούς που η εργασία δεν καλύπτονταν από το νόµο, βρέθηκε ότι 

όσο περισσότερες ώρες εργάζονταν οι µαθητές τόσο µειώνονταν η 

σχολική τους επίδοση και η καλή τους συµπεριφορά στο σχολείο, ενώ 

απουσίαζαν πιο συχνά και έκαναν σκασιαρχείο, ήταν λιγότερο συνεπείς 

και εύχονταν να αφήσουν το σχολείο όσο το δυνατόν νωρίτερα (Πίν.2). 

 

                                         Πίνακας 2 
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Summary of Davies’ results:relationship between  “components in education” 
and hours worked in different job categories for males and females. 

Hours per week 
Variable Cat. A 

M         F 
Cat. B 

M         F 
Paid jobs 
M       F 

All jobs 
M      F 

Ability 
Industry 

Behaviour 
Attendance 

Truancy 
Punctuality 

SLA* 

             -         ns 
             -         ns 
             -          - 
            ns         - 
            ns        ns 
             -          - 
             -          - 

            ns         - 
             -          - 
             -          - 
             ns        - 
              +        ns 
             ns        - 
              -         - 

              -        - 
              -        - 
              -        - 
              ns      - 
               +      + 
               -       - 
               -       - 

              -       ns 
              -        - 
              -        - 
              -        - 
              +       ns 
               -       - 
               -       - 

 
Key: “ –“  indicates significant negative relationship, “ +” indicates significant positive  relationship, “ ns” no significant        
relationship, SLA stands for attitude to school leaving age. 

 
Πηγή: Μizen,Ph., Pole,Ch.and Bolton,A.,Hidden Hands,1999. 

 

 Εξάλλου, σε έρευνα του Dustman (1996), στην Αγγλία έγινε 

σύγκριση ανάµεσα σε εργαζόµενους και µη εργαζόµενους µαθητές και 

βρέθηκε ότι µαθητές 16 χρόνων, οι οποίοι δεν εργάζονταν είχαν 25% 

καλύτερη επίδοση από αυτούς που παράλληλα µε το σχολείο 

εργάζονταν. Επίσης, βρέθηκε σηµαντική σχέση µεταξύ των ωρών 

εργασίας και της σχολικής επίδοσης. Έτσι, η αρνητική σχολική επίδοση 

αυξάνονταν καθώς µεγάλωνε ο αριθµός των ωρών απασχόλησης των 

µαθητών. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο Dustman δεν βρήκε σηµαντική 

επίδραση της εργασίας στη σχολική επίδοση, όταν αυτή περιορίζονταν 

σε λίγες ώρες την εβδοµάδα. Συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι µαθητές που 

δούλευαν µέχρι πέντε ώρες την εβδοµάδα είχαν καλύτερη 

παρακολούθηση στο σχολείο και καλύτερη σχολική επίδοση. Επιπλέον, 

είχαν τη δυνατότητα να συνδυάσουν το σχολείο µε την απόκτηση 

εργασιακής εµπειρίας(Πίν.3). 

 

 

Πίνακας 3 
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The relationship between academic indicators, work status and hours worked 
 

Employment Attendance Return Performance 
Current: low hours 

Current: moderate hours 
Current: high hours 

Former workers 
Never worked 

94,5 
91,8 
91,2 
92,1 
93,0 

85,6 
75,6 
66,0 
75,6 
79,8 

40,9 
35,6 
33,4 
35,6 
37,9 

Key: Attendance- attendance as percentage of total attendance possible 
         Return- percentage of students to S5 
         Performance- numerical indicator of number of exams sat and grades ( see Hobbs and McKechnie 1977). 

 

Πηγή:Mizen,Ph.,Pole,Ch.andBolton,A., Hidden Hands, 1999. 

 

           Άλλη έρευνα στις Η.Π.Α., διαπίστωσε ότι οι µαθητές έχουν 

µεγάλο βαθµό ελέγχου στη δουλειά τους (Green, 1990). Σε αυτή τη 

µελέτη, παρατηρήθηκε  ότι οι µαθητές µπορούν να ελέγχουν το χρόνο 

δέσµευσης στην απασχόληση, αν την αντιληφθούν συγκρουόµενη µε 

άλλες όψεις της ζωής τους. Άλλοι ερευνητές όµως, υποστηρίζουν ότι οι 

ευκαιρίες που έχουν οι νεαροί εργαζόµενοι να ελέγξουν τη δέσµευση από 

τη δουλειά είναι περιορισµένες (MC Kecknie et al., 1996). 

           Εξάλλου, υπάρχουν ενδείξεις ότι εργασία λιγότερη από 20 ώρες 

την εβδοµάδα συνδέεται σηµαντικά µε την παράταση της εκπαίδευσης 

(Mortimer and Johnson, 1998a). 

           Κατά την περίοδο 1987-92, πραγµατοποιήθηκε στην Γκάνα 

έρευνα σε παιδιά 7-14 ετών και εξετάστηκε η σχέση εργασίας και 

σχολικής παρακολούθησης. ∆ιαπιστώθηκε ότι 28% των παιδιών 

εργάζονται, ενώ κατά το 1992 37% των κοριτσιών και 28% των αγοριών 

στις αγροτικές περιοχές δεν πήγαιναν σχολείο. Εξάλλου, το επίπεδο 

µόρφωσης του πατέρα βρέθηκε ότι επιδρά σηµαντικά στην παιδική 

εργασία, ειδικά των κοριτσιών (Blunch and Verner, 2000). 

           Σε έρευνα που πραγµατοποίησε η UNICEF το 2000 στη Γκάνα, 

αναλύθηκαν οι σχέσεις µεταξύ παιδικής εργασίας και σχολικής επίδοσης 

στην ανάγνωση και τα µαθηµατικά. Έτσι, διαπιστώθηκε χαµηλό 
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ενδιαφέρον για µάθηση και ακόµη χαµηλότερο ενδιαφέρον για 

µελλοντικές ακαδηµαϊκές σπουδές (Heady, 2000). 

           Επίσης, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Τανζανία σε 337 

µαθητές, ερευνήθηκε η σχέση ανάµεσα στις ώρες δουλειάς και στις ώρες 

µελέτης. Παρατηρήθηκε αρνητική σχέση, η οποία µε τη σειρά της επιδρά 

επίσης αρνητικά στην επίδοση στην ανάγνωση και τα µαθηµατικά 

(Akabayashi and Psacharopoulos, 1999). 

 Τέλος, οι Marsh (1991) και Mortimer and Finch (1986) βρήκαν ότι 

οι ώρες εργασίας συνδέονται αρνητικά µε την ακαδηµαϊκή επίδοση. 

 

 

4.2 Εργασία ανηλίκων και µαθητική διαρροή στην Ελλάδα 

 

 Ένα κυµαινόµενο ποσοστό µαθητών δεν µπορεί να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης σε σχέση και µε τις επιταγές της 

αντίστοιχης αγοράς εργασίας εγκαταλείποντας πρόωρα τις προσπάθειες 

προσαρµογής του σε αυτές ( Σουλελής, 1995). 

 Τα παιδιά που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο εκτίθενται σε 

νέους κινδύνους που απειλούν τη ψυχο-συναισθηµατική και κοινωνική 

τους ισορροπία. Οδηγούνται πρόωρα στην αγορά εργασίας και µάλιστα 

σε βαριές και χειρωνακτικές εργασίες, σε ανθυγιεινές συνθήκες 

διαβίωσης, σε νέες µορφές αποκλεισµού, στη διαρκή εκµετάλλευση και 

µελλοντική υποβαθµισµένη εργασία ή ανεργία (Φακιολάς, 1999). 

 Σηµαντικά είναι τα ευρήµατα δύο πρόσφατων ειδικών ερευνών σε 

πανελλαδικό επίπεδο. Η πρώτη πραγµατοποιήθηκε το 1993 και 

αναφέρεται στην εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στους 

παράγοντες που σχετίζονται µε αυτή ( ∆ρεττάκη, 1993). Ο εθνικός µέσος 

όρος της διαρροής από το Γυµνάσιο υπολογίζεται σε 18-22% την 
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περίοδο 1979/80 ως 1981/82, ενώ υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ 

των δύο φύλων, των διαφορετικών Γυµνασίων και Νοµών. Τα αγόρια σε 

σχέση µε τα κορίτσια και οι µαθητές των αγροτικών περιοχών 

εγκαταλείπουν σε υψηλότερα ποσοστά την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι 

µαθητές που εγκαταλείπουν το Γυµνάσιο ανήκουν κυρίως στα 

χαµηλότερα από κοινωνικο-οικονοµική και µορφωτική άποψη 

στρώµατα, κατοικούν σε µεγάλη απόσταση από το σχολείο, οι σχολικές 

τους επιδόσεις είναι χαµηλές και προέρχονται από υποβαθµισµένα 

σχολεία. Συχνά απασχολούνται σε κάποια εργασία και µάλιστα χωρίς 

αµοιβή. 

 Η δεύτερη έρευνα επεξεργάζεται τόσο τη σχολική διαρροή στο 

Γυµνάσιο όσο και την επαγγελµατική απασχόληση µαζί µε τις 

επαγγελµατικές επιδιώξεις των συγκεκριµένων παιδιών. 

Πραγµατοποιήθηκε από ερευνητική οµάδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου µε τη βοήθεια καθηγητών Β/θµιας Εκπαίδευσης που 

διδάσκουν ΣΕΠ (Παλαιοκρασάς, Ρουσέας, Βρεττάκου,1996). Από την 

ερευνητική οµάδα διαπιστώθηκε, ότι τη δεκαετία 1981 ως 1991 η 

µαθητική διαρροή στο Γυµνάσιο σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει 

σηµαντική πτώση. Οι µαθητές που εγκατέλειψαν το Γυµνάσιο το 

σχολικό έτος 1980/81 ήταν 19,5%, ενώ το 1991/92 ήταν 9,6% µε µικρές 

αποκλίσεις. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια, 

30.000 παιδιά δεν φοίτησαν ούτε στο δηµοτικό σχολείο, ενώ 15.000 

παιδιά κάθε χρόνο εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και 

120.000 νέοι ηλικίας 15-19 χρόνων δεν ολοκλήρωσαν τη βασική – 

στοιχειώδη εκπαίδευση παρόλο που βρίσκονταν σε σχολική ηλικία όταν 

αυτή θεσµοθετήθηκε ως υποχρεωτική(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1996), 

(πίνακας 1). 
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Πίνακας1 

 
Ποσοστό (%) µαθητών που δεν ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση 

Ροδόπη 16,43 Αιτωλοακαρνανία 14,56 
Ξάνθη 29,73 Ευρυτανία 22,18 

∆ράµα 8,68 Κορινθία 12,34 

Σέρρες 13,71 Εύβοια 12,08 
Κιλκίς 10,20 Λακωνία 15,74 
Πέλλα 12,59 Αργολίδα 8,36 
Καστοριά 2,45 Καβάλα 14,31 
Κέρκυρα 16,65 Χαλκιδική 12,62 
Θεσπρωτία 14,08 Λέσβος 12,56 
Άρτα 10,74 Χίος 9,63 
Λευκάδα 9,79 Σάµος 10,83 
Κεφαλληνία 10,68 Κυκλάδες 17,55 
Ζάκυνθος 30,43 ∆ωδεκάνησα 14 
Έβρος 8,92 Χανιά 9,29 
Ηµαθία 9,32 Ρέθυµνο 25,99 
Γρεβενά 12,41 Ηράκλειο 15,66 
Τρίκαλα 11,72 Λασίθι 16,41 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1996. 
 

 

 

 Ανάµεσα στους κυριότερους λόγους που αναφέρονται, και που 

ανάγκασαν τους µαθητές να διακόψουν τη φοίτηση παρουσιάζονται  η 

εργασία και οι οικονοµικές ανάγκες της οικογένειας κατά ποσοστό 

24,4% (Έρευνα της Εταιρείας Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων “ΑΡΣΙΣ”, 

1996, σε 661 µαθητές Εσπερινών Γυµνασίων ∆υτ. Αττικής, Αθήνας και 

Πειραιά, Πίν. 2). 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2 
            Για ποιους κυρίως λόγους είχες διακόψει τη φοίτηση; 

 
 Συχνό-

τητα  f 
Ποσοστό 

% 
Σχετικό 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 
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Μαθησιακές δυσκολίες 172 26,8 29,6 29,6 
Εργασία – οικονοµικές  
ανάγκες 

142 22,2 24,4 54 

Οικογενειακά προβλήµατα 63 9,8 10,8 64,8 
Λόγοι υγείας 39 6,1 6,7 71,5 
Απουσίες- αδιαφορία-
παρέες 

98 15,3 16,8 88,3 

Προβλήµατα µε καθηγητές 
– σχολείο 

23 3,6 4 92,3 

Πολλούς και διάφορους 
λόγους 

22 3,4 3,8 96 

Αλλαγή τόπου κατοικίας 20 3,1 3,4 99,5 
Τότε δεν ήταν 
υποχρεωτικό το Γυµνάσιο 

3 0,5 0,5 10 

∆εν απάντησαν 59 9,2   
Σύνολο 641 100 100  

 
 

Πηγή: Εταιρεία κοινωνικής υποστήριξης νέων “ΑΡΣΙΣ”, 1996. 

 Εντούτοις, κάποιοι από αυτούς τους µαθητές επιστρέφουν 

αργότερα στο Εσπερινό Γυµνάσιο γιατί εκτός των άλλων τους δίνει τη 

δυνατότητα επαγγελµατικής απασχόλησης µε ταυτόχρονη φοίτηση στο 

σχολείο και µεγαλύτερη ελαστικότητα στα µαθήµατα(Πίν. 3). 

                                        Πίνακας 3   
Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που σε έκανε να επανέλθεις στο Εσπερινό; 

 Συχνό- 
τητα f 

Ποσοστό 
% 

Σχετικό  
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

Χρειάζοµαι το 
απολυτήριο 

316 49,3 53,1 53,1 

Θέληση για µάθηση 74 11,5 12,4 65,5 
Αναιρέθηκαν λόγοι 
διακοπής 

22 3,4 3,7 69,2 

Μεγαλύτερη 
ελαστικότητα – εργασία 

153 23,9 25,7 95 

Απαίτηση συγγενών-
εργοδότη 

15 2,3 2,5 97,5 

∆ιάφορες σκοπιµότητες 12 1,9 2 99,5 
Πολλοί λόγοι 
ταυτόχρονα 

3 0,5 0,5 10 

∆εν απάντησαν 46 7,2 0,1  
Σύνολο 641 100 100  

 

Πηγή: Εταιρεία κοινωνικής υποστήριξης νέων “ΑΡΣΙΣ”, 1996. 

 Υψηλό ποσοστό µαθητών 33,5% είχε εργαστεί µε κανονικό 

ωράριο σε έναν ή σε περισσότερους εργοδότες, ενώ ποσοστό 26,2% 

εργάστηκε κατά το ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ διακοπής της φοίτησης 

και επιστροφής στο Εσπερινό Γυµνάσιο. Ποσοστό 8,3% δεν έβρισκε και 

ποσοστό 9,1% δεν αναζήτησε εργασία, ενώ οι υπόλοιποι είχαν µερική 

επαγγελµατική απασχόληση. Οι εργασίες που έκαναν στο ενδιάµεσο 
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αυτό διάστηµα ήταν κυρίως βοηθητικές κοντά σε τεχνίτες, σε ποσοστό 

41,9% ή χειρωνακτικές, σε ποσοστό 26,5%. Χαµηλό ποσοστό των 

µαθητών εργάστηκαν ως υπάλληλοι ή απασχολήθηκαν σε αθλητικές, 

κοινωνικές ή σε πολλές και διαφορετικές, µέχρι και περιθωριακές 

εργασίες. Μετά την επιστροφή στο Εσπερινό Γυµνάσιο, η εργασία των 

µαθητών δείχνει να σταθεροποιείται σε αντίστοιχα µε τα προηγούµενα 

επαγγέλµατα µε κανονικό ωράριο, αλλά σε έναν εργοδότη σε ποσοστό 

53,7%. Ποσοστό 11,3% των υπολοίπων άλλαζε συχνά εργοδότες και σε 

χαµηλά ποσοστά είχαν µερική απασχόληση, ήταν άνεργοι και άεργοι ή 

είχαν δική τους δουλειά. Η απασχόλησή τους παραµένει βοηθητική σε 

τεχνικά κυρίως επαγγέλµατα. Μειώνονται οι χειρωνακτικές εργασίες 

ανειδίκευτων, αυξάνονται οι απασχολήσεις υπαλλήλων και ελεύθερων 

επαγγελµατιών καθώς και τα κοινωνικά και καλλιτεχνικά επαγγέλµατα 

(Πίν. 4). 

Πίνακας 4 
     Αν εργάζεσαι στη διάρκεια της φοίτησης στο Εσπερινό, τι εργασία κάνεις; 

 Συχνό- 
τητα f 

Ποσοστό 
% 

Σχετικό  
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

Χειρωνακτικά επαγγέλµατα 117 18,3 24,8 24,8 
Βοηθός τεχνίτη ή 
οικογενειακής επιχείρησης 

195 30,4 41,4 66,2 

Τεχνίτης – επαγγελµατίας 3 0,5 0,6 66,9 
Υπάλληλος ∆ηµοσίου- 
Ιδιωτικού τοµέα 

65 10,1 13,8 80,7 

Ελεύθερος επαγγελµατίας 18 2,8 3,8 84,5 
Καλλιτεχνικά-κοινωνικά –
αθλητικά 

53 8,3 11,3 95,8 

Περιθωριακές απασχολήσεις 4 0,6 0,8 96,6 
Πολλές και διαφορετικές 
απασχολήσεις 

16 2,5 3,4 100 

∆εν απάντησαν 170 26,5 0,1  
Σύνολο 641 100 100  

 

Πηγή: Εταιρεία κοινωνικής στήριξης νέων “ΑΡΣΙΣ”, 1996. 

 

 Το 1/3 των εργαζόµενων µαθητών δεν είχε κάποια σύγκρουση µε 

τον εργοδότη του, ποσοστό 11,7% είχε συγκρούσεις, 25,7% 
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διαµαρτύρονταν για το µισθό, 8% για τα ασφαλιστικά και 5,9% για τις 

ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας (ΑΡΣΙΣ, 1996). 

Εξάλλου, σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2000 από το 

Χρ. Κάτσικα σε συνεργασία µε το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, διαπιστώθηκε ότι οι 

28.000 εργαζόµενοι µαθητές στα εσπερινά σχολεία της χώρας µας 

αποτελούν το 6% του συνόλου των εργαζόµενων νέων ηλικίας 14 έως 24 

ετών. 

 

4.3 Εργασία ανηλίκων και επαγγελµατικές επιλογές 

 Οι έφηβοι που έχουν γενικά εγκαταλείψει το σχολείο, ανεξάρτητα 

από το αν συνεχίζουν σε κάποια τεχνική σχολή ή όχι, είναι πολύ 

επιφυλακτικοί στο να εκφραστούν ελεύθερα για το “τι τους αρέσει” ή “τι 

τους ταιριάζει”. 

 Σε έρευνα όµως που πραγµατοποίησε σε 122 µαθητές 

προερχόµενους από οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα στο Μπέλφαστ, ο 

Leonard το 1998, διαπίστωσε ότι η µερική απασχόληση µε 

χαρακτηριστικά ρουτίνας, τους ενθαρρύνει να µείνουν στο σχολείο και 

να έχουν υψηλές φιλοδοξίες καριέρας. 

 Εξάλλου, στον ελληνικό χώρο σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

το 1996, από την Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων “ΑΡΣΙΣ”, στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Youthstart σε 661 µαθητές 

Εσπερινών Γυµνασίων της ∆υτικής Αττικής, Αθήνας και Πειραιά, 

διαπιστώθηκε ότι τα 2/3 περίπου του συνόλου των εργαζόµενων 

µαθητών είχαν ήδη αποφασίσει το επάγγελµα που θέλουν να 

ακολουθήσουν χωρίς να δείχνουν απόλυτα σίγουροι, ποσοστό 16% δεν 

είχε πάρει συγκεκριµένη απόφαση, ποσοστό 18,8% δεν ήταν σίγουροι 

και ποσοστό 4,9% δεν είχε προβληµατιστεί καθόλου γι’ αυτό το ζήτηµα. 

Ο ένας στους τέσσερις περίπου από τους µαθητές επέλεγαν επάγγελµα 
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τεχνίτη, ο ένας στους πέντε καλλιτεχνικό, αθλητικό ή άλλο επάγγελµα 

κοινωνικών υπηρεσιών. Σε ποσοστό 11,8% επιδίωκαν να γίνουν 

ελεύθεροι επαγγελµατίες, ποσοστό 10,8% υπάλληλοι, ενώ 7,9% έβλεπε 

να παραµένει σε χειρωνακτικό επάγγελµα ανειδίκευτου εργάτη (Πίν. 5). 

 Τα επαγγέλµατα που επέλεγαν για τη µελλοντική σταδιοδροµία 

τους ήταν συνήθως τα ίδια µε αυτά που εξασκούσαν ήδη κατά τη 

διάρκεια της φοίτησης στο Εσπερινό και στόχευαν κυρίως στην 

αναβάθµιση της εργασίας τους σε αυτά. 

 

Πίνακας 5 

 
 

Ποιο επάγγελµα θα ακολουθήσεις τελικά; 
 Συχνό- 

τητα f 
Ποσοστό 

% 
Σχετικό  
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Χειρωνακτικά επαγγέλµατα 31 4,8 7,9 7,9 
Βοηθός τεχνίτη ή 

οικογενειακής επιχείρησης 
16 2,5 4,1 12 

Τεχνίτης επαγγελµατίας 178 27,8 45,6 57,6 
Υπάλληλος ∆ηµοσίου-

Ιδιωτικού τοµέα 
42 6,6 10,8 68,2 

Ελεύθερος επαγγελµατίας 46 7,2 11,8 80 
Καλλιτεχνικά- κοινωνικά-

αθλητικά 
77 12 19,7 99,7 

∆εν απάντησαν 251 39,2 0,1  
Σύνολο 641 100 100  

 

Πηγή :Εταιρεία κοινωνικής στήριξης νέων “ΑΡΣΙΣ”. 
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Β΄ Μέρος (Eρευνητική προσέγγιση) 

 

 

1. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις διαστάσεις της 

απασχόλησης ανήλικων µαθητών εσπερινών σχολείων, που πιθανόν 

εργάζονται τόσο για να καλύψουν τις οικονοµικές τους ανάγκες όσο και 

στα πλαίσια πρακτικής άσκησης σε κάποιο συναφές αντικείµενο της 

τεχνικής κυρίως εκπαίδευσης, το κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο 

δεδοµένου ότι κατοικούν σε εργατικές συνοικίες της ∆υτικής Αθήνας, το 

µορφωτικό επίπεδο και την επαγγελµατική θέση των γονέων τους, καθώς 

και τη δοµή της οικογένειάς τους. 

Η έρευνα προτίθεται να εξετάσει τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: 

Α) Πώς επηρεάζεται ο µέσος όρος ωρών ηµερήσιας µελέτης των 

σχολικών µαθηµάτων από το µέσο όρο ωρών ηµερήσιας απασχόλησης; 

Β) Πώς επηρεάζεται η συχνότητα απουσιών από το σχολείο, από τo 

εποχιακό διάστηµα απασχόλησης; 

Γ) Πώς συνδέεται η τωρινή απασχόληση εργαζόµενων µαθητών µε τις 

µελλοντικές τους επαγγελµατικές επιλογές; 

∆) Αν  το εισόδηµα των εργαζόµενων µαθητών συµβάλλει στο 

οικογενειακό εισόδηµα; 
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2. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

2.1 ∆είγµα – διαδικασία δειγµατοληψίας 

 

Η έρευνα είναι ποσοτική.  

Το δείγµα αποτελούν 129 εργαζόµενοι, ανήλικοι µαθητές Εσπερινών 

Γυµνασίων, Εν. Λυκείων και ΤΕΕ της Γ΄ ∆/νσης ∆/ θµιας  Εκπ/σης 

Αθήνας.  

Απ’ αυτούς οι 106 (82,2%) είναι αγόρια και οι 23 (17,8%) κορίτσια. Οι 

50 είναι µαθητές Εσπερινών Γυµνασίων, οι 33 είναι µαθητές Εσπερινών 

Εν. Λυκείων και οι 46 µαθητές Εσπερινών ΤΕΕ. Ο µέσος όρος ηλικίας 

είναι 16,6 έτη και το ηλικιακό εύρος από 15 έως 17 ετών. 

Η δειγµατοληψία πραγµατοποιείται σε 4 επίπεδα. 

Στο 1ο επίπεδο: µέσα από τους κανόνες της δειγµατοληψίας το δείγµα 

προκύπτει από τις περιοχές Περιστέρι, Αιγάλεω, Ίλιον, Αγ, Ανάργυροι 

(περιοχές της Γ΄ ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Αθήνας µε εσπερινά σχολεία). 

Στο 2ο επίπεδο δειγµατοληψίας προσδιορίζονται δύο σχολεία από κάθε 

τύπο δηλ., δύο Γυµνάσια, δύο Εν. Λύκεια και δύο ΤΕΕ. 

Στο 3ο επίπεδο επιλέγονται δύο τάξεις  από κάθε επιλεγµένο σχολείο. 

Τέλος, στο 4ο επίπεδο µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας 

πραγµατοποιείται η επιλογή των υποκειµένων της έρευνας. 

 

2.2 Μέσα συλλογής δεδοµένων 

 

Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο 42 

ερωτήσεων, το οποίο περιλαµβάνει 5 ενότητες κλειστών και ανοικτών  

ερωτήσεων.  
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Η 1η ενότητα περιλαµβάνει δηµογραφικά στοιχεία όπως: το φύλο, το 

έτος γέννησης, τον τόπο γέννησης, το χρόνο εγκατάστασης στην Ελλάδα 

για τους αλλοδαπούς, την ύπαρξη αδελφών, τον αριθµό των αδελφών, τη 

σειρά γέννησης, την οικογενειακή κατάσταση των γονέων ( δηλ. αν 

µένουν µαζί, αν έχουν χωρίσει, αν ο ένας από τους δύο δε βρίσκεται στη 

ζωή ή εργάζεται σε άλλο µέρος), τα άτοµα  µε τα οποία µένει στο σπίτι, 

τον αριθµό των µελών της οικογένειας, τις γραµµατικές γνώσεις των 

γονέων, τη θέση εργασίας των γονέων και το µηνιαίο εισόδηµα της 

οικογένειας. 

Η 2η ενότητα περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν τη σχολική ζωή όπως: 

η βαθµολογία που τοποθετεί ο µαθητής τον εαυτό του µε βάση το µέσο 

όρο των βαθµών του µέχρι τώρα, τα µαθήµατα που τον ενδιαφέρουν, τα 

µαθήµατα που είναι πιο εύκολα γι’ αυτόν, οι ώρες που αφιέρωσε τον 

τελευταίο µήνα για µελέτη των µαθηµάτων του κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες, ο έπαινος ή οι παρατηρήσεις των καθηγητών του σχετικά µε την 

επίδοση και τη συµπεριφορά του στην τάξη, η συχνότητα απουσιών από 

το σχολείο και οι λόγοι των απουσιών. 

Η 3η ενότητα αφορά τις µελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές 

προοπτικές  και περιλαµβάνει ερωτήσεις όπως: η σηµασία του σχολείου 

για τον εργαζόµενο µαθητή, η κατά τη γνώµη του χρησιµότητα του 

απολυτηρίου του Γυµνασίου ή του Εν, Λυκείου ή του διπλώµατος 

ειδίκευσης από το ΤΕΕ, ο εκπαιδευτικός χώρος που προτίθεται να 

συνεχίσει τις σπουδές του µετά την τάξη που φοιτά , ο ανώτερος  τίτλος 

σπουδών που θα ήθελε να αποκτήσει και τρία επαγγέλµατα που θα τον 

ενδιέφεραν να  ασκήσει στο µέλλον. 

Η 4η  ενότητα αφορά  τις διαστάσεις της τωρινής απασχόλησης και 

περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε: το είδος της δουλειάς που κάνει, αν 

διαβάζει πριν, κατά τη διάρκεια, µετά την εργασία του ή κάποια άλλη 
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ώρα, τη θέση εργασίας, το µέσο όρο ωρών απασχόλησης κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας, το χρονικό διάστηµα που απασχολείται ( δηλ. 

µερικούς µήνες ή όλο το χρόνο), την εποχή απασχόλησης, το είδος 

ωραρίου απασχόλησης(πρωινό, απογευµατινό, βραδινό, νυκτερινό), την 

ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης και ασφάλειας υγείας, τις συνθήκες 

εργασίας    (ανθυγιεινές , επικίνδυνες, ευχάριστες ή κουραστικές), τη 

σχέση του πιθανού µελλοντικού επαγγέλµατος µε το τωρινό, την ύπαρξη 

αµοιβής, το µηνιαίο ύψος της αµοιβής και την ικανοποίηση από την 

αµοιβή. 

Η 5η ενότητα αφορά το εισόδηµα του εργαζόµενου µαθητή και περιέχει 

ερωτήσεις σχετικά µε: τον τρόπο ξοδέµατος της αµοιβής( βασικές –

δευτερεύουσες ανάγκες), τη συµβολή της αµοιβής του στο οικογενειακό 

εισόδηµα, την προτίµησή του να εργάζεται κανονικά, εποχιακά, σε  

διαφορετική εργασία ή καθόλου. 

Οι απαντήσεις ορισµένων ερωτήσεων οµαδοποιήθηκαν για την 

ευκολότερη στατιστική επεξεργασία.  

Έτσι, α) ο τόπος γέννησης περιέλαβε τρεις περιπτώσεις (Αθήνα, επαρχία, 

εξωτερικό), β) τα µαθήµατα που ενδιαφέρουν και θεωρούνται πιο εύκολα 

οµαδοποιήθηκαν σε 5 κατηγορίες(θεωρητικά, θετικά, ξένες γλώσσες, 

πληροφορική, οικονοµικά, ειδικότητας-εργαστηριακά), γ) το τωρινό 

επάγγελµα και τα πιθανά µελλοντικά επαγγέλµατα σε 5 οµάδες(διοίκηση 

επιχειρήσεων, οικονοµικά, επιστηµονικά, ένοπλες δυνάµεις, παροχή 

υπηρεσιών, τεχνικά επαγγέλµατα), δ) οι λόγοι απουσίας από το σχολείο 

ήταν κυρίως: λόγοι υγείας, έλλειψη ενδιαφέροντος, η εργασία, η 

συντροφιά µε φίλους, αργοπορία,  οικογενειακοί λόγοι, κούραση και 

κίνηση στους δρόµους, ε) οι λόγοι χρησιµότητας του απολυτηρίου 

Γυµνασίου, Λυκείου και ΤΕΕ ήταν: η εξεύρεση εργασίας στο µέλλον, η 

κοινωνική καταξίωση, η πνευµατική καλλιέργεια, η απόκτηση χρηµάτων 
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η  εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, οι µελλοντικές σπουδές, η 

χρησιµότητα στην τωρινή εργασία. 

∆εδοµένου, ότι το ερωτηµατολόγιο είναι αυτοσχέδιο, προηγήθηκε 

δοκιµαστική εφαρµογή του σε 15 υποκείµενα. 

Η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων και η αξιοπιστία ελέγχθηκαν µε 

το δείκτη Cronbach a.  

Προκειµένου να επιτραπεί η διεξαγωγή της έρευνας στη ∆/θµια Εκπ/ση, 

ζητήθηκε άδεια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µέσω της ∆/νσης 

Σπουδών του Υπ. Παιδείας, η οποία εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε στα 

εµπλεκόµενα σχολεία. 

 

 

Συνοπτική παρουσίαση του ερωτηµατολογίου 

 

∆ηµογραφικά Στοιχεία  

1-Φύλο 

2-Έτος γέννησης 

3-Τόπος γέννησης 

4-Χρόνος εγκατάστασης στην Ελλάδα (αλλοδαποί) 

5-Ύπαρξη αδελφών 

6-Αριθµός αδελφών 

7-Σειρά γέννησης 

8-Οικογενειακή κατάσταση γονέων 

9-Άτοµα που µένουν µαζί στο σπίτι 

10-Αριθµός µελών οικογένειας 

11-Γραµµατικές γνώσεις του πατέρα και της µητέρας 

12-Θέση εργασίας του πατέρα και της µητέρας 

13-Μηνιαίο συνολικό εισόδηµα της οικογένειας 

Σχολική ζωή 

14-Σχολική επίδοση µε βάση τη µέχρι τώρα βαθµολογία 

15-Ενδιαφέροντα µαθήµατα 

16-Εύκολα µαθήµατα 
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17-Ώρες µελέτης κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

18-Έπαινος-παρατηρήσεις καθηγητών για την επίδοση και τη συµπεριφορά 

19-Συχνότητα απουσιών 

20-Αίτια απουσιών 

Μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές 

21-Σηµαντικότητα σχολείου για τον εργαζόµενο µαθητή 

22-Χρησιµότητα απολυτηρίου 

23-Συνέχιση σπουδών 

24-Είδος µελλοντικών σπουδών 

25-Ανώτερος επιθυµητός τίτλος σπουδών 

26-Προτιµώµενα µελλοντικά  επαγγέλµατα 

∆ιαστάσεις της απασχόλησης των εργαζόµενων µαθητών 

27-Είδος τωρινής εργασίας 

28-Χρόνος µελέτης σχολικών µαθηµάτων 

29-Θέση εργασίας 

30-Μέσος όρος ωρών απασχόλησης την ηµέρα 

31-Ετήσιο χρονικό διάστηµα απασχόλησης 

32-Εποχιακό διάστηµα απασχόλησης 

33-Είδος ωραρίου απασχόλησης 

34-Ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης και ασφάλισης υγείας 

35-Συνθήκες εργασίας 

36-Σχέση τωρινής και µελλοντικής απασχόλησης 

37-Ύπαρξη αµοιβής  

38-Μέσο µηνιαίο ύψος αποδοχών 

39-Ικανοποίηση από την αµοιβή 

Εισόδηµα του εργαζόµενου µαθητή   

40-Τρόπος ξοδέµατος αµοιβής 

41-Συµβολή στο οικογενειακό εισόδηµα 

42-Προτιµήσεις σχετικά µε την εργασία 
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2.3 ∆ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων 

 

Η χορήγηση του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό 

διάστηµα µεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2004, από την ίδια την 

ερευνήτρια, εντός του ωρολογίου σχολικού προγράµµατος και µετά από 

συνεννόηση µε τους ∆/ντές των σχολείων. Οι µαθητές απασχολήθηκαν 

οµαδικά για 25́  µιας διδακτικής ώρας, αφού πρώτα τους δόθηκαν 

προφορικές οδηγίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, που 

αφορούσαν την ειλικρίνεια  των ζητούµενων απαντήσεων και τη 

διατήρηση της ανωνυµίας των υποκείµενων µαθητών και των 

αντίστοιχων σχολείων, των οποίων τα στοιχεία θα παραµείνουν 

απόρρητα και γνωστά µόνο στην ερευνήτρια. 

 Ροή επιστροφής των ερωτηµατολογίων: 

∆όθηκαν 155 ερωτηµατολόγια και επεστράφησαν συµπληρωµένα 129. 

∆εν επεστράφησαν 10, ενώ 16 δεν είχαν συµπληρωθεί επαρκώς. 

 

2.4 Στατιστική επεξεργασία 

 

Για τη στατιστική επεξεργασία των εµπειρικών δεδοµένων της έρευνας 

χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα Statistical Package for Social 

Siences (SPSS). 

Yπολογίστηκαν ποσοστιαίες αναλογίες (κατανοµές) για τα δηµογραφικά 

στοιχεία του δείγµατος, όπως και για µια σειρά άλλων µεταβλητών 

σχετικών µε τη σχολική ζωή των εργαζόµενων µαθητών, τις µελλοντικές 

εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές τους, τις διαστάσεις της 

απασχόλησής τους καθώς και το εισόδηµά τους. Επίσης, υπολογίσθηκαν 

οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 
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Ο έλεγχος της επίδρασης της ανεξάρτητης µεταβλητής στις εξαρτηµένες 

έγινε µε τη µέθοδο της µονοµεταβλητής ανάλυσης διακύµανσης 

(ANOVA). 

Συγκεκριµένα ελέγχθηκε η επίδραση της εργασίας ανηλίκων σε 4 

εξαρτηµένες µεταβλητές: τις ώρες µελέτης των σχολικών µαθηµάτων, τη 

συχνότητα απουσιών από το σχολείο, τις µελλοντικές επαγγελµατικές 

επιλογές και τη συµβολή στο οικογενειακό εισόδηµα.  

Οι τιµές που βρέθηκαν στηρίχθηκαν στη σύγκριση της µεταβλητότητας 

µεταξύ των δειγµατικών µέσων και της µεταβλητότητας των τιµών µέσα 

σε κάθε δείγµα. 
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3.Eυρήµατα 

Περιγραφή συχνοτήτων 

 

Πίνακας 1  

 Φύλο 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Άνδρας 106 82.2 82.2 82.2 

Γυναίκα 23 17.8 17.8 100.0 

Σύνολο 129 100.0 100.0  

 

Σε ένα σύνολο 129 ανήλικων εργαζόµενων µαθητών/τριών , τα αγόρια 

είναι η πλειοψηφία (106) µε ποσοστό 82,2%, ενώ τα κορίτσια (23) µε 

αντίστοιχο ποσοστό 17,8%. 

 

Πίνακας  2 

 Έτος γέννησης 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

1987 94 72.9 72.9 72.9 

1988 28 21.7 21.7 94.6 

1989 7 5.4 5.4 100.0 

Σύνολο 129 100.0 100.0  

 

Ως προς το έτος γέννησης των ερωτηθέντων µαθητών/τριών, οι ( 94),  

δηλ.ποσοστό 72,9% γεννήθηκαν το 1987, οι (28),δηλ. ποσοστό 21,7% 

γεννήθηκαν το 1988 και  οι (7), ποσοστό 5,4% το 1989. 
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Πίνακας 3 

Tόπος γέννησης  

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

1 Αθήνα  94 72.9 72.9 72.9 

2 Επαρχία 9 7.0 7.0 79.8 

3 Εξωτερικό  26 20.2 20.2 100.0 

Σύνολο 129 100.0 100.0  

 

Όσον αφορά τον τόπο γέννησης των ερωτηθέντων µαθητών/τριών, οι 

(94), δηλ. ποσοστό 72,9% γεννήθηκαν στην Αθήνα, οι (9), δηλ. ποσοστό 

7% γεννήθηκαν στην επαρχία και οι (26), δηλ. ποσοστό 20,2% στο 

εξωτερικό.  

  

 

Πίνακας 4 

 Χρόνος εγκατάστασης στην Eλλάδα 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

5 έτη 9 7.0 36.0 36.0 

10 έτη 7 5.4 28.0 64.0 

15 έτη 9 7.0 36.0 100.0 

Σύνολο 25 19.4 100.0  

Γεννηµένοι στην Ελλάδα 104 80.6   

Σύνολο 129 100.0   

 

Από τους 26 µαθητές/τριες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, οι (9), δηλ. 

ποσοστό 36% εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα πριν από 5 έτη, οι (7) δηλ. 

ποσοστό 28% πριν από 10 έτη και οι (9), δηλ. ποσοστό 36% πριν από 15 

έτη. Ένας µαθητής/τρια δεν απάντησε στην ερώτηση. 
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Πίνακας 5 

Ύπαρξη αδελφών 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Ναι 122 94.6 94.6 94.6 

Όχι 7 5.4 5.4 100.0 

Σύνολο 129 100.0 100.0  

 

Ερωτηθέντες αν έχουν αδέλφια, οι (122), µαθητές/τριες δηλ. ποσοστό 

94,6% απάντησαν ναι, ενώ οι (7), δηλ. ποσοστό 5,4% απάντησαν όχι. 

 

Πίνακας 6 

Αριθµός αδελφών 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

1 αδελφό/ή 70 54.3 57.4 57.4 

2 αδέλφια  27 20.9 22.1 79.5 

3 αδέλφια 12 9.3 9.8 89.3 

4 αδέλφια 13 10.1 10.7 100.0 

Σύνολο 122 94.6 100.0  

∆εν απάντησαν 7 5.4   

Σύνολο 129 100.0   

 

Από τους έχοντες αδέλφια, οι (70) µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 57,4% 

έχουν έναν/µία αδελφό/ή, οι (27), δηλ. ποσοστό 22,1% έχουν δύο 

αδέλφια , οι (12), δηλ. ποσοστό 9,8% έχουν τρία αδέλφια και οι (13), 

δηλ. ποσοστό 10,7% έχουν τέσσερα αδέλφια. ∆εν απάντησαν στην 

ερώτηση (7) µαθητές/τριες. 
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Πίνακας 7 

Σειρά γέννησης 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Μεγαλύτερα από σένα 61 47.3 50.8 50.8 

Μικρότερα από σένα  44 34.1 36.7 87.5 

Μικρότερα και 

µεγαλύτερα 
15 11.6 12.5 100.0 

Σύνολο 120 93.0 100.0  

∆εν απάντησαν 9 7.0   

Σύνολο 129 100.0   

 

Όσον αφορά τη σειρά γέννησης, οι (61) µαθητές/τριες ,δηλ. ποσοστό 

50,8% απάντησαν ότι έχουν µεγαλύτερα αδέλφια, οι (44), δηλ. ποσοστό 

36,7% απάντησαν ότι έχουν µικρότερα αδέλφια και οι (15), δηλ. 

ποσοστό 12,5% ότι έχουν και µικρότερα και µεγαλύτερα αδέλφια. ∆εν 

απάντησαν στην ερώτηση (9) µαθητές. 

  

Πίνακας 8 

Οικογενειακή κατάσταση γονέων 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Μένουν µαζί 95 73.6 73.6 73.6 

Έχουν χωρίσει 24 18.6 18.6 92.2 

Ο ένας από τους δύο δε 

βρίσκεται στη ζωή 
6 4.7 4.7 96.9 

Ο ένας από τους δύο 

εργάζεται σε άλλο µέρος 
4 3.1 3.1 100.0 

Σύνολο 129 100.0 100.0  

 

Σχετικά µε τους γονείς τους, οι (95) µαθητές/τριες ,δηλ. ποσοστό 73,6% 

απάντησαν ότι µένουν µαζί, οι (24), δηλ. ποσοστό 18,6% απάντησαν ότι 

οι γονείς τους έχουν χωρίσει, οι (6), δηλ. ποσοστό 4,7% απάντησαν ότι ο 
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ένας από τους δύο γονείς δε βρίσκεται στη ζωή και (4), δηλ. ποσοστό 

3,1% ότι ο ένας από τους δύο γονείς εργάζεται σε άλλο µέρος .  

 

 

Πίνακας 9 

Με ποιους µένει στο σπίτι 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Γονείς 16 12.4 12.4 12.4 

Γονείς και αδέλφια 76 58.9 58.9 71.3 

Γονείς/αδέλφια/παππούδες 9 7.0 7.0 78.3 

Μόνο µε πατέρα 1 .8 .8 79.1 

Μόνο µε µητέρα 9 7.0 7.0 86.0 

Με άλλο συγγενή 2 1.6 1.6 87.6 

Άλλο 16 12.4 12.4 100.0 

Σύνολο 129 100.0 100.0  

 

Στην ερώτηση µε ποιούς µένει ο µαθητής/τρια, οι (16), δηλ. ποσοστό 

12,4% απάντησαν ότι µένουν µε τους γονείς τους, οι (76), δηλ. ποσοστό 

58,9% ότι µένουν µε γονείς και αδέλφια, οι (9), δηλ. ποσοστό 7% ότι 

µένουν µε γονείς, αδέλφια και παππούδες, (1) µαθητής/τρια, δηλ. 

ποσοστό 0,8% ότι µένει µόνο µε τον πατέρα, οι( 9), δηλ. ποσοστό 7% ότι 

µένουν µόνο µε τη µητέρα, οι (2), δηλ. ποσοστό 1,6% ότι µένουν µε 

κάποιον άλλο συγγενή και οι (16), δηλ. ποσοστό 12,4% ότι µένουν µε 

κάποια άλλα πρόσωπα (πατριό,µητριά,παππούδες κ.λ.π), ή µόνοι τους. 
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Πίνακας 10  

Αριθµός µελών οικογένειας 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

1 µέλος 3 2.3 2.3 2.3 

3 µέλη 19 14.7 14.8 17.2 

4 µέλη 52 40.3 40.6 57.8 

5 µέλη 29 22.5 22.7 80.5 

6 µέλη 10 7.8 7.8 88.3 

7 µέλη 6 4.7 4.7 93.0 

8 µέλη 7 5.4 5.5 98.4 

9 µέλη 1 .8 .8 99.2 

10 µέλη 1 .8 .8 100.0 

Σύνολο 128 99.2 100.0  

∆εν απάντησαν 1 .8   

Σύνολο 129 100.0   

 

Όσον αφορά τον αριθµό µελών της οικογένειας, οι(3) µαθητές/τριες, δηλ. 

ποσοστό 2,3% µένουν προφανώς µόνοι τους, οι (19), δηλ. ποσοστό 

14,8% ανήκουν σε 3µελή οικογένεια, οι (52), δηλ. ποσοστό 40,6% 

ανήκουν σε οικογένεια 4µελή, οι(29), δηλ. ποσοστό 22,7% ανήκουν σε 

5µελή οικογένεια, οι( 10), δηλ. ποσοστό 7,8% ανήκουν σε 6µελή 

οικογένεια, οι (6), δηλ. ποσοστό 4,7% ανήκουν σε 7µελή οικογένεια, οι 

(7), δηλ. ποσοστό 5,5% ανήκουν σε 8µελή οικογένεια, (1), δηλ. ποσοστό 

0,8% ανήκει σε 9µελή οικογένεια και (1), δηλ. ποσοστό 0,8% ανήκει σε 

οικογένεια 10 µελών. ∆εν απάντησε στην ερώτηση (1) µαθητής/τρια, 

δηλ. ποσοστό 0,8%.  
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Πίνακας 11α 

Γραµµατικές γνώσεις του πατέρα 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Αναλφάβητος 1 .8 .8 .8 

Λίγες τάξεις -

Απόφοιτος∆ηµοτικού 
38 29.5 30.6 31.5 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου/Τεχνικής 

Σχολής 

44 34.1 35.5 66.9 

Απόφοιτος Λυκείου 21 16.3 16.9 83.9 

Πτυχιούχος Ανώτερης 

Σχολής/ΤΕΙ 
12 9.3 9.7 93.5 

Πτυχιούχος 

Πανεπιστηµιακής εκπ/σης 
4 3.1 3.2 96.8 

Μεταπτυχιακές σπουδές 4 3.1 3.2 100.0 

Σύνολο 124 96.1 100.0  

∆εν απάντησαν 5 3.9   

Σύνολο 129 100.0   

 

Σχετικά µε το  µορφωτικό επίπεδο του πατέρα, (1)µαθητής/τρια, δηλ. 

ποσοστό 0,8%  απάντησε ότι είναι αναλφάβητος, οι (38) µαθητές/τριες, 

δηλ. ποσοστό 30,6% απάντησαν ότι έχει τελειώσει λίγες τάξεις ή είναι 

απόφοιτος ∆ηµοτικού, οι (44), δηλ. ποσοστό 35,5%  ότι είναι απόφοιτος 

Γυµνασίου/Τεχνικής Σχολής, οι (21), δηλ. ποσοστό 16,9% ότι είναι 

απόφοιτος Λυκείου, οι (12), δηλ. ποσοστό 9,7% ότι είναι πτυχιούχος 

Ανώτερης Σχολής/ΤΕΙ, οι (4), δηλ. ποσοστό 3,2% ότι είναι πτυχιούχος 

Πανεπιστηµιακής εκπ/σης και οι (4), δηλ. ποσοστό 3,2 % ότι έχει κάνει 

Μεταπτυχιακές σπουδές. ∆εν απάντησαν στην ερώτηση (5) 

µαθητές/τριες. 

   

 

 



 111

   

Πίνακας 11β 

Γραµµατικές γνώσεις της µητέρας 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Λίγες τάξεις –Απόφοιτη 

∆ηµοτικού 
36 27.9 29.5 29.5 

Απόφοιτη 

Γυµνασίου/Τεχνικής 

Σχολής 

34 26.4 27.9 57.4 

Απόφοιτη Λυκείου 35 27.1 28.7 86.1 

Πτυχιούχος Ανώτερης 

Σχολής/ΤΕΙ  
8 6.2 6.6 92.6 

Πτυχιούχος 

Πανεπιστηµιακής εκπ/σης 
5 3.9 4.1 96.7 

Μεταπτυχιακές σπουδές 4 3.1 3.3 100.0 

Σύνολο 122 94.6 100.0  

∆εν απάντησαν 7 5.4   

Σύνολο 129 100.0   

 

Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, οι (36) µαθητές/τριες, 

δηλ. ποσοστό 29,5% απάντησαν ότι έχει τελειώσει λίγες τάξεις ή είναι 

απόφοιτη ∆ηµοτικού, οι (34), δηλ. ποσοστό 27.9% ότι είναι απόφοιτη 

Γυµνασίου-Τεχνικής Σχολής, οι (35), δηλ. ποσοστό 28,7% ότι είναι 

απόφοιτη Λυκείου, οι (8), δηλ. ποσοστό 6,6%  ότι είναι πτυχιούχος 

Ανώτερης Σχολής /ΤΕΙ, οι (5), δηλ. ποσοστό 4,1% ότι είναι πτυχιούχος 

Πανεπιστηµιακής εκπ/σης και οι (4), δηλ. ποσοστό 3,3% ότι έχει κάνει 

Μεταπτυχιακές σπουδές. ∆εν απάντησαν στην ερώτηση (7) 

µαθητές/τριες. 
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Πίνακας 12α 

Θέση εργασίας του πατέρα 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Μισθωτός σε ιδιωτική 

επιχείρηση 
39 30.2 31.0 31.0 

Μισθωτός στο ∆ηµόσιο 21 16.3 16.7 47.6 

Ηµεροµίσθιος 16 12.4 12.7 60.3 

Αυτοαπασχολούµενος 11 8.5 8.7 69.0 

∆ική του επιχείρηση(1-5 

εργαζόµενοι) 
26 20.2 20.6 89.7 

∆ική του επιχείρηση (6 και 

πάνω εργαζόµενοι) 
3 2.3 2.4 92.1 

Συνταξιούχος-άεργος 3 2.3 2.4 94.4 

Άνεργος 7 5.4 5.6 100.0 

Σύνολο 126 97.7 100.0  

∆εν απάντησαν 3 2.3   

Σύνολο 129 100.0   

 

Όσον αφορά στη θέση εργασίας του πατέρα, οι (39) µαθητές/τριες, δηλ. 

ποσοστό 31% απάντησαν ότι είναι µισθωτός σε ιδιωτική επιχείρηση, 

οι(21), δηλ. ποσοστό 16,7% ότι είναι µισθωτός στο ∆ηµόσιο, οι (16), 

δηλ. ποσοστό 12,7% ότι είναι ηµεροµίσθιος, οι (11), δηλ. ποσοστό 8,7% 

ότι είναι αυτοαπασχολούµενος, οι (26), δηλ. ποσοστό 20,6% ότι έχει 

δική του επιχείρηση µε 1-5 εργαζόµενους, οι (3), δηλ. ποσοστό 2,4% ότι 

έχει δική του επιχείρηση µε πάνω από 6 εργαζόµενους, οι(3), δηλ. 

ποσοστό 2,4% ότι είναι συνταξιούχος και οι (7), δηλ. ποσοστό 5.6% ότι 

είναι άνεργος. ∆εν απάντησαν στην ερώτηση (3) µαθητές/τριες. 
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Πίνακας 12β 

Θέση εργασίας µητέρας. 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Μισθωτή σε ιδιωτική 

επιχείρηση 
34 26.4 29.1 29.1 

Μισθωτή στο ∆ηµόσιο 12 9.3 10.3 39.3 

Ηµεροµίσθια 14 10.9 12.0 51.3 

Αυτοαπασχολούµενη 10 7.8 8.5 59.8 

∆ική της επιχείρηση (1-5 

εργαζόµενοι) 
8 6.2 6.8 66.7 

∆ική της επιχείρηση (6 και 

πάνω εργαζόµενοι)  
3 2.3 2.6 69.2 

Συνταξιούχα-άεργη 6 4.7 5.1 74.4 

Άνεργη 30 23.3 25.6 100.0 

Σύνολο 117 90.7 100.0  

∆εν απάντησαν 12 9.3   

Σύνολο 129 100.0   

 

Σχετικά µε τη θέση εργασίας της µητέρας, οι (34) µαθητές/τριες, δηλ. 

ποσοστό 29,1% απάντησαν ότι είναι µισθωτή σε ιδιωτική επιχείρηση, οι 

(12), δηλ. ποσοστό 10,3% ότι είναι µισθωτή στο ∆ηµόσιο, οι (14), δηλ. 

ποσοστό 12% ότι είναι ηµεροµίσθια, οι (10), δηλ. ποσοστό 8,5% ότι 

είναι αυτοαπασχολούµενη, οι (8), δηλ. ποσοστό 6,8% ότι έχει δική της 

επιχείρηση µε 1-5 εργαζόµενους, οι (3), δηλ. ποσοστό 2,6% ότι έχει δική 

της επιχείρηση µε πάνω από 6 εργαζόµενους, οι (6), δηλ. ποσοστό 5,1% 

ότι είναι συνταξιούχα-άεργη και οι (30), δηλ. ποσοστό 25,6% ότι είναι 

άνεργη. ∆εν απάντησαν στην ερώτηση (12) µαθητές/τριες . 
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Πίνακας 13 

Μηνιαίο συνολικό εισόδηµα της οικογένειας  

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έως 800 Ευρώ 17 13.2 13.2 13.2 

801 έως 1500 Ευρώ 24 18.6 18.6 31.8 

1501-2000 Ευρώ 15 11.6 11.6 43.4 

Πάνω από 2001 Ευρώ 19 14.7 14.7 58.1 

∆εν γνωρίζω 54 41.9 41.9 100.0 

Σύνολο 129 100.0 100.0  

 

Στην ερώτηση για το µηνιαίο συνολικό εισόδηµα της οικογένειάς τους, 

οι (17) µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 13,2%,  απάντησαν ότι φτάνει τα 

800 Ευρώ, οι (24), δηλ. ποσοστό 18,6% ότι είναι από 801 έως 1500 

Ευρώ, οι (15), δηλ. ποσοστό 11,6% ότι είναι από 1501έως 2000 Ευρώ, οι 

(19), δηλ. ποσοστό 14,7% ότι είναι πάνω από 2001 Ευρώ, ενώ (54), 

µαθητές/τριες δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν το εισόδηµα της οικογένειας. 

 

Πίνακας 14  

Σχολική επίδοση µε βάση το µέσο όρο των βαθµών µέχρι τώρα 

 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό  

%  

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό  

ποσοστό 

Μεταξύ 20-18 15 11,6 11,6 11,6 

  18-16 23 17,8 17,8 29,5 

  16-14 41 31,8 31,8 61,2 

  14-12 32 24,8 24,8 86,0 

  12-10 18 14,0 14,0 100,0 

  Σύνολο 129 100,0 100,0   

 

Στην ερώτηση σχετικά µε τη σχολική τους επίδοση µε βάση το µέσο όρο 

των βαθµών τους µέχρι τότε, οι (15) µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 11,6% 

τοποθετούν τον εαυτό τους στη βαθµολογία µεταξύ 20 και 18, οι (23), 

δηλ. ποσοστό 17,8% µεταξύ 18 και 16, οι (41), δηλ. ποσοστό 31,8% 
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µεταξύ 16 και 14 , οι (32), δηλ. ποσοστό 24,8% µεταξύ 14 και 12 και οι 

(18), δηλ. ποσοστό 14% µεταξύ 12 και 10.  
 

Πίνακας 15 

Μαθήµατα που ενδιαφέρουν 

 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό  

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Θεωρητικά  36 27,9 31,3 31,3 

Θετικά 41 31,8 35,7 67,0 

Ξένες γλώσσες 4 3,1 3,5 70,4 

Πληροφορική 4 3,1 3,5 73,9 

Οικονοµικά 3 2,3 2,6 76,5 

Ειδικότητας-

εργαστηριακά  
27 20,9 23,5 100,0 

Σύνολο 115 89,1 100,0   

∆εν απάντησαν 14 10,9     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Σχετικά µε τα µαθήµατα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα , οι (36) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 31,3% δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται για τα 

θεωρητικά µαθήµατα, οι (41), δηλ. ποσοστό 35,7% για τα θετικά, οι (4), 

δηλ. ποσοστό 3,5% για τις ξένες γλώσσες, οι (4), δηλ. ποσοστό 3,5% για 

την πληροφορική, οι (3), δηλ. ποσοστό 2,3% για οικονοµικά µαθήµατα 

και οι (27), δηλ. ποσοστό 23.5% για εργαστηριακά και µαθήµατα 

ειδικότητας. Στην ερώτηση δεν απάντησαν (14) µαθητές/τριες. 

 

 

 

 

 

 



 116

 

Πίνακας 16 

Εύκολα µαθήµατα  

 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Θεωρητικά 47 36,4 42,3 42,3 

  Θετικά 34 26,4 30,6 73,0 

  Ξένες Γλώσσες 14 10,9 12,6 85,6 

  Πληροφορική 5 3,9 4,5 90,1 

  Οικονοµικά 1 ,8 ,9 91,0 

  Ειδικότητας-

εργαστηριακά 
10 7,8 9,0 100,0 

  Σύνολο 111 86,0 100,0   

 ∆εν απάντησαν 18 14,0     

Σύνολο 129 100,0     

 

Στην ερώτηση ποιά µαθήµατα είναι πιο εύκολα, οι (47) µαθητές/τριες, 

δηλ. ποσοστό 42,3% δήλωσαν τα θεωρητικά µαθήµατα, οι (34), δηλ. 

ποσοστό 30,6% τα θετικά, οι (14), δηλ. ποσοστό 12,6% τις ξένες 

γλώσσες, οι (5), δηλ. ποσοστό 4,5% την πληροφορική , (1), µαθητής 

/τρια δηλ. ποσοστό 0,9% τα οικονοµικά και οι (10), δηλ. ποσοστό 9% τα 

µαθήµατα ειδικότητας – εργαστηριακά. ∆εν απάντησαν στην ερώτηση 

(18) µαθητές/τριες. 
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Πίνακας 17 

Ώρες ηµερήσιας µελέτης  

 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικ

ό ποσοστό 

 Λιγότερο από 1 ώρα 62 48,1 48,4 48,4 

  Μεταξύ 1 και 2 ωρών 33 25,6 25,8 74,2 

  Μεταξύ 2 και 3 ωρών 23 17,8 18,0 92,2 

  Μεταξύ 4 και 5 ωρών 3 2,3 2,3 94,5 

  Πάνω από 5 ώρες 7 5,4 5,5 100,0 

  Σύνολο  128 99,2 100,0   

 ∆εν απάντησαν 1 ,8     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Στην ερώτηση πόσες ώρες κατά µέσο όρο αφιέρωσαν τον τελευταίο 

µήνα κατά τις εργάσιµες ηµέρες στο σπίτι µελετώντας τα µαθήµατά τους, 

οι (62) µαθητές/ τριες, δηλ. ποσοστό 48,4% απάντησαν ότι αφιέρωσαν 

λιγότερο από µία ώρα την ηµέρα, οι (33), δηλ. ποσοστό 25,8% µεταξύ 1 

και 2 ωρών, οι (23), δηλ. ποσοστό 18% µεταξύ 2 και 3 ωρών, οι (3), δηλ. 

ποσοστό 2,3% µεταξύ 4 και 5 ωρών και οι (7), δηλ. ποσοστό 5,5% πάνω 

από 5 ώρες. ∆εν απάντησε στην ερώτηση (1) µαθητής/τρια.  
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Πίνακας 18 

Έπαινος και παρατηρήσεις καθηγητών για επίδοση και συµπεριφορά  

  

Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

% 

 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 ΄Επαινος καθηγητών για µάθηµα 

και εργασίες 
34 26,4 33,3 33,3 

  Έπαινος καθηγητών για καλή 

συµπεριφορά 
24 18,6 23,5 56,9 

  Παρατηρήσεις για µάθηµα και 

εργασίες 
10 7,8 9,8 66,7 

  Παρατηρήσεις για κακή 

συµπεριφορά  
8 6,2 7,8 74,5 

  Ένιωσε πως δεν µπορούσε να 

εκφράσει σωστά την απάντηση 
26 20,2 25,5 100,0 

  Σύνολο 102 79,1 100,0   

 ∆εν απάντησαν 27 20,9     

    Σύνολο 129 100,0     

 

Στην ερώτηση πόσο συχνά τον τελευταίο µήνα επαινέθηκαν από τους 

καθηγητές για την επίδοση και τη συµπεριφορά τους ή όχι, οι (34) 

µαθητές/τριες,  δηλ. ποσοστό 33,3% επαινέθηκαν για το µάθηµα  και τις 

εργασίες τους από τους καθηγητές τους , οι (24), δηλ. ποσοστό 23,5% 

επαινέθηκαν για καλή συµπεριφορά , οι (10), δηλ. ποσοστό 9,8% 

δέχτηκαν παρατηρήσεις για την επίδοση τους στο µάθηµα  και τις 

εργασίες τους , οι (8), δηλ. ποσοστό 7,8% δέχτηκαν παρατηρήσεις για 

κακή συµπεριφορά, ενώ οι  (26), δηλ. ποσοστό 25,5% ένιωσαν πως δεν 

µπορούσαν να εκφραστούν σωστά σ’ αυτό που ερωτήθηκαν. ∆εν 

απάντησαν στην ερώτηση (27) µαθητές/τριες. 
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Πίνακας 19 

Συχνότητα απουσιών  

  

Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό  

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Συχνά (1φορά το µήνα) 21 16,3 16,5 16,5 

  Πολύ συχνά 43 33,3 33,9 50,4 

  Σπάνια 57 44,2 44,9 95,3 

  Ποτέ 6 4,7 4,7 100,0 

  Σύνολο 127 98,4 100,0   

 ∆εν απάντησαν 2 1,6     

    Σύνολο 129 100,0     

 

Σχετικά µε τη συχνότητα των απουσιών από το σχολείο, οι (21) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 16,5% δήλωσαν ότι απουσιάζουν συχνά 

(µία φορά το µήνα), οι (43), δηλ. ποσοστό 33,9% πολύ συχνά, οι (57), 

δηλ. ποσοστό 44,9% σπάνια και οι (6), δηλ. ποσοστό 4,7% ποτέ. ∆εν 

απάντησαν στην ερώτηση (2) µαθητές/τριες. 

Πίνακας 20 

Λόγοι απουσιών  

 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Λόγοι υγείας 25 19,4 21,7 21,7 

  Έλλειψη ενδιαφέροντος  13 10,1 11,3 33,0 

  Εργασία 40 31,0 34,8 67,8 

  Συντροφιά µε φίλους 16 12,4 13,9 81,7 

  Αργοπορία 3 2,3 2,6 84,3 

  Κούραση 8 6,2 7,0 91,3 

  Οικογενειακοί λόγοι 8 6,2 7,0 98,3 

  Κίνηση στους δρόµους 2 1,6 1,7 100,0 

  Σύνολο 115 89,1 100,0   

 ∆εν απάντησαν 14 10,9     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Αναφορικά µε τους λόγους απουσίας από το σχολείο, οι (25) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 21,7% ανέφεραν ως κύρια αιτία  απουσιών 
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τους λόγους υγείας, οι (13), δηλ. ποσοστό 11,3% την έλλειψη 

ενδιαφέροντος για τα µαθήµατα, οι (40), δηλ. ποσοστό 34,8% την 

εργασία , οι (16), δηλ. ποσοστό 13,9% τη συντροφιά µε φίλους, οι (3), 

δηλ. ποσοστό 2,6% την αργοπορία, οι (8), δηλ. ποσοστό 7% την 

κούραση, οι (8), δηλ. ποσοστό 7% οικογενειακούς λόγους και οι (2), δηλ. 

ποσοστό 1,7% την κίνηση στους δρόµους. ∆εν απάντησαν στην ερώτηση 

(14) µαθητές/τριες. 

 

Πίνακας 21 

Σηµασία του σχολείου  

 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό  

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Πολύ 71 55,0 55,5 55,5 

  Αρκετά 38 29,5 29,7 85,2 

  Λίγο 17 13,2 13,3 98,4 

  Καθόλου 1 ,8 ,8 99,2 

  ∆ε γνωρίζω 1 ,8 ,8 100,0 

  Σύνολο 128 99,2 100,0   

 ∆εν απάντησαν 1 ,8     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Στην ερώτηση πόσο σηµαντικό θεωρούν το σχολείο, οι (71) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 55,5% απάντησαν, ότι είναι πολύ 

σηµαντικό γι’ αυτούς, οι (38), δηλ. ποσοστό 29,7% ότι είναι αρκετά 

σηµαντικό, οι (17), δηλ. ποσοστό 13,3% ότι είναι λίγο σηµαντικό,  (1), 

δηλ. ποσοστό 0,8% ότι δεν είναι καθόλου σηµαντικό και  (1), δηλ. 

ποσοστό 0,8%  ότι δεν γνωρίζει πόσο σηµαντικό είναι γι’ αυτόν. ∆εν 

απάντησε στην ερώτηση (1) µαθητής /τρια.  
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Πίνακας 22 

Χρησιµότητα απολυτηρίου 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Στην εύρεση εργασίας 79 61,2 70,5 70,5 

  Χρήσιµο στη δουλειά του 2 1,6 1,8 72,3 

  Καλύτερη ζωή 10 7,8 8,9 81,3 

  Πνευµατική καλλιέργεια 1 ,8 ,9 82,1 

  Εκµάθηση ελλην. γλώσσας 1 ,8 ,9 83,0 

  Απόκτηση χρηµάτων 1 ,8 ,9 83,9 

  Μελλοντικές σπουδές 17 13,2 15,2 99,1 

  Οπουδήποτε 1 ,8 ,9 100,0 

  Σύνολο 112 86,8 100,0   

 ∆εν απάντησαν 17 13,2     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Απαντώντας στην ερώτηση σε τί θα τους χρησιµεύσει το απολυτήριο του 

Γυµνασίου-Λυκείου-ΤΕΕ, οι (79) µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 70,5% 

πιστεύουν  ότι θα τους χρησιµεύσει στην εύρεση εργασίας, οι (2), δηλ. 

ποσοστό 1,8% το θεωρούν χρήσιµο στην τωρινή τους δουλειά, οι (10), 

δηλ. ποσοστό 8,9% ότι θα τους εξασφαλίσει µια καλύτερη ζωή,  (1), δηλ. 

ποσοστό 0,9%  ότι θα του δώσει πνευµατική καλλιέργεια,  (1) ,δηλ. 

ποσοστό 0,9% ότι θα τον βοηθήσει στην εκµάθηση της ελληνικής 

γλώσσας, (1) ,δηλ. ποσοστό 0,9% ότι θα τον βοηθήσει να αποκτήσει 

χρήµατα, οι (17), δηλ. ποσοστό 15,2% ότι θα διευκολύνει τις 

µελλοντικές τους σπουδές, ενώ  (1), δηλ. ποσοστό 0,9%  ότι µπορεί να 

χρησιµεύσει οπουδήποτε. ∆εν απάντησαν στην ερώτηση οι (17) 

µαθητές/τριες. 
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Πίνακας 23 

Συνέχιση σπουδών  

 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Nαι 88 68,2 68,2 68,2 

  Όχι 16 12,4 12,4 80,6 

  ∆εν είµαι 

βέβαιος/η 
25 19,3 19,3 100 

  Σύνολο 129 100,0 100,0   

 

Σχετικά µε το αν σκέφτονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους , οι (88) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 68,2% απάντησαν “ναι”, οι (16), δηλ. 

ποσοστό 12,4% απάντησαν “όχι” και οι (25), δηλ. ποσοστό 19,3%    

απάντησαν  ότι δεν είναι βέβαιοι/ες. 

Πίνακας 24 

Είδος µελλοντικών σπουδών  

 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Γυµνάσιο 2 1,6 1,7 1,7 

  Ενιαίο Λύκειο 10 7,8 8,7 10,4 

  ΤΕΕ 29 22,5 25,2 35,7 

  Tεχνική Σχολή 25 19,4 21,7 57,4 

  ΙΕΚ 4 3,1 3,5 60,9 

  ΤΕΙ 28 21,7 24,3 85,2 

  ΑΕΙ 17 13,2 14,8 100,0 

  Σύνολο 115 89,1 100,0   

 ∆εν απάντησαν 14 10,9     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Σχετικά µε το είδος των µελλοντικών σπουδών, οι (2) µαθητές/τριες, δηλ. 

ποσοστό 1,7% απάντησαν ότι σκέφτονται να τελειώσουν το Γυµνάσιο, οι 

(10), δηλ. ποσοστό 8,7% σκέφτονται να συνεχίσουν στο Ενιαίο Λύκειο, 

οι (29), δηλ. ποσοστό 25,2% στα ΤΕΕ, οι (25) ,δηλ. ποσοστό 21,7% σε 
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Τεχνική Σχολή, οι (4), δηλ. ποσοστό 3,5% στα ΙΕΚ, οι (28), δηλ. 

ποσοστό 24,3% στα ΤΕΙ και οι (17), δηλ. ποσοστό 14,8% στα ΑΕΙ. ∆εν 

απάντησαν στην ερώτηση οι (14) µαθητές/τριες. 

Πίνακας 25 

Ανώτερος επιθυµητός τίτλος σπουδών  

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 
 Απολυτήριο Γυµνασίου 12 9,3 9,3 9,3 

  Απολυτήριο Λυκείου 28 21,7 21,7 31,0 

  Πτυχίο Τεχνικής Σχολής 

-ΙΕΚ 
28 21,7 21,7 52,7 

  Πτυχίο ΤΕΙ 35 27,1 27,1 79,8 

  Πτυχίο ΑΕΙ 26 20,2 20,2 100,0 

  Σύνολο 129 100,0 100,0   

 

Σχετικά µε τον ανώτερο επιθυµητό τίτλο σπουδών, οι (12) µαθητές/τριες, 

δηλ. ποσοστό 9,3%, δήλωσαν ότι θα επιθυµούσαν να αποκτήσουν 

απολυτήριο Γυµνασίου, οι (28), δηλ. ποσοστό 21,7% απολυτήριο 

Λυκείου, οι (28), δηλ. ποσοστό 21,7% πτυχίο Τεχνικής Σχολής-ΙΕΚ, οι 

(35), δηλ. ποσοστό 27,1% πτυχίο ΤΕΙ και οι (26), δηλ. ποσοστό 20,2% 

πτυχίο ΑΕΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 26 
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Προτιµώµενα µελλοντικά επαγγέλµατα 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό  

ποσοστό 

Αθροιστικό  

ποσοστό 

 ∆ιοίκησηεπιχειρήσεων-

οικονοµικά 
3 2,3 2,5 2,5 

  Επιστηµονικά 18 14,0 14,8 17,2 

  Ένοπλες ∆υνάµεις 5 3,9 4,1 21,3 

  Παροχή υπηρεσιών 27 20,9 22,1 43,4 

  Τεχνικά 69 53,5 56,6 100,0 

  Σύνολο 122 94,6 100,0   

 ∆εν απάντησαν 7 5,4     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Αναφορικά µε τα προτιµώµενα µελλοντικά επαγγέλµατα, οι (3) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 2,5%,  δήλωσαν ότι προτιµούν τα 

επαγγέλµατα σχετικά µε τη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονοµικά, οι 

(18), δηλ. ποσοστό 14,8% τα επιστηµονικά, οι (5), δηλ. ποσοστό 4,1% 

τις ένοπλες δυνάµεις, οι (27), δηλ. ποσοστό 22,1% την παροχή 

υπηρεσιών και οι (69), δηλ. ποσοστό 56,6% τα τεχνικά επαγγέλµατα. 

∆εν απάντησαν στην ερώτηση οι( 7) µαθητές/τριες. 

Πίνακας 27 

Είδος τωρινής απασχόλησης 

  

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Επιστηµονικά 1 ,8 ,8 ,8 

  Παροχή υπηρεσιών 64 49,6 52,0 52,8 

  Τεχνικά 58 45,0 47,2 100,0 

  Σύνολο 123 95,3 100,0   

 ∆εν απάντησαν 6 4,7     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Στην ερώτηση για το είδος της τωρινής τους δουλειάς, (1) µαθητής/τρια, 

δηλ. ποσοστό 0,8% απάντησε ότι απασχολείται σε κάποιο επιστηµονικό 
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επάγγελµα, οι (64), δηλ. ποσοστό 52% στην παροχή υπηρεσιών και οι 

(58), δηλ. ποσοστό 47,2% σε τεχνικά επαγγέλµατα. ∆εν απάντησαν στην 

ερώτηση (6) µαθητές/τριες. 

 

Πίνακας 28 

Χρόνος µελέτης σχολικών µαθηµάτων 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 
 Πριν την εργασία 2 1,6 1,6 1,6 

  Μετά την εργασία 53 41,1 41,7 43,3 

  Κατά τη διάρκεια της 

εργασίας 
8 6,2 6,3 49,6 

  Κάποια άλλη ώρα  64 49,6 50,4 100,0 

  Σύνολο 127 98,4 100,0   

 ∆εν απάντησαν 2 1,6     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Σχετικά µε την ώρα µελέτης των σχολικών µαθηµάτων, οι (2) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 1,6% ανέφεραν ότι διαβάζουν πριν τη 

εργασία, οι (53), δηλ. ποσοστό 41,7% µετά τη εργασία, οι (8), δηλ. 

ποσοστό 6,3% κατά τη διάρκεια της εργασίας και οι (64), δηλ. ποσοστό 

50,4% κάποια άλλη ώρα . ∆εν απάντησαν στην ερώτηση (2) 

µαθητές/τριες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 29 

Θέση στην εργασία  
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Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Μισθωτός/η σε ιδιωτική 

επιχείρηση 
57 44,2 44,9 44,9 

  Συµβασιούχος/α στο 

δηµόσιο 
8 6,2 6,3 51,2 

  Αυτοαπασχολούµενος/η 12 9,3 9,4 60,6 

  Σε οικογενειακή επιχείρηση 17 13,2 13,4 74,0 

  Ελεύθερη εργασία 33 25,6 26,0 100,0 

  Σύνολο 127 98,4 100,0   

 ∆εν απάντησαν 2 1,6     

   Σύνολο 129 100,0     

 

 

΄Οσον αναφορά στη θέση στην εργασία, οι (57) µαθητές/τριες, δηλ. 

ποσοστό 44,9% ,δήλωσαν ότι εργάζονται ως µισθωτοί σε ιδιωτική 

επιχείρηση, οι (8), δηλ. ποσοστό 6,3% ως συµβασιούχοι στο δηµόσιο, οι 

(12), δηλ. ποσοστό 9,4% είναι αυτοαπασχολούµενοι, οι (17), δηλ. 

ποσοστό 13,4% βοηθούν στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ οι (33), 

δηλ. ποσοστό 26% δήλωσαν ελεύθερη εργασία. ∆εν απάντησαν στην 

ερώτηση (2) µαθητές/τριες. 

Πίνακας 30 

Μέσος όρος ωρών απασχόλησης την ηµέρα 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Λιγότερο από 2 ώρες 8 6,2 6,2 6,2 

  Μεταξύ 2 και 3 ωρών 8 6,2 6,2 12,4 

  Μεταξύ 4 και 5 ωρών 18 14,0 14,0 26,4 

  Μεταξύ 5 και 7 ωρών 95 73,6 73,6 100,0 

  Σύνολο 129 100,0 100,0   

 

Απαντώντας για το µέσο όρο ωρών απασχόλησης την ηµέρα, οι (8) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 6,2% , δήλωσαν ότι εργάζονται λιγότερο 

από δύο ώρες, οι (8) ,δηλ. ποσοστό 6,2% µεταξύ δύο και τριών ωρών, οι 
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(18), δηλ. ποσοστό 14% µεταξύ τεσσάρων και πέντε ωρών και οι (95), 

δηλ. ποσοστό 73,6% µεταξύ πέντε και επτά ωρών την ηµέρα. 

Πίνακας 31 

Ετήσιο χρονικό διάστηµα απασχόλησης 

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Μερικούς µήνες το χρόνο 33 25,6 25,8 25,8 

  Όλο το χρόνο 95 73,6 74,2 100,0 

  Σύνολο 128 99,2 100,0   

 ∆εν απάντησαν 1 ,8     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Σχετικά µε το ετήσιο χρονικό διάστηµα απασχόλησης, οι (33) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 25,8%, δήλωσαν ότι απασχολούνται 

µερικούς µήνες το χρόνο,  ενώ οι (95), δηλ. ποσοστό 74,2%  όλο το 

χρόνο. ∆εν απάντησαν στην ερώτηση (1) µαθητής/τρια. 

Πίνακας 32 

Εποχιακό διάστηµα απασχόλησης  

  

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους 
40 31,0 31,3 31,3 

  Κατά τη διάρκεια των 

διακοπών 
5 3,9 3,9 35,2 

  Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου 
83 64,3 64,8 100,0 

  Σύνολο 128 99,2 100,0   

 ∆εν απάντησαν 1 ,8     

   Σύνολο 129 100,0     

 

Αναφορικά µε το εποχιακό διάστηµα απασχόλησης οι (40) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 31,3% , δήλωσαν ότι εργάζονται κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, οι (5), δηλ. 3,9% µόνο κατά τη διάρκεια 
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των διακοπών και οι (83), δηλ. ποσοστό 64,8% καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. ∆εν απάντησε στην ερώτηση (1) µαθητής/τρια. 

 

Πίνακας 33 

Είδος ωραρίου απασχόλησης 

 

  Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

%  

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

       Πρωϊνές 116 89,9 89,9 89,9 

Απογευµατινές 8 6,2 6,2 96,1 

     Βραδυνές 1 ,8 ,8 96,9 

     Νυκτερινές 4 3,1 3,1 100,0 

     Σύνολο 129 100,0 100,0   

 

Σχετικά µε το είδος ωραρίου απασχόλησης , οι (116) µαθητές/τριες δηλ. 

ποσοστό 89,9%, δήλωσαν ότι εργάζονται πρωϊνές ώρες, οι (8), δηλ. 

ποσοστό 6,2% απογευµατινές, (1), δηλ. ποσοστό 0,8% βραδυνές και 

οι(4), δηλ. ποσοστό 3,1% νυκτερινές ώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 34 
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Ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης και ασφάλισης υγείας 

  Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 70 54,3 54,3 54,3 

Όχι 59 45,7 45,7 100,0 

Σύνολο 129 100,0 100,0   

 

Στην ερώτηση αν η εργασία τους παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και 

ασφάλιση υγείας, οι (70) µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 54,3%, απάντησαν 

“ναι”, και οι (59), δηλ. ποσοστό 45,7% “όχι”. 

 

Πίνακας 35 

 

Συνθήκες εργασίας 

 

  Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό  

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Επικίνδυνες και 

ανθυγιεινές 

34 26,4 26,6 26,6 

Κουραστικές 

 

56 43,4 43,8 70,3 

Ευχάριστες 38 29,5 29,7 100,0 

Σύνολο 128 99,2 100,0   

∆εν απάντησαν 1 ,8     

Σύνολο 129 100,0     

 

Αναφορικά µε τις συνθήκες εργασίας , οι (34) µαθητές/τριες, δηλ. 

ποσοστό 26,6%,  δήλωσαν ότι εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές 

συνθήκες, οι (56), δηλ. ποσοστό 43,8% σε κουραστικές και οι (38), δηλ. 



 130

ποσοστό 29,7% σε ευχάριστες συνθήκες εργασίας. ∆εν απάντησε στην 

ερώτηση (1) µαθητής/τρια. 

 

Πίνακας 36 

Σχέση µελλοντικού επαγγέλµατος και τωρινής εργασίας 

 

  Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό  

ποσοστό 

Είναι πολύ 

σχετικό 

36 27,9 28,3 28,3 

Είναι αρκετά 

σχετικό 

14 10,9 11,0 39,4 

∆εν είναι καθόλου 

σχετικό 

49 38,0 38,6 78,0 

∆ε γνωρίζω 28 21,7 22,0 100,0 

Σύνολο 127 98,4 100,0   

∆εν απάντησαν 2 1,6     

Σύνολο 129 100,0     

 

Όσον αφορά  στη σχέση ανάµεσα στην τωρινή εργασία και στο  

επάγγελµα που σκοπεύουν να ασχοληθούν στο µέλλον, οι (36) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 28,3% απάντησαν ότι θα είναι πολύ 

σχετικό, οι (14), δηλ. ποσοστό 11% ότι θα είναι αρκετά σχετικό, οι (49), 

δηλ. ποσοστό 38,6% ότι δε θα είναι καθόλου σχετικό και οι (28), δηλ. 

ποσοστό 22%  ότι δε γνωρίζουν ποια σχέση µπορεί να υπάρξει. ∆εν 

απάντησαν στην ερώτηση (2) µαθητές/τριες. 
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Πίνακας 37 

 Ύπαρξη αµοιβής από την απασχόληση 

 

  Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Ναι 124 96,1 96,1 96,1 

Όχι 5 3,9 3,9 100,0 

Σύνολο 129 100,0 100,0   

 

Σχετικά µε το αν αµείβονται από την εργασία τους, οι (124) 

µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 96,1% απάντησαν καταφατικά και οι (5), 

δηλ. ποσοστό 3,9%, απάντησαν αρνητικά. 

 

Πίνακας 38 

Μέσο µηνιαίο ύψος αµοιβής 

   

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό  

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έως 600 ευρώ 106 82,2 88,3 88,3 

601 έως 1000 

Ευρώ 

12 9,3 10,0 98,3 

1001ευρώ και 

άνω 

2 1,6 1,7 100,0 

Σύνολο 120 93,0 100,0   

∆εν 

απάντησαν 

9 7,0     

Σύνολο 129 100,0     

 

Σχετικά µε το µέσο µηνιαίο ύψος της αµοιβής τους από την εργασία, οι 

(106) µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 88,3% δήλωσαν ότι φτάνει έως 600 

ευρώ, οι (12), δηλ. ποσοστό 10% από 601 έως 1000 ευρώ και οι (2), δηλ. 
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ποσοστό 1,7% από 1001 ευρώ και άνω. ∆εν απάντησαν στην ερώτηση οι 

(9) µαθητές/τριες. 

 

 

 

Πίνακας 39 

Ικανοποίηση από την αµοιβή 

  Συχνότητα 

% 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Πολύ 12 9,3 9,3 9,3 

Αρκετά 66 51,2 51,2 60,5 

Καθόλου 36 27,9 27,9 88,4 

∆εν απασχολεί 15 11,6 11,6 100,0 

Σύνολο 129 100,0 100,0   

 

Σχετικά µε τη ικανοποίηση από την αµοιβή τους , οι (12) µαθητές/τριες, 

δηλ. ποσοστό 9,3% , δήλωσαν ότι είναι πολύ ικανοποιηµένοι, οι (66), 

δηλ. ποσοστό 51,2% είναι αρκετά ικανοποιηµένοι , οι (36), δηλ. ποσοστό 

27,9% δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι και οι (15), δηλ. ποσοστό 

11,6% δεν ασχολούνται µε αυτό το θέµα.  
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Πίνακας 40 

Τρόπος ξοδέµατος αµοιβής 

  Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σε διασκέδαση 67 51,9 52,3 52,3 

Σε εκπαίδευση 56 43,4 43,8 96,1 

Σε  ένδυση-

υπόδηση- 

διατροφή 

2 1,6 1,6 97,7 

Σε εξασφάλιση 

στέγης 

3 2,3 2,3 100,0 

Σύνολο 128 99,2 100,0   

∆εν απάντησαν 1 ,8     

Σύνολο 129 100,0     

Στην ερώτηση πώς κυρίως ξοδεύουν όσα κερδίζουν από την εργασία 

τους, οι (67) µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 52,3% απάντησαν ότι την 

ξοδεύουν για διασκέδαση, οι (56), δηλ. ποσοστό 43,8% για την 

εκπαίδευσή τους (βιβλία, δίδακτρα), οι (2), δηλ. ποσοστό 1,6% για 

ένδυση, υπόδηση, διατροφή και οι (3), δηλ. ποσοστό 2,3% για την 

εξασφάλιση στέγης. ∆εν απάντησαν στην ερώτηση (1) µαθητής/τρια. 
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Πίνακας 41 

Συµβολή αµοιβής στο οικογενειακό εισόδηµα 
  Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Αποτελεί το 

µοναδικό 

οικογενειακό 

εισόδηµα 

9 7,0 7,3 7,3 

Ενισχύει το 

οικογενειακό 

εισόδηµα 

44 34,1 35,5 42,7 

Προορίζονται για 

δικό του 

λογαριασµό 

71 55,0 57,3 100,0 

Σύνολο 124 96,1 100,0   

∆εν απάντησαν 5 3,9     

Σύνολο 129 100,0     

 

Σχετικά µε τη συµβολή της αµοιβής τους στο οικογενειακό εισόδηµα, οι 

(9) µαθητές/τριες, δηλ. ποσοστό 7,3% δήλωσαν ότι η αµοιβή τους 

αποτελεί το µοναδικό οικογενειακό εισόδηµα, οι (44), δηλ. ποσοστό 

35,5% ότι ενισχύει το οικογενειακό εισόδηµα και οι (71), δηλ. ποσοστό 

57,3% ότι προορίζεται για δικό τους λογαριασµό. ∆εν απάντησαν στην 

ερώτηση οι (5) µαθητές/τριες. 
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Πίνακας 42 

Προτιµήσεις σχετικά µε την εργασία 

 

  Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Σχετικό 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Να µην εργάζεται 14 10,9 10,9 10,9 

Να εργάζεται 

κανονικά 

63 48,8 49,2 60,2 

Να εργάζεται 

λιγότερες ώρες ή 

εποχιακά 

22 17,1 17,2 77,3 

Να κάνει 

διαφορετική 

εργασία 

29 22,5 22,7 100,0 

Σύνολο 128 99,2 100,0   

∆εν απάντησαν 1 ,8     

Σύνολο 129 100,0     

 

Στην ερώτηση τί θα προτιµούσαν σχετικά µε τη εργασία, οι (14), δηλ. 

ποσοστό 10,9% απάντησαν ότι θα ήθελαν να µην εργάζονται, οι (63), 

δηλ. ποσοστό 49,2% θα προτιµούσαν να εργάζονται κανονικά, οι (22), 

δηλ. ποσοστό 17,2% να εργάζονται λιγότερες ώρες ή εποχιακά και οι 

(29), δηλ. ποσοστό 22,7% θα ήθελαν να κάνουν διαφορετική εργασία. 

∆εν απάντησε στην ερώτηση (1) µαθητής/τρια. 
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Περιγραφικά στατιστικά 

  N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο Τυπική 

απόκλιση 

      

Ηλικία 129 1987 1989 1987,33 ,58 

Τόπος γέννησης 129 1 3 1,47 ,81 

Χρόνος εγκατάστασης στην Ελλάδα 25 5 15 10,00 4,33 

Ύπαρξη αδελφών 129 1 2 1,05 ,23 

Αριθµός αδελφών 122 1 4 1,74 1,02 

Σειρά γέννησης 120 1 3 1,62 ,70 

Οικογενειακή κατάσταση γονέων 129 1 4 1,37 ,72 

Άτοµα που µένουν µαζί στο σπίτι 129 1 7 2,85 1,87 

Αριθµός µελών οικογένειας 128 2 10 4,63 1,47 

Γραµµατικές γνώσεις πατέρα 124 1 7 3,27 1,28 

Γραµµατικές γνώσεις µητέρας 122 2 7 3,38 1,27 

Θέση εργασίας πατέρα 126 1 8 3,16 2,08 

Θέση εργασίας µητέρας 117 1 8 4,10 2,82 

Μηνιαίο εισόδηµα οικογένειας 129 1 5 3,53 1,51 

Σχολική επίδοση 129 1 5 3,12 1,20 

Ενδιαφέροντα µαθήµατα 115 1 6 2,81 1,96 

Εύκολα µαθήµατα 111 1 6 2,18 1,50 

Ώρες µελέτης 128 1 5 1,91 1,12 

Έπαινοι και παρατηρήσεις καθηγητών 102 1 5 2,69 1,61 

Συχνότητα απουσιών 127 1 4 2,38 ,82 

Λόγοι απουσιών 115 1 9 3,37 2,15 

Σηµαντικότητα σχολείου 128 1 6 1,63 ,84 

Χρησιµότητα απολυτηρίου 112 1 8 2,28 2,27 

Συνέχιση σπουδών 129 1 6 1,56 ,91 

Μελλοντικές σπουδές 115 1 7 4,49 1,70 

Ανώτερος επιθυµητός τίτλος σπουδών 129 1 5 3,27 1,27 

Μελλοντικό επάγγελµα 122 1 5 4,16 1,19 

Είδος τωρινής απασχόλησης 123 2 5 4,46 ,55 

Χρόνος µελέτης µαθηµάτων 127 1 4 3,06 ,99 

Θέση τωρινής  εργασίας 127 1 6 2,95 2,09 

Μέσος όρος ωρών απασχόλησης 129 1 4 3,55 ,87 

Ετήσιο χρονικό διάστηµα απασχόλησης 128 1 2 1,74 ,44 
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Εποχή απασχόλησης 128 1 3 2,34 ,92 

Είδος ωραρίου απασχόλησης 129 1 4 1,17 ,59 

Ασφαλιστική κάλυψη-ασφάλιση υγείας 129 1 2 1,46 ,50 

Συνθήκες εργασίας 128 1 3 2,03 ,75 

Σχέση τωρινής και µελλοντικής εργασίας 127 1 4 2,54 1,13 

Ύπαρξη αµοιβής 129 1 2 1,04 ,19 

Μέσο µηνιαίο ύψος αµοιβής 120 1 3 1,13 ,39 

Ικανοποίηση από την αµοιβή 129 1 4 2,42 ,82 

Τρόπος ξοδέµατος αµοιβής 128 1 5 1,56 ,75 

Συµβολή στο οικογενειακό εισόδηµα 124 1 3 2,50 ,63 

Προτιµήσεις για την εργασία 128 1 4 2,52 ,96 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιοπιστία 
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 Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας βρέθηκε  (Cronbach a=0,57) και 

είναι δεκτή, δεδοµένου ότι το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε 

ήταν αυτοσχέδιο.  

 

Εγκυρότητα 

Το είδος της εγκυρότητας που χρησιµοποιήθηκε είναι η φαινοµενική 

εγκυρότητα ή εγκυρότητα όψεως, η οποία δεν απαιτεί στατιστικές 

αναλύσεις και η οποία έλεγξε κατά πόσο οι ερωτήσεις ήταν κατάλληλες 

για τη συγκεκριµένη έρευνα και µπορούσαν να απαντηθούν από τους 

µαθητές, δεδοµένου ότι το ερωτηµατολόγιο ήταν αυτοσχέδιο. 

Προκειµένου δε να ελεγχθεί , προηγήθηκε πιλοτική έρευνα σε 15 

υποκείµενα, κατά την οποία οι ίδιοι οι ερωτηθέντες έκριναν την 

καταλληλότητα των ερωτήσεων και τη σχετικότητα αυτών µε το θέµα 

της έρευνας.  

 

Μονοµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης 

Στη µονοµεταβλητή  ανάλυση διακύµανσης εξετάζουµε τέσσερα 

ερευνητικά  ερωτήµατα: α)  αν επηρεάζεται “ ο µέσος όρος ωρών 

ηµερήσιας µελέτης των σχολικών µαθηµάτων” (ερώτηση17) από “το 

µέσο όρο ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας”(ερώτηση30), β) 

αν επηρεάζεται “ η συχνότητα απουσιών των µαθητών από το σχολείο” 

(ερώτηση19) από “το εποχιακό διάστηµα απασχόλησης” (ερώτηση 32) , 

γ)  πως συνδέεται “το είδος της τωρινής εργασίας των µαθητών” 

(ερώτηση 27) µε  “ τις µελλοντικές επαγγελµατικές επιλογές 

τους”(ερώτηση 26) και δ) αν  συµβάλλει  “ το εισόδηµα του µαθητή” 

(ερώτηση 41) στο “οικογενειακό εισόδηµα” (ερώτηση 13). 

α.Αλληλεπίδραση ωρών εργασίας και ωρών µελέτης σχολικών 

µαθηµάτων. 
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Η επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη µεταβλητή   

ελέγχθηκε µε τη µέθοδο της ανάλυσης διακύµανσης (ANOVA). 

 Σχεδιάστηκε ένα µονοµεταβλητό µοντέλο , εξετάστηκε στην κάθε 

περίπτωση αν επηρεάζεται ο µέσος όρος ωρών ηµερήσιας µελέτης των 

σχολικών µαθηµάτων από το µέσο όρο ωρών ηµερήσιας απασχόλησης   

και βρέθηκε, ότι υπάρχει  στατιστική σηµαντικότητα, γιατί p<0,05.  

(βλ. πίνακα 1).  

Βάση της ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι  ο µέσος όρος των ωρών 

ηµερήσιας µελέτης των σχολικών µαθηµάτων είναι χαµηλότερος στους 

µαθητές που δουλεύουν µεταξύ πέντε και επτά ωρών την 

ηµέρα.(βλ.σχήµα 1). Ενώ µε την ίδια µέθοδο εξετάστηκε και το 

αντίστροφο, δηλ. αν ο µέσος όρος των ωρών ηµερήσιας απασχόλησης 

επηρεάζεται από το µέσο όρο ωρών ηµερήσιας µελέτης των σχολικών 

µαθηµάτων και βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα γιατί 

p>0,05.(βλ.πίνακα 2). 

 

Ώρες µελέτης σχολικών µαθηµάτων (Πίνακας 1, Μονοµεταβλητή ανάλυση) 

 

 Sum of Squares   df Mean Square    F Sig. 

Between Groups 13,335 3 4,445 3,232 ,025 

Within Groups 171,921 125 1,375     

Total 185,256 128       

                                                                        p<0,05 

O στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι ο µέσος όρος  ωρών µελέτης των 

σχολικών µαθηµάτων διαφοροποιείται, γιατί για df=3, F=3,232 και 

p<0,05 . 

Ώρες ηµερήσιας απασχόλησης ( Πίνακας 2, Μονοµεταβλητή ανάλυση) 
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  Sum of Squares   df Mean Square   F Sig. 

Between Groups 5,048 4 1,262 1,722 ,149 

Within Groups 90,875 124 ,733     

Total 95,922 128       

                                                                                             p> 0,05 

Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι ο µέσος όρος ωρών ηµερήσιας 

απασχόλησης δε διαφοροποιείται ,γιατί  για df= 4, F=1,722 και p>0,05. 
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Μεταξύ 5 και 7 ωρών

   
(Σχήµα 1. Αλληλεπίδραση των  ωρών µελέτης των σχολικών µαθηµάτων και του µέσου όρου ωρών 

και ηµερήσιας απασχόλησης.) 

 

β. Αλληλεπίδραση εποχιακού διαστήµατος απασχόλησης και 

απουσιών από το σχολείο. 
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Η επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη ελέγχθηκε µε 

τη µέθοδο  της ανάλυσης διακύµανσης. 

Σχεδιάστηκε ένα µονοµεταβλητό µοντέλο , εξετάστηκε στην κάθε 

περίπτωση αν επηρεάζεται η συχνότητα απουσιών του εργαζόµενου 

µαθητή από το εποχιακό διάστηµα απασχόλησης και βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα, γιατί p<0,05.  (βλ. πίνακα 3). 

 Βάση της ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει µεγαλύτερη συχνότητα 

απουσιών στους µαθητές που εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

(βλ.σχήµα2). Ενώ µε την ίδια µέθοδο εξετάστηκε και το αντίστροφο, 

δηλ. αν το εποχιακό διάστηµα της απασχόλησης επηρεάζεται από τη 

συχνότητα απουσιών από το σχολείο και  βρέθηκε ότι επίσης  υπάρχει 

στατιστική σηµαντικότητα, γιατί p<0,05.(βλ.πίνακα  4). 

 

Συχνότητα απουσιών από το σχολείο (Πίνακας 3, Μονοµεταβλητή ανάλυση) 

 

  Sum of Squares  df Mean Square  F  Sig. 

Between Groups 4,771 2 2,385 3,728 ,027 

Within Groups 78,698 123 ,640     

Total 83,468 125       

                                                                               p<0,05                           

O στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι η συχνότητα απουσιών από το σχολείο 

διαφοροποιείται, γιατί για df=2, F=2,385 και p< 0,05. 

 

 

 

Eποχιακό διάστηµα απασχόλησης (Πίνακας 4, Μονοµεταβλητή ανάλυση) 

  Sum of Squares   df Mean Square  F Sig. 

Between Groups 9,429 3 3,143 3,890 ,011 

Within Groups 98,571 122 ,808     

Total 108,000 125       
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                                                                              P<0,05    

O στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι το εποχιακό διάστηµα απασχόλησης  

διαφοροποιείται, γιατί για df=3, F=3,143 και p<0,05. 

 

 

Απουσίες

ΠοτέΣπάνιαΠολύ συχνάΣυχνά∆εν
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40
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Των διακοπών
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(Σχήµα 2. Aλληλεπίδραση συχνότητας απουσιών από το σχολείο και εποχιακού διαστήµατος 

απασχόλησης). 

 

 
 

 

 

 

γ.Αλληλεπίδραση µελλοντικής και τωρινής εργασίας. 

 

Η επίδραση της  ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη ελέγχθηκε 

µε τη µέθοδο της ανάλυσης διακύµανσης. 



 143

Σχεδιάστηκε ένα µονοµεταβλητό µοντέλο, εξετάστηκε στην κάθε 

περίπτωση αν επηρεάζεται το είδος της τωρινής εργασίας από την πιθανή 

µελλοντική επαγγελµατική επιλογή και βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστική 

σηµαντικότητα, γιατί p<0,001(βλ. πίνακας 5). 

 Βάση της ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι  το είδος της τωρινής εργασίας 

επηρεάζεται από την πιθανή µελλοντική επαγγελµατική επιλογή (βλ. 

σχήµα 3). Ενώ µε την ίδια µέθοδο εξετάστηκε και το αντίστροφο, δηλ. αν 

η µελλοντική επαγγελµατική επιλογή επηρεάζεται από  την τωρινή 

εργασία και βρέθηκε ότι  επίσης υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα, 

γιατί p<0,001.(βλ. πίνακα 6). 

 

Είδος τωρινής εργασίας (πίνακας 5, Μονοµεταβλητή ανάλυση)                                              

 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14,015 4 3,504 18,546 ,000 

Within Groups 21,349 113 ,189     

Total 35,364 117       

                                                                             p <0,001                                                   

Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι η τωρινή εργασία διαφοροποιείται, 

γιατί για df=4, F=18,546 και p<0,001. 

 

 

 

Μελλοντική επαγγελµατική επιλογή (πίνακας 6, Μονοµεταβλητή ανάλυση) 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 35,687 2 17,843 16,50 ,000 

Within Groups 124,211 115 1,080     

Total 159,898 117       

                                                                           p<0,001 
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O στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι η µελλοντική επαγγελµατική επιλογή 

διαφοροποιείται, γιατί για df=2, F=17,843 και p<0,001. 

 

Τωρινή εργασία
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(Σχήµα 3.  Aλληλεπίδραση   τωρινής και µελλοντικής εργασίας.) 

 

 

 

 

 

 

δ. Aλληλεπίδραση εισοδήµατος του εργαζόµενου παιδιού και του 

οικογενειακού εισοδήµατος 

 

Η επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη ελέγχθηκε µε 

τη µέθοδο της ανάλυσης διακύµανσης. 
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Σχεδιάστηκε ένα µονοµεταβλητό µοντέλο, εξετάστηκε στην κάθε 

περίπτωση πως επηρεάζεται το εισόδηµα της οικογένειας από το 

εισόδηµα του εργαζόµενου παιδιού και βρέθηκε ότι δεν υπάρχει 

στατιστική σηµαντικότητα, γιατί p>0,05 (βλ. πίνακα 7). 

 Βάση της ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι το µέσο µηνιαίο συνολικό 

εισόδηµα της οικογένειας δεν επηρεάζεται από το εισόδηµα  του 

εργαζόµενου παιδιού. (βλ.σχήµα 4). Ενώ µε την ίδια µέθοδο εξετάστηκε 

και το αντίστροφο, δηλ. αν  το εισόδηµα του παιδιού επηρεάζεται από το 

εισόδηµα της οικογένειας και βρέθηκε ότι επίσης δεν υπάρχει στατιστική 

σηµαντικότητα, γιατί p>0,05.(βλ.πίνακα 8). 

 

 
Εισόδηµα της οικογένειας (πίνακας 7, Μονοµεταβλητή ανάλυση) 

 Sum of Squares   df Mean Square    F Sig. 

Between Groups 10,707 2 5,354 2,418 ,093 

Within Groups 267,898 121 2,214     

Total 278,605 123       

                                                                           p>0,05 

O στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι το εισόδηµα της οικογένειας δε 

διαφοροποιείται, γιατί για df=2, F=5,354 και p>0,05. 

 

 

 

 

Εισόδηµα εργαζόµενου παιδιού (πίνακας 8, Μονοµεταβλητή ανάλυση). 

 Sum of Squares  df  Mean Square  F Sig. 

Between Groups ,562 4 ,141 ,345 ,847 

Within Groups 48,438 119 ,407   

Total 49,000 123    
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                                                                            p>0,05 

 

Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι το εισόδηµα του εργαζόµενου  

παιδιού δε διαφοροποιείται, γιατί για df=4, F=0,345 και p>0,05. 
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(Σχήµα 4. Αλληλεπίδραση του εισοδήµατος της οικογένειας και του εισοδήµατος του 

εργαζόµενου παιδιού.) 

 

 

 

 

 

 

4. Σχολιασµός των ευρηµάτων 

 

        Σε µια προσπάθεια να διερευνηθούν οι διαστάσεις της απασχόλησης 

ανήλικων µαθητών , εσπερινών σχολείων, που κατοικούν σε εργατικές 
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συνοικίες της ∆υτικής Αθήνας καθώς  και οι διάφορες επιπτώσεις της, 

εξετάστηκαν αρχικά στοιχεία, όπως το φύλο, η εθνικότητα, η δοµή της 

οικογένειας, το µορφωτικό επίπεδο και η επαγγελµατική θέση των 

γονιών, 

καθώς και το κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο. 

Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι ως προς το φύλο, η πλειοψηφία των 

µαθητών που παρακολουθούν µαθήµατα σε εσπερινό σχολείο και 

ταυτόχρονα εργάζονται , είναι αγόρια (82,2%) στο σύνολο του δείγµατος 

(Ν=129), έναντι  (17,8%) των κοριτσιών. Κάτι ανάλογο, επιβεβαιώνει 

έρευνα της ΕΣΥΕ, που πραγµατοποιήθηκε κατά το β΄τρίµηνο του 2002 

σε όλη τη χώρα, στην ηλικιακή οµάδα των 15-19 χρόνων, η οποία έδειξε 

ότι τα κορίτσια απασχολούνται σε µικρότερη συχνότητα από τα αγόρια, 

ίσως γιατί έχουν καλύτερες επιδόσεις στα µαθήµατα και συνεχίζουν 

ανώτερες σπουδές, µε αποτέλεσµα να βγαίνουν πιο αργά στην αγορά 

εργασίας τόσο εξαιτίας της µεγαλύτερης διάρκειας της εκπαίδευσής 

τους, όσο και εξαιτίας της νοοτροπίας των γονέων, που επιτρέπει στα 

κορίτσια να εργάζονται εκτός σπιτιού και να ανεξαρτοποιούνται 

οικονοµικά σε µεγαλύτερη ηλικία απ’ ότι τα αγόρια.  

Εξάλλου, στην έρευνά µας βρέθηκε ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό 

(20,2%) εργαζόµενων αλλοδαπών µαθητών, στοιχείο που επιβεβαιώνει 

την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια, σε µια 

πολυπολιτισµική κοινωνία. Οι περισσότεροι δε απ’ αυτούς (64%) είναι 

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα πάνω από δέκα χρόνια, ήρθαν δηλ. σε 

µικρή ηλικία, δεδοµένου ότι η οικογένειά τους αναγκάστηκε να 

αναζητήσει καινούρια πατρίδα. Στοιχεία άλλωστε της ∆ιεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (2003), δείχνουν ότι ο µετασχηµατισµός πολλών 

οικονοµιών ανάγκασε πολλές οικογένειες να µεταναστεύσουν και τα 

παιδιά τους να εισέλθουν  νωρίς στην αγορά εργασίας, για να ενισχύσουν 
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το οικογενειακό εισόδηµα. Παρόµοια, έρευνα του Camacho to 1999, 

επιβεβαιώνει τη σχέση µεταξύ µετανάστευσης και παιδικής εργασίας. 

Όσον αφορά τη δοµή της οικογένειας, στην έρευνά µας διαπιστώθηκε ότι 

η πλειοψηφία των εργαζόµενων µαθητών (40,6%) ζουν σε τετραµελή 

οικογένεια, µε τους γονείς και τα αδέλφια τους, ενώ οι µισοί περίπου 

(50,8%) είναι τα µικρότερα παιδιά της οικογένειας, στοιχείο που δείχνει 

ότι δεν έχουν ίσως αυξηµένες ευθύνες έναντι των υπόλοιπων µελών, 

τουλάχιστον οικονοµικές. 

Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο και την επαγγελµατική θέση των 

γονιών τους, βρέθηκε ότι είναι κυρίως απόφοιτοι της βασικής 

εκπαίδευσης και εργάζονται ως µισθωτοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε 

αρκετές δε περιπτώσεις η µητέρα είναι άνεργη (25,6 %), γεγονός που 

συνεργεί στις αυξηµένες οικονοµικές ανάγκες της οικογένειας και 

ενδεχόµενα ευνοεί την απασχόληση των µικρότερων µελών της. 

Εξάλλου, έρευνα των Nath και Hidi το 2000, δείχνει ότι το υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο και το προσοδοφόρο επάγγελµα των γονιών 

συµβάλλουν στη µείωση της παιδικής εργασίας. 

Ερευνώντας το οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας των ανήλικων 

εργαζόµενων µαθητών, παρατηρήθηκε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό 

(41,9%), αγνοεί το ύψος του µηνιαίου συνολικού οικογενειακού 

εισοδήµατος ή διστάζει να το αναφέρει, ενώ από όσους απάντησαν στο 

συγκεκριµένο ερώτηµα, φαίνεται πως οι περισσότεροι (18,6%) ανήκουν 

σε οικογένειες µεσαίας οικονοµικής στάθµης, επιβεβαιώνοντας έτσι 

στοιχεία της ∆ΟΕ (2003), που δηλώνουν ότι παιδιά οικονοµικά ενεργά 

συναντώνται και σε οικογένειες µε εισόδηµα πάνω από το όριο της 

φτώχειας. Το στοιχείο αυτό πρέπει επίσης να συνδυαστεί και µε το 

γεγονός, ότι σε κάποιες κοινωνίες η εργασία ανηλίκων συνδυάζεται 
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κάποτε και µε πολιτισµικούς παράγοντες, όπως η αποφυγή της τεµπελιάς 

(Delap, 2001). 

Σχετικά µε το ύψος της µηνιαίας αµοιβής τους, από την έρευνα µας 

φαίνεται ότι είναι σχετικά χαµηλό, αφού φτάνει συνήθως στα 600 Ευρώ, 

µισθός δηλ. που αναλογεί  σε ανειδίκευτο εργάτη. Εντούτοις, οι 

περισσότεροι µαθητές (51,2%) δήλωσαν αρκετά ικανοποιηµένοι από την 

αµοιβή που παίρνουν και θα προτιµούσαν να εργάζονται κανονικά 

(49,2%), δεδοµένου ότι τους δίνει τη δυνατότητα να καλύπτουν έξοδα 

που αφορούν κυρίως τη διασκέδασή τους (52,3%) και την εκπαίδευσή 

τους (43,8%). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από ανάλογες 

έρευνες, που δείχνουν ότι εργαζόµενοι ανήλικοι ηλικίας 15-17 χρόνων 

παίρνουν ιδιαίτερα χαµηλούς µισθούς (Kruse and Mahoney, 

2000).Σηµαντικά δε κίνητρα για εργασία αποτελούν η αγορά µοντέρνων 

καταναλωτικών αγαθών, που αποτελούν σύµβολα επίδειξης και γοήτρου, 

χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση για την απόκτησή τους  µε τους γονείς 

(Ingenhorst,1994, Ivashchenko-Plotkin and Shirinskii, 1997).  

Εξετάζοντας τελικά την αλληλεπίδραση του εισοδήµατος του 

εργαζόµενου παιδιού µε το οικογενειακό εισόδηµα, η µονοµεταβλητή 

ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα 

(p>0,05), δεδοµένου ότι οι περισσότεροι εργαζόµενοι µαθητές (57,3%) 

προορίζουν την αµοιβή τους για δικό τους λογαριασµό, ενώ ένα 35,5% 

ενισχύει το οικογενειακό εισόδηµα. Αντίθετα, στοιχεία της ∆ΟΕ (2003), 

δείχνουν ότι η εργασία ανηλίκων συµβάλλει σηµαντικά, καλύπτοντας το 

20% του οικογενειακού εισοδήµατος. Αυτό ενδεχόµενα συµβαίνει σε 

χώρες λιγότερο αναπτυγµένες από την Ελλάδα και σε οικογένειες µε 

µηνιαίο εισόδηµα κάτω του ορίου της φτώχειας (Mansurov, 2001). 

Εξετάζοντας την αλληλεπίδραση των ωρών εργασίας και των ωρών 

µελέτης των σχολικών µαθηµάτων, βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστική 
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σηµαντικότητα (p<0,05), δεδοµένου ότι ο µέσος όρος των ωρών 

ηµερήσιας µελέτης των σχολικών µαθηµάτων είναι χαµηλότερος στους 

µαθητές που δουλεύουν µεταξύ πέντε και επτά ωρών. Τα ευρήµατα αυτά 

επιβεβαιώνονται από διάφορες έρευνες (Dustman, 1996, Marsh, 1991, 

Mortimer and Finch, 1986, Akabayashi and Psacharopoylos, 1999, 

Munoz, 2001, Largie, 2001), που συνδέουν αρνητικά τη σχολική µελέτη 

και την απασχόληση και από άλλες που δείχνουν ότι η σχολική επίδοση 

αυξάνεται καθώς µειώνεται ο αριθµός ωρών απασχόλησης των µαθητών 

και δεν επηρεάζεται σηµαντικά, όταν αυτοί εργάζονται µέχρι πέντε ώρες 

την εβδοµάδα (Mortimer and Jonson, 1998, Dustman, 1996), ενώ η 

µερική απασχόληση ενθαρρύνει τη συνέχιση του σχολείου (Leonard, 

1988). 

Επίσης, από την έρευνά µας βρέθηκε ότι οι περισσότεροι µαθητές 

(48,4%) αφιερώνουν λιγότερο από µία ώρα την ηµέρα για µελέτη, αφού 

εργάζονται πέντε µε επτά ώρες ηµερησίως (73,6%), γεγονός που δείχνει 

ότι η εργασία ενδεχόµενα τους απορροφά και δεν τους επιτρέπει να 

µελετήσουν. Ωστόσο, η φοίτησή τους σε εσπερινά σχολεία τους 

επιτρέπει να συνδυάζουν εκπαίδευση και απασχόληση. Άλλωστε, 

τελευταία έχει µειωθεί η µαθητική διαρροή στο γυµνάσιο, όπως φάνηκε 

από έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το 1991. Απ’ όσους δε 

διακόπτουν τη φοίτηση κυρίως εξαιτίας της εργασίας (24,4%), κάποιοι 

επιστρέφουν σε εσπερινά σχολεία, των οποίων το ωράριο 

παρακολούθησης των µαθηµάτων τους επιτρέπει παράλληλα να 

εργάζονται (έρευνα του προγράµµατος ΑΡΣΙΣ, της εταιρείας κοινωνικής 

υποστήριξης νέων, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

Youthstart). 

Παρ’ ότι οι ώρες µελέτης είναι µειωµένες, οι περισσότεροι µαθητές 

δηλώνουν καλή προς µέτρια σχολική επίδοση, γεγονός που 
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δικαιολογείται ίσως από το γενικά χαµηλό επίπεδο των εσπερινών 

σχολείων, όπου οι καθηγητές πριµοδοτούν και δείχνουν βαθµολογική 

ελαστικότητα στους εργαζόµενους µαθητές, µε αποτέλεσµα τη σχετικά 

καλή βαθµολογία µαθητών µε περιορισµένες δυνατότητες. 

Όσον αφορά τη συχνότητα των απουσιών από το σχολείο και την 

αλληλεπίδραση µε το εποχιακό διάστηµα απασχόλησης, βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα (p<0,05). Παρατηρήθηκε δε, ότι οι 

µισοί περίπου από τους εργαζόµενους µαθητές που εργάζονται καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους, απουσιάζουν συχνά ως πολύ συχνά. Ως κυριότερη 

αιτία απουσιών αναφέρεται η εργασία (34,8%). Ανάλογα στοιχεία 

δίνονται και από τις έρευνες των Nath and Hadi, 2000 και Davies,1972, 

που δείχνουν ότι η εργασία συχνά δεν επιτρέπει στους µαθητές να 

παρακολουθούν κανονικά τα µαθήµατά τους, είτε γιατί συµπίπτει µε 

κάποιες ώρες του σχολικού προγράµµατος, είτε γιατί όπως φάνηκε στην 

έρευνά µας οι εργαζόµενοι µαθητές γυρίζουν κουρασµένοι από αυτή και 

καθυστερούν την προσέλευσή τους στο σχολείο ή δεν πηγαίνουν 

καθόλου κάποιες ηµέρες, αν και η πλειοψηφία (55,5%) θεωρεί το 

σχολείο πολύ σηµαντικό και το απολυτήριο του Γυµνασίου, Λυκείου ή 

ΤΕΕ χρήσιµο για την εύρεση εργασίας στο µέλλον (70,5%). 

Ως εκ τούτου, ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών (68,2%) σκέφτονται να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους κυρίως στην Τεχνική εκπαίδευση, αν και 

υπάρχουν και κάποιοι που ενδιαφέρονται για πανεπιστηµιακές σπουδές. 

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι η συνέχιση των σπουδών εξακολουθεί να 

αποτελεί παράγοντα πρωταρχικής σηµασίας για την ελληνική κοινωνία 

και ειδικότερα για τα παιδιά του συγκεκριµένου δείγµατος, για τα οποία 

η απασχόληση προκύπτει ότι είναι περισσότερο προσωπική επιλογή 

παρά αποτέλεσµα οικογενειακής επιβολής ή οικονοµικής ανάγκης, 
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δεδοµένου ότι δηλώνουν πως θα προτιµούσαν να εργάζονται κανονικά 

(49,2%). 

Η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος (44,9%) εργάζονται ως 

µισθωτοί σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση, ενώ αρκετοί (26%) κάνουν 

ελεύθερη εργασία, δουλεύοντας κατά βάση πρωϊνές ώρες (89,9%), 

προκειµένου να µπορούν να συνδυάζουν την εργασία µε το εσπερινό 

σχολείο. Παρόµοια στοιχεία δίνονται από έρευνα της ΕΣΥΕ, το 1996 στο 

ελληνικό εργατικό δυναµικό , στην οποία φαίνεται ότι στην ηλικιακή 

οµάδα 15-19 οι περισσότεροι εργαζόµενοι είναι µισθωτοί, καθώς και από 

στοιχεία της ∆ΟΕ (2003), όπου η πλειονότητα των ανήλικων 

εργαζόµενων, παγκόσµια, απασχολούνται µε ελεύθερη εργασία.  

Το πιο συχνό είδος της τωρινής τους απασχόλησης (52%) είναι στον 

τοµέα της παροχής υπηρεσιών και σε επαγγέλµατα όπως του σερβιτόρου, 

του πωλητή, του διανοµέα φαγητού και διαφηµιστικών ή της φύλαξης 

µικρών παιδιών (κυρίως στα κορίτσια), ενώ ακολουθούν τα τεχνικά 

επαγγέλµατα (47,2%), στα οποία πολλοί από τους µαθητές που φοιτούν 

σε ΤΕΕ κάνουν ταυτόχρονα πρακτική εξάσκηση της ειδικότητας, που 

παρακολουθούν. Παλαιότερη έρευνα του προγράµµατος ΑΡΣΙΣ , το 

1996, σε 661 µαθητές Εσπερινών Σχολείων της ∆υτ. Αττικής, της 

Αθήνας και του Πειραιά, έδειξε ότι οι εργαζόµενοι µαθητές 

απασχολούνταν κυρίως σε τεχνικά επαγγέλµατα, ως βοηθοί. Οι ίδιοι 

µαθητές επέλεγαν το µελλοντικό τους επάγγελµα παρόµοιο µε το τωρινό. 

Ανάλογα, και στην παρούσα έρευνα εξετάζοντας την αλληλεπίδραση 

µεταξύ τωρινής και µελλοντικής απασχόλησης, βρέθηκε ότι υπάρχει 

στατιστική σηµαντικότητα (p<0,001), δεδοµένου ότι η τωρινή 

απασχόληση επηρεάζει την πιθανή µελλοντική, επαγγελµατική επιλογή 

των εργαζόµενων µαθητών του δείγµατος. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η 

τωρινή απασχόληση µπορεί να λειτουργήσει ως στάδιο προετοιµασίας 
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για το συναφές µελλοντικό τους επάγγελµα, δίνοντας τους εµπειρίες, που 

θα βοηθήσουν στην εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους.  

Όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας οι περισσότεροι  εργαζόµενοι 

µαθητές (43,8%) τις θεωρούν κουραστικές, ένα ποσοστό (26,6%) τις 

θεωρεί επικίνδυνες και ανθυγιεινές , ενώ το (29,6%) τις θεωρεί 

ευχάριστες. Στοιχεία ανάλογων ερευνών σε παγκόσµια κλίµακα, 

δείχνουν ότι οι συνθήκες εργασίας ανηλίκων είναι πιο επικίνδυνες από 

ότι των ενηλίκων (Global Burden of Diseases Study,1998), ενώ 

παρατηρούνται υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχηµάτων (U.S General 

Accounting Office of Spain, 2002). Παρόµοια, έρευνα της ΓΣΕΕ στη 

δεκαετία 1981-91, έδειξε ότι δεν τηρούνται τα ωράρια και οι κανόνες 

προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζόµενων παιδιών, που 

πρέπει να είναι επαυξηµένοι, εξαιτίας της έλλειψης εµπειρίας και της 

χαµηλής εργασιακής ωριµότητας που διακρίνει τους ανήλικους 

εργαζόµενους. Ανάλογα , και στην παρούσα έρευνα για το (45,7%) των 

εργαζόµενων µαθητών δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη και ασφάλιση 

υγείας. Έτσι, αν και η ισχύουσα νοµοθεσία, (Ν. 1837/89), ορίζει ότι οι 

ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε επικίνδυνες, βαριές και 

ανθυγιεινές εργασίες, φαίνεται ότι παραβιάζεται από πολλές επιχειρήσεις 

και ως εκ τούτου απαιτούνται πιο αυστηροί έλεγχοι από τις 

Επιθεωρήσεις Εργασίας, µεγαλύτερα κονδύλια για την υγεία και την 

εκπαίδευση των παιδιών, καθώς και γνώση και εφαρµογή της Σύµβασης 

για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού από τους επαγγελµατίες που απασχολούν 

ανήλικους. 

 

 

 

Συµπερασµατικά, 
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Θα λέγαµε ότι η παρούσα έρευνα µε κάποιες βέβαια επιφυλάξεις, 

εξαιτίας του σχετικά περιορισµένου µεγέθους του δείγµατος, αφού ήταν 

δύσκολο να συγκεντρωθούν περισσότερα ερωτηµατολόγια, δεδοµένου 

ότι στα Εσπερινά Σχολεία υπήρχαν και πολλοί µαθητές άνω των 18 ετών, 

που δεν µπορούσαν να συµπεριληφθούν στο δείγµα µιας έρευνας για την 

εργασία ανηλίκων, µας έδωσε µια αρκετά σαφή εικόνα για τις διαστάσεις 

αυτού του φαινοµένου στην ελληνική κοινωνία. Στο σηµείο αυτό, πρέπει 

να αναφέρουµε ότι σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δέχτηκαν µε προθυµία να 

απαντήσουν, γιατί ενδεχόµενα πίστευαν, πως αυτή η έρευνα θα βοηθήσει 

στη µελέτη και στην αντιµετώπιση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 

σχετικά µε τις σπουδές τους, αλλά και µε την εργασία τους. 

Έτσι, διαπιστώθηκε ότι η εργασία ανηλίκων τουλάχιστον όσον αφορά  

σε παιδιά που δεν έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, αλλά το συνδυάζουν 

µε την απασχόληση, που αν και δεν πληρεί πάντα τις νόµιµες 

προϋποθέσεις, τις σχετικές µε την ασφάλιση και την ασφάλεια των 

εργαζόµενων και που συχνά λειτουργεί ανασταλτικά στην τακτική 

παρακολούθηση του σχολικού προγράµµατος, αλλά και στην αφιέρωση 

αρκετών ωρών για τη µελέτη των σχολικών µαθηµάτων, µπορεί να 

συµβάλλει στην προετοιµασία των µαθητών για την αγορά εργασίας, 

δεδοµένου ότι φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάµεσα στο τωρινό και στο 

επιθυµητό µελλοντικό επάγγελµα, τουλάχιστον  

όσον αφορά στα τεχνικά επαγγέλµατα και τα επαγγέλµατα παροχής 

υπηρεσιών. 

Επιπλέον, οι εργαζόµενοι µαθητές εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για 

συνέχιση των σπουδών τους, θεωρώντας αυτές απαραίτητες για την 

επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, αλλά και για την κοινωνική τους 

καταξίωση. 
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Άλλωστε, σε αντίθεση µε άλλες κοινωνίες λιγότερο αναπτυγµένες από 

την ελληνική, αλλά και µε άλλες κοινωνικές κατηγορίες του ελληνικού 

πληθυσµού, π.χ Τσιγγάνους ή πρόσφυγες (όπου συναντώνται παιδιά του 

δρόµου), οι εργαζόµενοι µαθητές της έρευνας µας, φαίνεται ότι 

εργάζονται περισσότερο για να καλύψουν δικά τους έξοδα και 

δευτερεύουσες ανάγκες, όπως η διασκέδαση, παρά εξαιτίας µεγάλης 

οικονοµικής ανάγκης και για να συµβάλλουν στο οικογενειακό 

εισόδηµα. 

Τέλος, φαίνονται ικανοποιηµένοι από την αµοιβή τους, που κινείται στα 

όρια του βασικού µισθού, δεδοµένου ότι ακόµα συνεχίζουν τις σπουδές 

τους και έχουν περιορισµένα προσόντα. 

Από τα παραπάνω, προβάλλει η ανάγκη σύνδεσης του εκπαιδευτικού 

συστήµατος µε την αγορά εργασίας, ώστε να προετοιµάζονται οι 

µελλοντικοί ενήλικες εργαζόµενοι για την είσοδό τους σ’ αυτή µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο και µέσα από προγράµµατα Συµβουλευτικής και  

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, που θα τους βοηθήσουν να 

αντιληφθούν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους και να επιλέξουν 

επαγγέλµατα που τους ταιριάζουν και που µπορούν να τους 

απορροφήσουν, αλλά και µε την κατάλληλη εργασιακή πολιτική, που θα 

προστατεύει τους ανήλικους εργαζόµενους και θα τους επιτρέπει να 

συνεχίζουν παράλληλα µε την εργασία τις σπουδές τους, ώστε να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, που θα ανταποκρίνονται στις 

συνεχώς µεταβαλλόµενες εργασιακές απαιτήσεις της σύγχρονης 

παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας. 

 

 

Μέρος Γ΄ 
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1. Προοπτικές σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας 

 

 Στην εποχή µας, είναι πλέον αναγκαία η προετοιµασία των 

εφήβων για τη µετάβασή τους στον εργασιακό και επαγγελµατικό χώρο.  

Εάν θέλουµε τα παιδιά να προετοιµαστούν κατάλληλα για την αγορά 

εργασίας και να αποκτήσουν ένα αξιοπρεπές επάγγελµα, αντί να 

περιοριστούν σε εργασίες µέσα στα πλαίσια της άτυπης οικονοµίας που 

δεν απαιτούν ειδίκευση και είναι απροστάτευτες, πρέπει να δοθεί 

µεγαλύτερη σηµασία στην επαγγελµατική κατάρτιση, ώστε να είναι 

καλύτερης ποιότητας και ενσωµατωµένη στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Γενικά οι κυβερνήσεις πρέπει να δουν το εκπαιδευτικό σύστηµα τόσο 

ποιοτικά όσο και ποσοτικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

παιδιού και την κοινωνίας και να συµβάλλει στην εξάλειψη της παιδικής 

εργασίας. Το δηµόσιο σχολείο το οποίο συχνά αναπαράγει την κυρίαρχη 

ιδεολογία, πρέπει  να δίνει ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας και 

προστασίας των δηµοκρατικών δικαιωµάτων (Carnoy and Levin, 1985). 

 Υπάρχουν δύο επίπεδα  στα οποία το σχολείο µπορεί να 

συµβάλλει στην παραγωγική διαδικασία. Πρώτον, παράγοντας εργατικό 

δυναµικό, λειτουργικό για έναν µεταβαλλόµενο εργασιακό χώρο και 

δεύτερον, αναπαράγοντας αξίες και κανόνες συµπεριφοράς, που 

προορίζονται για διαφορετικά τµήµατα – τοµείς του εργατικού 

δυναµικού. Καθώς η εκπαίδευση άρχισε να θεωρείται απαραίτητο 

στοιχείο για διάφορους τοµείς της βιοµηχανίας µετά το τέλος του 19ου 

αιώνα, άρχισε να υπάρχει απευθείας σχέση ανάµεσα στο εκπαιδευτικό 

επίπεδο των εργαζόµενων και στο επάγγελµα (Landes and Solmon, 

1972). 

 Σήµερα, η επαγγελµατική προετοιµασία των νέων θεωρείται πλέον 

απαραίτητη. Τα σχολεία θα πρέπει να είναι σε θέση να προετοιµάσουν 
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τους µελλοντικούς εργαζόµενους, ώστε να ενταχθούν πιο 

αποτελεσµατικά στην παραγωγική διαδικασία. Κατάλληλη προετοιµασία 

για την επαγγελµατική ζωή σηµαίνει αποτελεσµατικό συνδυασµό 

σχολείου και εργασίας (Marland, 1974). 

 Ένα στοιχείο το οποίο θα συνέβαλε στην επίτευξη αυτού του 

στόχου , θα µπορούσε να ήταν η ενσωµάτωση περιόδων εργασίας µέσα 

στο κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ώστε να αποκτήσουν οι µαθητές 

εργασιακή εµπειρία. Επίσης, κατάλληλη Συµβουλευτική και 

Επαγγελµατική διαπαιδαγώγηση θα  βοηθούσε τους νέους να µάθουν 

περισσότερα για τον εαυτό τους και για µελλοντικές ευκαιρίες και 

δυνατότητες. Επιπλέον οι νέοι αυτοί, θα αποκτούσαν µεγαλύτερη 

οικειότητα µε τον κόσµο της εργασίας και των επαγγελµάτων αν 

συνδύαζαν εκπαίδευση και εργασία µέσα στο καθηµερινό σχολικό 

πρόγραµµα, µέσω πρακτικών ασκήσεων ή έπαιρναν πληροφορίες µέσα 

από εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικές ταινίες, βιβλία και 

βιωµατικές δραστηριότητες στην τάξη (Knowles et al, 1972). 

 Έµφαση επίσης, πρέπει να δοθεί στην απόκτηση από τους µαθητές 

δεξιοτήτων υψηλής τεχνολογίας. Μια τέτοια προσπάθεια παρουσιάζεται 

στο γερµανικό σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, γνωστό ως 

“δυαδικό σύστηµα” ή µαθήµατα “σάντουιτς” (δηλαδή σειρά θεωρητικών 

µαθηµάτων µεταξύ δύο περιόδων πρακτικής εξάσκησης), το οποίο έχει 

προκαλέσει παγκόσµιο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Το σύστηµα 

αυτό επιτρέπει επιτυχηµένη µετάβαση από το σχολείο στον κόσµο της 

εργασίας και ενισχύει την ικανότητα προσαρµογής στον κόσµο  των 

επιχειρήσεων, συνδυάζοντας τη σχολική εκπαίδευση µε την 

ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση (Κασσωτάκης, 2002). 

 Στο δυαδικό σύστηµα, δύο χώροι εκπαίδευσης 

αλληλοσυµπληρώνονται: η επιχείρηση και το σχολείο. Οι νέοι µαθαίνουν 
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τις δεξιότητες µιας συγκεκριµένης εργασίας σε εργοστάσιο, σε εµπορικό 

κατάστηµα, σε καλλιτεχνικό ή επιστηµονικό εργαστήριο ή σε γραφείο. 

Παράλληλα παρακολουθούν ένα επαγγελµατικό σχολείο µία ή δύο φορές 

την εβδοµάδα. Η επιχείρηση παίζει αποφασιστικό ρόλο. Είναι αυτή που 

αποφασίζει πόσους µαθητευοµένους θα πάρει και υπογράφει συµβόλαια 

µε αυτούς. Οι νέοι περνούν τον περισσότερο χρόνο της εκπαίδευσής τους 

µέσα στην επιχείρηση. Περισσότερο από τα δύο τρίτα των νέων, όταν 

τελειώνουν τις διάφορες κατευθύνσεις της γενικής εκπαίδευσης, 

εισέρχονται στην επαγγελµατική εκπαίδευση µέσω του συστήµατος 

αυτού. Οι περισσότεροι από αυτούς εισέρχονται στην ηλικία των 16 ή 17 

ετών, µετά από εννέα ή δέκα χρόνια σπουδών. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερα 

κριτήρια εισαγωγής, εκτός από το ελάχιστο όριο των 15 ετών. Αυτή η 

εναλλασσόµενη εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους 

να αποκτήσουν, µετά από δύο ή τρισήµισι χρόνια, ένα προσόν που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο του ειδικευµένου εργάτη ή του εργαζόµενου σε 

γραφείο. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αφορά προς το παρόν σε, περίπου, 

380 αναγνωρισµένα επαγγέλµατα. Πολλοί νέοι άνθρωποι στη συνέχεια 

βρίσκουν εργασία στην επιχείρηση που εκπαιδεύτηκαν (UNESCO, 

1999).  

Εξάλλου, στο παρελθόν έχουν επιχειρηθεί σε ερευνητικό – πειραµατικό 

στάδιο παρόµοιες προσπάθειες σύνδεσης του σχολείου µε την εργασία, 

όπως έγινε τη δεκαετία του 1980 στις Η.Π.Α. από το Εθνικό Πρόγραµµα 

Εκπαιδευτικής Αναδόµησης µε στόχο να βοηθηθούν µαθητές µεσαίων 

κοινωνικών τάξεων να αποκτήσουν κοινωνικές και βασικές ακαδηµαϊκές 

δεξιότητες, ώστε να µπορούν να λειτουργούν στο σπίτι, στο σχολείο και 

στην κοινότητα. Η έρευνα αυτή, βασίστηκε σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα καθώς και δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που θα 

βοηθούσαν  τους µαθητές να αποκτήσουν τέτοιες δεξιότητες. Επιπλέον, 
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περιελάµβανε υπηρεσίες υποστήριξης για ανηλίκους που βρίσκονταν σε 

κατάσταση κινδύνου, ενώ το δηµόσιο σχολείο υιοθέτησε τακτικές 

ενθάρρυνσης της ευελιξίας και  της υπευθυνότητας κατά τη λήψη 

επαγγελµατικών αποφάσεων (Lacey, 1988). 

 Με αυτή την έννοια θα πρέπει να αναζητήσουµε πιθανές 

συνεργασίες ανάµεσα στη θεωρητική γνώση και στην τεχνογνωσία. Γι’ 

αυτό θα πρέπει να ενισχύσουµε τη συµπληρωµατικότητα ανάµεσα στην 

εκπαίδευση και στα αντίστοιχα περιβάλλοντα εργασίας. Συνεπώς, θα 

πρέπει να υπάρχει µια δυναµική σχέση ανάµεσα στο θεσµό του σχολείου 

και στους διάφορους “εναλλακτικούς” τύπους µόρφωσης, έτσι όπως 

εµφανίζονται στην αγορά εργασίας και στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

 

 

2. Προτάσεις για την καταπολέµηση της εκµετάλλευσης των 

εργαζόµενων ανηλίκων 

 Σήµερα, πολλές εργασίες καθώς και τοµείς και κλάδοι 

απασχόλησης που παλιότερα θεωρούνταν ακίνδυνοι, θεωρούνται 

βραχυχρόνια ή µακροχρόνια επικίνδυνοι ή βλαβεροί για τους ανηλίκους, 

είτε γιατί τα χρησιµοποιούµενα όργανα και υλικά και γενικά τα µέσα και 

οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει, είτε γιατί έχει αποδειχθεί, ότι 

ακόµη και παραδοσιακές µέθοδοι εργασίας έχουν δυσµενείς συνέπειες 

για την υγεία και τη σωµατική και πνευµατική τους ανάπτυξη. Οι 

κίνδυνοι που παρουσιάζουν ορισµένες εργασίες οφείλονται και στο 

γεγονός, ότι η ασφαλής εκτέλεσή τους απαιτεί κάποια ωριµότητα ή και 

τεχνική κατάρτιση. Έτσι, έχει ενισχυθεί η αντίληψη ότι, εκτός από την 

απαγόρευση της εργασίας των παιδιών, χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία 
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των εφήβων έως 18 ετών και έχει διευρυνθεί ο κύκλος των εργασιών που 

πρέπει να απαγορεύονται στους εργαζόµενους εφήβους ως επικίνδυνες ή 

επιβλαβείς. 

 Συγχρόνως, θεωρείται πλέον απαραίτητη η επαγγελµατική 

κατάρτιση, όχι µόνον για το καλό του ανήλικου, αλλά και γιατί έχει 

αποδειχθεί ότι ο ανειδίκευτος εργάτης είναι επικίνδυνος και ασύµφορος. 

Βέβαια, κάθε παιδική εργασία δεν είναι καταδικαστέα. Ορισµένες 

ελαφριές εργασίες µάλιστα, όταν γίνονται από παιδιά που έχουν κάποια 

ωριµότητα, για περιορισµένα και σποραδικά χρονικά διαστήµατα, υπό 

συνθήκες υγιεινές και ευχάριστες που κινούν το ενδιαφέρον του παιδιού, 

υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη ανθρώπων που ενδιαφέρονται γι’ 

αυτό, χωρίς µαταίωση ή επιβάρυνση της σχολικής φοίτησης, ούτε 

αποµάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον και χωρίς το άγχος της 

ανάγκης και των στερήσεων, µπορούν να είναι ωφέλιµες για το παιδί από 

άποψη κοινωνική και µορφωτική. Αν η εργασία όµως δεν γίνεται υπό τις 

συνθήκες αυτές, η επίδρασή της είναι αρνητική και βλαβερή. 

 Έτσι, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, όπως επισηµαίνεται και στη 

Σύσταση αρ. 146, της ∆ιεθνούς Σύµβασης 138 για την κατάργηση της 

εργασίας των παιδιών και την προστασία των εργαζόµενων εφήβων, 

στους τοµείς κοινωνικού προγραµµατισµού και πολιτικής, όπως οι εξής: 

α) σταθερή επιδίωξη πλήρους απασχόλησης, β) καταπολέµηση της 

φτώχειας και εξασφάλιση στις οικογένειες ενός επιπέδου ζωής, που να 

µην τις αναγκάζει να καταφεύγουν στην οικονοµική δραστηριότητα των 

παιδιών, γ) εξασφάλιση της συντήρησης των παιδιών µε µέτρα 

κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας των οικογενειών, δ) δηµιουργία και 

ανάπτυξη εγκαταστάσεων και µέσων για τη γενική και επαγγελµατική 

εκπαίδευση και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, που να είναι 

προσαρµοσµένα στις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων, ε) 
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δηµιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών για την παροχή προστασίας και 

πρόνοιας στα παιδιά και τους εφήβους που εργάζονται και την 

υποβοήθηση της ανάπτυξής του(∆ΟΕ, 2003).  

             Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν ειδικά µέτρα, ώστε να 

εξασφαλίζονται στους ανήλικους έως 18 ετών ικανοποιητικοί όροι και 

συνθήκες στην εργασία, καθώς και στον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

και εκπαίδευση που τους παρέχουν ιδρύµατα, σχολεία και επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλίζονται: 

• ∆ίκαιη αµοιβή, ανάλογη µε την παρεχόµενη εργασία. 

• Αυστηρός περιορισµός των ωρών εργασίας. 

• Νυχτερινή ανάπαυση τουλάχιστον 12 συνεχών ωρών και 

εβδοµαδιαία ανάπαυση. 

• Ετήσια άδεια µε αποδοχές, τουλάχιστον τεσσάρων εβδοµάδων. 

• Πλήρης κάλυψη από τις κοινωνικές ασφαλίσεις (Κουκούλη-

Σπηλιωτοπούλου, 1980). 

Για να διασφαλιστούν όλα αυτά απαιτούνται: 

• Ενίσχυση των Επιθεωρήσεων Εργασίας και των συναφών 

υπηρεσιών, ώστε να ανακαλύπτουν τις περιπτώσεις που γίνεται 

κατάχρηση της εργασίας των ανηλίκων και να παίρνουν τα 

αναγκαία µέτρα. Αναγκαία είναι επίσης η στενή συνεργασία των 

Επιθεωρητών Εργασίας µε τις υπηρεσίες, που είναι αρµόδιες για την 

εκπαίδευση, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και κατάρτιση και 

την πρόνοια των ανηλίκων. 

• Ενίσχυση των υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τη βελτίωση και 

τον έλεγχο της επαγγελµατικής κατάρτισης µέσα στις επιχειρήσεις. 

Συνιστάται επίσης, οι ανήλικοι που απασχολούνται σε εργασίες, 

όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση µητρώου από τον εργοδότη (όπως 
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π.χ. στις πλανόδιες εργασίες), να εφοδιάζονται από τις αρχές µε 

κάποιο πιστοποιητικό, ότι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για 

την εργασία που εκτελούν. 

Επιπρόσθετα, για να αποφευχθεί το φαινόµενο της σχολικής 

διαρροής, δηλαδή µαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο κυρίως γιατί 

είναι αναγκασµένοι να εργαστούν, συνιστώνται: 

• Οικονοµική ενίσχυση των µαθητών που έχουν απόλυτη ανάγκη την 

εργασία για σοβαρούς λόγους. 

• Έκδοση ειδικών τακτικών ενηµερωτικών φυλλαδίων από τον ΟΑΕ∆ 

για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τα απαιτούµενα 

εκπαιδευτικά προσόντα ή τις διαδικασίες ένταξης στην αγορά 

εργασίας. 

• ∆ηµιουργία βιβλιοθηκών για επαγγελµατικά θέµατα στα σχολεία, 

εξασφάλιση οπτικοακουστικών µέσων και λειτουργία µηχανισµών 

για την εξεύρεση εργασίας σε όσους µαθητές επιθυµούν να 

εργαστούν κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. 

• ∆ηµιουργία και επιδότηση θέσεων εργασίας µε µειωµένο ωράριο 

και εκπαιδευτικό – επαγγελµατικό χαρακτήρα για εργαζόµενους 

µαθητές σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις κάθε 

περιοχής. 

• Λειτουργία εξατοµικευµένων προγραµµάτων επαγγελµατικής 

κατάρτισης και κοινωνικό-παιδαγωγικής υποστήριξης, παράλληλα 

µε τη φοίτηση σε ηµερήσια ή και εσπερινά σχολεία. 

Τέλος, αποφασιστικό ρόλο στην καταπολέµηση της παιδικής 

εργασίας µπορούν να διαδραµατίσουν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις 

εργοδοτών και συνδικάτων, ώστε να συµβάλλουν από κοινού στην 

αντιµετώπισή της. Παράδειγµα αποτελεί η συµφωνία που υπέγραψαν 
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µεταξύ τους το Εθνικό Συνδικάτο Εργαζοµένων στις Φυτείες και στη 

Γεωργία (NUPAW) και τη Βιοµηχανία Ζάχαρης Kakira στην Ουγκάντα, 

στην οποία µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι κανένας εργάτης δεν πρέπει 

να είναι κάτω των 18 ετών. Παρόµοια, το Γενικό Λογιστικό Γραφείο των 

Η.Π.Α. (GAO) το 2002, εξέδωσε έκθεση στην οποία προτείνει τρόπους, 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι στην παραγωγή εµπορευµάτων, τα οποία το 

κράτος προµηθεύεται από εργοστάσια µε έδρα το εξωτερικό, δεν 

εµπλέκονται παιδιά ή άτοµα που δουλεύουν καταναγκαστικά (∆ΟΕ, 

2003). 

Προκειµένου λοιπόν να εξασφαλιστεί η προστασία της παιδικής 

ηλικίας, πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώµατα και να υπολογίζεται η 

ανθρώπινη αξία του κάθε παιδιού. Η προστασία αυτής της ανθρώπινης 

αξίας αποτελεί όχι µόνο θεµελιώδη συνταγµατική επιταγή, αλλά και 

νοµική υποχρέωση όλων των οργάνων της πολιτείας καθώς και των 

εργοδοτών και των γονέων και ηθικό καθήκον κάθε πολίτη. 
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 Νοµοθεσία  µη επιτρεπόµενων εργασιών ανηλίκων 

 

Στα πλαίσια της νοµοθεσίας που αφορά την εργασία ανηλίκων, 

εκδόθηκε η µε αριθµ. 130621/24-06-2003 (ΦΕΚ 875/Β) Απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε τίτλο “Εργασίες, έργα 

και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι”, 

στην οποία καθορίζονται ως εξής οι απαγορευµένες για τους ανήλικους 

εργασίες: (Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, τ. 2ο, αρ. φυλ. 875, 2-7-2003). 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Πεδίο εφαρµογής 

 

 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισµός των εργασιών, 

των έργων και των δραστηριοτήτων που από τη φύση τους ή τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν 

την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική των νέων 

εργαζοµένων που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 

κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3144/2003 και 

της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2918/2001 “Κύρωση της 182 

∆ΣΕ για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των 

παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους” (119/Α).  

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται σε κάθε πρόσωπο 

ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, το οποίο απασχολείται µε 

οποιαδήποτε µορφής σύµβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ή µε 

σύµβαση έργου ή µε σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή 
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αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουµένων µε σχέση ναυτικής 

εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τοµέα, για τους οποίους 

εφαρµογή έχουν ειδικές διατάξεις.  

 

Άρθρο 2 

Απαγορεύσεις 

 

Καθορίζονται οι εργασίες, τα έργα και οι δραστηριότητες στις οποίες 

απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι, επειδή θεωρούνται ότι από τη 

φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι πιθανό να 

βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους.  

Α. Ανθυγιεινό περιβάλλον (επικίνδυνες ουσίες, παράγοντες και 

διαδικασίες, θερµοκρασία, θόρυβος και δονήσεις επιβλαβείς για 

την υγεία)  

1. Μελισσοκοµικές εργασίες εφόσον πρόκειται για αλλεργικά άτοµα. 

2. Χρήση γεωργικών φαρµάκων. 

3. Χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων. 

4. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας - διαχείρισης λυµάτων κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων. 

5. ∆ιαχείριση ζωικών περιττωµάτων και αποσυντιθέµενων υλικών. 

6. Μονάδες αξιοποίησης ζωικών αποβλήτων. 

7. Συλλογή απορριµµάτων. 

8. Εργασίες σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης και σε αυτοκίνητα εκκένωσης 

βόθρων.  

9. Η αποκοµιδή απορριµµάτων και το θάψιµό τους σε χωµατερές. 
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10. Η διαλογή ή χρησιµοποίηση ρακών και παλιοϋφασµάτων. Η διαλογή 

µεταχειρισµένων ρούχων που δεν έχουν απολυµανθεί. 

11. Βυρσοδεψία. 

12. Ταρίχευση, βαλσάµωµα. 

13. Εργασία σε εργοστάσια παρασκευής ζωικής κόλλας και οστεόκολλας, 

σε βυρσοδεψεία και σε αποθήκες ακατέργαστων δερµάτων.  

14. Εργασία σε έρευνες για καρκίνο ή λοιµώδεις νόσους. 

15. Εργασία που συνεπάγεται προφανή κίνδυνο για την επαφή µε το 

ανθρώπινο αίµα που µπορεί κατά µεγάλη πιθανότητα να θεωρηθεί 

φορέας µικροβίων. 

16. Χρησιµοποίηση ή ανάµειξη οργανικών ουσιών που υπόκεινται σε 

σήψη. 

17. Οι εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση σε βιολογικούς 

παράγοντες των οµάδων 3 και 4 ως προς το βαθµό κινδύνου µόλυνσης 

του άρθρου 2 του Π.∆.186/95 “Προστασία των εργαζοµένων από 

κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 

παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του 

Συµβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK” (97/Α)  

18. Τεχνικοί ακτινών – Χ. 

19. Βοηθοί εργαστηρίων όπου γίνεται χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών 

και ραδιενεργών υλικών. 

20. Εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε επίδραση ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών σύµφωνα µε την Έγκριση Κανονισµών 

Ακτινοπροστασίας αριθ.1014 (ΦΟΡ) 94/ 06.03.2001. 

21. Εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση σε:  

• ουσίες και παρασκευάσµατα, που σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 378/94 “Επικίνδυνες ουσίες, 
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ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση µε 

την οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει” (705/Β) και το άρθρο 10 της ΚΥΑ 265/02 

“Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων 

παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της Οδηγίας 

2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας” (1214/Β), 

κατατάσσονται ως τοξικά (T), λίαν τοξικά (T+), διαβρωτικά (C) ή 

εκρηκτικά (E). 

• ουσίες και παρασκευάσµατα, που σύµφωνα µε την ΚΥΑ 378/94 και 

την ΚΥΑ 1197/89 κατατάσσονται ως επιβλαβή (Xn) και 

χαρακτηρίζονται από µία ή περισσότερες από τις κάτωθι φράσεις 

κινδύνου:  

α. Κίνδυνοι πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων (R39). 

β. Πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων (R40). 

γ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν εισπνοής (R42). 

δ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν επαφής µε το 

δέρµα (R43). 

ε. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (R45). 

στ. Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές αλλοιώσεις (R46). 

ζ. Κίνδυνος σοβαρών επιδράσεων στην υγεία σε περίπτωση 

παρατεταµένης έκθεσης (R48). 

η. Μπορεί να επηρεάσει τη γονιµότητα (R60). 

θ. Κίνδυνος κατά την εγκυµοσύνη βλαβερών επιδράσεων στο νεογνό 

(R61). 

• ουσίες και παρασκευάσµατα, που σύµφωνα µε την ΚΥΑ 378/94 
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κατατάσσονται ως ερεθιστικά (Xi) και χαρακτηρίζονται από µία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι φράσεις κινδύνου: 

α. Είναι λίαν εύφλεκτη (R12). 

β. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν εισπνοής (R42). 

γ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν επαφής µε το 

δέρµα (R43). 

• ουσίες παρασκευάσµατα που αναφέρονται στο άρθρο 2 (παράγραφος 

3) του π.δ.399/94 “Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους 

που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 

εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ” 

(221/Α/94). 

• µόλυβδο και σε ενώσεις του, στο βαθµό που οι εν λόγω παράγοντες 

µπορούν να απορροφούνται από τον ανθρώπινο οργανισµό. 

• αµίαντο  

22. Η εξαγωγή, χρησιµοποίηση, ή ανάµειξη υλικών που περιέχουν 

ελεύθερο διοξείδιο του πυριτίου ή σύµπλοκα άλατα πυριτίου ή 

αµίαντο. 

23. Η χρησιµοποίηση υδραργύρου (και υπό µορφή φυράµατος) και 

υδραργυρικών αµαλγαµάτων. 

24. Η χρησιµοποίηση, ανάµειξη ή παραγωγή χρωµάτων µολυβδούχων.  

25. Η βαφή κατά την οποία γίνεται χρήση του ανθρακικού µόλυβδου, του 

θειικού µόλυβδου, του οξειδίου του µόλυβδου και ειδών που περιέχουν 

τις ουσίες αυτές. Επίσης, οι εργασίες καθαρισµού επιφανειών 

βαµµένων µε αυτές τις ουσίες εκτός αν τα τεχνικά µέτρα που 

λαµβάνονται αποτρέπουν τη δυνατότητα εισπνοής σκόνης. 

26. Η χρησιµοποίηση διαλυτών που περιέχουν βενζόλιο. 
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27. Η παραγωγή, η ανάµειξη και η χρησιµοποίηση µονοµερούς 

βινυλοχλωριδίου. 

28. Η παραγωγή, η κατεργασία και η σύµµειξη µόλυβδου. Η εργασία σε 

εργοστάσια κατασκευής συσσωρευτών µόλυβδου. 

29. Η εργασία σε στοιχειοθετήρια, σε στερεοτυπεία, στις λινοτυπικές 

µηχανές, στα χυτήρια µονοτυπίας και στη τσιγκογραφία. 

30. Η συστηµατική εργασία σε χώρους φορτίσεως συσσωρευτών. 

31. Η κασσιτέρωση ή χρωµίωση ή επιµετάλλωση. Το βάψιµο µε πιστολέτο 

ως συστηµατική εργασία. Η βαφή και η εµβάπτιση µεταλλικών 

αντικειµένων. 

32. Η εργασία σε εργοστάσια ή εργαστήρια:  

α. Παρασκευής θειικού οξέος, θειώδους οξέος και θειωδών ενώσεων. 

β. Νιτρικού και υδροχλωρικού οξέος. 

γ. Χλωρίου, χλωριούχου ασβεστίου, υποχλωριωδιών αλκαλίων και 

χλωριούχου θείου. 

δ. Χλωρικών αλάτων. 

ε. Επεξεργασίας αρσενικού και παρασκευής αρσενικούχων ενώσεων. 

ζ. Παρασκευής ανιλίνης και χρωµάτων ανιλίνης και αζοχρωµάτων. 

η. Παρασκευής κυανιούχων ενώσεων και χρήσης ισοκυανιούχων. 

θ. Παρασκευής οξαλικού οξέος. 

ι. Παρασκευής αιθυλικού, οξικού και προπυλικού αιθυλεστέρα. 

ια. Παρασκευής κολλοδίου και κυτταροειδούς. 

ιβ. Παραγωγής αµµωνίας. 

ιγ. Φωσφόρου. 

ιδ. Χηµικών λιπασµάτων  

33. Η εργασία λεύκανσης ή διάλυσης χάρτου, άχυρου ή ρακών. 

34. Λεύκανση, βαφή και τελική επεξεργασία υφασµάτων µε τη χρήση 
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χηµικών. 

35. Η εργασία σε βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες. 

36. Η εργασία και παραµονή σε χώρους υαλουργείων στους οποίους 

κατεργάζεται η πρώτη ύλη, καθαρίζονται οι κλίβανοι, εµφυσούνται οι 

ύαλοι, κόβονται, τροχίζονται ή λειαίνονται. 

37. Ο καθαρισµός µεταλλικών επιφανειών µε ψηγµατοβολή (αµµοβολή). 

38. Η εργασία στους αλευρόµυλους (στα τµήµατα που αναπτύσσονται 

σκόνες). 

39. Το κοπάνισµα, το ξάσιµο και το ξεχώρισµα λιναριού, µπαµπακιού, 

τριχών ή µαλλιών. 

40. Εργασίες που συνεπάγονται, σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94 “Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK” (220/Α) 

τη χρήση ατοµικών αναπνευστικών προστατευτικών µέσων, εκτός αν 

αυτό επιβάλλεται για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών ή την 

εκτέλεση καθήκοντος µικρής χρονικής διάρκειας. 

41. Εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε θόρυβο στάθµης 

µεγαλύτερης των 80 dB(A). Η τιµή των 80 dB(A) νοείται ως µέση 

ισοδύναµη τιµή (για 40 ώρες απασχόληση την εβδοµάδα). Επίσης σε 

θόρυβο στάθµης µεγαλύτερης των 112 dB έστω και στιγµιαίως. 

42. Εργασίες που συνεπάγονται, σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94 “Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK” (220/Α) 

τη χρήση ωτασπίδων, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων περιστατικών ή την εκτέλεση καθήκοντος µικρής χρονικής 
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διάρκειας. 

43. Εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε πολύ υψηλές ή πολύ 

χαµηλές θερµοκρασίες (για ικανό χρονικό διάστηµα) ή σε εντόνως 

ακτινοβολούµενη θερµότητα ή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά 

την εκτέλεση υπαιθρίων εργασιών. 

44. Εργασίες πυρόσβεσης. 

45. Εργασία σε φούρνους και κλιβάνους. 

46. Επεξεργασία µετάλλων. 

47. Παρασκευή ινών και πλαστικών. 

48. Εφαρµογές συγκολλητικών ουσιών/διαλυτών π.χ. στην 

υποδηµατοποιία. 

49. Εργασίες συγκόλλησης ή κοπής µε αέριο ή ηλεκτρισµό. 

50. Η εργασία σε εργοστάσια ή εργαστήρια ή τµήµατα εργοστασίων στα 

οποία ή παράγονται ή αποστάζονται: 

α. Εκρηκτικές ύλες. 

β. Πυροτεχνήµατα. 

γ. Φωτιστικά αέρια, πεπιεσµένα αέρια, εύφλεκτα υλικά. 

δ. Εύφλεκτα προϊόντα. 

Επίσης η απασχόληση εν γένει σε χώρους εργασίας, στους οποίους 

υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας εκρηκτικής ατµόσφαιρας κατά την έννοια 

του άρθρου 2 του Π.∆. 42/03 “Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη 

βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από 

εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 

16ης ∆εκεµβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου” (44/Α). 
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Β. Πολύωρη απασχόληση, νυκτερινή απασχόληση και απασχόληση 

όπου ο ανήλικος είναι εκτεθειµένος σε κάθε κίνδυνο φυσικής, 

ψυχολογικής ή σεξουαλικής κακοποίησης ή εκµετάλλευσης. 

1. Εργασία σε Καµπαρέ, Κακόφηµους οίκους, Μπαρ, Καταστήµατα 

πώλησης σεξουαλικών ειδών, Ινστιτούτα σάουνας – µασάζ, 

Χαρτοπαικτικές λέσχες, Χώρους παιγνίων. 

2. Εργασία σε ντισκοτέκ, µουσικοχορευτικά κέντρα. 

3. Συµµετοχή σε ασελγή θεάµατα ή εργασία σε χώρους τέτοιων θεαµάτων 

(στριπτήζ, χορός, σάτιρα, κλπ.). 

4. Συµµετοχή ή εργασία σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες ερωτικού ή 

πορνογραφικού περιεχοµένου. 

5. Μοντέλα σε επίδειξη µόδας, φωτογράφισης και διαφήµισης προϊόντων 

(µανεκέν), ηθοποιοί, και άλλοι καλλιτέχνες, εφόσον δεν τηρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Π.∆. 62/98 περί απασχόλησης σε 

πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες. 

6. Γελωτοποιοί (κλόουν), ανιµατέρ και άλλα παρόµοια. 

7. Συνοδοί κυρίων – κυριών. 

8. Κάθε µορφής επαιτεία ή εκµετάλλευση. 

9. Πλανόδιοι πωλητές, πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες 

αγορές. 

10. Υπαίθριοι µικροπωλητές (π.χ. πώληση λουλουδιών σε χώρους 

διασκέδασης, πώληση µικροαντικειµένων στους οδηγούς αυτοκινήτων 

στα φανάρια, στους πιστούς έξω από τις εκκλησίες, κλπ.). 

11. Υπαίθρια παροχή υπηρεσιών (π.χ. καθαρισµός τζαµιών αυτοκινήτων 

στα φανάρια, λουστράρισµα παπουτσιών στα πεζοδρόµια, κλπ.). 
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12. Πλασιέ. 

13. ∆ιαφηµιστές – αφισοκολλητές – διανοµείς φυλλαδίων. 

14. Εργασίες διανοµής και παράδοσης αγαθών κατ’ οίκον – κούριερ. 

15. Θυρωροί. 

16. Οικιακοί βοηθοί. 

17. Η φροντίδα, ταρίχευση και µεταφορά νεκρών. 

18. Εργασία σε επιχειρήσεις οικονοµικών συναλλαγών, στοιχηµάτων, κλπ. 

19. Μοναχική εργασία σε χώρους όπου γίνονται χρηµατικές συναλλαγές 

(π.χ. καντίνες, βενζινάδικα, περίπτερα, κλπ.). 

20. Η εργασία φύλακα. Η µεταφορά χρηµάτων από και προς τράπεζες, 

δηµόσια ταµεία, πιστωτικά ή νοµισµατικά ιδρύµατα ή τόπους φύλαξης. 

21. Εργασία σε οινοποιεία, ζυθοποιεία και αποστακτήρια αλκοολούχων 

ποτών. 

22. Εργασίες που αµείβονται κατ’ αποκοπή και εργασίες στις οποίες η 

αύξηση του ρυθµού εργασίας επιτρέπει τη λήψη ενός υψηλότερου 

µισθού. 

23. Η συµµετοχή σε οµάδα εργασίας η οποία περιλαµβάνει ενήλικες 

εργαζόµενους που εκτελεί εργασίες που αναφέρονται στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

24. Χρήση όπλων σε δραστηριότητες αναψυχής. 

25. ∆ιαχείριση επιβητόρων (ίππων, ταύρων βουβαλοταύρων, κάπρων κλπ. 

είτε σε συστηµατικές εκτροφές είτε για ζώα ελευθέρας βοσκής. 

26. Τοκετός ζώων. 

27. Κέντρα τεχνητής σπερµατέγχυσης και οχείας ζώων. 

28. Εργασία σε σφαγεία. 

29. Εργασίες εκδοράς γουναφόρων. 

30. Εργασία σε ορυχεία, µεταλλεία, λατοµεία. 
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31. Εργασία σε νοσοκοµεία, κλινικές, γηροκοµεία ή σε άλλες µονάδες 

φροντίδας και υγείας. 

32. Η εργασία σε υπηρεσίες ψυχιατρικής περίθαλψης και περίθαλψης 

τοξικοµανών. 

33. Η εργασία που απαιτεί για την διατήρηση της ασφάλειας της εργασίας, 

την συνεννόηση και την συνεργασία του εργαζοµένου που την εκτελεί, 

µε εργαζόµενους που εκτελούν άλλη εργασία. 

34. Η απασχόληση σε χώρους κατασκευής, επισκευής ή εµπορίας όπλων 

και πυροµαχικών . 

 

Γ. Εργασίες µε τη χρήση επικίνδυνου εξοπλισµού, µηχανηµάτων και 

εργαλείων ή εργασία που περιλαµβάνει χειρωνακτική διακίνηση ή 

µεταφορά βαρέων φορτίων.  

1. Οικοδοµικές εργασίες και τεχνικά έργα. 

2. Υλοτοµία. 

3. Εργασίες δασοτεχνικών έργων πλην φυτοκοµικών εργασιών. 

4. Μηχανοποιηµένες καλλιέργειες. 

5. Χειρισµός γεωργικών µηχανηµάτων. 

6. Χρήση αυτοκινούµενων γεωργικών µηχανηµάτων πλην των 

περιπτώσεων που έχουν άδεια οδήγησης. 

7. Χειρισµός και οδήγηση γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), (από άτοµα 

µικρότερα των 17 ετών συµπληρωµένων). 

8. Χρήση µηχανολογικού µη αυτοκινούµενου εξοπλισµού (µηχανικά 

συστήµατα άρδευσης, χορτοκοπτικά µηχανήµατα, ψεκαστήρες κλπ.). 

9. Η επίβλεψη της λειτουργίας και η τροφοδοσία των θεριστικών και των 

αλωνιστικών µηχανών και των πρεσών άχυρου. 

10. Το φούσκωµα ελαστικών γεωργικών ελκυστήρων ή άλλων ανάλογων 
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οχηµάτων µε πίεση µεγαλύτερη της 1,5 Atm. 

11. Χρήση κυνηγετικών όπλων. 

12. Μεταφορά ή έλξη µε την χρησιµοποίηση δύο ή περισσοτέρων 

µηχανών. 

13. Η εργασία σε διακλαδώσεις γραµµών τραίνων συµπεριλαµβανοµένης 

της σύνδεσης βαγονιών. 

14. Εργασίες σε αποβάθρες. 

15. Φορτοεκφορτώσεις. 

16. Στοιβάξεις. 

17. Εργασίες που συνεπάγονται την ανύψωση ή µεταφορά φορτίου 

µεγαλύτερου από το αναγραφόµενο στον παρακάτω πίνακα Α. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Ηλικία Φορτίο που ανυψούται σε Kg 
 Άρρενες Θήλεις 

Παιδιά που δεν έχουν συµπληρώσει το 
15ο έτος της ηλικίας τους 

0 0 

Έφηβοι από 15 µέχρι 16 ετών 8 5 
Έφηβοι που έχουν συµπληρώσει το 16ο 
έτος της ηλικίας τους 

13 8 

 

 

18. Εργασίες ως σύνηθες έργο, που συνεπάγονται τη µεταφορά ή την 

ανύψωση φορτίου µεγαλύτερου από το αναγραφόµενο στον πιο κάτω 

πίνακα Β για έφηβους 15 µέχρι 18 ετών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Απόσταση στην οποία 
µεταφέρεται το 
φορτίο σε µέτρα 

Ανώτατο επιτρεπτό όριο φορτίου σε 
Kg 

 Άρρενες Θήλεις 
έως 10 µέτρα 8 5 
Από 10 έως 30 µέτρα 5 3 
Από 30 µέτρα και πάνω 3 2 

 

19. Η εργασία ως σύνηθες έργο, που συνεπάγεται ώθηση φορτίου σε 

σιδηροτροχιές ή µε χειράµαξες για άρρενες κάτω των 16 ετών και 

θήλεις κάτω των 18 ετών. 

20. Η εργασία ως σύνηθες έργο, που συνεπάγεται ώθηση σε σιδηροτροχιές 

φορτίου µεγαλύτερου των 300 Kg ή ώθηση µε χειράµαξες δύο τροχών 

φορτίου µεγαλύτερου των 100 Kg ή ώθηση µε χειράµαξες τριών ή 

τεσσάρων τροχών φορτίου µεγαλύτερου των 50 Kg ή τέλος ώθηση µε 

χειράµαξες ενός τροχού φορτίου µεγαλύτερου των 30 Kg, για άρρενες 

16 µέχρι 18 ετών. 

21. Η εργασία για φόρτωση ή εκφόρτωση σκαφών. 

22. Εργασίες που ανατίθενται ως σύνηθες έργο και υποχρεώνουν τον 

εργαζόµενο να παίρνει αφύσικη στάση (π.χ. σιδερωτής) ή να διατηρεί 

µέλη του σώµατός του για ικανό χρονικό διάστηµα σε µη φυσική θέση 

(π.χ. τα χέρια σε επίπεδο ψηλότερο των ώµων). 

23. Κατασκευαστές εργαλείων. 

24. Μηχανοτεχνίτες. 

25. Οδήγηση / χειρισµός φορτηγών, λεωφορείων, τρικύκλων, φέρρυ µποτ, 

κλπ. 

26. Ο χειρισµός γερανών, γερανογεφυρών και βαρούλκων ή άλλων 

παροµοίων µηχανών και µηχανηµάτων. 
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27. Ο χειρισµός και οδήγηση περονοφόρων ανυψωτικών µηχανηµάτων 

(από άτοµα µικρότερα των 17 ετών συµπληρωµένων) και ο χειρισµός 

περονοφόρων οχηµάτων µεταφερόντων πυρακτωµένα ρευστά υλικά. 

28. Χειρισµός των πρεσών µε έκκεντρο ή παροµοίων πρεσών. 

29. Χειρισµός υδραυλικών πρεσών. 

30. Χειρισµός θερµοπλαστικών πρεσών, χυτοπρεσών αλουµινίου και 

άλλων παροµοίων πρεσών. 

31. Ο χειρισµός µηχανών κατασκευής παπουτσιών. 

32. Τοποθέτηση και χειρισµός µηχανών πριονίσµατος και επεξεργασίας 

ξύλου. 

33. Οι εργασίες µε µηχανήµατα που φέρουν κοπτικά εργαλεία που 

κινούνται µε µηχανική δύναµη και κυρίως οι εξής:  

α.  Η εργασία σε κυκλικά πριόνια, πριονοκορδέλες, µηχανές λείανσης, 

διαµόρφωσης (σβούρες) ή ροκανίσµατος ξύλων. 

β. Η εργασία σε ψαλίδια, σε µηχανήµατα τεµαχισµού, σε µηχανήµατα 

κοπής (κοπτικά δεσµίδων χαρτιού, κυκλικά πριόνια, πριονοκορδέλες 

επεξεργασίας άλλου υλικού εκτός του ξύλου) και σε θραυστήρες. 

γ.  Η εργασία σε µηχανήµατα ελασµατοποιΐας και γενικά σε µηχανήµατα 

στα οποία το υλικό ή το επεξεργαζόµενο αντικείµενο περνά µεταξύ 

κυλίνδρων δηµιουργώντας τον κίνδυνο πιασίµατος µέλους του σώµατος 

του εργαζοµένου. 

δ. Η εργασία σε µηχανήµατα ζυµώσεως - συνθλίψεως. 

ε. Η εργασία σε φυγοκεντρικές µηχανές. 

στ. Η εργασία µε µηχανικά πριόνια, µε αλυσσοπρίονα, καταρράκτες, σε 

µηχανήµατα απφλοιώσεως, κλαδεύσεως, και παρόµοια. 

34. Εργασίες µε πριόνια κοπής ξυλείας βενζινοκίνητα. 
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35. Το κάρφωµα µε πιστόλι καρφώµατος ή πιστόλι µπουλονιών. 

36. Η εργασία σε ανοικτό κύλινδρο ή κοχλία. 

37. Οι εργασίες σε αναµείκτες (µίξερ βιοµηχανικά) σε λειαντικές µηχανές, 

σε µηχανές τεµαχισµού, σε µηχανές ζεµατίσµατος (σφαγείων) και σε 

φυγοκεντρικές µηχανές. 

38. Η εργασία σε διατρητικές µηχανές, σε καµπτικές µηχανές, σε µηχανές 

παραγωγής προϊόντων σκυροδέµατος και σε µηχανές προτύπων 

χυτηρίων. 

39. Η λίπανση, ο καθαρισµός, η επισκευή και η αναζήτηση βλάβης σε 

µηχανές, εργαλεία και συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία. Η 

απόδοση µηχανήµατος σε οµαλή λειτουργία µετά από βλάβη. Η 

ρύθµιση του µηχανήµατος. 

40. Η επίβλεψη κινητηρίων µηχανών. 

41. Η σύνδεση – αποσύνδεση ιµάντων ή στοιχείων µεταδόσεως κινήσεως 

µε το µηχάνηµα σε λειτουργία. 

42. Η εκκίνηση µηχανών στις οποίες απασχολούνται ταυτόχρονα δύο ή 

περισσότεροι εργαζόµενοι. 

43. Η εκκίνηση µηχανών που αποτελούν τµήµα αλυσίδας αυτοµατισµού. 

44. Εργασίες σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα. 

45. Ο χειρισµός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλής τάσεως. Η εργασία σε 

στοιχεία υπό τάση µεγαλύτερη των 50V. 

46. Η επίβλεψη ατµολεβήτων καθώς και λεβήτων ή δοχείων µε αέρια υπό 

πίεση. Η επίβλεψη και συντήρηση λεβήτων και δικτύου υγραερίου. 

47. Ο καθαρισµός ή βαφή µε πίεση µεγαλύτερη των 2,5 Atm. 

48. Το φούσκωµα ελαστικών τροχών λεωφορείων και αεροπλάνων µε 

πίεση µεγαλύτερη των 3 Atm. 

49. Η εργασία σε ατµοκρουνούς. 
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50. Επίστρωση και λίπανση βαρέων µηχανηµάτων . 

∆. Εργασία που πραγµατοποιείται κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους, του νερού, σε επικίνδυνα ύψη ή σε χώρους υπό 

περιορισµό.  

1. Υπόγειες εργασίες. 

2. Υποβρύχιες εργασίες που εκτελούνται µε σκάφανδρο ή αναπνευστική 

συσκευή. 

3. Κλάδεµα και συγκοµιδή καρπών σε υψηλά δέντρα. 

4. Εργασίες αναρρίχησης σε δένδρα για τη συγκοµιδή καρπών. 

5. Αναρρίχηση για συγκοµιδή καρπών. 

6. Εγκατάσταση και επισκευή τηλεφωνικών γραµµών, καλωδίων 

ηλεκτροδότησης, κεραιών, κλπ. 

7. Βαφή, επισκευή, συντήρηση εξωτερικής όψης ψηλών κτιρίων. 

8. Καθαρισµός εξωτερικής όψης τζαµιών. 

9. Εργασίες σε κεκλιµένη στέγη. Εργασίες συναρµολογήσεως και 

αποσυναρµολογήσεως στεγών. 

10. Εργασίες συναρµολογήσεως και αποσυναρµολογήσεως αρθρωτών 

κλιµάκων και εργασίες πάνω σε αυτές. 

11. Η εργασία που ενέχει κίνδυνο πτώσης από ύψος ακόµη και αν γίνεται 

χρήση µέσων ατοµικής προστασίας. 

12. Η εργασία που ενέχει κίνδυνο πτώσης αντικειµένων στον χώρο που 

κινείται ο ανήλικος κατά την εργασία του. 

13. Εργασίες σε κανάλια άρδευσης, φρεάτια άντλησης ύδατος. 

14. Εργασία σε περιβάλλον υπερπίεσης (θάλαµοι πίεσης, καταδύσεις, 

κλπ.). 

15. Η εργασία σε χώρους στους οποίους είναι πιθανή η έλλειψη οξυγόνου 

ή η ύπαρξη επικίνδυνης ατµόσφαιρας (δηλητηριώδη ή εκρηκτικά 
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µίγµατα).(Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, 24-6-03). 
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Μαρτυρίες εργαζόµενων παιδιών 

 

 

1. Μαρτυρία για τη ζωή των εργαζόµενων παιδιών στην Αγγλία του  

19ου αι . 

Σάρα Γκούντερ, 8 ετών. 

“∆ουλεύω στις θύρες εξαερισµού του ορυχείου Γκάουµπερ. ∆εν κουράζοµαι 

πολύ, αλλά πρέπει να δουλεύω τη νύχτα και αυτό µε φοβίζει. Πηγαίνω στο 

ορυχείο γύρω στις τέσσερις η ώρα, µερικές φορές κατά τις τρεισήµισι το 

πρωί και φεύγω στις πεντέµισι το απόγευµα. Όταν έχει φως, τραγουδάω, 

ποτέ όµως µέσα στο σκοτάδι ˙ τότε δεν τολµώ να τραγουδήσω. ∆εν αγαπώ 

τις γαλαρίες… Πόσο θα’ θελα αντί στις γαλαρίες να πήγαινα στο σχολείο”. 

 

Από τα πρακτικά του Αγγλικού Κοινοβουλίου, 1842. 

                                      Πηγή: Έκφραση-Έκθεση, Α΄ Εν. Λυκείου, ΟΕ∆Β. 
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2. Πωλητής στους δρόµους της Ντάκα, 12 ετών. 

“Νοµίζω ότι είµαι 12. Πήγαινα στο σχολείο, αλλά εδώ και αρκετό καιρό, 

από τότε που η µητέρα µου αρρώστησε, αναγκάστηκα να βγω στους 

δρόµους, να βρω την τύχη µου. Από τότε δεν ξαναπήγα σχολείο. ∆εν µπορώ 

πια να διαβάσω. Ξέχασα, ό,τι είχα µάθει. Αν είχα διαθέσιµο χρόνο, θα 

µπορούσα να θυµηθώ να διαβάζω, αλλά δεν µένω για πολύ στο σπίτι. ∆εν 

θυµάµαι πόσο καιρό είµαι στους δρόµους σαν πωλητής. Ο καθένας πρέπει 

να δουλεύει. Έτσι, µπορώ να συντηρώ τον εαυτό µου και τον πατέρα µου, 

που συνήθως είναι στο κρεβάτι. Η µητέρα µου πέθανε. Πουλάω φράουλες, 

κεράσια και µανιτάρια. Μερικές φορές 6 κιλά την ηµέρα, άλλοτε 1 κιλό και 

κάποτε τίποτε. ∆εν ξέρω τι θα κάνω, όταν µεγαλώσω. Πιστεύω να µου 

δοθούν µερικές ευκαιρίες, όπως και στους άλλους. 

                                                                          Πηγή: 

 Seremy Seabrook, 

Children of Other Words, 

Plyto Press, England, 2001. 
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3. Ο Τσέντι Σάντα, γεννήθηκε σε ένα χωριό της Μπιχάρ, της πιο φτωχής 

επαρχίας της Ινδίας. Το 1993, όταν ήταν πέντε ετών, τον πλησίασε ένας 

“ντελάλ”, µεσάζων και του υποσχέθηκε να τον στείλει στο σχολείο, όπου 

δεν µπορούσε να τον στείλει ο πάµφτωχος πατέρας του, οδηγός τρίκυκλου. 

“Του απάντησα, ότι συµφωνούσα, αλλά να ρωτήσουµε τους γονείς µου, 

αυτός όµως µε πήγε κατευθείαν στο σταθµό του τρένου”, είπε στην 

ισπανική εφηµερίδα “La vanguardia”. Έτσι, ο Τσέντι βρέθηκε στο Βαρανάσι 

(Μπεναρές), 400 χιλιόµετρα µακριά από το σπίτι του. 

Το µόνο πράγµα που διδάχτηκε ήταν πώς να υφαίνει χαλιά. Όταν τόλµησε 

να πει στο αφεντικό του ότι είχε φύγει από το χωριό του για να πάει 

σχολείο, η απάντηση ήταν ο ξυλοδαρµός.  Αυτός και άλλα επτά παιδιά 

εργάζονταν αδιάκοπα από τις τέσσερις το πρωί ως τις δύο το µεσηµέρι. 

“Μας έδιναν χαλασµένο και πολύ αλατισµένο ρύζι και λίγο νταλ (πουρέ και 

φακές). Αυτό ήταν το µοναδικό γεύµα  της ηµέρας”, λέει. Στις έξι το 

απόγευµα επέστρεφαν στη δουλειά ως τις δέκα το βράδυ. ∆εν κέρδιζαν ούτε 

µια ρούπια ˙ η αµοιβή τους ήταν ένα πιάτο φαί και ένας χώρος για να 

κοιµηθούν – για τα οποία έπρεπε να λένε και ευχαριστώ. 

Αυτά γίνονταν, µέχρι που ο Νοτιοασιατικός Συνασπισµός για την Παιδική 

∆ουλεία (SACCS), απελευθέρωσε τον Τσέντι. Ένα παιδί λιγότερο λοιπόν 

από τα 300.000 µεταξύ 5 και 14 ετών, που υπολογίζεται ότι εργάζονται στη 

“ζώνη των χαλιών” της Βόρειας Ινδίας. 

 

                                                                 Ηµερήσιος Τύπος, Ιούνιος 1997. 
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4. Κακοποιηµένη η 12χρονη Αντωνία, τσιγγανάκι ελληνοαλβανικής 

καταγωγής, νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο Παίδων. Περίµενε µε το φόβο στα 

µάτια. Τρεις φορές απελάθηκε για επαιτεία. Καλά δασκαλεµένη, δεν 

αποκαλύπτει στοιχεία για την οικογένειά της. Προστατεύει τον 

εκµεταλλευτή της, που κρατά στα χέρια του άλλα τέσσερα παιδιά. Τον 

αποκαλεί πατέρα. Θέλει να το πιστεύει. Η “Αντωνία” – κανείς δεν ξέρει το 

πραγµατικό της όνοµα – σώθηκε την τελευταία στιγµή από σίγουρη, 

τέταρτη απέλαση, έπειτα από παρέµβαση του συλλόγου το “Χαµόγελο του 

Παιδιού”, το οποίο ανέλαβε µε εισαγγελική παρέµβαση τη φιλοξενία της. 

“Η µητέρα πέθανε, µε δώσανε στον πατέρα, που τον γνώρισα εννιά χρονών. 

∆εν ξέρω πού βρίσκεται η αδελφή µου, που ζητιάνευε στην πλατεία, 

χάθηκε”, λέει µε αγωνία. 

“Μια µέρα µε πήρε η Αστυνοµία στη µεγάλη Ασφάλεια, στην Αλεξάνδρας. 

Έκλαιγα, µε δέρνανε στα χέρια µου µε το σίδερο που έχει γράµµατα 

(χάρακα) να σταµατήσω. Ύστερα από τρεις µέρες µε πήγανε στην Κακαβιά. 

Ήρθε ο πατέρας, που είναι από Αλβανία και µένει στον Ασπρόπυργο. Έχει 

χαρτιά. Με πήρε πίσω. Έφυγα από το σπίτι και ζητιάνευα στο τρένο και τα 

µαγαζιά, κοιµόµουνα όπου έβρισκα. Οι άνθρωποι µου φέρθηκαν καλά. 

Έκανα φίλους, µου έδιναν και πεντακοσάρικα, χιλιάρικα. Με ξαναπιάσανε, 

τους ζήτησα να µε πάνε στον Ασπρόπυργο, στον πατέρα, αλλά µε πήγαν 

πάλι στην Κακαβιά, πάλι πίσω. Και ξανά το ίδιο. Την τελευταία φορά οι 

Αλβανοί στα σύνορα µε χτύπησαν πολύ µε ένα ξύλο. ∆εν θέλω να γυρίσω 

στον πατέρα, θα µε δείρει. ∆εν ξέρει ότι είµαι εδώ…” 

                                                                 Πηγή:Χαµόγελο του Παιδιού, 1999. 
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5. Τον λένε Βαγγέλη και είναι 12 ετών, από την Αλβανία. Έχει έναν αδελφό, 

τον Γιάννη, ο οποίος είναι 10 ετών και εργάζονται µαζί πουλώντας 

χαρτοµάντιλα στα φανάρια. Έχουν έρθει στην Ελλάδα πριν από 5 µήνες 

µαζί µε τους γονείς τους. Ο πατέρας δουλεύει και αυτός όποτε µπορεί, ενώ η 

µητέρα του δεν δουλεύει. Ο Βαγγέλης, πριν έρθει στην Ελλάδα, πήγαινε 

σχολείο στην Αλβανία, µέχρι την έκτη δηµοτικού. 

Θα ήθελε να συνεχίσει και εδώ, αλλά λόγω της δουλειάς και της πίεσης του 

πατέρα του, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Εδώ στην Ελλάδα, τα παιδιά 

αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα ονόµατά τους. Έτσι αργότερα µάθαµε ότι το 

όνοµα του µεγαλύτερου είναι Κοτσίµ, ενώ του µικρού Φλωράν. Κάθε µέρα 

βγάζουν γύρω στις 5.000 δρχ. και τα δίνουν όλα στον πατέρα τους, ο οποίος 

τα συγκεντρώνει για να χτίσει σπίτι στην Αλβανία. Ο µικρός µας λέει: 

“Πολλές φορές οι οδηγοί µου φέρονται άσχηµα. Μου µιλούν απότοµα, µε 

βρίζουν, µε διώχνουν…” Ο ίδιος λέει πως τον ενοχλεί αυτό και 

στενοχωριέται, αλλά, όπως χαρακτηριστικά µας είπε: “Έχω συνηθίσει. 

Εξάλλου, για να βγάλω τα λεφτά που πρέπει κάθε µέρα, ώστε να µη φάω 

ξύλο, πρέπει να τους αφήνω να µε προσβάλλουν και να µην λέω τίποτα”. 

Με τη σειρά του ο µεγαλύτερος, Κοτσίµ δηλώνει: “Στο δρόµο µε βρίζουν. 

Μερικές φορές µου παίρνουν τα χαρτοµάντιλα και, χωρίς να µου δώσουν 

χρήµατα, φεύγουν”. Πολλές φορές, λέει, για να συγκεντρώσει τα χρήµατα 

που χρειάζονται, ώστε να µην έχει φασαρίες στο σπίτι, χρειάζεται να 

δουλεύει όλη µέρα. “Αρχίζω από τις 9 το πρωί. ∆εν  έχω καθόλου ελεύθερο 

χρόνο”, µας λέει. “Τις περισσότερες φορές είµαι κουρασµένος και 

κοιµάµαι”, συνεχίζει.  

Άλλες φορές όµως, όταν και οι δύο έχουν τελειώσει την καθηµερινή 

κουραστική δουλειά τα αδέλφια συζητάνε για τα όνειρα και τις επιθυµίες 

τους. Ο µικρός δεν έχει πολλά όνειρα, αλλά εύχεται να µη δούλευε. 
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Ο µεγάλος ένα µόνο: “Θα ήθελα πολύ να πήγαινα σχολείο, για να µάθω 

αλλά και να σταµατήσω αυτή τη δουλειά. Περισσότερο όµως θα ήθελα να 

πηγαίνω σχολείο για να αποκτήσω φίλους και να γίνω ίδιος µε τα άλλα 

παιδιά”. 

 

Κέντρο Ερευνών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ, 

“ Σχολείο χωρίς σύνορα”, 2000. 
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ANΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Σας παρακαλώ να διαβάσετε τις παρακάτω ερωτήσεις  και να σηµειώσετε ένα (x) 
στο κουτάκι που αντιστοιχεί  στην απάντηση που σας εκφράζει ή γράψτε σύντοµα 
και µε σαφήνεια την άποψή σας, όπου χρειάζεται. Το ερωτηµατολόγιο είναι 
ανώνυµο και τα στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν σε έρευνα, που διεξάγεται στα 
πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος,  Συµβουλευτική και επαγγελµατικός 
Προσανατολισµός, του τµήµατος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
 
 
1. Φύλο:        Αγόρι                    Κορίτσι 
 
2.Έτος γέννησης :………………. 
 
3.Σε ποιο µέρος γεννήθηκες;………………… 
                 
4.Αν δεν γεννήθηκες στην Ελλάδα, πριν πόσο καιρό εγκαταστάθηκες µόνιµα   στην 
Ελλάδα; 
      ……………. 
 
5.Έχεις αδέλφια;    Ναι                Όχι 
 
6.Εάν ναι, πόσα αδέλφια έχεις;…………….. 
 
7.Πόσα αδέλφια είναι : 
      α. Μεγαλύτερα από σένα 
      β. Μικρότερα από σένα 
      γ. Μικρότερα και µεγαλύτερα  
8.Οι γονείς σου : 
      α. Μένουν µαζί 
      β. Έχουν χωρίσει 
      γ. Ο ένας από τους δύο δε βρίσκεται στη ζωή 
      δ. Ο ένας από τους δύο εργάζεται σε άλλο µέρος 
 
9.Με ποιους µένεις στο σπίτι: 
      α. Γονείς   
 
      β. Γονείς και αδέλφια 
 
      γ .Γονείς/αδέλφια/παππούδες 
 
      δ. Μόνο µε πατέρα 
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      ε. Μόνο µε µητέρα 
 
      στ.Με άλλο συγγενή 
 
      ζ. Άλλο……………………………. 
 
10.Αριθµός µελών οικογένειας………………………………. 
 
11.Ποιες είναι οι γραµµατικές γνώσεις των γονέων σου; 
      α.  του πατέρα         β.  της µητέρας 
      α. Αναλφάβητος-η 
 
      β. Λίγες τάξεις –Απόφοιτος-η ∆ηµοτικού 
 
      γ. Απόφοιτος-η Γυµνασίου/Τεχνικής Σχολής 
 
      δ. Απόφοιτος-η Λυκείου                            
                                           
      ε.Πτυχιούχος Ανώτερης Σχολής /ΤΕΙ  
 
      στ.Πτυχιούχος Πανεπιστηµιακής εκπ/σης   
                                                                                 
      ζ.Μεταπτυχιακές σπουδές 
 
12. Ποια είναι η θέση εργασίας του πατέρα σου και της µητέρας σου ; 
               α.   πατέρας          β.  µητέρα 
 
      α. Μισθωτός-η σε ιδιωτική επιχείρηση 
 
      β. Μισθωτός-η  στο ∆ηµόσιο 
 
      γ. Ηµεροµίσθιος-α 
 
      δ. Αυτοαπασχολούµενος-η 
 
      ε. ∆ική του/της επιχείρηση(1 έως 5 εργαζόµενοι) 
 
      στ.∆ική του/της επιχείρηση (6 και πάνω εργαζ.) 
 
      ζ. Συνταξιούχος/άεργος-η 
 
      η. Άνεργος-η 
 
13.Ποιο είναι περίπου το  µηνιαίο συνολικό εισόδηµα της οικογένειας    όπου ζεις; 
      α. Έως 800 Ευρώ 
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      β. 801 έως 1500 Ευρώ  
 
      γ. 1501 έως 2000 Ευρώ 
 
      δ. Πάνω από 2001 Ευρώ  
 
      ε. ∆ε γνωρίζω  
 
14.Φέτος στην τάξη σου σε ποια βαθµολογία θα τοποθετούσες τον εαυτό σου µε βάση το 
µέσο όρο των βαθµών σου µέχρι τώρα; 
 
      α.Μεταξύ 20-18  
 
      β. Μεταξύ 18-16  
 
      γ. Μεταξύ 16- 14  
  
      δ. Μεταξύ 14-12  
 
      ε. Μεταξύ 12-10 
 
15.Ποια µαθήµατα σε ενδιαφέρουν ιδιαίτερα; 
…………………………………………………………………………… 
 
16.Ποια µαθήµατα είναι πολύ εύκολα για σένα; 
…………………………………………………………………………… 

 
17.Τον τελευταίο µήνα , πόσες ώρες περίπου αφιέρωσες κατά µέσο όρο τις εργάσιµες 
µέρες στο σπίτι µελετώντας τα µαθήµατά σου ; 
      α.Λιγότερο από 1 ώρα 
 
      β.Μεταξύ 1 και 2 ωρών 
 
      γ.Μεταξύ 2 και 3 ωρών 
 
      δ.Μεταξύ  4 και 5 ωρών 
 
      ε.Πάνω από 5 ώρες 
 
 18.Τον τελευταίο µήνα που είσαι στο σχολείο πόσο συχνά έγινε  
      κάτι από τα παρακάτω:                 
      α. Σε επαίνεσαν οι καθηγητές για το µάθηµα που είπες 
      β. Σε επαίνεσαν οι καθηγητές για τις εργασίες σου 
      γ. Σε επαίνεσαν οι καθηγητές για καλή συµπεριφορά 
      δ. Σου έγιναν παρατηρήσεις γιατί ήσουν αδιάβαστος 
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      ε. Σου έγιναν παρατηρήσεις γιατί οι εργασίες σου δεν ήταν καλές 
      στ. Σου έγιναν παρατηρήσεις για κακή συµπεριφορά 
      ζ. Ένοιωσες πως δεν µπορούσες να εκφράσεις σωστά αυτό που               
      ερωτήθηκες 
 

 Α/Α        Πολύ συχνά Συχνά Σπάνια Ποτέ 

α     
β     
γ     
δ     
ε     
στ     
ζ     

 
19.Απουσιάζεις από το σχολείο; 
    α. Συχνά(1φορά το µήνα)  
    β. Πολύ συχνά  
    γ. Σπάνια              
    δ. Ποτέ           
           
20.Ποιοι είναι οι λόγοι της απουσίας σου; 
………………………………………………………………. 
 
21.Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το σχολείο;  
     Πολύ           Αρκετά Λίγο      Καθόλου       ∆ε γνωρίζω  

    
   22.Σε τι θα σου χρησιµεύσει το απολυτήριο  από το Γυµνάσιο ή το         
        Λύκειο ή το ΤΕΕ; 
     …………………………………………………………………… 
 

23.Όταν τελειώσεις  την τάξη που φοιτάς σκέφτεσαι να συνεχίσεις τις  
     σπουδές σου; 
  Ναι                   Όχι                      ∆εν είµαι βέβαιος -η 
 
24. Αν ναι ,που; 
   α. Γυµνάσιο 
 
   β. Ενιαίο Λύκειο 
 
   γ. ΤΕΕ 
 
   δ. Τεχνική Σχολή 
 

       ε. ΙΕΚ     
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       στ. ΤΕΙ         
         
       ζ.ΑΕΙ 

 
25.Ποιος είναι ο ανώτερος τίτλος σπουδών που θέλεις να     αποκτήσεις; 

      α.Απολυτήριο Γυµνασίου 
 
      β. Απολυτήριο Λυκείου 
 
      γ. Πτυχίο Τεχνικής Σχολής-ΙΕΚ 
 
      δ. Πτυχίο ΤΕΙ 
 

   ε. Πτυχίο ΑΕΙ 
 
26.Σηµείωσε 3 επαγγέλµατα/ειδικότητες, τα οποία θα ήθελες να ασκήσεις ως µόνιµη 
απασχόληση, κατά σειρά προτίµησης. 
1)….   2)….    3)…….. 
 
Στις παρακάτω ερωτήσεις απαντούν µόνο όσοι-ες εργάζονται µε κανονική ή 
µερική απασχόληση: 
27.Τι δουλειά ακριβώς κάνεις; 
   ………………………………………………………….. 
 
28.Εάν εργάζεσαι, πότε διαβάζεις τα µαθήµατά σου; 
   α. Πριν αρχίσεις την εργασία σου 
   β. Μετά την εργασία σου 
   γ. Στη διάρκεια της εργασίας 
   δ. Κάποια άλλη ώρα(πριν ή µετά) 
 
29.Εάν εργάζεσαι για βιοπορισµό, ποια είναι η θέση εργασίας σου; 

       α. Μισθωτός-η σε Ιδιωτική επιχείρηση 
 
       β. Συµβασιούχος-α στο ∆ηµόσιο  
 
       γ. Αυτοαπασχολούµενος-η 
 
       δ. Σε οικογενειακή επιχείρηση  
 
       ε.Ελεύθερη εργασία      

 
30.Πόσες ώρες περίπου απασχολείσαι κατά µέσο όρο την ηµέρα; 
    α. Λιγότερο από 2 ώρες 
    β. Μεταξύ 2 και 3 ωρών 

       γ. Μεταξύ 4 και 5 ωρών 
       δ. Μεταξύ 5 και 7 ωρών 
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31.Ποιο είναι το χρονικό διάστηµα που απασχολείσαι; 

       α. Μερικούς µήνες το χρόνο 
       β. Όλο το χρόνο 
 
   32.Πότε εργάζεσαι ; 
       α. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
       β. Μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών 
       γ. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 
 

33.Ποιες ώρες εργάζεσαι; 
       α. Πρωϊνές            7-2 
       β. Απογευµατινές  2-7 
       γ. Βραδυνές          7-12 
       δ.Νυκτερινές        12-7 
 

34.Η απασχόλησή σου, σου εξασφαλίζει ασφαλιστική κάλυψη και ασφάλιση υγείας; 
    ΝΑΙ      ΟΧΙ 
 
35.Ποιες είναι κατά τη γνώµη σου οι συνθήκες που επικρατούν στο χώρο της   
εργασίας σου;  
   α. Επικίνδυνες και ανθυγιεινές 
   β. Κουραστικές 
   γ. Ευχάριστες 

 
36.Το επάγγελµα που σκοπεύεις να ασκήσεις στο µέλλον έχει σχέση µε την τωρινή 
σου δουλειά; 
   α. Είναι πολύ σχετικό      
   β. Είναι αρκετά σχετικό   
   γ. ∆εν είναι καθόλου σχετικό 
   δ. ∆εν ξέρω                                 
 
37.Αµείβεσαι από την απασχόλησή σου;   ΝΑΙ            ΟΧΙ 
 
38.Αν ναι,ποιο είναι κατά µέσο όρο  το µηνιαίο ύψος των αµοιβών σου; 

      α.Έως 600  Ευρώ 
      β.601 έως 1000 Ευρώ 
      γ.1001 και άνω 

 
39.Είσαι ικανοποιηµένος-η από την αµοιβή που παίρνεις; 
     Πολύ             Αρκετά          Καθόλου             ∆εν µε απασχολεί   
 
40.Πώς ξοδεύεις κυρίως όσα κερδίζεις;(δώσε µέχρι 3 απαντήσεις) 

      α. Σε διασκέδαση 
 
      β. Σε εκπαίδευση(βιβλία, δίδακτρα) 
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      γ. Σε ένδυση, υπόδηση, διατροφή 
 
      ε. Σε εξασφάλιση στέγης(ενοικίαση) 
 

41.Όσα κερδίζεις από την εργασία σου, 
      α. Αποτελούν το µοναδικό οικογενειακό εισόδηµα 
      β. Ενισχύουν το οικογενειακό εισόδηµα 
      γ. Προορίζονται για δικό σου λογαριασµό 
 
   42.Θα προτιµούσες: 
      α. Να µην εργάζεσαι 
 
      β. Να εργάζεσαι κανονικά  
 
      γ. Να εργάζεσαι λιγότερες  ώρες ή εποχιακά 
 
      δ. Να κάνεις διαφορετική εργασία 
 
                                           
      Ηµεροµηνία συµπλήρωσης…………     
    
                                                Ευχαριστώ για τη συνεργασία.  
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