
 
 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ                                         
Η Έκταση του προβλήματος  
Πολλά παιδιά εργάζονται για να βοηθούν τις οικογένειές του σε δουλειές που δεν είναι ούτε 
επιβλαβείς ούτε πολύ κοπιαστικές. Αλλά το έτος 2012, 168 εκατομμύρια παιδιά, ηλικίας 5–17 ετών, 
αναγκάσθηκαν να εργασθούν με τρόπους που παρεμπόδισαν την εκπαίδευσή τους, στέρησαν τη 
χαρά της παιδικής ηλικίας και παραβίασαν βάναυσα, το δικαίωμά τους στην ομαλή σωματική και 
πνευματική τους ανάπτυξη. 
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (στο εξής ILO) διαχωρίζει την παιδική απασχόληση από την 
παιδική εργασία. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα παιδιά που εργάζονται μόνο λίγες 
ώρες την εβδομάδα, σε επιτρεπόμενη ελαφριάς δυσκολίας εργασία. Στη δεύτερη περιλαμβάνονται 
τα παιδιά πάνω από το ελάχιστο όριο ηλικίας, που εργάζονται σε δουλειές οι οποίες δεν 
χαρακτηρίζονται ως η χειρότερη μορφή παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του όρου 
«επικίνδυνη εργασία». 
 
Επικίνδυνη εργασία είναι μία μορφή παιδικής εργασίας η οποία, εξαιτίας της φύσης της ή των 
συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται, είναι πιθανόν να βλάψει την υγεία, την ασφάλεια ή τις 
ηθικές αξίες των παιδιών. 
 Ο αριθμός των παιδιών που απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες υπολογίζεται σε 

περισσότερο από το μισό όλων των εργαζομένων παιδιών ηλικίας 5 – 17 ετών το 2012 (85 
εκατομμύρια). 

 Η συχνότητα των επικίνδυνων εργασιών αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία: στα παιδιά ηλικίας 
15–17 ετών αντιπροσωπεύουν το 55 % (47,5 εκατομμύρια) του συνόλου των παιδιών που 
απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες, ενώ στα παιδιά ηλικίας 12–14 ετών 
αντιπροσωπεύουν το 23 % (19,3 εκατομμύρια) του συνόλου και στα παιδιά ηλικίας 5–11 ετών 
αντιπροσωπεύουν το 22 % του συνόλου, (18,5 εκατομμύρια). 

  Σε απόλυτες τιμές, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (βλέπε ILO: περιφερειακή ταξινόμηση) είχε 
τους πιο πολλούς ανήλικους εργάτες ηλικίας 5-17 ετών (77,7 εκατομμύρια) το 2012 σε 
σύγκριση με τα 59 εκατομμύρια της Υποσαχάριας Αφρικής και τα 12,5 εκατομμύρια της 
Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. 

 Η υποσαχάρια Αφρική έχει την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης παιδικής εργασίας, με ένα 
στα πέντε παιδιά να εργάζεται. Περίπου ένα στα δώδεκα παιδιά του συνολικού παιδικού 
πληθυσμού στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (9,2 εκατομμύρια), συμμετείχε σε 
παιδική εργασία το 2012. 

 Ανάμεσα στους ανήλικους εργάτες ηλικίας 5-17 ετών το 2012, το 59% απασχολούνταν στον 
αγροτικό τομέα, το 32% στην παροχή υπηρεσιών (από το οποίο το 6,9% ήταν οικιακοί βοηθοί) 
και το 7,2% απασχολούνταν στην βιομηχανία. 

 Τα περισσότερα εργαζόμενα παιδιά συνεισφέρουν (μη αμειβόμενα) στις οικογενειακές 
εργασίες (68%). Μόνο το 23% αμείβεται για την εργασία του, ενώ το 8% αυτοαπασχολείται. 

 Τα αγόρια τείνουν να εργάζονται περισσότερο από τα κορίτσια, (148,3 εκατομμύρια ηλικίας 5–
17 ετών το 2012, έναντι 116,1 εκατομμυρίων κοριτσιών). Τα αγόρια υπερτερούν των 
κοριτσιών στις επικίνδυνες εργασίες, (55 εκατομμύρια και 30,3 εκατομμύρια αντιστοίχως). 

Η μέχρι σήμερα πρόοδος 

 Ο αριθμός των εργαζομένων παιδιών ηλικίας 5–17 ετών, σε παγκόσμιο επίπεδο, μειώθηκε 
σημαντικά, από 215 εκατομμύρια το 2008 (13,6%) σε 168 εκατομμύρια το 2012 (10,6%). Αυτό 
σημαίνει 47 εκατομμύρια παιδιά λιγότερα συγκριτικά με το 2008. 

 Ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5–17 ετών που εργάζονται σε επικίνδυνες εργασίες ανά τον 
κόσμο, μειώθηκε κατά 30 εκατομμύρια, από 115 εκατομμύρια το 2008 σε 85 εκατομμύρια το 
2012. 

 Ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5–17 ετών που εργάζονται μειώθηκε και για τα δυο φύλα 
μεταξύ του 2008 και 2012. 
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