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Λίγα λόγια για τα παιδιά  
που εργάζονται στο δρόμο

Πρόκειται για παιδιά που αναγκάστηκαν να μάθουν να 
επιβιώνουν στο δρόμο:
• Εντοπίζονται σε κεντρικά και πολυσύχναστα μέρη της 

πόλης
• Συχνά εμφανίζονται παραμελημένα, απεριποίητα και 

με ακατάλληλα για την εποχή ρούχα
• Φαίνονται ταλαιπωρημένα, φοβισμένα και πολλές 

φορές εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά
• Είναι πιθανό να φέρουν εμφανή σημάδια κακοποίη-

σης ή τραυματισμού
• Συνήθως ζητούν επίμονα χρήματα και αρνούνται τη 

βοήθεια σε είδος
• Διστάζουν ή αποφεύγουν να δώσουν τα πραγματικά 

στοιχεία της ταυτότητας τους
• Πολλές φορές συνοδεύονται από τις μητέρες τους ή 

από γυναίκες που αυτοαποκαλού-
νται μητέρες τους
• 
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Τι συμβαίνει στην πόλη μας;

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης εντοπίζονται να επαιτούν 
ή/ και να εργάζονται παράνομα, ετησίως, κατά μέσο όρο 350 
– 400 παιδιά. Η πλειονότητα των παιδιών, εκτός των γηγε-
νών, προέρχεται από βαλκανικά κράτη (Αλβανία, Βουλγαρία 
και Ρουμανία) και ανήκουν στην κοινωνική ομάδα των Ρομά. 
Κατά τα τελευταία χρόνια με την έξαρση της προσφυγικής 
κρίσης, συναντούμε επίσης παιδιά που κατάγονται από χώρες 
όπως η Συρία, το Πακιστάν, η Αλγερία και άλλες. Η συχνότητα 
της εργασίας ποικίλει, μπορεί να είναι καθημερινή ή ευκαι-
ριακή. Τα παιδιά εργάζονται από οχτώ έως δώδεκα ώρες 
ημερησίως και η εργασία τους ορισμένες φορές συνεχίζεται 
και μετά τα μεσάνυχτα. Συνήθως τα βλέπουμε σε χώρους 
ψυχαγωγίας (καφέ, ταβέρνες, μπαρ κλπ). Το εισόδημα τους 
κυμαίνεται από 20 έως 50 ευρώ την ημέρα, ενώ σε ημέρες 
αιχμής (Χριστούγεννα, Πάσχα, αργίες) μπορεί να φτάσει τα 
150 με 200 ευρώ.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Το φαινόμενο της παράνομης παιδικής εργασίας βρίσκεται σε 
έξαρση στην Ελλάδα. Οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι ωθούν 
τις οικογένειες στην εκμετάλλευση των παιδιών τους άμεσα ή 
έμμεσα, ενώ συγχρόνως εμφανίζονται και ασυνόδευτα παιδιά 
που εργάζονται για να βιοπορίζονται ή/και για να συντηρούν 
την οικογένεια τους στη χώρα καταγωγής τους. To φαινόμενο 
της παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης παιδιών από 
τρίτα πρόσωπα (εμπορία), αν και έχει ελαχιστοποιηθεί συγκρι-
τικά με το παρελθόν, δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως.  
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Ποιες είναι οι μορφές της παιδικής εργασίας;

Είναι πιθανό να δείτε ένα παιδί να:
• Επαιτεί
• Πουλάει (χαρτομάντηλα, μπρελόκ, λουλούδια, κάλτσες και 

άλλα μικροαντικείμενα, τσιγάρα και ναρκωτικά)
• Περισυλλέγει αντικείμενα από τα σκουπίδια
• Πλένει τζάμια αυτοκινήτων στα φανάρια
• Παίζει μουσικά όργανα ζητώντας χρήματα
• Εκδίδεται
Τα περισσότερα παιδιά αλλάζουν τακτικά είδος εργασίας ανά-
λογα με την ηλικία και τη σωματοδομή τους. Ένα παιδί μπορεί 
να ξεκινήσει να «εργάζεται» από βρέφος στην αγκαλιά της 
μητέρας του ή μιας άλλης γυναίκας που κατά κανόνα επαιτεί. 
Σε πολύ μικρή ηλικία ένα παιδί επαιτεί ή πουλά χαρτομάντηλα 
(που είναι ελαφριά), ενώ μεγαλώνοντας είναι πιθανό να βγά-
ζει χρήματα παίζοντας κάποιο μουσικό όργανο ή πουλώντας 
μεγαλύτερα αντικείμενα και να καταλήξει (όταν πια το ύψος 
του το επιτρέπει) καθαρίζοντας τζάμια αυτοκινήτων ή ακόμα 
και σε πιο σκληρές δουλειές (χωράφια, βυρσοδεψία κτλ). Στην 
εφηβική και μετεφηβική ηλικία, συχνά αναλαμβάνουν το ρόλο 
του συνοδού άλλων μικρότερων παιδιών που εργάζονται.  
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Τι λέει η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού για την παιδική εργασία;

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Άρ-
θρο 32 ορίζει τα εξής:
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του 

παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευ-
ση και από την εκμετάλλευση οποιασδήποτε εργασίας που 
ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την 
εκπαίδευση του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, 
πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξη του.  

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν νομοθετικά, διοικητικά, 
κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτό, 
και λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές διατάξεις των άλλων 
διεθνών οργάνων, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ειδικότερα:

 α)  Ορίζουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για 
την είσοδο στην επαγγελματική απασχόληση

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

 γ)  Προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες κυρώσεις, για 
να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου

Στην Ελλάδα το Νομοθετικό Πλαίσιο Εργασίας Ανηλίκων 
βασίζεται στην παραπάνω σύμβαση και προβλέπει το Νόμο 
3850/2010, Κεφάλαιο Η’, «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», άρθρα 50 - 67.1

1  Βλ. παράρτημα σελ. 14
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Πώς σχετίζεται η παιδική εργασία με τη 
σχολική φοίτηση;

Η παιδική εργασία συνδέεται άμεσα με την συστηματική απου-
σία από το σχολείο και κατά συνέπεια και με τη σχολική διαρ-
ροή. Ένα παιδί που δουλεύει 8 – 12 ώρες την ημέρα στο δρόμο, 
αναμένεται να είναι είτε καταβεβλημένο, είτε να πηγαίνει στο 
σχολείο μόνο στον ελεύθερό του χρόνο. Τις περισσότερες φο-
ρές τα παιδιά που εργάζονται δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
ούτε στο ελάχιστο στα σχολικά τους καθήκοντα, με αποτέλεσμα 
να αποθαρρύνονται και να εγκαταλείπουν. Τις περισσότερες 
φορές το προσωπικό του σχολείου είναι σε θέση να έχει πολύ 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς φοίτησης ενός 
παιδιού. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου έχει την υπο-
χρέωση να παρακολουθεί τη σχολική φοίτηση κάθε παιδιού και 
να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές, 
εφόσον διαπιστώνει τη συστηματική και άνευ λόγου απουσία 
ενός παιδιού από το σχολικό περιβάλλον. 

Πώς συντηρείται η παιδική εργασία;

Πολλοί από εμάς δίνουμε χρήματα στο παιδί που εργάζεται 
στο δρόμο. Ακόμη κι αν πιστεύετε ότι δίνοντας χρήματα σε ένα 
παιδί βοηθάτε, η πραγματικότητα είναι ότι τα χρήματα αυτά δε 
βελτιώνουν την καθημερινότητα του. Το ποσό αυτό –σίγουρα το 
μεγαλύτερο μέρος του- καταλήγει στους ενήλικες που το εκμε-
ταλλεύονται. Όσο εύκολη κι αν φαντάζει η λύση των χρημάτων, 
η πραγματικότητα είναι ότι με τον τρόπο αυτό, ο φαύλος κύκλος 
της παιδικής εκμετάλλευσης ενισχύεται και έχει ως αποτέλεσμα 
όλο και περισσότερα παιδιά να εξωθούνται στην εργασία.  
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Τι προτείνεται στην επαφή μας με τα παιδιά 
που εργάζονται στο δρόμο; 

• Μιλάμε ευγενικά, όπως σε κάθε παιδί
• Χαμογελάμε 
• Ακούμε προσεκτικά αυτά που έχει να μας πει
• Δίνουμε προσοχή στις ανάγκες που μας φανερώνει το 

παιδί
• Επιδιώκουμε να κάνουμε το παιδί να αισθανθεί ασφάλεια
• Αν έχουμε τη δυνατότητα, κάνουμε παρέα με το παιδί, όσο 

αυτό νιώθει άνετα ή επιθυμεί την 
παρέα μας

• Σεβόμαστε τα όρια που θέτει το 
παιδί

• Δεν γινόμαστε επιθετικοί
• Δεν κάνουμε συνέντευξη 

και δεν γινόμαστε αδιά-
κριτοι

• Δε θέτουμε το παιδί σε 
κίνδυνο επιμένοντας 
να το κρατήσουμε στην 
παρέα μας ενώ φαίνε-
ται να θέλει να φύγει 
(υπάρχει πιθανότητα να 
επιτηρείται – παρακο-
λουθείται από κάποιον 
ενήλικα και να ‘’χάνει’’ 
χρήματα όσο το απα-
σχολούμε)
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Τι μπορείτε να κάνετε όταν βλέπετε ένα παιδί 
να εργάζεται στο δρόμο;

• Να θυμάστε ότι τα παιδιά έχουν συγκεκριμένες οδηγίες για 
το πού θα πάνε, τι πρέπει να κάνουν ή να μην κάνουν. Τα 
κατευθύνουν, τα εκπαιδεύουν και τα ελέγχουν άλλα ενήλι-
κα πρόσωπα με στόχο το κέρδος. 

• Μη δίνετε χρήματα. Όπως και σε κάθε άλλη μορφή εργα-
σίας, όταν αυτή παύει να είναι επικερδής σταματάει να έχει 
λόγο ύπαρξης.

• Προσφέρετε κάτι χρήσιμο. Προτιμήστε να προσφέρετε στα 
παιδιά τρόφιμα, χυμό, νερό, ρούχα για το κρύο ή καπέλο 
για τον ήλιο, παιχνίδια ή βιβλία κ.α. 

• Απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες: Εθνικό Κέντρο Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Εισαγγελία Ανηλίκων, Ελλη-
νική Αστυνομία, ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 
Νέων, κλπ

Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε για ένα 
παιδί που εργάζεται στο δρόμο;

Η παιδική εργασία και επαιτεία είναι ποινικό αδίκημα για 
εκείνους που εξωθούν και εκμεταλλεύονται τα παιδιά. Μπο-
ρείτε να ενημερώσετε την αστυνομία η οποία οφείλει με τη 
σειρά της να ενημερώσει τον/ την Εισαγγελέα Ανηλίκων. 

Τα παιδιά θα πρέπει να προσεγγίζονται από οργανωμένες ομά-
δες κοινωνικών λειτουργών και ερευνητών δρόμου, να κατα-
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γράφονται, να δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης και να 
διερευνάται το οικογενειακό πλαίσιο και οι γενικότερες συν-
θήκες που τα οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Παράλληλα θα 
πρέπει να αναζητούνται οι γονείς ή συνοδοί τους, προς τους 
οποίους να δίνεται ενημέρωση για το απαράδεκτο της παιδικής 
εργασίας και βοήθεια –στο μέτρο του εφικτού- ώστε να μην 
οδηγούνται τα παιδιά στο δρόμο, να εγγράφονται και να φοι-
τούν κανονικά στο σχολείο. Για το παραπάνω έργο θα πρέπει 
να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων 
υπηρεσιών (κοινωνικές υπηρεσίες, Εισαγγελία Ανηλίκων, Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ).2

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση  
Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει ένα δίκτυο υπηρεσιών και δομών για την 
παιδική προστασία. Ειδικότερα υποστηρίζει τα παιδιά που ερ-
γάζονται παρέχοντας:

1. Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο – Street Work
Η ΑΡΣΙΣ διαθέτει μία διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη 
από κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ψυχολόγους, 
νομικούς & διερμηνείς οι οποίοι εργάζονται καθημερινά σε 
ομάδες σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της πό-
λης. Ο ρόλος τους είναι να εντοπίζουν και να προσεγγίζουν 
οικογένειες και παιδιά τα οποία βρίσκονται ή δουλεύουν στο 
δρόμο. Συχνά, η ΑΡΣΙΣ δέχεται κλήσεις και αναφορές ανώνυ-

2 http://www.0-18.gr/gia-megaloys/nea/pagkosmia-imera-kata-tis-paidikis-ergasias
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μες ή επώνυμες οι οποίες βοηθούν το έργο του εντοπισμού 
ανηλίκων που εκτίθενται σε κίνδυνο 

2. Λειτουργία δύο Κέντρων Υποστήριξης Νέων για την 
• Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη των παιδιών που εργάζονται 

και των οικογενειών τους
• Υποστήριξη των γονέων στην αναζήτηση εργασίας
• Παροχή τροφίμων, ρούχων, ειδών προσωπικής υγιεινής και 

άλλων ειδών πρώτης ανάγκης
• Νομική Συμβουλευτική στους γονείς με στόχο την ενημέ-

ρωση γύρω από τα δικαιώματα των παιδιών και την πρό-
ληψη παραβατικών συμπεριφορών

• Διασύνδεση των οικογενειών με άλλες υπηρεσίες και φο-
ρείς (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες κλπ)

• Οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων & παροχή εκπαιδευτι-
κής υποστήριξης (εγγραφή στο σχολείο, παρακολούθηση 
σχολικής φοίτησης, ενισχυτική διδασκαλία) 

• 
Απευθυνθείτε στα Κέντρα Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ για 
να βοηθήσετε στο εντοπισμό και την υποστήριξη του παιδιού 
και για να πάρετε χρήσιμες πληροφορίες σε περίπτωση που 
θέλετε να συνδράμετε:

Κέντρο Υποστήριξης Νέων
Πτολεμαίων 40-42

2310 22 88 50
infokyn@arsis.gr

Κέντρο Υποστήριξης Νέων
Σπάρτης 9

2310 22 73 11
kyn@arsis.gr

@YouthSupportCenter
www.arsis.gr
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Εθνική Γραμμή  
Παιδικής Προστασίας

Καθημερινά και σε 24ωρη βάση μπορείτε να απευθύνεστε 
στην Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας: 1107. Παρέχεται 
άμεση ενημέρωση και επείγουσα συμβουλευτική, ψυχολογική 
και κοινωνική στήριξη για θέματα που απασχολούν τα παιδιά 
ή σε περιπτώσεις που τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο.

Ευρωπαϊκός Αριθμός 
Άμεσης Ανάγκης

Καθημερινά και σε 24ωρη βάση μπορείτε να καλείτε στο 112, 
τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Άμεσης Ανάγκης. Χρησιμοποιείται για 
δωρεάν κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ. 

Συγχρόνως μπορείτε να επικοινωνείτε  
με τις κατά τόπους Εισαγγελίες  
Ανηλίκων, καθώς επίσης και  
με το Τμήμα Ανηλίκων  
της Ασφάλειας.
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10 πράγματα που ένα παιδί που 
εργάζεται στο δρόμο θα ήθελε να ξέρεις

Με ξέρεις. Καλύτερα, νομίζεις πως με ξέρεις.
Με βλέπεις κάθε μέρα στους δρόμους και νομίζεις 
ότι αυτό που βλέπεις είναι αυτό που διάλεξα. Πολλές 
φορές με έχεις λυπηθεί και άλλες θύμωσες μαζί μου. 
Πολλές φορές μου έδωσες χρήματα και πολλές φορές 
θυμάμαι να με διώχνεις. 
Σου λέω λοιπόν, ότι είμαι αυτό που μ’ έμαθαν να είμαι. 
Διαφορετικά απ’ ό,τι μαθαίνεις εσύ στα παιδιά σου. 

Κάποιες φορές νομίζεις ότι περνάω καλά, επειδή με 
βλέπεις να κάνω πλάκα με τους περαστικούς και να 
γελάω. Ζηλεύω τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο ενώ 
εγώ πρέπει να δουλεύω. 

Θυμώνω που στις γιορτές δουλεύω, που δεν κάνω δια-
κοπές, που δεν παίζω. 

Σε έχω δει να με φοβάσαι όταν σε πλησιάζω, αλλά να ξέ-
ρεις ότι το ίδιο σε φοβάμαι κι εγώ. Ίσως γι’ αυτό κάποιες 
φορές να γίνομαι εχθρικός. Έχω μάθει να παρατηρώ τον 
κόσμο, χρειάζεται συνέχεια να έχω τα μάτια μου ανοιχτά. 
Ξέρω ότι οι κίνδυνοι είναι πολλοί και πρέπει να επιβιώ-

σω. Μην παραξενευτείς αν κάθε φορά που με βλέπεις 
σου δίνω άλλο όνομα, πρέπει να προσέχω. 
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Μη με ρωτάς περισσότερα από όσα θέλω ή μπορώ να 
σου πω, πολλές φορές δεν είσαι μόνο εσύ αυτός που 
φοβάμαι. Μου έχουν πει να μη μιλάω. Δύσκολα θα 
πάρω από εσένα κάτι άλλο εκτός από χρήματα, γιατί 
με περιμένουν σπίτι ή εδώ παρακάτω. Όμως η αλήθεια 
είναι ότι σίγουρα πεινάω, σίγουρα διψάω, σίγουρα θα 
ήθελα κάτι ζεστό να σκεπαστώ, ένα καπέλο να μη με 
καίει ο ήλιος. Αλλά πιο πολύ, ξέρεις τι θα ήθελα; Να 
παίξω. Να είμαι σαν τα άλλα παιδιά και στο σπίτι να 
έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Να μπορώ να μεγαλώνω με 
αγάπη και φροντίδα. Σχολείο; Θα με ακούσεις να λέω 
ότι δεν το θέλω ή θα σου πω ψέματα ότι πηγαίνω.  Η 
αλήθεια είναι ότι το σχολείο δεν το ξέρω καλά. Δεν 
έμαθα ποτέ να είμαι μαθητής. Οι δικοί μου χρειά-
ζονται χρήματα από εμένα τώρα, όχι 
όταν μεγαλώσω.   

Δεν είμαι μόνο εγώ έτσι. 
Είμαστε εκατοντάδες 
στην πόλη. Στα λέω όλα 
αυτά, για να πάρεις θέση, 
γνωρίζοντας ότι πίσω 
από όσα βλέπεις, συμ-
βαίνουν πολλά που δε 
γνωρίζεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Νόμος 3850/2010, Κεφάλαιο Η΄,  

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Άρθρο 50 –Πεδίο Εφαρμογής
1.  Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται σε κάθε μορφής 

απασχόληση και αυτοαπασχόληση ανηλίκων. Ως ανήλικοι νοούνται 
όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α΄), 
οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για περι-
στασιακές και σύντομης διάρκειας ελαφριές εργασίες που αφορούν 
τις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές 
εργασίες, και με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται 
κατά τη διάρκεια της ημέρας

Άρθρο 51 – Όροι και Προϋποθέσεις απασχόλησης
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 52 ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώ-

σει 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 σε εργασίες που βλάπτουν τη ψυχική 
τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπι-
κότητάς τους. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από 
γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 52 – Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις
1.  Με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση ανη-

λίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε 
θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκ-
δηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές 
ή τηλεοπτικές εγγραφές ή εκπομπές, εγγραφές σε βίντεο, κινηματογρα-
φικές λήψεις, καθώς και η χρησιμοποίηση τους ως μοντέλων, εφόσον 
δεν βλάπτεται η σωματική και η ψυχική τους υγεία και η ηθική τους.

  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα 
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από γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των εργαζομένων 
και των εργοδοτών του χώρου, μπορεί να επιτρέπεται η απασχόληση 
ανηλίκων και σε άλλες παρεμφερείς απασχολήσεις.

2.  Η κατά την παράγραφο 1 άδεια χορηγείται στον εργοδότη ύστερα από 
αίτηση του και περιέχει το ονοματεπώνυμο και την ηλικία του ανηλί-
κου, το είδος της εργασίας στην οποία πρόκειται να απασχοληθεί, το 
ημερήσιο πρόγραμμα και η χρονική διάρκειά του. Η άδεια χορηγείται 
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. 
Παράταση της άδειας μπορεί να χορηγηθεί για εξαιρετικούς λόγους.

3.  Για τη χορήγηση της άδειας ή την παράτασή της ο εργοδότης μαζί με 
την αίτηση υποβάλλει δήλωση ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας του ανηλίκου, συναίνεση του προσώπου που έχει την επι-
μέλεια του ανηλίκου και ιατρική πιστοποίηση από τις υπηρεσίες του Ε.
Σ.Υ. και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος για τη σωματική ή ψυχική υγεία του ανηλίκου στη συγκεκρι-
μένη απασχόληση.

Άρθρο 55 - Αμοιβή 
1.  Οι ανήλικοι εργαζόμενοι αμείβονται με βάση το κατώτατο τουλάχι-

στον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που προβλέπεται από την 
εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας κατ΄ αναλογία των ωρών 
απασχόλησής τους.

2.  Ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη αμοιβή ρυθμίζονται 
με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

3.  Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) κατισχύ-
ουν των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 56 - Άδειες
1.  Η κανονική άδεια χορηγείται κατά την περίοδο των θερινών σχολικών 

διακοπών σε συνεχείς ημέρες.
  Το μισό της κανονικής άδειας χορηγείται τμηματικά και σε άλλες χρο-

νικές περιόδους, αν το ζητήσει ο ανήλικος.
  Οι διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν την κανονική άδεια στις επιχειρήσεις 

που λειτουργούν εποχιακά και ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους 
ρυθμίσεις δεν θίγονται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες δια-
τάξεις περί κανονικών αδειών όπως ισχύουν κάθε φορά.
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2.  Οι ανήλικοι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης 
τους, όταν είναι συγχρόνως και μαθητές ή σπουδαστές σε αναγνω-
ρισμένη σχολή, δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και 
άδεια δύο ημερών, συνεχόμενη ή τμηματική, κατά την αίτησή τους, 
για κάθε ημέρα εξετάσεων, με την υποχρέωση να αποδεικνύουν τη 
συμμετοχή τους με σχετική βεβαίωση. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των 14 ημερών συνολικά.

3.  Οι άδειες της προηγούμενης παραγράφου είναι χωρίς αποδοχές από 
τον εργοδότη. Οι αποδοχές των αδειών αυτών καταβάλλονται πά-
ντοτε από τον Ο.Α.Ε.Δ. και η δαπάνη των έξι πρώτων ημερών κατ΄ 
έτος βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτού, η δε λοιπή αποδίδεται στον 
Ο.Α.Ε.Δ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, στον οποίο εγγράφεται σχετική πίστωση.

4.  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε 
χρήσιμη λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.

Από τις παραπάνω διατάξεις συμπεραίνεται ότι τα χρονικά όρια εργασίας 
σε καλλιτεχνικές ή παρεμφερείς δραστηριότητες δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις:
1. 2 ώρες την ημέρα για ανηλίκους από 3 έως 6 ετών
2. 3 ώρες την ημέρα για ανηλίκους από 6 έως 11 ετών
3. 4 ώρες την ημέρα για ανηλίκους από 11 έως 13 ετών
4. 5 ώρες την ημέρα για ανηλίκους από 13 έως 15 ετών

Συμπληρωματικά:
1.  Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, 

καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε σχολεία επιτρέπεται να εργάζο-
νται έως 6 ώρες την ημέρα και 30 την εβδομάδα

2.  Απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία για τους ανήλικους από τις 22:00 
μέχρι τις 06:00

3.  Η ημερήσια απασχόληση των ανηλίκων που φοιτούν σε σχολεία, αρχί-
ζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν από την έναρξη 
των μαθημάτων αντίστοιχα

4. Η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων απαγορεύεται
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To πρόγραμμα In4Child συγχρηματοδοτείται  
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά ταμεία  

των συμμετεχουσών χωρών



Το παρόν παρήχθη στο πλαίσιο του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την 
ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” με τίτλο «In4Child» που υλοποιείται στο Πρόγραμμα 
INTERREG IPA CBC “Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020” με τη συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων των συμμετεχουσών χωρών. Υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ - 
Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, την Ανώτατη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski, 

UKLO, τον Όμιλο UNESCO Σερρών και τη Lifestart – Growing And Learning Together.

www.arsis.gr/category/programma-in4child/

ΑΡΣΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 
Πτολεμαίων 40, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 22 88 50 & 2311 24 30 58  

e-mail: infokyn@arsis.gr
facebook: @YouthSupportCenter

www.arsis.gr/category/programma-in4child/


