ΝΟΜΟΣ 2918/2001
"Κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών
εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους"
(Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας
182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την
εξάλειψη τους, που υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στη Γενεύη στις
17 Ιουνίου 1999, της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική
έχει ως εξής:
(παρατίθεται το γαλλικό κείµενο και στη συνέχεια το ελληνικό)

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ
∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥΣ
Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
ΑΦΟΥ ΣΥΓΚΛΗΘΗΚΕ στη Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, την 1η
Ιουνίου 1999, κατά την 87η συνοδό της,
ΑΦΟΥ ΘΕΩΡΗΣΕ αναγκαίο να υιοθετήσει νέα όργανα, που έχουν σκοπό την απαγόρευση και την εξάλειψη
των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών σαν µεγίστη προτεραιότητα της εθνικής και διεθνούς
δράσης, κυρίως της διεθνούς συνεργασίας και βοήθειας, προκειµένου να συµπληρωθεί η Σύµβαση και η
Σύσταση η σχετική µε το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, 1973, οι οποίες παραµένουν
θεµελιώδη όργανα όσον αφορά την εργασία των παιδιών,
ΑΦΟΥ ΘΕΩΡΗΣΕ ότι η αποτελεσµατική εξάλειψη των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών απαιτεί µία
συνολική άµεση δράση, η οποία θα λαµβάνει υπόψη τη σηµασία µίας δωρεάν βασικής εκπαίδευσης, την
ανάγκη της εξαίρεσης (απαλλαγής) των παιδιών αυτών από όλες αυτές τις µορφές εργασίας και θα
εξασφαλίζει την αποκατάσταση και την κοινωνική τους ένταξη λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των
οικογενειών τους,
ΑΦΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕ το ψήφισµα που αφορά την εξάλειψη της εργασίας των παιδιών, που υιοθετήθηκε
από τη ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας κατά την 83η Συνοδό της το 1996,
ΑΦΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ότι η εργασία των παιδιών κατά ένα µεγάλο µέρος προκαλείται από τη φτώχεια και ότι
η µακροχρόνια λύση έγκειται στην υποστηριζόµενη οικονοµική ανάπτυξη που οδηγεί στην κοινωνική πρόοδο
και ιδιαίτερα στην εξασθένιση της φτώχειας και στην παγκόσµια εκπαίδευση,
ΑΦΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕ τη Σύµβαση σχετικά µε τα δικαιώµατα του παιδιού, που υιοθετήθηκε στις 20
Νοεµβρίου 1989 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών,
ΑΦΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕ τη ∆ιακήρυξη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά µε τις αρχές και τα
θεµελιώδη δικαιώµατα στην εργασία, καθώς και τη συνέχεια της, που υιοθετήθηκε από τη ∆ιεθνή
Συνδιάσκεψη Εργασίας κατά την 86η συνοδό της το 1998,
ΑΦΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕ ότι ορισµένες από τις χειρότερες µορφές εργασίας των παιδιών καλύπτονται από
άλλα διεθνή κείµενα, ιδιαίτερα από τη Σύµβαση σχετικά µε την αναγκαστική εργασία, 1930, και τη
συµπληρωµατική Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την κατάργηση της δουλείας, του
δουλεµπορίου και των ανάλογων µε τη δουλεία θεσµών και πρακτικών, 1956,
ΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να υιοθετήσει διάφορες προτάσεις σχετικά µε την εργασία των παιδιών, θέµα που
αποτελεί το τέταρτο σηµείο της ηµερήσιας διάταξης της Συνόδου,
ΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι οι προτάσεις αυτές θα πάρουν τη µορφή µιας ∆ιεθνούς Σύµβασης,
ΥΙΟΘΕΤΕΙ τη 17η Ιουνίου 1999 την παρακάτω Σύµβαση, που θα ονοµασθεί:
"Σύµβαση σχετικά µε τις χειρότερες µορφές εργασίας των παιδιών", 1999.

Άρθρο 1
Κάθε Μέλος που κυρώνει την παρούσα Σύµβαση πρέπει να πάρει άµεσα και αποτελεσµατικά µέτρα για να
εξασφαλίσει την απαγόρευση και την εξάλειψη των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και αυτό να
γίνει το ταχύτερο δυνατό.
Άρθρο 2
Πάτους σκοπούς της Σύµβασης αυτής, ο όρος "παιδί" εφαρµόζεται στο σύνολο των προσώπων ηλικίας
κάτω των 18 ετών.
Άρθρο 3
Για τους σκοπούς της Σύµβασης αυτής, η έκφραση "οι χειρότερες µορφές εργασίας των παιδιών"
περιλαµβάνει:
α) όλες της µορφές δουλείας ή ανάλογες πρακτικές, όπως η πώληση και το δουλεµπόριο των παιδιών, η
δέσµευση λόγω χρεών και η αναγκαστική εργασία (και η δουλοπαροικία), καθώς και η αναγκαστική ή
υποχρεωτική εργασία, περιλαµβανοµένης και της υποχρεωτικής ή αναγκαστικής στράτευσης των
παιδιών, µε σκοπό τη χρησιµοποίηση τους σε ένοπλες συγκρούσεις,
β) τη χρησιµοποίηση, τη δέσµευση και την προαγωγή παιδιού στην πορνεία και στην παραγωγή
πορνογραφικού υλικού,
γ) τη χρησιµοποίηση, τη δέσµευση ή την προαγωγή (προσφορά) παιδιού σε παράνοµες δραστηριότητες,
κυρίως για την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως ορίζονται στις σχετικές διεθνείς
συµβάσεις,
δ) εργασίες, οι οποίες, από τη φύση τους ή κάτω από τις συνθήκες που εκτελούνται, είναι πιθανό να
βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική του παιδιού.
Άρθρο 4
1. Οι µορφές εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 δ) πρέπει να προσδιοριστούν από την εθνική
νοµοθεσία ή από τις αρµόδιες αρχές, κατόπιν συνεννοήσεως µε τις ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και
εργατικές οργανώσεις, λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς διεθνείς κανόνες, και ιδιαιτέρως τις
παραγράφους 3 και 4 της Σύστασης σχετικά µε τις χειρότερες µορφές εργασίας των παιδιών, 1999.
2. Η αρµοδία αρχή, κατόπιν συνεννοήσεως µε τις ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις,
πρέπει να εντοπίσει πού υπάρχουν αυτές οι προσδιορισµένες µορφές εργασίας.
3. Η λίστα των προσδιορισµένων µορφών εργασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
πρέπει να εξετάζεται περιοδικά και ανάλογα µε τις ανάγκες να αναθεωρείται κατόπιν συνεννοήσεως µε τις
ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις.
Άρθρο 5
Κάθε Μέλος κατόπιν συνεννοήσεως µε τις ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις πρέπει να
καθιερώσει ή να ορίσει κατάλληλους µηχανισµούς για να επιβλέπει την εφαρµογή των διατάξεων που
υλοποιούν την παρούσα Σύµβαση.
Άρθρο 6
1. Κάθε Μέλος πρέπει να επεξεργαστεί και να θέσει σε εφαρµογή προγράµµατα δράσης µε σκοπό να
εξαλείψει κατά προτεραιότητα τις χειρότερες µορφές εργασίας των παιδιών.
2. Αυτά τα προγράµµατα δράσης πρέπει να σχεδιαστούν και να τεθούν σε εφαρµογή ύστερα από
συνεννόηση µε τους αρµόδιους κρατικούς φορείς και τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις και,
ενδεχοµένως, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών.
Άρθρο 7
1. Κάθε Μέλος πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική εφαρµογή και
το σεβασµό των διατάξεων που υλοποιούν την παρούσα Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης και της
καθιέρωσης και της εφαρµογής ποινικών κυρώσεων ή, ενδεχοµένως, και άλλων κυρώσεων.
2. Κάθε Μέλος, λαµβανοµένης υπόψη και της σηµασίας της εκπαίδευσης για την εξάλειψη της εργασίας των
παιδιών, πρέπει να λάβει αποτελεσµατικά µέτρα µε προσδιορισµένη προθεσµία για:
α) να εµποδίσει τα παιδιά να εµπλέκονται στις χειρότερες µορφές εργασίας των παιδιών,

β) να προβλέπει την άµεση παροχή της αναγκαίας και κατάλληλης συνδροµής για την αποµάκρυνση των
παιδιών από τις χειρότερες µορφές εργασίας των παιδιών και για την εξασφάλιση της
επαναπροσαρµογής τους και της κοινωνικής τους επανένταξης,
γ) να εξασφαλίσει την πρόσβαση στη δωρεάν βασική εκπαίδευση, και όπου αυτό είναι δυνατό και πρέπον,
στην επαγγελµατική κατάρτιση για όλα τα παιδιά που θα έχουν απαλλαγεί από τις χειρότερες µορφές
εργασίας των παιδιών,
δ) να προσδιορίσει τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερα εκτεθεί σε κινδύνους και να έλθει σε απευθείας επαφή µαζί
τους,
ε) να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των κοριτσιών.
3. Κάθε Κράτος πρέπει να ορίζει την αρµόδια αρχή που θα αναλάβει να θέσει σε εφαρµογή τη Σύµβαση
αυτήν.
Άρθρο 8
Τα Κράτη - Μέλη πρέπει να πάρουν τα κατάλληλα µέτρα για την παροχή αµοιβαίας συνδροµής, µε σκοπό να
υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης µε ενισχυµένη συνεργασία ή/και µε ενισχυµένη διεθνή
συνδροµή, περιλαµβανοµένων των µέτρων στήριξης της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των
προγραµµάτων εξάλειψης της φτώχειας και της παγκοσµίας εκπαίδευσης.
Άρθρο 9
Οι επίσηµες καταχωρίσεις της παρούσας Σύµβασης θα σταλούν στο Γενικό Γραµµατέα του ∆ιεθνούς
Γραφείου Εργασίας και θα καταχωρηθούν από αυτόν.
Άρθρο 10
1. Η παρούσα Σύµβαση θα δεσµεύσει µόνο εκείνα τα Μελή της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των οποίων
οι επικυρώσεις έχουν καταχωρηθεί από το Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας.
2. Η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έχουν καταχωρηθεί
οι επικυρώσεις δύο Μελών από το Γενικό ∆ιευθυντή.
3. Στη συνέχεια, αυτή η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει για κάθε Μέλος, δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία
καταχώρισης της επικύρωσης της.
Άρθρο 11
1. Κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτή τη Σύµβαση, µπορεί να την καταγγείλει, αφού περάσουν δέκα χρόνια
από την ηµεροµηνία που η Σύµβαση για πρώτη φορά άρχισε να ισχύει, µε µια δήλωση που κοινοποιείται
στο Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση.
Η καταγγελία θα αρχίσει να ισχύει ένα χρόνο µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η καταχώριση της.
2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη Σύµβαση και δεν ασκήσει το δικαίωµα καταγγελίας που
προβλέπει αυτό το άρθρο, µέσα σε διάστηµα ενός χρόνου από τη λήξη της δεκαετίας που αναφέρεται
στην προηγούµενη παράγραφο, θα δεσµεύεται για µια καινούργια δεκαετία και στη συνέχεια, θα µπορεί
να καταγγέλλει αυτή τη Σύµβαση στο τέλος κάθε δεκαετίας και µε τους όρους που προβλέπει αυτό το
άρθρο,
Άρθρο 12
1. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα γνωστοποιεί σε όλα τα Μέλη της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας την καταχώριση όλων των επικυρώσεων και καταγγελιών που του κοινοποιούνται
από τα Μέλη της Οργάνωσης.
2. Γνωστοποιώντας στα Μέλη της Οργάνωσης την καταχώριση της δεύτερης επικύρωσης που του έχει
κοινοποιηθεί, ο Γενικός ∆ιευθυντής θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή των Μελών της Οργάνωσης
στην ηµεροµηνία κατά την οποία αυτή η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει.
Άρθρο 13
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα πρέπει να κοινοποιήσει στον Γενικό Γραµµατέα
των Ηνωµένων Εθνών για καταχώριση, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων
Εθνών, πλήρεις πληροφορίες σχετικές µε όλες τις επικυρώσεις και δηλώσεις καταγγελίας που έχει
καταχωρίσει, σύµφωνα, µε τις διατάξεις των προηγουµένων άρθρων.

Άρθρο 14
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, θα υποβάλλει
στη Γενική Συνδιάσκεψη µία έκθεση για την εφαρµογή αυτής της Σύµβασης και θα εξετάζει αν θα πρέπει να
εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη της Συνδιάσκεψης θέµα για την ολική ή µερική αναθεώρηση της.
Άρθρο 15
1. Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη ψηφίσει νέα σύµβαση που αναθεωρεί αυτή τη Σύµβαση ολικά ή µερικά
και εφόσον η νέα σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά, τότε:
α) η επικύρωση από ένα Μέλος της νέας αναθεωρηµένης σύµβασης θα επιφέρει αυτοδίκαια την άµεση
καταγγελία αυτής της Σύµβασης παρά τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 11, µε την επιφύλαξη ότι η
νέα αναθεωρηµένη σύµβαση θα έχει αρχίσει να ισχύει,
β) από την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρηµένη Σύµβαση, η παρούσα Σύµβαση θα
πάψει να είναι ανοικτή για επικύρωση από τα Μέλη.
2. Αυτή η Σύµβαση θα παραµείνει σε κάθε περίπτωση σε ισχύ µε τη σηµερινή µορφή και το περιεχόµενο της
για εκείνα τα Μέλη που την έχουν επικυρώσει αλλά δεν έχουν επικυρώσει την αναθεωρηµένη της
σύµβαση.
Άρθρο 16
Το γαλλικό και αγγλικό κείµενο αυτής της Σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της
Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παρ. 3 αυτής.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως
νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2001

