
 

 

40+1 ταξίδια για παιδιά40+1 ταξίδια για παιδιά  





Δ ικαίωμα: είναι αυτό που πρέπει να αποδέχεται όλη η κοινωνία (το να 

ζούμε ελεύθεροι, να εκφράζουμε τις απόψεις μας, να σπουδάζουμε κ.λπ.) 

 

Κ αθήκον είναι αυτό που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι ακολουθώντας 

γραπτούς ή άγραφους κανόνες, τη συνείδηση τους ή τη θρησκεία τους, 

την κοινωνία, το έθιμο ή τον ηθικό νόμο κ.λπ. 
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Μια ματιά στην ιστορία... 

Αρχικά, οι άνθρωποι είχαν δικαιώματα, απλώς και μόνο επειδή ήταν μέλη μιας ομάδας, όπως η οικογένεια.  

Το 539 π.Χ. ο Κύρος ο Μέγας, αφού κατέκτησε τη Βαβυλώνα, ελευθέρωσε αναπάντεχα όλους τους σκλάβους, έτσι 

ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Επίσης, διακήρυξε ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τη δική 

τους θρησκεία. Ο Κύλινδρος του Κύρου, μια πήλινη πινακίδα που περιέχει αυτές τις εξαγγελίες, θεωρείται η πρώτη 

διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία. 

Η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ινδία, στην Ελλάδα και τελικά στη Ρώμη. Οι πιο 

σημαντικές εξελίξεις από τότε είναι: 

1215: Η Μάγκνα Κάρτα, που καθιέρωσε νέα δικαιώ-

ματα και κατέστησε το βασιλιά υποτελή στο νόμο. 

1628: Η Αναφορά Δικαιώματος, που προέβαλε τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού. 

1776: Η Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων 

Πολιτειών, που διακήρυξε το δικαίωμα στη ζωή, στην 

ελευθερία και στην επιδίωξη της ευτυχίας. 

1789: Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-

που και του Πολίτη–έγγραφο της Γαλλίας που καθιέ-

ρωσε την ισότητα των πολιτών ενώπιον του νόμου. 

1948: Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων – το πρώτο καταστατικό που δηλώνει 

επίσημα τα τριάντα δικαιώματα που έχει κάθε ανθρώ-

πινο ον. 
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Ο ορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του σεβασμού του ατόμου. Η βασική θεώρησή τους είναι ότι 

κάθε άτομο είναι ένα ηθικό και λογικό ον που αξίζει να του φέρονται με αξιοπρέπεια.  

Αποκαλούνται ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί είναι οικουμενικά.  

Ενώ κάποιες χώρες ή ειδικές ομάδες απολαμβάνουν συγκεκριμένα δικαιώματα, που ισχύουν μόνο γι’ αυτές, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα είναι εκείνα που δικαιούνται όλοι –ανεξάρτητα από το ποιοί είναι και πού ζούνε– απλώς 

γιατί είναι ζωντανοί. 

Όπως περιγράφεται παραπάνω, το δικαίωμα είναι κάποιου είδους ελευθερία. Είναι κάτι που το δικαιούται κά-

ποιος, επειδή είναι άνθρωπος. 

Εντούτοις, η πλειοψηφία των ανθρώπων αναγνωρίζει μερικά μόνο δικαιώματα, όπως την ελευθερία του λόγου και 

της θρησκευτικής πεποίθησης και, ίσως, ένα δυο άλλα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για σημαντικά δικαιώ-

ματα, αλλά το πλήρες εύρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ μεγάλο. Εμπεριέχουν επιλογές και ευκαιρί-

ες. Εμπεριέχουν την ελευθερία να αποκτήσει κανείς μια δουλειά, να ακολουθήσει μια σταδιοδρομία, να επιλέξει 

το σύντροφο που επιθυμεί και να αναθρέψει τα παιδιά του. Περιλαμβάνουν το δικαίωμα της ανεμπόδιστης με-

τακίνησης και το δικαίωμα να εργάζεται κανείς και να έχει δίκαιες απολαβές, χωρίς να υφίσταται παρενοχλή-

σεις, κακομεταχείριση, απειλές και αυθαίρετες απολύσεις. Περιλαμβάνουν ακόμα και το δικαίωμα του ελεύθε-

ρου χρόνου. 

Σε παλιότερες εποχές, δεν ήταν αναγνωρισμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αργότερα ωρίμασε η ιδέα ότι οι 

άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες ελευθερίες. Και αυτή η ιδέα, στον απόηχο του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου, αποτυπώθηκε τελικά στο έγγραφο που ονομάζεται Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των, που περιλαμβάνει τριάντα δικαιώματα τα οποία αφορούν όλους τους ανθρώπους. 
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Πώς ορίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα; 
 

Ενώ μερικά λεξικά τα ορίζουν ως «προνόμιο», όταν ο όρος χρησιμοποιείται με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων, μιλάμε για κάτι πιο βασικό. 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν θεμελιώδη δικαιώματα – απλώς και μόνο επειδή είναι ανθρώπινα όντα. Δεν είναι απλά προ-

νόμια που μπορούν να αφαιρεθούν εξαιτίας της ιδιοτροπίας κάποιου άλλου. 

Είναι «δικαιώματα», γιατί επιτρέπουν να είσαι, να κάνεις και να έχεις. Υπάρχουν για να προστατεύουν την ανθρώπι-

νη υπόσταση. Υπάρχουν επίσης, για να μας βοηθούν να ζούμε σε φιλική και ειρηνική ατμόσφαιρα. 

Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους σε κάποιο βαθμό. Γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα στην τροφή και 

δικαίωμα να μένουν σε ένα ασφαλές μέρος. Γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να πληρώνονται για την εργασία που 

παρέχουν. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα εξίσου σημαντικά δικαιώματα.  

Όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, είναι ευάλωτοι στην παραβίασή τους, όπως σε διακρίσεις, στη 

μισαλλοδοξία, στην αδικία, στην καταπίεση και στη δουλεία. 
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H Οικουμενική Διακήρυξη  

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 
υπογράφηκε το 1948, καθώς συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη ύπαρξής της μετά τις φρικαλεότητες του Β’ Παγκο-

σμίου Πολέμου. Διαμορφώνει μια κοινή αντίληψη των ατομικών δικαιωμάτων και αποτελεί τη βάση για έναν 

κόσμο που βασίζεται στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες μάς επιτρέπουν να αναπτύξουμε πλήρως και να χρησιμο-

ποιήσουμε τις ανθρώπινες αρετές μας, τη νοημοσύνη μας, τα ταλέντα μας και τη συνείδησή μας και να ικανοποιήσου-

με τις πνευματικές και άλλες ανάγκες μας.  

Βασίζονται πάνω στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ανθρωπότητας για μια ζωή όπου η αξιοπρέπεια και η αξία κάθε 

ανθρώπου θα τυγχάνει σεβασμού και προστασίας. 

Η αποστέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών δεν είναι μόνο μια ατομική και προσωπική 

τραγωδία, αλλά δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής, ενσπείροντας τη βία και τη σύγκρουση 

μέσα στις κοινωνίες κοινωνιών και ανάμεσα στα έθνη.  

Όπως δηλώνει η πρώτη πρόταση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο σεβασμός στα αν-

θρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια "αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης 

και της ειρήνης στον κόσμο".  
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Τί είναι η  

Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; 
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι η βασική διεθνής έκφραση των δικαιωμάτων όλων 

των ανθρώπων που δεν παραγράφονται, ούτε παραβιάζονται. 

Η Διακήρυξη, που προκηρύχθηκε σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης στις 10 Δεκεμβρίου 1948, αποτελεί το 

"κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και τα έθνη". Καταγράφει μεγάλο αριθμό δικαιωμάτων, αστι-

κών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, τα οποία ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, όπου και 

αν βρίσκονται. 

Αρχικά η Οικουμενική Διακήρυξη διατυπώθηκε ως δήλωση στόχων προς επίτευξη από Κυβερνήσεις, και ως τέτοια 

δεν ήταν δεσμευτική. Το γεγονός ότι έγινε αποδεκτή από έναν τόσο μεγάλο αριθμό χωρών ήταν ο λόγος που απέκτη-

σε σημαντικό ηθικό βάρος. Πολλά από τα άρθρα της έγιναν η βάση για μεγάλο αριθμό ενεργειών των Ηνωμένων Ε-

θνών και αποτέλεσαν την έμπνευση ή χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές διεθνείς συμβάσεις. Το 1968 η Διεθνής Διάσκε-

ψη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησε ότι η Διακήρυξη «συνιστούσε μια υποχρέωση για τα 

μέλη της διεθνούς κοινότητας». Η Διακήρυξη έχει επίσης, ασκήσει σημαντική επίδραση στο Σύνταγμα πολλών χωρών, 

σε εθνικούς νόμους και, σε μερικές περιπτώσεις, σε δικαστικές αποφάσεις. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι επίσης, το πρώτο τμήμα της Διεθνούς Διακήρυξης Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία περιλαμβάνει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Πολιτιστικά και Κοινωνικά 

Δικαιώματα (υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1966), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δι-

καιώματα (υιοθετήθηκε το 1966) και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτού του Συμφώνου (υιοθετήθηκε το 1966). 
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Το 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού (Convention on the Rights of the Child) 

Η Σύμβαση είναι μια διεθνής συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές 

ελευθερίες και δικαιώματα. 

Αποτελεί μια συνθήκη μεταξύ ανθρώπων ή κρατών, όπου όλοι δεσμεύονται να υπακούουν στον ίδιο νόμο. Η Σύμβαση 

καθορίζει το εύρος των δικαιωμάτων τα οποία οφείλουν να απολαμβάνουν τα παιδιά οπουδήποτε. Θέτει τις βασικές 

προϋποθέσεις για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους και είναι ο πρώτος παγκόσμιος, 

νομικά δεσμευτικός, κώδικας δικαιωμάτων των παιδιών στην ιστορία. 

Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο, όπου σχεδόν όλοι συμφωνούν πως οποιοσδήποτε κάτω των 18 ετών είναι παιδί και 

έχει δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και προστασία. Όμως, κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε και στο παρελθόν. Μόνο μετά την 

20η Νοεμβρίου του 1989, όταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Σύμβαση για τα Δικαιώμα-

τα του Παιδιού, άρχισε η ανθρωπότητα να επωφελείται από μια δέσμη δικαιωμάτων για όλα τα παιδιά και τους νέ-

ους. 

Μέχρι τώρα, 193 χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Στην πραγματικότητα, μόνο δύο χώρες στον κόσμο - η Σο-

μαλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες - δεν έχουν δώσει στη Σύμβαση νομική ισχύ, αν και την έχουν υπογράψει. 

Η Σύμβαση είναι η πιο ευρέως αποδεκτή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Περιγράφει τα δικαιώματά 

σου και το πως αυτά πρέπει να τηρούνται στα 54 της άρθρα, καθώς και σε δύο μεταγενέστερα προαιρετικά πρωτό-

κολλα. 

Η Σύμβαση καθορίζει με σαφήνεια πως οι γονείς έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών. 
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Στο κείμενό της ενθαρρύνει τους γονείς να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα δικαιωμάτων του παιδιού "με τρόπο που 

ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του" (άρθρο 5).  

Οι γονείς, που γνωρίζουν και διαισθάνονται το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού τους, θα το κάνουν αυτό με φυσικό 

τρόπο. Τα θέματα που συζητούν, ο τρόπος με τον οποίο απαντούν σε ερωτήσεις και οι πειθαρχικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούν διαφέρουν ανάλογα με το αν το παιδί είναι 3, 9 ή 16 ετών. 

 

Η Σύμβαση δηλώνει πως οποιοσδήποτε κάτω των 18 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας ή πιθανής 

αναπηρίας, χρειάζεται ειδική φροντίδα και προστασία. 

 

Η Σύμβαση καθιερώνει έναν παγκόσμιο δεσμευτικό κώδικα για τα δικαιώματα που πρέπει όλα τα παιδιά να απολαμ-

βάνουν. Τα κράτη-μέλη της Σύμβασης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα παιδιά αντιμετωπίζονται χωρίς καμία 

διάκριση, έχουν προστασία, πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως εκπαίδευσης και υγείας, έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης της 

προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των ταλέντων τους, μεγαλώνουν σε ευτυχισμένο περιβάλλον με αγάπη και 

κατανόηση, πληροφορούνται και συμμετέχουν σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους μέσα από προσιτές για αυτά διαδικα-

σίες. 
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Ποιό θεωρείται παιδί; 
Άτομο κάτω των 18 χρονών, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές και 

πολιτισμικές του πεποιθήσεις ή αυτές των γονέων του, την κρατική, την εθνική ή την κοινωνική καταγωγή του και  

την περιουσιακή του κατάσταση. 

Γιατί δημιουργήθηκε ειδική Σύμβαση για τα παιδιά; 

Η Σύμβαση θεωρεί ότι το παιδί δεν είναι ιδιοκτησία των γονιών του και ότι δεν είναι αβοήθητο αντικείμενο. 

Πρόκειται για ανθρώπινη ύπαρξη με δικά του δικαιώματα. Η Σύμβαση προσεγγίζει το παιδί ως ξεχωριστή ο-

ντότητα, ως μέλος της οικογένειας και της κοινωνίας στην οποία ζει, με δικαιώματα που αρμόζουν στην ηλικία 

και το στάδιο ανάπτυξής του. Αναγνωρίζει τη νομική υπόσταση του παιδιού. Το παιδί δεν είναι πλέον παθητι-

κός αποδέκτης ωφελημάτων και η παροχή δικαιωμάτων σε αυτό δεν είναι πλέον επιλογή, χάρη, ευγένεια και 

καλοσύνη. Το παιδί έχει αυτόνομα δικαιώματα, τα οποία οφείλουμε όλοι να τιμούμε και να σεβόμαστε.  

Μπορούν τα παιδιά να έχουν δικαιώματα χωρίς ευθύνες; 

Τα παιδιά έχουν ευθύνες. Πολλά παιδιά εργάζονται, φροντίζουν μέλη της οικογένειάς τους που έχουν ανάγκη και το 

μεγαλύτερο ποσοστό έχει εκπαιδευτικές ευθύνες. Όλοι πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας, 

το ίδιο και τα παιδιά. Αν τα παιδιά μεγαλώσουν γνωρίζοντας τα δικαιώματά τους και αυτά των συνανθρώπων τους, 

θα γνωρίζουν ταυτόχρονα και τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτούς. Η δέσμευση για σεβασμό των δικαιωμάτων του 

παιδιού δείχνει ότι οι ενήλικες σέβονται τα ίδια τα παιδιά και τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. 
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Οι βασικές αρχές της Σύμβασης 

Παρότι η Σύμβαση έχει συνολικά 54 άρθρα, διέπεται από τέσσερις θεμελιώδεις αρχές: 

· Μη-Διάκριση (άρθρο 2): Δεν πρέπει ούτε να επωφελείσαι, ούτε να υποφέρεις εξ' αιτίας φυλής, χρώματος, 

φύλου, γλώσσας, θρησκείας ή εθνικής, κοινωνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή εξ' αιτίας οποιασδήποτε πολι-

τικής ή άλλης θέσης, εξ' αιτίας της κοινωνικής σου θέσης ή της περιουσίας ή της οικογένειας στην οποία 

γεννήθηκες ή επειδή έχεις κάποια αναπηρία. 

· Το Καλύτερο Συμφέρον του Παιδιού (άρθρο 3): Νόμοι και δράσεις που επηρεάζουν παιδιά πρέπει να θέ-

τουν προτεραιότητα στο τι είναι το καλύτερο για σένα και να σε  ωφελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

· Επιβίωση, Ανάπτυξη και Προστασία (άρθρο 6): Οι αρχές στη χώρα σου πρέπει να σε προστατεύουν και να 

βοηθούν, ώστε να εξασφαλισθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξή σου - φυσική, πνευματική, ηθική και κοινωνική. 

· Συμμετοχή (άρθρο 12): Έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου για τις αποφάσεις που αφορούν τη 

ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 
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ΤΑ 54 ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

A’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Άρθρα 1 έως και 41 – σ’ αυτό στοιχειοθετούνται οι τέσσερις μεγάλες κατηγορίες των δικαιω-

μάτων των παιδιών: Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας & Συμμετοχής. 

1. Ορισμός 21. Υιοθεσία 

2. Διακρίσεις 22. Παιδιά πρόσφυγες 

3. Φροντίδα 23. Παιδιά με ειδικές ανάγκες 

4. Το Κράτος Μέλος 24. Υγεία & υγειονομικές υπηρεσίες 

5. Γονική καθοδήγηση 25. Επανεξέταση φροντίδας 

6. Επιβίωση & Ανάπτυξη 26. Κοινωνική Πρόνοια 

7. Όνομα & Εθνικότητα 27. Επίπεδο ζωής 

8. Ταυτότητα 28. Εκπαίδευση 

9. Ζωή με τους Γονείς 29. Στόχοι της εκπαίδευσης 

10. Επανένωση με την οικογένεια 30. Παιδιά μειονοτήτων 

11. Απαγωγή και κράτηση 31. Παιχνίδι - Ψυχαγωγία 

12. Ελευθερία Γνώμης 32. Παιδική Εργασία 

13. Ελευθερία Έκφρασης 33. Προστασία από ναρκωτικά 

14. Ελευθερία Σκέψης-Θρησκείας 34. Σεξουαλική εκμετάλλευση 

15. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 35. Εμπορία παιδιών 

16. Προσωπική ζωή 36. Άλλες μορφές εκμετάλλευσης 

17. Πρόσβαση σε πληροφόρηση 37. Βασανιστήρια & στέρηση ελευθερίας 

18. Γονική ευθύνη 38. Ένοπλες συρράξεις 

19. Κακομεταχείριση - Παραμέληση 39. Επανένταξη - Αποκατάσταση 

20. Προστασία - ορφανά 40. Αντιμετώπιση από τη Δικαιοσύνη 

  41. Κατοχύρωση 

Β’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ: Άρθρα 42 έως και 45-εδώ περιγράφεται ο μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής 

της Σύμβασης και θεσμοθετείται η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Γ’ - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Άρθρα 46 έως και 54 - περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν εν-

δεχόμενες τροποποιήσεις σε άρθρα της Σύμβασης. 
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Η σύμβαση με απλά λόγια  

Τα Συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη 

Επειδή, σύμφωνα με τις αρχές που διακηρύσσονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η αναγνώριση 

της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογέ-

νειας, αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο, 

Έχοντας υπόψη ότι οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών έχουν διακηρύξει εκ νέου, στον Καταστατικό Χάρτη, την πίστη 

τους στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου, και έχουν αποφα-

σίσει να προαγάγουν την κοινωνική πρόοδο και να καθορίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής μέσα στα πλαίσια μιας 

μεγαλύτερης ελευθερίας, 

Αναγνωρίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη, στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στις διε-

θνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα διακήρυξαν και συμφώνησαν ότι καθένας δικαιούται να απολαμβά-

νει όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναφέρονται σε αυτές, χωρίς καμία απολύτως διάκριση ιδίως εξαιτί-

ας της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών του ή άλλων πεποιθήσεων, 

της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της περιουσίας, της γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης, 

Υπενθυμίζοντας ότι, στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα Ηνωμένα Έθνη διακήρυξαν 

ότι τα παιδιά δικαιούνται ειδική βοήθεια και υποστήριξη, 
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Έχοντας πεισθεί ότι η οικογένεια όντας η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και το φυσικό περιβάλλον για την α-

νάπτυξη και την ευημερία όλων των μελών της, και ιδιαίτερα των παιδιών, πρέπει να έχει την προστασία και την 

υποστήριξη που χρειάζεται για να μπορέσει να διαδραματίσει πληρέστερα το ρόλο της στην κοινότητα, 

Αναγνωρίζοντας ότι το παιδί, για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του, πρέπει να μεγαλώνει μέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον, σ' ένα κλίμα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης, 

Επειδή είναι σημαντικό να προετοιμαστεί πλήρως το παιδί για να ζήσει μια ατομική ζωή στην κοινωνία και να ανα-

τραφεί μέσα στο πνεύμα των ιδανικών που διακηρύσσονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και 

ειδικότερα μέσα σε πνεύμα ειρήνης, αξιοπρέπειας, ανοχής, ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης, 

Έχοντας υπόψη ότι η ανάγκη να παρασχεθεί στο παιδί ειδική προστασία εξαγγέλθηκε στη Διακήρυξη της Γενεύης 

του 1924 για τα δικαιώματα του παιδιού, και στη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, που υιοθέτησε η Γενι-

κή Συνέλευση στις 20 Νοεμβρίου 1959 και που αναγνωρίσθηκε στην Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δι-

καιώματα, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά δικαιώματα (ιδιαίτερα στα άρθρα 23 και 24), στο Διε-

θνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, τα Κοινωνικά και τα Πολιτιστικά Δικαιώματα (ιδιαίτερα στο άρθρο 10) και στο 

καταστατικό και στα αρμόδια όργανα των ειδικευμένων οργανισμών και των διεθνών οργανώσεων που μεριμνούν 

για την ευημερία του παιδιού, 

Έχοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, "το παιδί, λόγω της φυσικής 

και διανοητικής του ανωριμότητας, χρειάζεται ειδική προστασία και μέριμνα, συμπεριλαμβανόμενης και της νομι-

κής προστασίας, τόσο πριν όσο και μετά τη γέννησή του", 

Υπενθυμίζοντας τις διατάξεις της Διακήρυξης για τις νομικές και κοινωνικές αρχές σχετικά με την προστασία και 

την ευημερία των παιδιών, ειδικά όσον αφορά την υιοθεσία και την τοποθέτηση σε ανάδοχες οικογένειες σε εθνι-

κό και διεθνές επίπεδο, τις διατάξεις του συνόλου των ελάχιστων κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη διοίκηση 

της δικαιοσύνης για ανήλικους (Κανόνες του Πεκίνου) και της Διακήρυξης για την προστασία των γυναικών και των 

παιδιών σε περίοδο επείγουσας ανάγκης και ένοπλης σύρραξης, 

Αναγνωρίζοντας ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν παιδιά που ζουν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συν-

θήκες και ότι είναι αναγκαίο να δοθεί στα παιδιά αυτά ιδιαίτερη προσοχή, 
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Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σημασία των πολιτιστικών παραδόσεων και αξιών κάθε λαού για την προστασία 

και την αρμονική ανάπτυξη του παιδιού, 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών σε όλες 

τις χώρες, και ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες, 

Συμφώνησαν τα εξής: 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Άρθρο 1 

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, 

εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία. 

Άρθρο 2 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση 

και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, 

φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκ-

προσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της 

ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί 

έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισμένης στη νομική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρα-

σμένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των μελών της οικογένειάς 

του. 
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Άρθρο 3 

1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημοσίους ή ιδιωτικούς οργανι-

σμούς κοινωνικής προστασίας είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει 

να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστα-

σία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή 

των άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνοι γι' αυτό, και παίρνουν για το σκοπό αυτό όλα τα κατάλληλα 

νομοθετικά και διοικητικά μέτρα. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που 

αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που 

έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ό,τι αφορά τον 

αριθμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας. 

 

Άρθρο 4 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι ανα-

γκαία για την εφαρμογή των αναγνωρισμένων στην παρούσα Σύμβαση δικαιωμάτων. Στην περίπτωση των οικονο-

μικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, παίρνουν τα μέτρα αυτά μέσα στα όρια των πόρων που διαθέ-

τουν και, όπου είναι αναγκαίο, μέσα στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας. 

Άρθρο 5 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται την ευθύνη, το δικαίωμα και το καθήκον που έχουν οι γονείς ή, κατά περίπτω-

ση, τα μέλη της διευρυμένης οικογένειας ή της κοινότητας, όπως προβλέπεται από τα τοπικά έθιμα, οι επίτροποι ή 

άλλα πρόσωπα που έχουν νόμιμα την ευθύνη για το παιδί, να του παράσχουν, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται 

στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, τον προσανατολισμό και τις κατάλληλες συμβουλές για την άσκηση των δικαι-

ωμάτων που του αναγνωρίζει η παρούσα Σύμβαση. 
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Άρθρο 6 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωμα στη ζωή. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μέρη εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την επιβίωση και την ανάπτυξη του παι-

διού. 

Άρθρο 7 

1. Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή του και έχει από εκείνη τη στιγμή το δικαίωμα ο-

νόματος, το δικαίωμα να αποκτήσει ιθαγένεια, και, στο μέτρο του δυνατού, το δικαίωμα να γνωρίζει τους γονείς 

του και να ανατραφεί από αυτούς. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν για τη θέση σε εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία τους και με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλουν οι ισχύουσες σ' αυτό το πεδίο διεθνείς συνθήκες, ι-

διαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ελλείψει αυτών, το παιδί θα ήταν άπατρις. 

Άρθρο 8 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για διατήρηση 

της ταυτότητας του, συμπεριλαμβανομένων της ιθαγένειας του, του ονόματός του και των οικογενειακών σχέσεων 

του, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το νόμο, χωρίς παράνομη ανάμιξη. 

2. Εάν ένα παιδί στερείται παράνομα ορισμένα ή όλα τα στοιχεία που συνιστούν την ταυτότητά του, τα Συμβαλλό-

μενα Κράτη οφείλουν να του παράσχουν κατάλληλη υποστήριξη και προστασία, ώστε η ταυτότητά του να αποκα-

τασταθεί το συντομότερο δυνατόν. 

Άρθρο 9 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε το παιδί να μην αποχωρίζεται από τους γονείς του, παρά τη θέλησή 

τους, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν, με την επιφύλαξη δικαστικής αναθεώρησης και σύμφωνα με 

τους εφαρμοζόμενους νόμους και διαδικασίες, ότι ο χωρισμός αυτός είναι αναγκαίος για το συμφέρον του παι-

διού. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να είναι αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν οι γονείς κακο-

μεταχειρίζονται ή παραμελούν το παιδί, ή όταν ζουν χωριστά και πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με τον τόπο 

διαμονής του παιδιού. 
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2. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όλα τα ενδιαφερόμε-

να μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαδικασίες και να γνωστοποιούν τις απόψεις 

τους. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού που ζει χωριστά από τους δυο γονείς του ή από 

τον έναν από αυτούς να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση επαφή με τους δυο γονείς 

του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του παιδιού.  

4. Όταν ο χωρισμός είναι αποτέλεσμα μέτρων που έχει πάρει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, όπως η κράτηση, η 

φυλάκιση, η εξορία, η απέλαση ή ο θάνατος (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, ο 

οποίος επήλθε κατά το χρόνο κράτησης) των δύο γονέων ή του ενός από αυτούς ή του παιδιού το Συμβαλλό-

μενο Κράτος δίνει, μετά από αίτηση, στους γονείς, στο παιδί ή, εάν χρειαστεί, σε ένα άλλο μέλος της οικογέ-

νειας, τις ουσιώδες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο όπου βρίσκονται το απόν μέλος ή τα απόντα μέλη της 

οικογένειας, εκτός εάν η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών θα είναι επιζήμια για την ευημερία του παι-

διού. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη φροντίζουν εξάλλου ώστε η υποβολή ενός τέτοιου αιτήματος να μην επισύρει 

δυσμενείς συνέπειες για το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. 

Άρθρο 10 

1. Σύμφωνα με την υποχρέωση των Συμβαλλόμενων Κρατών δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 9, κάθε 

αίτηση από ένα παιδί ή από τους γονείς του για την είσοδο σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή την έξοδο από αυ-

τό με σκοπό την οικογενειακή επανένωση αντιμετωπίζεται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη με θετικό πνεύμα, 

ανθρωπισμό και ταχύτητα. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη φροντίζουν επιπλέον ώστε η υποβολή μιας τέτοιας αίτη-

σης να μην επισύρει δυσμενείς συνέπειες για τον αιτούντα ή για τα μέλη της οικογένειάς του. 

2. Το παιδί του οποίου οι γονείς διαμένουν σε διαφορετικά Κράτη έχει το δικαίωμα να διατηρεί, εκτός εξαιρε-

τικών περιπτώσεων, προσωπικές σχέσεις και τακτική άμεση επαφή με τους δύο γονείς του. Για το σκοπό αυ-

τόν και σύμφωνα με την υποχρέωση που βαρύνει τα Συμβαλλόμενα Κράτη δυνάμει της παραγράφου 2 του 

άρθρου 9, τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα που έχουν το παιδί και οι γονείς του να εγκαταλεί-

ψουν οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της χώρας αυτού του ίδιου του Συμβαλλόμενου Κράτους και 
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να επιστρέψουν στη δική τους χώρα. Το δικαίωμα εγκατάλειψης οποιασδήποτε χώρας μπορεί να αποτελέσει αντι-

κείμενο μόνο των περιορισμών που ορίζει ο νόμος και που είναι αναγκαίοι για την προστασία της εθνικής ασφά-

λειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των δημόσιων ηθών, ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 

των άλλων, και που είναι συμβατοί με τα υπόλοιπα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση. 

 

Άρθρο 11 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν μέτρα εναντίον των αθέμιτων μετακινήσεων παιδιών στο εξωτερικό και ενα-

ντίον της μη επανόδου τους. 

2. Για το σκοπό αυτόν, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ευνοούν τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή την προ-

σχώρηση στις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες. 

Άρθρο 12 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης 

της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανά-

λογα με την ηλικία του και το βαθμό ωριμότητάς του. 

2. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική 

ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά 

τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 13 

1. Το παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζή-

τησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή 

προφορική, γραπτή ή τυπωμένη, ή καλλιτεχνική ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής του. 
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2. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μόνο των περιορισμών που ορίζονται από 

το νόμο και που είναι αναγκαίοι: 

α) Για το σεβασμό των δικαιωμάτων και της υπόληψης των άλλων ή 

β) Για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των δημόσιων ηθών.  

 

Άρθρο 14 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα και το καθήκον των γονέων ή, κατά περίπτωση, των νομίμων 

εκπροσώπων του παιδιού, να το καθοδηγούν στην άσκηση του παραπάνω δικαιώματος κατά τρόπο που να αντα-

ποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του. 

3. Η ελευθερία της δήλωσης της θρησκείας του ή των πεποιθήσεών του μπορεί να υπόκειται μόνο στους περιορι-

σμούς που ορίζονται από το νόμο και που είναι αναγκαίοι για τη διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσι-

ας τάξης, της δημόσιας υγείας και των δημόσιων ηθών, ή των ελευθεριών των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

άλλων. 

 

Άρθρο 15 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του παιδιού στην ελευθερία του να συνεταιρίζεται και 

του να συνέρχεται ειρηνικά. 

2. Δεν τίθενται περιορισμοί για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, εκτός από αυτούς που ορίζει ο νόμος και που 

είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία, προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας 

ή της δημόσιας τάξης ή για την προστασία της δημόσιας υγείας ή των δημόσιων ηθών, ή των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών των άλλων. 
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Άρθρο 16 

1. Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του 

ζωή, στην οικογένεια του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής 

και της υπόληψής του. 

2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόμο έναντι τέτοιων επεμβάσεων ή προσβολών. 

 

Άρθρο 17 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τη σημασία του έργου που επιτελούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και φροντίζουν ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση σε ενημέρωση και σε υλικό, που προέρχονται από διάφορες 

εθνικές και διεθνείς πηγές, ιδίως σ' αυτά που αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής, πνευματικής και 

ηθικής ευημερίας του, καθώς και της σωματικής και πνευματικής υγείας του. Για το σκοπό αυτόν, τα Συμβαλ-

λόμενα Κράτη: 

α) Ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διάδοση πληροφοριών και υλικού που παρουσιάζουν κοι-

νωνική και πολιτιστική χρησιμότητα για το παιδί που είναι σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 29. 

β) Ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών και υλικού 

αυτού του τύπου, που προέρχονται από διάφορες πολιτιστικές, εθνικές και διεθνείς πηγές. 

γ) Ενθαρρύνουν την παραγωγή και τη διάδοση παιδικών βιβλίων. 

δ) Ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους τις γλωσσολογικές ανά-

γκες των αυτόχθονων παιδιών ή των παιδιών που ανήκουν σε μια μειονότητα. 
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ε) Ευνοούν την επεξεργασία κατάλληλων κατευθυντήριων αρχών που να προορίζονται για την προστασία του παι-

διού από την ενημέρωση και το υλικό που βλάπτουν την ευημερία του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των 

άρθρων 13 και 18. 

Άρθρο 18 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρ-

χής, σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την 

ανάπτυξή του. Η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και για την ανάπτυξή του ανήκει κατά κύριο λόγο στους 

γονείς, ή κατά περίπτωση, στους νόμιμους εκπροσώπους του. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη 

βασική τους μέριμνα. 

2. Για την εγγύηση και την προώθηση των δικαιωμάτων που εκφράζονται στην παρούσα Σύμβαση, τα Συμβαλλό-

μενα Κράτη παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς και στους νόμιμους εκπροσώπους του παιδιού, κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ανατροφή του παιδιού και εξασφαλίζουν τη δημιουργία οργανισμών, 

ιδρυμάτων και υπηρεσιών επιφορτισμένων να μεριμνούν για την ευημερία των παιδιών. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν στα παιδιά των 

οποίων οι γονείς εργάζονται το δικαίωμα να επωφελούνται από τις υπηρεσίες και τα ιδρύματα φύλαξης παιδιών, 

εφόσον τα παιδιά πληρούν τους απαιτούμενους όρους. 

Άρθρο 19 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέ-

τρα, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή 

πνευματικών, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανόμενης της 

σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή 

των νομίμων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί. 
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2. Αυτά τα προστατευτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, αποτελεσματικές διαδικασίες για 

την εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων, που θα αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στο 

παιδί και σε αυτούς οι οποίοι έχουν την επιμέλειά του, καθώς και για άλλες μορφές πρόνοιας και για το χαρακτη-

ρισμό, την αναφορά, την παραπομπή, την ανάκριση, την περίθαλψη και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους 

στις περιπτώσεις κακής μεταχείρισης του παιδιού που περιγράφονται πιο πάνω, και όπου χρειάζεται, για διαδικα-

σίες δικαστικής παρέμβασης. 

Άρθρο 20 

1. Κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον ή το οποίο για το δικό του 

συμφέρον δεν είναι δυνατόν να παραμείνει στο περιβάλλον αυτό δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ μέ-

ρους του Κράτους. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προβλέπουν γι' αυτό το παιδί μια εναλλακτική επιμέλεια, σύμφωνα με την εθνική νο-

μοθεσία τους. 

3. Αυτή η επιμέλεια μπορεί να έχει, μεταξύ άλλων, τη μορφή της τοποθέτησης σε μια οικογένεια, της KAFALAH του 

ισλαμικού δικαίου, της υιοθεσίας ή, σε περίπτωση ανάγκης, της τοποθέτησης σε ένα κατάλληλο για την περίσταση 

ίδρυμα για παιδιά. Κατά την επιλογή ανάμεσα σε αυτές τις λύσεις, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη μιας συ-

νέχειας στην εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και η εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική και γλωσσολογική καταγωγή 

του. 

 

Άρθρο 21 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη που αναγνωρίζουν και /ή επιτρέπουν την υιοθεσία διασφαλίζουν ότι εκείνο που λαμβά-

νεται πρωτίστως υπόψη στην προκειμένη περίπτωση είναι το συμφέρον του παιδιού και: 

α) Μεριμνούν ώστε η υιοθεσία ενός παιδιού να μην επιτρέπεται παρά μόνο από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες α-

ποφαίνονται, σύμφωνα με το νόμο και με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και επί τη βάσει όλων των αξιόπιστων 
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σχετικών πληροφοριών, εάν η υιοθεσία είναι δυνατή εν όψει της κατάστασης του παιδιού σε σχέση με τον πατέρα 

και τη μητέρα του, τους συγγενείς του και τους νομίμους εκπροσώπους του και εάν, εφόσον αυτό απαιτείται, τα 

ενδιαφερόμενα πρόσωπα έδωσαν τη συναίνεση τους για την υιοθεσία, έχοντας γνώση των πραγμάτων και μετά 

από την αναγκαία παροχή συμβουλών. 

β) Αναγνωρίζουν ότι η υιοθεσία στο εξωτερικό μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ένα άλλο μέσο εξασφάλισης στο παι-

δί της αναγκαίας φροντίδας, ένα αυτό δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε μία ανάδοχη ή σε μία υιοθετούσα οικογένεια 

ή να ανατραφεί σωστά στη χώρα της καταγωγής του. 

γ) Μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση υιοθεσίας στο εξωτερικό, το παιδί να απολαμβάνει των ίδιων προστατευτικών 

μέτρων και προδιαγραφών με εκείνα που υπάρχουν στην περίπτωση εθνικής υιοθεσίας. 

δ) Παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση διακρατικής υιοθεσίας, η τοποθέτη-

ση του παιδιού δεν απολήγει σε ανάρμοστο υλικό όφελος για τα πρόσωπα που είναι αναμιγμένα σ' αυτή. 

ε) Προωθούν τους αντικειμενικούς σκοπούς του παρόντος άρθρου με τη σύναψη διμερών ή πολυμερών διακανο-

νισμών ή συμφωνιών, ανάλογα με την περίπτωση, και προσπαθούν μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, να επιτύχουν οι το-

ποθετήσεις παιδιών στο εξωτερικό να πραγματοποιούνται από αρμόδιες αρχές ή αρμόδια όργανα. 

 

Άρθρο 22 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ένα παιδί, τα οποίο επιζητεί να αποκτήσει 

το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται πρόσφυγας δυνάμει των κανόνων και των διαδικασιών του 

ισχύοντος διεθνούς ή εθνικού δικαίου, είτε αυτό είναι μόνο είτε συνοδεύεται από τους γονείς του ή από οποιοδή-

ποτε άλλο πρόσωπο, να χαίρει της κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα του επιτρέψουν 

να απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζουν η παρούσα Σύμβαση και τα άλλα διεθνή όργανα τα σχετικά 

με τα δικαιώματα του ανθρώπου ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα οποία μετέχουν τα εν λόγω Κράτη. 
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2. Για το σκοπό αυτό τα Συμβαλλόμενα Κράτη συνεργάζονται, όπως αυτά το κρίνουν αναγκαίο, σε όλες τις προ-

σπάθειες που γίνονται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και τους άλλους αρμόδιους διακυβερνητικούς ή 

μη κυβερνητικούς οργανισμούς που συνεργάζονται με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να προ-

στατεύσουν και να βοηθήσουν τα παιδιά που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, και προκειμένου να αναζητή-

σουν τους γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας κάθε παιδιού πρόσφυγα και για να συλλέξουν πληροφορίες ανα-

γκαίες για την επανένωση του παιδιού με την οικογένειά του. Σε περίπτωση που ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα 

ούτε κανένα άλλο μέλος της οικογένειας είναι δυνατόν να ανευρεθεί, το παιδί έχει δικαίωμα να τύχει της ίδιας 

προστασίας που παρέχεται σε οποιοδήποτε άλλο παιδί στερημένο οριστικά ή προσωρινά του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 23 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν 

πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία τους 

και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή του συνόλου. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ανάπηρων παιδιών να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας 

και ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν, στο μέτρο των διαθέσιμων πόρων, την παροχή, μετά από αίτηση, στα ανάπη-

ρα παιδιά που πληρούν τους απαιτούμενους όρους και σε αυτούς που τα έχουν αναλάβει, μιας βοήθειας προσαρ-

μοσμένης στην κατάσταση του παιδιού και στις περιστάσεις των γονέων του ή αυτών στους οποίους τα έχουν ε-

μπιστευθεί. 

3. Εν όψει των ειδικών αναγκών των ανάπηρων παιδιών, η χορηγούμενη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρό-

ντος άρθρου βοήθεια παρέχεται δωρεάν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, κατόπιν υπολογισμού των οικονομικών πό-

ρων των γονέων τους και αυτών στους οποίους έχουν εμπιστευθεί το παιδί, και σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο 

ώστε τα ανάπηρα παιδιά να έχουν αποκλειστική πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση, στην περίθαλψη, 

στην αποκατάσταση αναπήρων, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έτσι που 
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να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη και προσωπική τους ανάπτυξη, συμπεριλαμβα-

νομένης της πολιτιστικής και πνευματικής τους εξέλιξης. 

4. Μέσα σε πνεύμα διεθνούς συνεργασίας, τα Συμβαλλόμενα Κράτη προωθούν την ανταλλαγή κατάλληλων πλη-

ροφοριών στον τομέα της προληπτικής περίθαλψης και της ιατρικής, ψυχολογικής και λειτουργικής θεραπείας των 

ανάπηρων παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και της πρόσβασης στις πληροφορίες που αφορούν στις 

μεθόδους αποκατάστασης αναπήρων και στις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό να επιτραπεί στα 

Συμβαλλόμενα Κράτη να βελτιώσουν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητές τους και να διευρύνουν την πείρα τους 

σε αυτούς τους τομείς. Σ' αυτό το πεδίο λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χωρών. 

 

Άρθρο 24 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο 

υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασής αναπήρων. Τα Συμβαλλόμε-

να Κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρε-

σίες αυτές. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του παραπάνω δικαιώματος και 

ιδιαίτερα παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για: 

α) Να μειώσουν τη βρεφική και παιδική θνησιμότητα. 

β) Να εξασφαλίσουν σε κάθε παιδί την απαραίτητη ιατρική αντίληψη και περίθαλψη δίνοντας έμφαση στην ανά-

πτυξη της στοιχειώδους περίθαλψης. 

γ) Να αγωνιστούν κατά της ασθένειας και της κακής διατροφής και μέσα στα πλαίσια της στοιχειώδους περίθαλ-

ψης, με την εφαρμογή -ανάμεσα στα άλλα- της ήδη διαθέσιμης τεχνολογίας και με την παροχή θρεπτικών τροφών 

και καθαρού πόσιμου νερού, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους της μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος. 

252525    

 

 

 

 

 



δ) Να εξασφαλίσουν στις μητέρες κατάλληλη περίθαλψη πριν και μετά από τον τοκετό. 

ε) Να μπορούν όλες οι ομάδες της κοινωνίας, ιδιαίτερα οι γονείς και τα παιδιά, να ενημερώνονται για τα θέματα 

της υγείας και της διατροφής του παιδιού, για τα πλεονεκτήματα του φυσικού θηλασμού, την υγιεινή και την κα-

θαριότητα του περιβάλλοντος και την πρόληψη των ατυχημάτων και να βρίσκουν υποστήριξη στη χρήση των πα-

ραπάνω βασικών γνώσεων. 

στ) Να αναπτύξουν την προληπτική ιατρική φροντίδα, την καθοδήγηση των γονέων και την εκπαίδευση και τις υ-

πηρεσίες του οικογενειακού προγραμματισμού. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για να καταργηθούν οι παρα-

δοσιακές πρακτικές που βλάπτουν την υγεία των παιδιών. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνερ-

γασία, ώστε να επιτύχουν σταδιακά την πλήρη πραγματοποίηση του δικαιώματος που αναγνωρίζεται στο παρόν 

άρθρο. Εν όψει αυτού, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χωρών. 

 

Άρθρο 25 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί, που τοποθετήθηκε από τις αρμόδιες αρχές σε μία οικογένεια, 

με σκοπό την παροχή φροντίδας, προστασίας ή θεραπείας της σωματικής ή πνευματικής του υγείας, το δικαίωμα 

σε μία περιοδική αναθεώρηση της παραπάνω θεραπείας και κάθε άλλης περίστασης σχετικής με την τοποθέτησή 

του. 

 

Άρθρο 26 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί το δικαίωμα να επωφελείται από την κοινωνική πρόνοια, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών ασφαλίσεων, και παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 

την πλήρη πραγματοποίηση του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους. 
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2. Τα ωφελήματα, όπου είναι αναγκαία, πρέπει να δίνονται, αφού ληφθούν υπόψη οι πόροι και η κατάσταση του 

παιδιού και των προσώπων που έχουν αναλάβει την ευθύνη της συντήρησής του, καθώς και κάθε άλλη εκτίμηση 

σχετιζόμενη με την αίτηση παροχής ωφελημάτων που γίνεται από το παιδί ή για λογαριασμό του.  

 

Άρθρο 27 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επι-

τρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του. 

2. Στους γονείς ή στα άλλα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει κατά κύριο λόγο η ευθύνη της εξασφάλι-

σης μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και των οικονομικών μέσων τους, των απαραίτητων για την ανάπτυξη 

του παιδιού συνθηκών ζωής. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές τους συνθήκες και στο μέτρο 

των δυνατοτήτων τους, για να βοηθήσουν τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το παιδί, να 

εφαρμόσουν το δικαίωμα αυτό και προσφέρουν, σε περίπτωση ανάγκης, υλική βοήθεια και προγράμματα υπο-

στήριξης, κυρίως σε σχέση με τη διατροφή, το ρουχισμό και την κατοικία. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την είσπραξη της διατροφής 

του παιδιού από τους γονείς του ή από τα άλλα πρόσωπα που έχουν την οικονομική ευθύνη γι' αυτό, είτε εντός 

της επικράτειας είτε στο εξωτερικό. Ειδικά στην περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει την οικονομική ευθύνη 

για το παιδί ζει σε ένα Κράτος διαφορετικό από εκείνο του παιδιού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ευνοούν την προσχώ-

ρηση σε διεθνείς συμφωνίες ή τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, καθώς και την υιοθέτηση κάθε άλλης κατάλληλης 

ρύθμισης. 

Άρθρο 28 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για να επιτευ-

χθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών: 
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α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. 

β) Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων μορφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και επαγγελμα-

τικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και παίρνουν κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση της δω-

ρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς χρηματικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης. 

γ) Εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία με όλα τα κατάλληλα μέσα, σε συνάρτηση με τις 

ικανότητες του καθενός. 

δ) Καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί τη σχολική και την επαγγελματική ενημέρωση και τον προσανα-

τολισμό. 

ε) Παίρνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση και τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης 

των σχολικών σπουδών. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας με τρό-

πο που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπινου όντος, και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προάγουν και ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της παιδείας, με σκοπό 

να συμβάλλουν κυρίως στην εξάλειψη της άγνοιας και του αναλφαβητισμού στον κόσμο και να διευκολύνουν την 

πρόσβαση στις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Για το σκοπό αυ-

τόν, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χώρων. 

 

Άρθρο 29 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί: 

α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του 

και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του. 

282828    

 

 

 

 

 



β) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδες ελευθερίες και για τις αρχές 

που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

γ) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πολιτιστι-

κές του αξίες, καθώς και του σεβασμού του για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της χώρας από την ο-

ποία μπορεί να κατάγεται και για τους πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του. 

δ) Στην προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, 

ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και 

θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής. 

ε) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον. 

2. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 28 δεν μπορεί να ερμηνευτεί με τρόπο που να θίγει την ε-

λευθερία των φυσικών ή νομικών προσώπων για τη δημιουργία και τη διεύθυνση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπό 

τον όρο ότι θα τηρούνται οι εκφρασμένες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές και ότι η παρεχόμενη 

στα ιδρύματα αυτά εκπαίδευση θα είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα έχει ορίσει το Κράτος. 

Άρθρο 30 

Στα κράτη όπου υπάρχουν εθνικές, θρησκευτικές γλωσσικές μειονότητες ή πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής, ένα 

παιδί αυτόχθονας ή που ανήκει σε μία από αυτές τις μειονότητες δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα να έχει τη 

δική του πολιτιστική ζωή, να πρεσβεύει και να ασκεί τη δική του θρησκεία ή να χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα 

από κοινού με τα άλλα μέλη της ομάδας του. 

Άρθρο 31 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ε-

λεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την 

ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή. 

292929    

 

 

 

 

 



2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται και προάγουν το δικαίωμα του παιδιού να συμμετέχει πλήρως στην πολιτι-

στική και καλλιτεχνική ζωή και ενθαρρύνουν την προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές, καλ-

λιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

 

Άρθρο 32 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμε-

τάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο 

την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή 

του. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα για να εξασφαλί-

σουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν, και λαμβάνοντας υπόψη 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 μια κατάλληλη ρύθμιση των ωραρίων και των συνθηκών εργασίας. 

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

παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 33 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, διοικητικών, 

κοινωνικών και εκπαιδευτικών μέτρων, για να προστατεύσουν τα παιδιά από την παράνομη χρήση ναρκωτικών και 

ψυχότροπων ουσιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, και για να εμποδίσουν τη 

χρησιμοποίηση των παιδιών στην παραγωγή και την παράνομη διακίνηση αυτών των ουσιών. 
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Άρθρο 34 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή σεξουαλι-

κής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας. Για τον σκοπό αυτόν, τα Κράτη, ειδικότερα, παίρνουν όλα τα κατάλληλα 

μέτρα σε εθνικό, διμερές και πολυμερές επίπεδο για να εμποδίσουν: 

α) Την παρακίνηση ή τον εξαναγκασμό των παιδιών σε παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα. 

β) Την εκμετάλλευση των παιδιών για πορνεία ή για άλλες παράνομες σεξουαλικές δραστηριότητες. 

γ) Την εκμετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 35 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, διμερές και πολυμερές επίπεδο για να ε-

μποδίσουν την απαγωγή, την πώληση ή το δουλεμπόριο παιδιών, για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιαδήποτε 

μορφή. 

 

Άρθρο 36 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν το παιδί από κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης επιβλαβή για οποιαδήποτε 

πλευρά της ευημερίας του. 

Άρθρο 37 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε: 

α) Κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες 

ή μεταχείριση. Θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης δεν πρέπει να απαγγέλλο-

νται για παραβάσεις, τις οποίες έχουν διαπράξει πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών. 
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β) Κανένα παιδί να μην στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο. Η σύλληψη, κράτηση ή 

φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην αποτελεί παρά ένα έσχατο μέτρο και να είναι 

της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας. 

γ) Κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία να αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό και με τον οφειλόμενο στην αξιο-

πρέπεια του ανθρώπου σεβασμό, και κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας του. Ειδικότερα, 

κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία θα χωρίζεται από τους ενήλικες, εκτός εάν θεωρηθεί ότι είναι προτιμότε-

ρο να μη γίνει αυτό για το συμφέρον του παιδιού, και έχει το δικαίωμα να διατηρήσει την επαφή με την οικογέ-

νειά του δι' αλληλογραφίας και με επισκέψεις, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων. 

δ) Τα παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους να έχουν το δικαίωμα για ταχεία πρόσβαση σε νομική ή σε άλλη 

κατάλληλη συμπαράσταση, καθώς και το δικαίωμα να αμφισβητούν τη νομιμότητα της στέρησης της ελευθερίας 

τους ενώπιον ενός δικαστηρίου ή μιας άλλης αρμόδιας, ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής, και για τη λήψη μιας 

ταχείας απόφασης πάνω σ' αυτό το ζήτημα. 

Άρθρο 38 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται και να διασφαλίζουν το σεβασμό στους 

κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που εφαρμόζονται σε αυτά σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, και 

των οποίων η προστασία επεκτείνεται στα παιδιά. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα κάτω των δεκα-

πέντε ετών, δεν θα συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες. 
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3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη απέχουν από την επιστράτευση στις ένοπλες δυνάμεις τους κάθε προσώπου κάτω των 

δεκαπέντε ετών. Κατά την επιστράτευση ανάμεσα σε πρόσωπα άνω των δεκαπέντε ετών αλλά κάτω των δεκαοκτώ 

ετών, τα Συμβαλλόμενα Κράτη προσπαθούν να δίνουν προτεραιότητα στα πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, σύμφωνα με την υποχρέωση που έχουν, δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαί-

ου, να προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα για 

την προστασία και την φροντίδα των παιδιών, που θίγονται από την ένοπλη σύρραξη. 

Άρθρο 39 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν τη σωματική και ψυχολογική 

ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού θύματος: οποιασδήποτε μορφής παραμέλησης, εκμετάλ-

λευσης ή κακοποίησης, βασανισμού ή κάθε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή 

τιμωρίας ή ένοπλης σύρραξης. Η ανάρρωση αυτή και η επανένταξη γίνονται μέσα σε περιβάλλον, που ευνοεί την 

υγεία, τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια του παιδιού. 

Άρθρο 40 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασμένο για παράβαση 

του ποινικού νόμου το δικαίωμα σε μεταχείριση που να συνάδει με το αίσθημα της αξιοπρέπειας του και της προ-

σωπικής αξίας, που να ενισχύει το σεβασμό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των 

άλλων και που να λαμβάνει υπόψη την ηλικία του, καθώς και την ανάγκη για επανένταξη στην κοινωνία και την 

ανάληψη από το παιδί ενός εποικοδομητικού ρόλου στην κοινωνία. 

2. Για τον σκοπό αυτόν, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των διεθνών οργάνων, τα Συμβαλλόμενα 

Κράτη επαγρυπνούν ιδιαίτερα ώστε: 
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α) Κανένα παιδί να μην καθίσταται ύποπτο, να μην κατηγορείται και να μην καταδικάζεται για παράβαση του ποι-

νικού νόμου λόγω πράξεων ή παραλείψεων, που δεν απαγορεύονται από το εθνικό ή διεθνές δίκαιο κατά το χρό-

νο που διαπράχθηκαν. 

β) Κάθε παιδί ύποπτο ή κατηγορούμενο για παράβαση του ποινικού νόμου να έχει τουλάχιστον το δικαίωμα στις 

ακόλουθες εγγυήσεις: 

I) Να θεωρείται αθώο μέχρι να αποδειχθεί νόμιμα η ενοχή του. 

II) Να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και απευθείας για τις εναντίον του κατηγορίες ή, κατά περίπτωση, μέσω 

των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του και να έχει νομική ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη συμπαράστα-

ση για την προετοιμασία και την παρουσίαση της υπεράσπισής του. 

III) Να κρίνεται η υπόθεσή του χωρίς καθυστέρηση από μια αρμόδια, ανεξάρτητη και αμερόληπτη αρχή ή δικαστι-

κό σώμα, σύμφωνα με μια δίκαιη κατά το νόμο διαδικασία με την παρουσία ενός νομικού ή άλλου συμβούλου και 

την παρουσία των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του, εκτός αν αυτό θεωρηθεί αντίθετο προς το συμφέ-

ρον του παιδιού, λόγω κυρίως της ηλικίας ή της κατάστασής του. 

IV) Να μην υποχρεώνεται να καταθέσει ως μάρτυρας ή να ομολογήσει την ενοχή του, να υποβάλλει ερωτήσεις το 

ίδιο ή μέσω άλλου στους μάρτυρες κατηγορίας και να επιτυγχάνει την παράσταση και την εξέταση μαρτύρων υπε-

ράσπισης κάτω από συνθήκες ισότητας. 

V) Εάν κριθεί ότι παρέβη τον ποινικό νόμο, να μπορεί να προσφύγει κατ' αυτής της απόφασης και κατά οποιουδή-

ποτε μέτρου που λήφθηκε ως συνέπεια αυτής ενώπιον μιας ανώτερης αρμόδιας, ανεξάρτητης και αμερόληπτης 

αρχής ή δικαστικού σώματος, σύμφωνα με το νόμο. 

VI) Να έχει τη δωρεάν βοήθεια ενός διερμηνέα, σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει ή δεν μιλάει τη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται. 
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VII) Να αντιμετωπίζεται η ιδιωτική του ζωή με απόλυτο σεβασμό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προσπαθούν να προαγάγουν τη θέσπιση νόμων, διαδικασιών, αρχών και θεσμών ε-

φαρμοζόμενων ειδικώς στα παιδιά που είναι ύποπτα, κατηγορούμενα ή καταδικασμένα για παράβαση του ποινι-

κού νόμου και ιδιαίτερα: 

α) Τη θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας κάτω απ' το οποίο τα παιδιά θα θεωρούνται ότι δεν έχουν την ικανό-

τητα παράβασης του ποινικού νόμου. 

β) Την εισαγωγή μέτρων, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και ευκταίο, για την αντιμετώπιση τέτοιων παιδιών, χωρίς 

ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τηρείται ο απόλυτος σεβασμός στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στις νόμιμες εγγυήσεις. 

4. Μια σειρά διατάξεων σχετικών κυρίως με την επιμέλεια, την καθοδήγηση και την επιτήρηση, τους συμβούλους, 

τη δοκιμασία, την τοποθέτηση σε οικογένεια, τα προγράμματα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και τις 

άλλες εναλλακτικές δυνατότητες πλην της επιμέλειας, θα εξασφαλίζει στα παιδιά μια μεταχείριση που να εγγυάται 

την ευημερία τους και που να είναι ανάλογη και με την κατάστασή τους και με την παράβαση. 

Άρθρο 41 

Καμιά από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θίγει διατάξεις ευνοϊκότερες για την πραγματοποίηση των 

δικαιωμάτων του παιδιού και οι οποίες είναι δυνατόν να περιέχονται: 

α) Στη νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ή 

β) Στο ισχύον για το Κράτος αυτό διεθνές δίκαιο. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

Καθένας κάτω των 18 έχει αυτά τα δικαιώματα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Όλα τα παιδιά έχουν αυτά τα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποιά είναι, που ζουν, τι κάνουν οι γονείς 

τους, τι γλώσσα μιλάνε, ποιά είναι η θρησκεία τους, αν είναι αγόρια ή κορίτσια, ποιές είναι οι παραδόσεις 

τους, αν έχουν κάποια αναπηρία, αν είναι πλούσια ή φτωχά. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 

άδικα για κανένα λόγο. 

Αυτά είναι τα δικαιώματά σου... 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 3 

Όλοι οι ενήλικες πρέπει να κάνουν αυτό που είναι καλύτερο για σένα. Όταν οι μεγάλοι παίρνουν α-

ποφάσεις, πρέπει να σκέφτονται τι συνέπειες θα έχουν αυτές τους οι αποφάσεις για τα παιδιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Το κράτος έχει ευθύνη να εξασφαλίσει πως τα δικαιώματά σου προστατεύονται. Πρέπει να βοηθή-

σει την οικογένειά σου να προστατεύει τα δικαιώματά σου και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου 

θα μπορείς να μεγαλώσεις και να αναπτυχθείς πλήρως. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η οικογένειά σου έχει την ευθύνη να σε βοηθήσει να μάθεις να ασκείς τα δικαιώματά σου και να ε-

ξασφαλίσει πως τα δικαιώματά σου προστατεύονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Έχεις δικαίωμα στη ζωή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Έχεις δικαίωμα να έχεις ένα όνομα και αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος. 

Έχεις δικαίωμα σε μια εθνικότητα (να ανήκεις σε μια χώρα). 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Έχεις δικαίωμα σε μια ταυτότητα - ένα επίσημο αρχείο του ποιός/α είσαι. Κανείς δεν πρέπει να στο 

στερήσει αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

Έχεις το δικαίωμα να μένεις με τους γονείς (ή γονέα) σου, εκτός και αν αυτό είναι κακό για σένα. 

Έχεις το δικαίωμα να ζεις με μια οικογένεια που νοιάζεται για σένα. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

Αν ζεις σε διαφορετική χώρα από αυτή που μένουν οι γονείς σου, έχεις το δικαίωμα να είστε μαζί στο ίδιο 

μέρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Έχεις το δικαίωμα να προστατεύεσαι από απαγωγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Έχεις το δικαίωμα να πεις τη γνώμη σου και οι μεγάλοι να την ακούν και να την παίρνουν σοβαρά. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Έχεις το δικαίωμα να ανακαλύπτεις πράγματα και να μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με άλλους, μιλώντας, ζω-

γραφίζοντας, γράφοντας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός και αν αυτός βλάπτει ή προσβάλλει άλλους 

ανθρώπους. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις τη δική σου θρησκεία και τα πιστεύω. Οι γονείς σου θα πρέπει να σε βοη-

θήσουν να αποφασίσεις τι είναι σωστό και τι λάθος και ποιό είναι το καλύτερο για σένα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Έχεις το δικαίωμα να διαλέξεις τους φίλους σου και να συμμετέχεις ή να φτιάξεις ομάδες, φτάνει αυτό να 

μην βλάπτει άλλους. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Έχεις δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική σου ζωή. 
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ΑΡΘΡΟ 17 

Έχεις το δικαίωμα να λαμβάνεις πληροφορίες που είναι σημαντικές για την ευημερία σου, από το ραδιό-

φωνο, τις εφημερίδες, βιβλία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες πηγές. Οι ενήλικες πρέπει να βεβαι-

ωθούν πως οι πληροφορίες που λαμβάνεις δεν είναι βλαβερές και να σε βοηθήσουν να βρεις και να κατα-

λάβεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Έχεις το δικαίωμα να μεγαλώσεις με τους γονείς (ή γονέα) σου αν αυτό είναι δυνατό. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Έχεις το δικαίωμα να προστατεύεσαι από το να πάθεις κακό ή να σε κακομεταχειριστούν, στο σώμα ή το 

μυαλό. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Έχεις το δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και βοήθεια αν δεν μπορείς να ζήσεις με τους γονείς σου. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Έχεις δικαίωμα σε φροντίδα και προστασία αν σε υιοθετήσουν ή σε αναλάβει ανάδοχη οικογένεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Έχεις δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και βοήθεια αν είναι πρόσφυγας (εάν εξαναγκάστηκες να φύγεις από 

το σπίτι σου και ζεις σε άλλη χώρα), όπως και σε όλα τα άλλα δικαιώματα αυτής της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

Έχεις δικαίωμα σε ειδική εκπαίδευση και φροντίδα αν έχεις κάποια αναπηρία, καθώς και σε όλα τα άλλα 

δικαιώματα αυτής της Σύμβασης, ώστε να μπορείς να ζήσεις μια ολοκληρωμένη ζωή. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

Έχεις δικαίωμα στην καλύτερη δυνατή φροντίδα για την υγεία σου, καθαρό νερό να πιείς, θρεπτικό φαγη-

τό, ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον και τις πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις υγιής. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Αν ζεις κάτω από τη φροντίδα άλλων ή σε άλλες καταστάσεις μακριά από το σπίτι σου, έχεις δικαίωμα να 

εξετάζονται τακτικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζεις για να φανερωθεί αν είναι οι πιο κατάλληλες. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

Έχεις δικαίωμα για βοήθεια από το κράτος αν είσαι φτωχός ή βρίσκεσαι σε ανάγκη. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

Έχεις δικαίωμα σε φαγητό, ρούχα, ένα ασφαλές μέρος να ζήσεις και να ικανοποιούνται οι βασικές σου α-

νάγκες. Δεν πρέπει να μειονεκτείς με τρόπο που να μην μπορείς να κάνεις πολλά από τα πράγματα που 

κάνουν τα άλλα τα παιδιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

Έχεις δικαίωμα σε εκπαίδευση καλής ποιότητας. Πρέπει να ενθαρρύνεσαι να πας στο σχολείο μέχρι την 

υψηλότερη τάξη που μπορείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

Η εκπαίδευσή σου πρέπει να σε βοηθάει να χρησιμοποιείς και να αναπτύξεις το ταλέντο και τις ικανότη-

τές σου. Πρέπει επίσης να σε βοηθάει να μάθεις να ζεις με ειρήνη, να προστατεύεις το περιβάλλον και να 

σέβεσαι τους άλλους ανθρώπους. 
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ΑΡΘΡΟ 30 

Έχεις το δικαίωμα να εξασκείς τις παραδόσεις σου, τη γλώσσα και τη θρησκεία σου - ή όποια άλλη επιλέ-

ξεις. Μειονότητες και ιθαγενείς ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία αυτού του δικαιώματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

Έχεις δικαίωμα στο παιχνίδι και την ξεκούραση. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

Έχεις δικαίωμα προστασίας από εργασία που σε βλάπτει και που είναι επιβλαβής για την υγεία και την 

εκπαίδευσή σου. Εάν εργάζεσαι, έχεις το δικαίωμα να είσαι ασφαλής και να πληρώνεσαι ικανοποιητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

Έχεις δικαίωμα προστασίας από επιβλαβή ναρκωτικά και από το εμπόριο ναρκωτικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

Έχεις δικαίωμα σε μια ζωή ελεύθερη από σεξουαλική κακοποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

Κανείς δεν επιτρέπεται να σε απαγάγει ή να σε πουλήσει. 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

Έχεις δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή εκμετάλλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

Κανείς δεν επιτρέπεται να σε τιμωρήσει με σκληρό ή επιβλαβή τρόπο. 



ΑΡΘΡΟ 38 

Έχεις δικαίωμα σε προστασία και ελευθερία από τον πόλεμο. Παιδιά κάτω των 15 ετών δεν μπορούν να 

αναγκαστούν να πάνε στο στρατό ή να συμμετέχουν σε πολέμους. 

 

ΑΡΘΡΟ 39 

Έχεις δικαίωμα σε βοήθεια αν πληγωθείς, αν παραμεληθείς ή αν σε κακομεταχειρισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

Έχεις δικαίωμα σε νομική υποστήριξη και δίκαια αντιμετώπιση από το δικαστικό σύστημα που σέβεται τα 

δικαιώματά σου. 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

Εάν οι νόμοι της χώρας παρέχουν καλύτερη προστασία στα δικαιώματά σου από ότι τα άρθρα αυτής της 

Σύμβασης, τότε αυτοί οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 42 

Έχεις το δικαίωμα να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου! Οι ενήλικες πρέπει να ξέρουν γι' αυτά τα δικαιώματα 

και να βοηθήσουν και σένα να τα μάθεις επίσης. 

 

ΑΡΘΡΑ 43 έως 54 

Αυτά τα άρθρα εξηγούν πως τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί όπως η UNICEF θα εργασθούν για να 

εξασφαλίσουν θα προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών. 

 

 

 

 

 

 

424242   



Α’ και Β’ τάξη Δημοτικού: 

Να αναφέρουν βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν στο σπίτι και στην τάξη. 

 Δραστηριότητα Rabbit´s Rights (Τα δικαιώματα του κουνελιού) – Compasito 

 Δραστηριότητα Putting Rights on the Map (Χαρτογραφώντας τα δικαιώματα) – Compasito 

 Δραστηριότητα Body of Knowledge (Ένα σώμα με γνώσεις)  – Compasito 

 Δραστηριότητα Δημιουργώντας έναν Χαρακτήρα 

 Παρακολούθηση βίντεο της UNICEF για τα Δικαιώματα του Παιδιού  

 Παρατήρηση αφισών για τα Δικαιώματα του Παιδιού: συγγραφή διαλόγων, δραματοποίηση, δημιουρ-

γία σλόγκαν και αφίσας 

 Μελέτη γνωστών παραμυθιών και εντοπισμός εφαρμογής ή παραβίασης των Δικαιωμάτων του Παι-

διού και συζήτηση στην τάξη 

 Μικρές δράσεις και έρευνες με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού (στο σπίτι, στην τάξη, στο 

σχολείο κλπ) 

προτεινόμενες δραστηριότητες 

με παιδιά  
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Να επισημαίνουν πρόσωπα που χρειάζονται τη βοήθειά τους. 

Δραστηριότητα Blindfolded (Τυφλόμυγα) – Compasito 

Δραστηριότητα Silent Speaker (Βουβός Ομιλητής) – Compasito 

Παρακολούθηση αποσπασμάτων από σχετικά κινούμενα σχέδια ή ταινίες 

Μελέτη παραμυθιών και συζήτηση στην τάξη – εισηγήσεις για το πώς μπορούν να ενισχύσουν τα πρόσωπα 

που χρειάζονται τη βοήθειά τους 
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Γ’ και Δ’ τάξη Δημοτικού: 

Να αναφέρουν ομάδες όπου η συνεργασία είναι απαραίτητη. 

 Παρατήρηση και μελέτη για εντοπισμό ομάδων μέσα από τον κοινωνικό τους περίγυρο – διατήρηση 

αρχείου 

 Εντοπισμός και μελέτη σχετικών δημοσιευμάτων του Τύπου και αναφορών στα ΜΜΕ για εντοπισμό 

ομάδων – διατήρηση αρχείου 

Να κατανοούν ότι έχουν δικαίωμα να ζουν, να παίζουν και να εκπαιδεύονται σε περιβάλλον που τους 

προσφέρει ασφάλεια, υγεία και ποιότητα ζωής. 

 Δραστηριότητα Sailing to a New Land (Ταξιδεύοντας προς μια νέα πατρίδα) – Compasito 

 Δραστηριότητα Modern Fairytale (Σύγχρονο Παραμύθι) – Compasito 

 Δραστηριότητα My Universe of Rights (Το δικό μου Σύμπαν από Δικαιώματα) – Compasito 

 Δραστηριότητα A Human Rights Calendar (Ημερολόγιο για Ανθρώπινα Δικαιώματα) – Compasito 

 Δραστηριότητα Rights Mobile (Μόμπιλο με Δικαιώματα) – Compasito 

 Δραστηριότητα Board Games – 6b. Moksha - Patamu (Επιτραπέζια παιχνίδια – 6.β Φιδάκι) – Com-

pasito 

 Δραστηριότητα Picture Games(Παιχνίδια με εικόνες) – Compasito 
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 Δραστηριότητα Δημιουργώντας έναν Χαρακτήρα 

 Παρακολούθηση βίντεο της UNICEF για τα Δικαιώματα του Παιδιού και μικρών ταινιών 

από το dvd «Εστιάζοντας στις απόψεις των παιδιών» από το εκπαιδευτικό κουτί της 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κύπρος) 

 Παρατήρηση αφισών για τα Δικαιώματα του Παιδιού: συγγραφή διαλόγων, δραματοποίηση, 

δημιουργία σλόγκαν και αφίσας 

 Μελέτη γνωστών παραμυθιών και εντοπισμός εφαρμογής ή παραβίασης των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού και συζήτηση στην τάξη 

 Μικρές δράσεις και έρευνες με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 Παρακολούθηση αποσπασμάτων από σχετικά κινούμενα σχέδια ή ταινίες 

 Ετοιμασία εικονογραφημένου ενημερωτικού υλικού για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Να εκτιμούν αυτά που τους προσφέρουν οι γονείς, οι δάσκαλοι και η πατρίδα τους. 

 Δραστηριότητα Putting Rights on the Map (Χαρτογραφώντας τα δικαιώματα) – Compasito 

 Δραστηριότητα Modern Fairytale (Σύγχρονο Παραμύθι) – Compasito 

 Δραστηριότητα Who Should Decide (Ποιος πρέπει να Αποφασίσειι) – Compasito 
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Να ακούν προσεκτικά και να σέβονται τη διαφορετική άποψη. 

 Δραστηριότητα The Battle for the Orange (Η Μάχη για το Πορτοκάλι) – Compasito 

 Δραστηριότητα Cookie Monster (Μπισκότα) – Compasito 

 Δραστηριότητα Πώς Επικοινωνούμε;  

 Δραστηριότητα Where do you Stand (Ποιά είναι η δική σου θέση;) – Compasito 

 Δραστηριότητα Silent Floor (Βουβή Συζήτηση) – Right Here, Right Now 

 Δραστηριότητα Fishing Bowl (Η Γυάλα με τις Ερωτήσεις) - All Different, All Equal 

Να συμμετέχουν στη θέσπιση των κανόνων λειτουργίας και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με αυτούς. 

 Δραστηριότητα A Constitution for Our Group (Ένα Σύνταγμα για τη Δική μας Ομάδα) – Compasito 

 Δραστηριότητα School rules! (Σχολικοί Κανόνες!) – Right Here, Right Now 

 Θέσπιση κανόνων λειτουργίας της τάξης και υπευθυνοτήτων – Ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη 

λήψη αποφάσεων που τα αφορούν 
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Ε’ και Στ’ τάξη Δημοτικού: 

Να είναι σε θέση να αναφέρουν και να υπερασπίζονται τα βασικά δικαιώματα του 

παιδιού. 

 Δραστηριότητα Most Important for Whom (Πιο σημαντικό, για ποιον;) – Com-

pasito 

 Δραστηριότητα Board Games - 6a. Do you Know your Rights (Επιτραπέζια 

παιχνίδια – 6.α Γνωρίζεις τα Δικαιώματά σου) – Compasito 

 Δραστηριότητα School rules! (Σχολικοί Κανόνες!) – Right Here, Right Now 

 Δραστηριότητα Human Rights in Focus (Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο 

Επίκεντρο) – Right Here, Right Now 

 Δραστηριότητα The UN Convention on the Rights of the Child (Η Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού) – Right Here, Right Now 

 Δραστηριότητα Advertising Human Rights (Διαφημίζοντας τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα) – Compasito 

 Δραστηριότητα Compasito Reporter (Ανταποκριτής Δικαιωμάτων) – Compasito 

 Δραστηριότητα Picture Games(Παιχνίδια με εικόνες) – Compasito 
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 Δραστηριότητα Who Should Decide? (Ποιος πρέπει να αποφασίσει;) – Compasito 

 Παρακολούθηση σχετικών αποσπασμάτων από κινηματογραφικές ταινίες 

 Εντοπισμός παραδειγμάτων εφαρμογής ή παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από λογοτεχνικά κείμενα 

 Παρακολούθηση αναφορών των ΜΜΕ και δημοσιευμάτων στον Τύπο για εντοπισμό 

παραδειγμάτων εφαρμογής ή παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού και των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων – συζήτηση των θεμάτων με debates 

 Δραστηριότητα Bullying Scenes (Σενάρια Εκφοβισμού) – Compasito 

 Παρακολούθηση βίντεο της UNICEF για τα Δικαιώματα του Παιδιού και μικρών 

ταινιών  

 Παρατήρηση αφισών για τα Δικαιώματα του Παιδιού: συγγραφή διαλόγων, δραματο-

ποίηση, δημιουργία σλόγκαν και αφίσας 

 Μελέτη ενημερωτικού υλικού, ετοιμασία του δικού τους τρίπτυχου για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού 
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Να μπορούν να κρίνουν πράξεις ανθρώπων μέσα από σενάρια, χωρίς προκαταλήψεις. 

 Δραστηριότητα Human Rights in the News (Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις Ειδήσεις) – Compasito 

 Δραστηριότητα Dear Diary (Αγαπητό μου Ημερολόγιο) – Compasito 

 Δραστηριότητα Take a Step Forward (Κάνε ένα Βήμα Μπροστά) – Compasito 

 Δραστηριότητα Who´s Behind Me? (Ποιος είναι πίσω μου;) – Compasito 

 Δραστηριότητα World Summer Camp (Παγκόσμια Θερινή Κατασκήνωση) – Compasito 

 Δραστηριότητα Responding to Racism (Αντιμετωπίζοντας τον Ρατσισμό) – Compass 

 Βασική Άσκηση: Μετανάστευση και άσυλο στην Ευρώπη- Δεν είναι Μόνο Αριθμοί (Not just num-

bers) 

 Άσκηση: Ασυνόδευτοι ανήλικοι - Δεν είναι Μόνο Αριθμοί (Not just numbers) 

 Άσκηση: Άσυλο και Μετανάστευση στα Μέσα Ενημέρωσης - Δεν είναι Μόνο Αριθμοί (Not just num-

bers) 
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A’ και B’ τάξη Γυμνασίου: 

Να διακρίνουν τις τρεις μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς (ατομισμός, ανταγωνισμός, συνεργασία) 

και να προβλέπουν τις συνέπειές τους. 

 Δραστηριότητα προσομοίωσης Crossing the River (Περνώντας το Ποτάμι)  

 Δραστηριότητα προσομοίωσης Interplanetary Conference (Διαγαλαξιακό Συνέδριο)  

Να ερευνούν και να συζητούν σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει η κοινωνία, 

να εντοπίζουν τους παράγοντες που τα προκαλούν και να εισηγούνται τρόπους επίλυσής τους. 

 Μελέτη δημοσιευμάτων του Τύπου και αναφορών στα ΜΜΕ για σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υ-

γείας, συζήτηση στην τάξη και ετοιμασία προτάσεων για τις αρμόδιες αρχές 

Να αποφεύγουν συμπεριφορές που μπορούν να απειλήσουν την υγεία και την ασφάλεια των άλλων. 

 Δραστηριότητα Bullying Scenes (Σενάρια Εκφοβισμού) – Compasito 

 Δραστηριότητα Words that Wound (Λόγια που Πληγώνουν) – Compasito 

Να μην αποδέχονται την εκμετάλλευση του εαυτού τους ή και των άλλων. 

 Δραστηριότητα προσομοίωσης In our Block (Στην Πολυκατοικία Μας) – All Different, All Equal 

 Δραστηριότητα Euro-Rail A La Carte (Ευρω-Τρένο) - All Different, All Equal 

 Δραστηριότητα Guess Who´s Coming to Dinner (Μάντεψε Ποιος Θα Έρθει Για Δείπνο) - All Dif-

ferent, All Equal 
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Να θέλουν να συμμετέχουν σε ομάδες και οργανώσεις εθελοντισμού. 

 Παρουσίαση εθελοντικών ομάδων και ενθάρρυνση των παιδιών για συμμετοχή τους και κοινωνική 

προσφορά 

Να προτείνουν τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας. 

 Δραστηριότητα Taking Action for Human Rights (Ενεργώντας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) – 

Right Here, Right Now 

 Δραστηριότητα Garden in an night (Κήπος σε μια Νύχτα) – Compass 

Να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των μεταναστών/μεταναστριών σε σχέση με την υγεία και την α-

σφάλεια. 

 Δραστηριότητα The Language Barrier (Γλωσσικό Εμπόδιο) – Compass 

 Δραστηριότητα Can I Come In? (Μπορώ να Μπω;) – Compass 

 Ψηφιακό παιχνίδι προσομοίωσης Καλωσόρισες στο Ταξίδι Φυγής (βλ. Ιστοσελίδα Επιτρόπου Προ-

στασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού) 

 Άσκηση: Εργάτες μετανάστες - Δεν είναι Μόνο Αριθμοί (Not just numbers) 

 Άσκηση: Ασυνόδευτοι ανήλικοι - Δεν είναι Μόνο Αριθμοί (Not just numbers) 

 Άσκηση: Άσυλο και Μετανάστευση στα Μέσα Ενημέρωσης - Δεν είναι Μόνο Αριθμοί (Not just num-

bers) 
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δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες: 

 Συλλογή και δημιουργία αρχείου με φωτογραφίες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 Μικρο-έρευνες και μικρές δράσεις (ατομικά, ομαδικά,) για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 Παιχνίδια ρόλων (role plays) για καλλιέργεια ενσυναίσθησης και διαπολιτισμικής 

ευφυΐας 

 Δραστηριότητες επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης  

 Debates με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 Συνεντεύξεις από αρμόδιες αρχές, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, άτομα που ανή-

κουν στις ευπαθείς ομάδες (πχ Ζωντανή Βιβλιοθήκη) 

 Συμμετοχή στα δημοτικά συμβούλια παιδιών/νεολαίας του δήμου ή 

της κοινότητάς τους, σε εθελοντικές οργανώσεις/θεσμούς  

πηγές: 

All Different, All Equal-Education Pack (1995), Council of Europe. 

Compassito: Manual on human rights education for children (2007). Council 

of Europe. 

Compass: A manual on human rights education with young people (2007). 

Council of Europe. 

Right Here. Right Now:Teaching Citizenship through human rights (2009). 

Ministry of Justice (UK), Amnesty International. 

Learning and living democracy: EDC/HRE activities in the classroom (2007). 

Council of Europe. 

Δεν είναι μόνο αριθμοί: Εκπαιδευτικό υλικό για το άσυλο και τη μετανά-

στευση στην Ευρώπη (2009). Διεθνής οργάνωση για τη μετανάστευση 

(ΔOM), Ύπατη αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες 

(UNHCR). 

Ιστοσελίδα Συνηγόρου του παιδιού:  http://www.0-18.gr/ 

προτεινόμενες ταινίες 

Για παιδιά: 

1.  Azur et Asmar, Michel Ocelot, 2006, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία. 

Ταινία κινουμένων σχεδίων για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή. 

2. The Crocodiles (Vorstadtkrokodile), Christian Ditter, 2009, Γερμανία. 

Για εφήβους: 

1. Freedom writers, Richard LaGravenese, 2007, ΗΠΑ, Γερμανία.  

2. Finding Forrester, Gus Van Sant, 2000, ΗΠΑ 
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ΒΗΜΑ Α ΒΗΜΑ Α ΒΗΜΑ Α    

Οι πρώτες σκέψεις για το πρόγραμμα…. 

 Διαβάστε με προσοχή, αναζητήστε τις ιδέες που είναι εφαρμόσιμες στη δική σας τοπική κοινωνία/κοινότητα. 

 Συζητήστε αναλυτικά μεταξύ σας για το τί σας αρέσει περισσότερο ή τί δεν θεωρείτε εφαρμόσιμο και μοιραστείτε τις σκέψεις, τον ενθουσιασμό ή τις ανησυχίες 

σας. 

 Βρείτε την ομάδα που θα απευθυνθείτε (ομάδα στόχος). 

 Γίνετε δημιουργικές, προσθέστε στοιχεία από την εμπειρία σας.  

ΒΗΜΑ Β ΒΗΜΑ Β ΒΗΜΑ Β    

Προετοιμασία του προγράμματος 

 Προσκαλέστε αυτές με τις οποίες θα μοιραστείτε τη χαρά της υλοποίησης του προγράμματος. Αναζητήστε και άλλες γυναίκες με διαφορετικά ενδιαφέροντα, 

που θα φέρουν το δικό τους ενθουσιασμό και τις δικές τους δεξιότητες στην ομάδα. 

 Συμφωνήστε για τη λειτουργία της ομάδας σας με βάση τις αρχές μας: σεβασμός στη γνώμη των άλλων -συλλογικές αποφάσεις και ευθύνες - καταμερισμός ερ-

γασιών  

 «Οικειοποιηθείτε» όλες μαζί τους στόχους του προγράμματος 

 Να είστε «ανοικτές», δοκιμάστε καινούργια πράγματα, υιοθετήστε μια «φρέσκια» ματιά στην προσέγγιση σας, κάντε κάτι διαφορετικό στην επικοινωνία σας, 

στις μεθόδους σας, δώστε τη σφραγίδα σας. 

Βήμα Β1:Ενημερώστε το ευρύτερο κοινό πολύπλευρα  

Δοκιμάστε με*  

 Ενημερωτικό φυλλάδιο (που θα δίνετε στους ενδιαφερόμενους) 
 Ανακοίνωση/αφίσα (π.χ. στον πίνακα του Κέντρου, σε κεντρικά σημεία της κοινότητας, στο Δημαρχείο κ.λπ.) 
 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα/blog /λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου  
 Αποστολή και αίτημα για την ανάρτηση της ανακοίνωσης/αφίσας στην ιστοσελίδα του Δήμου ή σε ηλεκτρονικές εφημερίδες της πόλης  
 Αποστολή της ανακοίνωσης/αφίσας στα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της πόλης   

Χρήσιμα βήματα για τον προγραμματισμό και την ενεργοποίηση εθελοντριών 
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Τα παραπάνω  είναι καλό να τα ετοιμάσουν οι ίδιες οι εθελόντριες του προγράμματος. Επίσης είναι ένας καλός τρόπος προσέλκυσης νέων εθελοντριών. 
Για παράδειγμα η δημιουργία ενός εντύπου και η διάχυσή του σε ηλεκτρονικά μέσα, που απαιτεί γνώσεις και καλό χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
μπορεί να είναι το αντικείμενο εθελοντικής εμπλοκής και ενεργοποίησης κάποιων νέων γυναικών από το περιβάλλον σας ή την κοινότητα. 
 
*ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Κάθε πόλη, γειτονιά ή δήμος έχει τα δικά του «κεντρικά» σημεία πληροφόρησης τα οποία θα πρέπει να αναζητήσετε. Επίσης κάθε 

κοινωνική ή ηλικιακή ομάδα έχει τους δικούς της τρόπους ενημέρωσης. Προσεγγίστε και ενημερωθείτε από τις ίδιες (τις ομάδες) για τους αποτελεσματικότερους τρό-

πους ενημέρωσης που ακολουθούν. 

Με όποιο τρόπο και αν επιλέξετε να ενημερώσετε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε, είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε όλες τις πληροφορίες: 
 

 Τον τίτλο του προγράμματος, της δράσης, της εκδήλωσης κ.λπ.  
 Ποιος το οργανώνει  
 Το κοινό στο οποίο απευθύνεται (αν δεν απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό αλλά π.χ. σε άνεργες νέες γυναίκες)   
 Το χώρο που θα πραγματοποιηθεί  
 Τη διάρκεια και τη συχνότητα των συναντήσεων (αν πρόκειται για πρόγραμμα που απαιτεί περισσότερες συναντήσεις) 
 Την ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία που θα γίνει η εκδήλωση  
 Τις ώρες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες 

 
ΒΗΜΑ Β2  

Οι εθελόντριες, που θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει είναι καλά ενημερωμένες για όλα τα παραπάνω που αφορούν το πρόγραμμα, αλλά και για τη 
ΧΕΝ.  
 

ΒΗΜΑ Γ : Εφαρμογή του ΠρογράμματοςΒΗΜΑ Γ : Εφαρμογή του ΠρογράμματοςΒΗΜΑ Γ : Εφαρμογή του Προγράμματος   

Δεν είστε μόνες σας. Ζητήστε τη βοήθεια εμπειρότερων στελεχών του Κέντρου, αλλά και των επαγγελματικών στελεχών της ΧΕΝ Ελλάδος, όπου δυσκολεύεστε. Όλες μα-
ζί θα βρούμε την κατάλληλη λύση! 
 

ΒΗΜΑ Δ: ΑξιολόγησηΒΗΜΑ Δ: ΑξιολόγησηΒΗΜΑ Δ: Αξιολόγηση   

Μην τη φοβάστε! Θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τί κάνατε σωστά και τί δε δούλεψε ακριβώς όπως το είχατε σχεδιάσει. 

Με την αξιολόγηση  
 Υπολογίζουμε, τί έχουμε επιτύχει 
 Εκτιμούμε τη σημασία αυτού που πετύχαμε 
 Ερμηνεύουμε το πώς συνέβη αυτό, για να σχεδιάσουμε εξίσου καλά ή και καλύτερα μελλοντικές δραστηριότητες (ανατροφοδότηση) 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται  
 σε κάθε φάση ενός προγράμματος ή μιας δράσης. Έτσι μπορείτε να παρέμβετε και να κάνετε έγκαιρα τις αναγκαίες αλλαγές και 
 στο τέλος για να εντοπίσετε τα θετικά ή αρνητικά στοιχεία. Θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τί θα διατηρήσετε ή τί θα αλλάξετε την επόμενη φορά.  
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Για τα εργαστήρια Για τα εργαστήρια Για τα εργαστήρια    

(((αφορά προγράμματα που περιλαμβάνουν εργαστήριααφορά προγράμματα που περιλαμβάνουν εργαστήριααφορά προγράμματα που περιλαμβάνουν εργαστήρια)))   

 

ΘΕΣΤΕ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ/ΤΟΝΟ 

Είναι σημαντική η ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Τονίστε τη σημασία του απορρή-

του («ότι λέγεται μένει εντός της ομάδας») και του σεβασμού των διαφορετικών 

απόψεων των μελών της ομάδας. Καλλιεργήστε ένα κλίμα αδελφοσύνης και δια-

σκέδασης μεταξύ των συμμετεχουσών.  

Η γνωριμία, το σπάσιμο του πάγου και η εμψύχωση της ομάδας είναι απαραίτητα 

για να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον.  

 

 

ΑΝΑΜΙΞΤΕ ΚΑΙ ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ 

Οι οδηγίες του εργαστηρίου αποτελούν σπινθήρες για να πυροδοτήσουν τη δράση 

και την ενδυνάμωση των νέων γυναικών.  

Αφήστε τις ασκήσεις να εξάψουν τη δημιουργικότητα και να κινητοποιήσουν τις 

νέες γυναίκες πάνω στα θέματα που τις επηρεάζουν.  

 

 

ΠΛΑΙΣΙΩΣΤΕ 

Καθώς προετοιμάζετε το εργαστήριο προσαρμόστε τις δραστηριότητες ώστε να 

ταιριάξουν καλύτερα στην ομάδα με την οποία θα δουλέψετε. Αυτό μπορεί να ση-

μαίνει ότι πρέπει να αφήσετε κάτι εκτός, να αλλάξετε μια υπόθεση εργασίας (case 

study) ή μια κατάσταση για να είναι πιο κοντά σε αυτό που συμβαίνει στην κοινό-

τητά σας. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα την περιοχή σας. Χρησιμοποιήστε τις ειδικότη-

τές σας για να αυξήσετε τη γνωστική εμπειρία των συμμετεχουσών. 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ  

Για κάθε θέμα που θα απασχολήσει την ομάδα πρέπει να υπάρχει μια βασική εισα-

γωγή. Ωστόσο, αυτό ίσως δεν είναι αρκετό για να σας δώσει τη δυνατότητα να α-

παντήσετε σε ερωτήματα που ίσως προκύψουν στο εργαστήριο. Ως μέρος της προ-

ετοιμασίας για το εργαστήριο κάντε έρευνα πάνω στο θέμα και εξασφαλίστε ότι 

αισθάνεστε ικανές να απαντήσετε σε ενδεχόμενες ερωτήσεις των συμμετεχουσών.  

Αν η ομάδα με την οποία δουλεύετε αποφασίσει ότι θα έχει μια πιο βαθειά γνώση 

του θέματος, σκεφτείτε την πιθανότητα να καλέσετε έναν ειδικό ομιλητή ως μέρος 

του εργαστηρίου, ή να εμπλέξετε την ίδια την ομάδα σε μια έρευνα, έτσι ώστε να 

συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Αν προκύψουν ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, που δεν μπορείτε να 

απαντήσετε, παραδεχτείτε ότι δεν έχετε όλες τις απαντήσεις και σκεφτείτε τρόπους 

να βρείτε την απαραίτητη πληροφορία. Να είστε δημιουργικές και να βρείτε τη 

λύση μαζί με τις συμμετέχουσες. 

 

 





χεν ελλάδος 
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