
Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου 



Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι μεταξύ τους. Έχουν αξιοπρέπεια 
και δικαιώματα.
Όλοι έχουν δικαιώματα χωρίς να παίζει ρόλο η φυλή, το χρώμα, το φύλο, η γλώσσα, 
η θρησκεία, η περιουσία τους, το τι πιστεύουν, χωρίς να έχει σημασία από πού είναι 
και πού μένουν.  
Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική ασφάλεια.
Κανείς δε μπορεί να είναι δούλος. 
Κανείς δεν μπορεί να υποφέρει βασανιστήρια. 
Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο.
Όλοι δικαιούνται ίση προστασία από το νόμο.
Όλοι έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν τα δικαιώματά τους στα δικαστήρια. 
Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται αυθαίρετα.
Όλοι έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη από ανεξάρτητο δικαστήριο.
Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου σε δημόσια δίκη που παρέχει υπεράσπιση.
Όλοι έχουν το δικαίωμα της ιδιωτικότητας στην κατοικία,την οικογένεια και την 
αλληλογραφία.
Όλοι έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα, να εγκαταλείπουν ή να 
επιστρέφουν σε οποιαδήποτε χώρα.
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα του ασύλου.
Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ιθαγένεια.
Όλοι έχουν το δικαίωμα στον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. 
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να σκέφτεται ελεύθερα και να πιστεύει ό,τι θέλει. 
Κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει όποια θρησκεία θέλει.
Όλοι έχουν το δικαίωμα να λένε τη γνώμη τους ελεύθερα, να ψάχνουν πληροφορίες 
για όποιο θέμα επιθυμούν. 
Όλοι έχουν το δικαίωμα να συναντιούνται και να συνεταιρίζονται. 
Όλοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να βάζουν υποψηφιότητα σε εκλογές. 
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και στην εξασφάλιση των 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του.
Όλοι έχουν το δικαίωμα να εργάζονται, να αμείβονται δίκαια και να συνδικαλίζονται.  
Όλοι έχουν το δικαίωμα σε λογικό ωράριο εργασίας και σε άδεια μετ’ αποδοχών.
Όλοι έχουν το δικαίωμα να ζουν με την οικογένειά τους σε ένα σπίτι, να έχουν φαγητό, 
ρούχα, ιατρική περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση. 
Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. 
Όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην πνευματική ζωή και να έχουν 
πνευματικά δικαιώματα.  
Όλοι έχουν δικαίωμα σε έναν κόσμο με δικαιώματα.  
Κάθε άτομο έχει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία και σε τρίτους. 
Καμιά διάταξη της Διακήρυξης δεν επιτρέπει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ατόμων 
ή σε ένα άτομο να καταργεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου 

(σύντομη έκδοση για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Δ έως ΣΤ δημοτικού)
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Το πλήρες κείμενο διαθέσιμο εδώ: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf



Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι μεταξύ τους. Έχουν αξιοπρέπεια και 
δικαιώματα.
Όλοι έχουν δικαιώματα αδιακρίτως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, καταγωγής, περιουσίας, γέννησης ή τόπου διαμονής.
Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική ασφάλεια.
Κανείς δε μπορεί να ζει υπό καθεστώς δουλείας.
Κανείς δεν μπορεί να υποβάλλεται σε βασανιστήρια.
Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο.
Όλοι δικαιούνται ίση προστασία από το νόμο.
Όλοι έχουν το δικαίωμα να ασκούν αποτελεσματικά ένδικα σε αρμόδια δικαστήρια.
Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται αυθαίρετα.
Όλοι έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη από ανεξάρτητο δικαστήριο.
Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου σε δημόσια δίκη που παρέχει όλες τις 
απαραίτητες υπερασπιστικές εγγυήσεις.
Όλοι έχουν το δικαίωμα της ιδιωτικότητας στην κατοικία,την οικογένεια και την αλληλογραφία.
Όλοι έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα, να εγκαταλείπουν ή να επιστρέφουν σε 
οποιαδήποτε χώρα.
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα του ασύλου.
Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ιθαγένεια.
Όλοι έχουν το δικαίωμα στο γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Οι άνδρες και οι γυναίκες 
έχουν ίσα δικαιώματα τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λύση του γάμου.
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων.
Όλοι έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας γνώμης και έκφρασης και το δικαίωμα στην 
αναζήτηση, λήψη και διάδοση πληροφοριών.
Όλοι έχουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι.
Όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και στην εξασφάλιση των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του.
Όλοι έχουν το δικαίωμα στην εργασία, την ίση αμοιβή για ίση εργασία και το δικαίωμα του 
συνδικαλίζεσθαι.
Όλοι έχουν το δικαίωμα σε λογικό ωράριο εργασίας και σε άδεια μετ’αποδοχών.
Όλοι έχουν το δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους ίδιους και την 
οικογένεια τους που θα περιλαμβάνει την τροφή, τη στέγαση, τον ρουχισμό, την ιατρική 
περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση.
Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση.
Όλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην πνευματική ζωή και στην προστασία των 
πνευματικών δικαιωμάτων.
Όλοι έχουν δικαίωμα σε μια κοινωνική και διεθνή τάξη, στο πλαίσιο της οποίας τα 
δικαιώματα και οι ελευθερίες της Διακήρυξης μπορούν να πραγματώνονται.
Κάθε άτομο έχει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία και σε τρίτους.
Καμιά διάταξη της Διακήρυξης δεν παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ατόμων ή σε ένα 
άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου 

(σύντομη έκδοση για παιδιά Γυμνασίου)
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θετική δράση: δράση που αναλαμβάνει το κράτος ή κάποιος φορέας για να εξασφαλίσει 
την ίση πρόσβαση όλων των ανθρώπων στον τομέα της εκπαίδευσης, της εργασίας ή/και για 
την προώθηση της ισότητας ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας 
ή αναπηρίας

συλλογικά δικαιώματα: τα δικαιώματα ομάδων ανθρώπων για την υπεράσπιση των συμφερόντων 
και της ταυτότητάς τους

σύμβαση: μια συμφωνία μεταξύ κρατών όπως είναι επίσης το καταστατικό και το σύμφωνο. 
Τα κείμενα αυτά (σύμβαση, καταστατικό, σύμφωνο) έχουν περισσότερη ισχύ από τη διακήρυξη 
επειδή δεσμεύουν τα κράτη νομικά. Όταν η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ) υιοθετεί μία σύμβαση, δημιουργεί διεθνείς νόρμες. Μετά την υιοθέτηση μιας 
σύμβασης από τη Γενική Συνέλευση, τα κράτη μέλη κυρώνουν τη σύμβαση, δεσμεύονται 
δηλαδή να την τηρούν. Οι κυβερνήσεις που παραβιάζουν τη σύμβαση μπορεί να κληθούν να 
λογοδοτήσουν στον ΟΗΕ. 

• Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948)
• Διεθνές Σύμφωνο Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (1966)
• Διεθνές Σύμφωνο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων (1966)

• Διακήρυξη1993 Βιέννη Συνέδριο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Διακήρυξη 1995 Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Γυναίκες στο Πεκίνο 

αστικά και πολιτικά δικαιώματα (πρώτης γενιάς): τα δικαιώματα του πολίτη για ελευθερία και 
ισότητα. Τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα περιλαμβάνουν την ελευθερία του καθενός να 
πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει, να σκέφτεται και να εκφράζεται, να ψηφίζει, να συμμετέχει 
ενεργά στην πολιτική ζωή και να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα (δεύτερης γενιάς): δικαιώματα που αφορούν 
στην παραγωγή, στην ανάπτυξη και στη διαχείριση των πόρων για αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης το 
δικαίωμα να διατηρείς και να αναπτύσσεις πολιτιστική ταυτότητα. Δικαιώματα που διασφαλίζουν 
τους ανθρώπους κοινωνικά και οικονομικά όπως το δικαίωμα στο νερό, στο φαγητό, στη στέγη 
και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

δικαίωμα στην ανάπτυξη, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δικαιώματα (τρίτης γενιάς): τα 
δικαιώματα αυτά αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ζουν σε ένα ασφαλές και 
υγιές περιβάλλον και πως έχουν δικαίωμα σε οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη.

γενοκτονία: αφαίρεση της ζωής των ανθρώπων επειδή ανήκουν σε συγκεκριμένη φυλή ή 
εθνότητα

Οι παραπάνω όροι μεταφράστηκαν από το βιβλίο Human Rights Here and Now: Celebrating the 
Universal Declaration of Human Rights σε επιμέλεια της Nancy Flowers και είναι διαθέσιμοι 
στα αγγλικά στην ιστοσελίδα: 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-5/6_glossary.htm

Για παιδιά Γυμνασίου 

…και το γλωσσάρι μου



Οι παρακάτω κάρτες αποδίδουν σε απλή γλώσσα τα άρθρα της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
https://www.living-democracy.gr/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-
material-4/   

Άρθρο 1

Ορισμός 
Παιδί είναι κάθε πρόσωπο 
κάτω των 18 ετών. 

Άρθρο 2

Μη διάκριση 
Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Έχουν δικαίωμα να 
τα αντιμετωπίζουν χωρίς διακρίσεις με βάση 
τη φυλή, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, 
τις απόψεις, την οικονομική κατάσταση, τις 
ιδιαίτερες ανάγκες ή την εμφάνισή τους.

 

Άρθρο 3

Το συμφέρον του παιδιού 
Σε κάθε νόμο και δικαστική απόφαση 
που αφορά στα παιδιά, πρώτα πρέπει να 
υπολογίζεται το συμφέρον τους



Άρθρο 4

Μέτρα της Πολιτείας
Κάθε κράτος πρέπει να παίρνει τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να εφαρμόζονται 
τα δικαιώματα των παιδιών. 

Άρθρο 5

Σεβασμός στα δικαιώματα των γονιών 
Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού είναι 
υπεύθυνοι να το μεγαλώνουν έτσι ώστε να 
αναπτύσσονται οι ικανότητές του και να το 
βοηθούν να μάθει και να ασκεί τα 
δικαιώματά του.
 

Άρθρο 6

Ζωή και ανάπτυξη παιδιού
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη ζωή. Το κράτος 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα παιδιά και οι 
έφηβοι αναπτύσσονται σωστά. 



Άρθρο 7

Όνομα και ιθαγένεια
Κάθε παιδί, από τη γέννησή του και 
μετά, πρέπει να έχει ένα όνομα και μία 
ιθαγένεια, δηλαδή να ανήκει σε μία χώρα.  

Άρθρο 8

Προστασία της ταυτότητας  
Η πολιτεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά 
να διατηρούν το όνομά τους, την 
ταυτότητά τους και τις σχέσεις τους 
με την οικογένειά τους. 

 

Άρθρο 9

Ζωή και επικοινωνία με τους γονείς
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει με τους γονείς 
του. Αν ζει μακριά από τους γονείς του, το παιδί 
έχει δικαίωμα να τους βλέπει και να επικοινωνεί 
μαζί τους, εκτός αν κάτι τέτοιο είναι αντίθετο 
με το συμφέρον του.

 



Άρθρο 10

Επανένωση οικογένειας 
Αν ένα παιδί βρίσκεται σε διαφορετική 
χώρα από τους γονείς του, έχει δικαίωμα 
να ταξιδέψει ώστε η οικογένεια να σμίξει 
και να ζουν όλοι μαζί. 

Άρθρο 11

Προστασία από απαγωγή και αρπαγή  
Το κράτος πρέπει να προστατεύει τα παιδιά 
ώστε να μη μεταφέρονται παράνομα μακριά 
από τη χώρα στην οποία ζουν. 

 

Άρθρο 12

Ελευθερία γνώμης
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη 
του για κάθε ζήτημα που αφορά τη ζωή του. 
Σε δικαστικά ζητήματα, όσο μεγαλώνει το 
παιδί, τόσο περισσότερο πρέπει και να μετρά 
η γνώμη του. 

 



Άρθρο 13

Ελευθερία έκφρασης
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να εκφράζει 
ελεύθερα τη γνώμη του και να αναζητά 
πληροφορίες για θέματα που το αφορούν. 
Τα παιδιά πρέπει να εκφράζουν τη γνώμη 
τους με σεβασμό στα δικαιώματα των 
άλλων.
 

Άρθρο 14

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας  
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ασκεί ελεύθερα 
τη θρησκεία του, να σκέφτεται ελεύθερα και 
να πιστεύει ό,τι επιλέξει. Το κράτος πρέπει 
να σέβεται τα δικαιώματα και τις ευθύνες 
των γονέων όταν τα παιδιά ασκούν αυτά τα 
δικαιώματα.  

Άρθρο 15

Ελευθερία ομαδικής συνάντησης 
και συνεργασίας 
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συναντιούνται, 
να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε 
συγκεντρώσεις, αρκεί να μην παραβιάζουν 
τα δικαιώματα των άλλων.
 

 



Άρθρο 16

Προστασία της ιδιωτικής ζωής
Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει χωρίς 
άδεια στην ιδιωτική ζωή του παιδιού, 
στο σπίτι του, στην οικογενειά του, στην 
αλληλογραφία και στα πράγματά του. 
Επίσης, κανείς δεν μπορεί να προσβάλει 
ένα παιδί με λόγια ή με πράξεις. 

 

Άρθρο 17

Πρόσβαση σε πληροφόρηση  
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μαθαίνει τι 
συμβαίνει γύρω του από τα μέσα ενημέρωσης 
(εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
ηλεκτρονικά μέσα). Η Πολιτεία πρέπει να 
προστατεύει τα παιδία από πληροφορίες που 
μπορεί να τα βλάψουν. 

 

Άρθρο 18

Ευθύνες γονέων  
Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών είναι 
υπεύθυνοι για τα παιδιά και την ανάπτυξή 
τους. Η Πολιτεία πρέπει να τους στηρίζει σε 
αυτό, για παράδειγμα να δημιουργεί υπηρεσίες 
για τη φροντίδα των παιδιών όταν οι γονείς 
δουλεύουν. 
 

 



Άρθρο 19

Προστασία από βία
Το κράτος οφείλει να προστατεύει τα 
παιδιά από οποιαδήποτε μορφή βίας. 
Κανένας δεν μπορεί να ασκεί βία στα 
παιδιά. Κάθε παιδί πρέπει να μάθει τι 
μπορεί να κάνει αν ποτέ γίνει θύμα βίας.  

 

Άρθρο 20

Παιδία χωρίς οικογένεια  
Κάθε παιδί που ζει χωρίς οικογένεια έχει 
δικαίωμα σε προστασία και υποστήριξη. 
Η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια 
ή σε κάποιο ίδρυμα είναι μερικοί τρόποι. 

 

Άρθρο 21

Υιοθεσία  
Ένα παιδί μπορεί να υιοθετηθεί εάν η υιοθεσία 
αναγνωρίζεται από το κράτος και εάν γίνεται 
για το συμφέρον του παιδιού.
 
 

 



Άρθρο 22

Παιδιά πρόσφυγες
Κάθε παιδί που αναγκάζεται να 
εγκαταλείψει τη χώρα του επειδή εκεί 
κινδυνεύει, είτε μόνο του ή με τους 
δικούς του, έχει δικαίωμα για ειδική 
προστασία (άσυλο) από το κράτος και 
πρέπει να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα 
που έχουν και τα άλλα παιδιά.    

Άρθρο 23

Παιδιά με αναπηρίες  
Τα παιδιά με αναπηρίες έχουν δικαίωμα σε 
ειδική φροντίδα και εκπαίδευση σύμφωνα 
με τις ανάγκες τους. Τα παιδιά πρέπει να 
διευκολύνονται ώστε να είναι ανεξάρτητα 
και να συμμετέχουν ενεργά όπως όλα τα 
άλλα παιδιά.  

 

Άρθρο 24

Υγεία και ιατρική περίθαλψη 
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην καλύτερη 
δυνατή ιατρική φροντίδα. Το κράτος οφείλει 
να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να ζουν σε 
υγιεινές σύνθηκες για να μην αρρωσταίνουν 
και να έχουν επαρκή τροφή και νερό.
 
 

 



Άρθρο 25

Επανεξέταση αναδοχής 
Το κράτος πρέπει να ελέγχει αν 
κάθε παιδί που ζει σε ίδρυμα έχει 
όλα του τα δικαιώματά και δέχεται 
σωστή φροντίδα.
 

 

Άρθρο 26

Κοινωνική πρόνοια  
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην κοινωνική 
προστασία όπως για παράδειγμα στην 
κοινωνική ασφάλιση. Το κράτος πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση 
της οικογένειας του παιδιού ώστε να παίρνει 
τα κατάλληλα μέτρα. 

 

Άρθρο 27

Ανάπτυξη και επίπεδο ζωής  
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο ζωής για την καλύτερη δυνατή 
φυσική, πνευματική, ηθική και κοινωνική 
ανάπτυξή τους. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για 
την ανάπτυξη των παιδιών τους και το κράτος 
πρέπει να τους στηρίζει. 
 

 



Άρθρο 28

Εκπαίδευση 
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να λαμβάνει 
εκπαίδευση και να πηγαίνει στο σχολείο. 
Το κράτος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα 
παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Επίσης το 
κράτος οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα 
τα παιδιά απολαμβάνουν όλα τους τα 
δικαιώματα στο σχολείο.   
 

Άρθρο 29

Σκοποί εκπαίδευσης   
Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθά τα παιδιά να 
αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και την 
προσωπικότητά τους και να μαθαίνουν να 
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, 
τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τις 
διαφορετικές αξίες. 

 

Άρθρο 30

Μειονότητες  
Κάθε παιδί που ανήκει σε μία μειονότητα 
(εθνική, γλωσσική, θρησκευτική) έχει 
δικαίωμα να μιλά τη γλώσσα του και 
να ασκεί τη θρησκεία και τον 
πολιτισμό του. 
 

 



Άρθρο 31

Ξεκούραση, παιχνίδι και ελεύθερος 
χρόνος 
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ξεκουράζεται 
και να έχει ελεύθερο χρόνο να παίζει, 
να ψυχαγωγείται και να ασχολείται με 
πράγματα για τα οποία ενδιαφέρεται. 
 

 

Άρθρο 32

Παιδική εργασία   
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από 
κάθε μορφής εκμετάλλευση και εργασία που 
μπορεί να εμποδίσει την υγεία, την ανάπτυξη 
και την εκπαίδευσή τους. Το κράτος έχει την 
υποχρέωση να ορίσει το κατώτατο όριο ηλικίας, 
τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας για τους 
ανηλίκους.   

Άρθρο 33

Προστασία από τα ναρκωτικά  
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την 
παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών αλλά 
και να μη χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
και διακίνησή τους. 
 

 



Άρθρο 34

Προστασία από σεξουαλική βία 
και εκμετάλλευση 
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται 
από κάθε μορφή σεξουαλικής βίας και 
εκμετάλλευσης όπως ο εξαναγκασμός σε 
σεξουαλική δραστηριότητα, η πορνεία και 
η πορνογραφία. 
 

Άρθρο 35

Προστασία από κάθε άλλη μορφή 
εκμετάλλευσης   
Το κράτος οφείλει να λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδίζει τις 
απαγωγές, την πώληση και το δουλεμπόριο 
των παιδών. 

 

Άρθρο 36

Άλλες μορφές εκμετάλλευσης  
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από 
κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης (για 
παράδειγμα επετεία) 

 



Άρθρο 37

Βασανιστήρια και φυλάκιση  
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να προστατεύεται 
από βασανιστήρια, απάνθρωπη μεταχείριση, 
παράνομη κράτηση και από κάθε βλάβη της 
προσωπικής του ελευθερίας. Το κράτος 
έχει υποχρέωση να απαγορεύει τη θανατική 
ποινή και την ισόβια φυλάκιση για παιδιά. Εάν 
ένα παιδί μπει στη φυλακή, έχει δικαίωμα 
ανθρώπινης μεταχείρισης και δεν μπορεί να 
κρατείται με ενήλικες κρατούμενους. Επίσης, 
έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν επαφή με την 
οικογένειά τους καθώς και να έχουν νομική 
βοήθεια.  
 

Άρθρο 38

Πόλεμος και ένοπλες συρράξεις   
Τα παιδιά και οι νέοι κάτω των 15 ετών δεν 
πρέπει να παίρνουν μέρος σε πολέμους και 
ένοπλες συρράξεις. Το κράτος πρέπει να 
παρέχει ειδική προστασία στα παιδιά που 
έχουν πληγεί από τον πόλεμο. 

 

Άρθρο 39

Αποκατάσταση και ένταξη   
Κάθε παιδί που είναι θύμα ένοπλης 
σύγκρουσης, βασανιστηρίων, παραμέλησης 
ή εκμετάλλευσης έχει δικαίωμα σε κατάλληλη 
φροντίδα για να μπορέσει να αποκτήσει την 
ψυχική και σωματική του υγεία και να μπορέσει 
να ενταχθεί στην κοινωνία. 

 



Άρθρο 40

Δικαιοσύνη 
Κάθε παιδί που κατηγορείται ότι έχει διαπράξει 
ένα έγκλημα, έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται 
από το δικαστήριο με αξιοπρέπεια και είναι αθώο 
μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Κάθε παιδί 
έχει δικαίωμα σε μία δίκαιη δίκη, σε διερμηνέα 
αν χρειάζεται, στην προστασία της ιδιωτικής 
του ζωής και στην επανεξέταση της δικαστικής 
απόφασης. Το κράτος έχει υποχρέωση να θέσει 
ένα κατώτατο όριο ηλικίας, κάτω από το οποίο 
τα παιδιά δεν μπορούν να θεωρηθούν ποινικά 
υπεύθυνα. Το κράτος έχει υποχρέωση να παρέχει 
στα παιδιά που έχουν καταδικασατεί, άλλες 
λύσεις αντί για φυλάκιση.  

Άρθρο 41

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις   
Αν οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν 
καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών από ότι 
αυτή η Σύμβαση, τότε πρέπει να εφαρμόζονται 
εκείνοι.

Άρθρο 42

Γνωστοποίηση  
Τα κράτη έχουν υποχρέωση να κάνουν γνωστά 
στους μεγάλους και στα παιδιά τις αρχές και το 
περιεχόμενο αυτής της Σύμβασης.

Άρθρα 43-54

Εφαρμογή και έλεγχος 
Μια ειδική Επιτροπή στον ΟΗΕ παρακολουθεί 
την εφαρμογή της Σύμβασης σε όλα τα κράτη 
που την έχουν υπογράψει. Οι κυβερνήσεις 
οφείλουν να στέλνουν εκθέσεις κάθε πέντε 
χρόνια και η Επιτροπή, αφού τις εξετάσει, τους 
στέλνει παρατηρήσεις και προτάσεις της.


