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ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Τα καθήκοντα της σύγχρονης 
κοινωνίας

►Η δράση του κράτους

►Η κατάρτιση των διδασκόντων

►Η συνεργασία διδασκόντων με τους γονείς

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 
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Τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αποτελούν τις ηθικές βάσεις

της δημοκρατίας.
Αντιπροσωπεύουν τον 

σύγχρονο ανθρωπισμό που 
τοποθετείται ενάντια στη 

βαρβαρότητα, τη δυστυχία 
και τον εξευτελισμό των 

ανθρώπων.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα
γεννήθηκαν στη δυτική 

Ευρώπη αλλά διαδόθηκαν σε 
όλο τον κόσμο και τον

επηρέασαν.

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και 
αυτά τα δικαιώματα πρέπει να 

προστατεύονται

Τα παιδιά είναι το μέλλον, η ελπίδα και η θετική 
αύρα στις αρνητικές προβλέψεις. Έχουν 

δικαιώματα που ορίζονται από τις Διεθνείς 
Συμβάσεις, το Σύνταγμα και τους Νόμους. 



Η Σύμβαση 
για τα δικαιώματα των παιδιών

► Η Διεθνής Σύμβαση που υπογράφηκε το 1989 είναι το σημαντικότερο 
κείμενο που αφορά στα Δικαιώματα των παιδιών. Υπογράφηκε από τα 
κράτη – μέλη του ΟΗΕ και ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για 
την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Το 1992 
έγινε νόμος και στη χώρα μας (Νόμος 2101/1992) 

► Ο πρώτος παγκόσμιος, νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα 
που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν

► Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα 
στάδια εξέλιξής τους και αποτελείται από 54 άρθρα

► Η Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πολωνικής κυβέρνησης και 
της UNICEF, υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Η ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ

Τα δικαιώματα αυτά αναφέρονται σε 
κάθε παιδί μέχρι την ηλικία των 18 
ετών, χωρίς να διαχωρίζει τον τόπο 
που ζει, το χρώμα του, την 
κουλτούρα του, την γλώσσα που 
μιλάει, τις παραδόσεις και την 
θρησκεία του, το φύλο του, το αν 
έχει και τους δύο γονείς του ή είναι 
ορφανό, αν έχει κάποια αναπηρία, αν 
είναι φτωχό ή πλούσιο. Στη σύμβαση 
υποστηρίζεται ότι όποιος έχει την 
φροντίδα του αλλά και το ίδιο το 
κράτος είναι υπεύθυνοι και 
υποχρεωμένοι εξίσου να το 
βοηθήσουν και να το διευκολύνουν να 
μεγαλώσει και να αναπτυχθεί, να 
μάθει τα δικαιώματά του και να τα 
διεκδικεί, καθώς και το πώς 
μεγαλώνοντας θα γίνει ένας 
ευαισθητοποιημένος στα κοινωνικά 
θέματα και ελεύθερος πολίτης. 

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Τα άρθρα που περιέχει η Σύμβαση μπορούν 
να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις ευρύτερες 

κατηγορίες:

► Δικαιώματα Επιβίωσης 

► Δικαιώματα Προστασίας

► Δικαιώματα Ανάπτυξης –
Εξέλιξης

► Δικαιώματα Συμμετοχής 

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Δικαιώματα Επιβίωσης

Καλύπτουν το δικαίωμα 
του παιδιού για ζωή και τις 

ανάγκες που είναι πιο 
βασικές για την ύπαρξή 

του. 

Αυτά συμπεριλαμβάνουν ένα 
επαρκές επίπεδο 

διαβίωσης, στέγη, 
διατροφή και πρόσβαση σε 

ιατρικές υπηρεσίες.

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Δικαιώματα Προστασίας

Απαιτούν τα παιδιά να 
προφυλάσσονται από κάθε 

είδους κακοποίηση, αμέλεια και 
εκμετάλλευση. 

Καλύπτουν θέματα όπως ειδική 
φροντίδα για προσφυγόπουλα, 
βασανιστήρια, κακοποίηση στο 

σωφρονιστικό σύστημα, 
ανάμειξη σε εμπόλεμες 

διαμάχες, εργασία ανηλίκων, 
χρήση ναρκωτικών και 

σεξουαλική εκμετάλλευση.

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Δικαιώματα Ανάπτυξης –
Εξέλιξης

Συμπεριλαμβάνουν όλα όσα τα 
παιδιά χρειάζονται για να 

μπορέσουν να εκμεταλλευθούν 
στο έπακρο τις δυνατότητές 

τους. 

Για παράδειγμα το δικαίωμα της 
εκπαίδευσης, το παιχνίδι και η 

αναψυχή, οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, η πρόσβαση σε 
πληροφορίες και η ελευθερία 
της σκέψης, της συνείδησης 

και της θρησκείας.

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Δικαιώματα Συμμετοχής

Eπιτρέπουν στα παιδιά να 
παίζουν ενεργό ρόλο στις 

κοινωνίες και τα έθνη 
τους. 

Αυτά περικλείουν την 
ελευθερία να εκφράζουν 
γνώμη, να έχουν λόγο σε 
ζητήματα που αφορούν 

στη ζωή τους, να 
συμμετέχουν σε 

οργανώσεις και να 
συναθροίζονται ειρηνικά.

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



10 Βασικά σημεία της Σύμβασης που όλοι οι γονείς 
(και όχι μόνο) πρέπει να γνωρίζουμε είναι:

► 1. Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, 
φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πεποιθήσεων, νομικής κατάστασης, των ίδιων ή μελών της 
οικογένειάς τους.

► 2. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν το παιδί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του.
► 3. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτότητα, δηλαδή σε ένα όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια.
► 4. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους.
► 5. Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή των παιδιών, στην οικογένεια, την 

κατοικία ή την αλληλογραφία τους, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή τους.
► 6. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα) αλλά πρέπει και να προστατεύονται από τις αρνητικές επιδράσεις τους.
► 7. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφής κακομεταχείριση: βία, παραμέληση, 

κακοποίηση (σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική) και εκμετάλλευση, μέσα και έξω από την 
οικογένεια.

► 8. Τα παιδιά που προέρχονται από ξένη χώρα έχουν δικαίωμα φροντίδας και προστασίας.
► 9. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν ειδική φροντίδα, εκπαίδευση και 

επιμόρφωση, ώστε να απολαμβάνουν ισότιμη και αξιοπρεπή ζωή.
► 10. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και φροντίδα, τους εμβολιασμούς, τη νοσηλεία, 

κ.λπ.

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Τα δικαιώματα του παιδιού είναι ανθρώπινα 
δικαιώματα όπως ακριβώς είναι και τα δικαιώματα 

των ενηλίκων

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 
ανθρώπινα δικαιώματα των ενηλίκων και στα ανθρώπινα 

δικαιώματα του παιδιού:

Η πνευματική ανωριμότητα του παιδιού δεν του 
επιτρέπει να ασκήσει από μόνο του τα δικαιώματά του.



Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού είναι 
σημαντικός για τους εξής λόγους:

► αναπτύσσονται σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους 
γονείς του, αλλά και τους άλλους

► Το παιδί μαθαίνει την έννοια του σεβασμού των 
δικαιωμάτων των άλλων και του εαυτού του 
(αυτοσεβασμός)

► Το παιδί αναπτύσσει την προσωπικότητά του με 
ισορροπημένο τρόπο (δικαίωμα προστασίας)

► Το παιδί μαθαίνει τις ανθρωπιστικές αξίες της δημοκρατικής 
κοινωνίας και προετοιμάζεται να γίνει ένας υπεύθυνος 
πολίτης (δικαίωμα – ελευθερίες)

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Συνήγορος του Πολίτη 
Συνήγορος του παιδιού

Στον Συνήγορο μπορεί να 
απευθυνθεί ένα παιδί, 

κάποιος από την 
οικογένειά του ή 

οποιοσδήποτε άλλος 
γνωρίζει ότι 

παραβιάζονται δικαιώματα 
του παιδιού.

Ιστοχώρος: www.0-18.gr

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 

http://www.0-18.gr/


Γραμμές Επικοινωνίας με τον

Συνήγορο του Πολίτη - Παιδιού

800.11.32.000 - τηλέφωνο χωρίς χρέωση για παιδιά

(Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00πμ - 4:00μμ)

213 1306703, 213 1306605 - Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού 
(Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00πμ - 4:00μμ)

213 1306 600 - τηλεφωνικό κέντρο Συνηγόρου του Πολίτη

(Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30πμ - 2:00μμ, Τετάρτη 8:30πμ - 4:30μμ)

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 



Που αλλού μπορούμε να απευθυνθούμε;

► 1107: Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας (δωρεάν, 24 ώρες, 
κάθε μέρα)

► 197: Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής βοήθειας (24 
ώρες, κάθε μέρα)

► 116-111: Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών και 
Εφήβων(δωρεάν, Δευτέρα έως Παρασκευή: 2:00μμ-8:30μμ, 
Σάββατο: 9:30πμ-2:00μμ)

► 1056: Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά (δωρεάν, 24 
ώρες, κάθε μέρα)

► 115 25: Γραμμή Μαζί για το Παιδί (χρέωση μιας αστικής 
μονάδας, Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00πμ-9:00μμ)

ΤΕΒΑ, Β’ εκπαιδευτικό εργαστήριο, Δήμος Θεσσαλονίκης, 23 Ιουνίου 2022. 

http://www.ekka.org.gr/IKPA!show.action?type=197
http://www.ekka.org.gr/IKPA!show.action?type=197
http://www.ekka.org.gr/IKPA!show.action?type=197
http://www.ekka.org.gr/IKPA!show.action?type=197
http://www.tilefonikigrammi.gr/default.asp
http://www.hamogelo.gr/37.1/Ethnikh-thlefonikh-grammh-gia-ta-poidia-SOS-1056
http://www.mazigiatopaidi.gr/main.php?l1=10&


Σας ευχαριστώ


