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Ξεκλειδώνοντας  

τα Δικαιώματα των Παιδιών 
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εκπληρώνουν τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών 
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Ενότητα Πρώτη – Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιού 
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ: 
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Με την υποστήριξη των: 

The Child Law Clinic, University 

College Cork, Ireland 

Family Child Youth Association, 
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ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ: 

 FICE Bulgaria 

Czech Helsinki Committee, Czech 

Republic 

Estonian Centre for Human 

Rights 

Κοινωνική και Εκπαιδευτική 

Δράση, Ελλάδα 

L’Albero della Vita Cooperative 

Sociale, Italy 

Empowering Children 

Foundation, Poland 

Children of Slovakia Foundation 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Tο υλικό συνέγραψαν η Καθ. Carolyn Hamilton του Coram International του Coram Children’s Legal 
Centre, οι Δρ. Lynn Brady και Jo Woolf του Coram Voice, οι Judit Geller και Adam Weiss του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου των Δικαιωμάτων των Ρομά, με την υποστήριξη της Δρ. Ursula Kilkelly του 
Child Law Clinic του Πανεπιστημίου του Cork και της Δρ. Maria Herczog του Family Child Youth 
Association από την Ουγγαρία. Ειδική μνεία οφείλεται στoυς Ruth Barnes, Awaz Raoof, Jorun Arndt 
και στην Jen Roest από το Coram Children’s Legal Centre και τον Ido Weijers από το Πανεπιστήμιο 
της Ουτρέχτης για την πολύτιμη συνδρομή τους. 
 
Ευχαριστούμε επίσης όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επιμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων 
των εταίρων στο έργο: Children of Slovakia Foundation, Estonian Centre for Human Rights, FICE 
Bulgaria, L’ Albero della Vita Cooperativa Sociale, Empowering Children Foundation, Κοινωνική και 
Εκπαιδευτική Δράση και Czech Helsinki Committee. 
 
Επιπρόσθετα, η ομάδα σχεδιασμού του υλικού επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς 
τους Coram Voice’s Care Experienced Champions και προς όλα τα παιδιά και τους νέους 
ανθρώπους, που συμμετείχαν στις συζητήσεις των ομάδων στόχου στις πιλοτικά υλοποιούσες 
χώρες, που παρείχαν τη γνώμη τους και την ανεκτίμητη συνεισφορά τους, κατά το στάδιο της 
συγγραφής. 
 
Ειδικές ευχαριστίες απευθύνουμε στο «Πρόγραμμα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια» της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκδοση παρήχθη με την οικονομική τους υποστήριξη, ως μέρος του 

έργου «Ξεκλειδώνοντας τα Δικαιώματα των Παιδιών: Ενισχύοντας την ικανότητα των 

επαγγελματιών στην Ε.Ε. να εκπληρώνουν τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών». Οι συγραφείς 

είναι επίσης ευγνώμονες στο Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust για την ευγενική του 

χορηγία στο παρόν έργο. 

Για τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποκλειστική ευθύνη φέρουν το Coram Children’s Legal 

Centre και οι εταίροι του και σε καμια περίπτωση δεν θα έπρεπε να θεωρείται πως εκφράζουν τις 

απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

 

«Πάνω απ’ όλα, οι ειδικοί πρέπει να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Αν δεν τα έχουμε καλά με 

τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά.»  

Συμμετέχων στην Ομάδα Στόχου, Ελλάδα 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος υλικού χωρίς την ευκρινώς προβαλλόμενη αναγνώριση της 

κυριότητας, προέλευσης και ανάπτυξής του δια των συνδυασμένων δραστηριοτήτων όλων των 

εταίρων και του Coram Children’s Legal Centre, ως ακολούθως: 

“© Coram Children’s Legal Centre. Developed by Coram Children’s Legal Centre and Coram Voice, 

UK, European Roma Rights Centre, Hungary, the Child Law Clinic at University College Cork, Ireland, 

FCYA Hungary, FICE Bulgaria, Czech Helsinki Committee, Children of Slovakia Foundation, Estonian 

Centre for Human Rights, Fondazione L'Albero della Vita, Italy, Empowering Children Foundation, 

Poland, and Social Educational Action, Greece as part of the project “Unlocking Children’s Rights: 

Strengthening the capacity of professionals in the EU to fulfil the rights of vulnerable children”.  

This project is co-funded by the Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European 

Union. Additional funding was provided by the Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust.” 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 Ώρες 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

- Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ-ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 

- ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

- ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

- ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ 

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ε1.1: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τι είναι «παιδί»; 

Προκειμένου να κατανοήσει κανείς τα δικαιώματα του παιδιού, πρώτα θα πρέπει να καταλάβει τι 

εννοούμε με τις λέξεις «παιδί» και «παιδική ηλικία»: δυο σχετικές έννοιες των οποίων η χρήση και 

η κατανόηση έχει επεκταθεί κατά τους δυο τελευταίους αιώνες και οι οποίες βρίσκονται στην 

καρδιά αυτής της ενότητας που αφορά την κατανόηση των δικαιωμάτων του παιδιού1.   

Σε διεθνές επίπεδο, το νόημα της λέξης «παιδί» γίνεται αντιληπτό ως ακολούθως: «κάθε 

ανθρώπινο ον µικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα για το παιδί νοµοθεσία», κατά τον ορισμό της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού2.   

Επίσης, παγκοσμίως απαντάται ομοφωνία ως προς το οτι όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που θα 

έπρεπε να προστατεύονται: αυτό άλλωστε αποδεικνύεται περίτρανα από την σχεδόν καθολική 

κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στα τέλη της δεκαετίας του 19903.  

                                                             
1
 Βλ., γενικά, Marc Depaepe “The History of Childhood and Youth: From Brutalization to Pedagogizaation?”, in 

Understanding Children’s Rights, ed. Eugeen Verhellen, University of Ghent, 1996. 
2
 G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), τέθηκε σε ισχύ 

2/9/1990. 
3
 Συλλογή Συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών, Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διαθέσιμη, στην 

αγγλική γλώσσα, στη δ/νση: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
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Τι εννοούμε όταν μιλάμε για «δικαιώματα του παιδιού;»; 

Τα δικαιώματα του παιδιού είναι κάτι που συχνά περιγράφεται και ως «ελευθερίες» ή 

«προδιαγραφές» και που δικαιούνται όλα τα παιδιά. Ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζονται 

για όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως, τα δικαιώματα του παιδιού εφαρμόζονται για τα παιδιά 

ως πρόσθετο «πλέγμα» ασφαλείας, πάνω από αυτό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα οποία 

επίσης δικαιούνται. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα δικαιώματα είναι καταρχήν απόλυτα και 

καθολικής εφαρμογής, αλλά μπορούν να περιοριστούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ένα καλό 

παράδειγμα επ’αυτού είναι το δικαίωμα στην ελευθερία – στα περισσότερα Κράτη, όταν ένα άτομο 

καταδικάζεται για τη διάπραξη ενός σοβαρού εγκλήματος, μπορεί να του περιορίσουν την 

ελευθερία του με βάση το εγχώριο δίκαιο. Αυτό δεν αποτελεί παραβίαση δικαιώματος, αρκεί να 

έχουν γίνει σεβαστά και αυτά που είναι γνωστά ως «δικονομικά δικαιώματα». 

Η σχέση μεταξύ του παιδιού και του Κράτους απεικονίζεται στα ακόλουθα δυο διαγράμματα. 

Το πρώτο δείχνει το παιδί ως φορέα δικαιωμάτων, που δικαιούται να αξιώνει τον σεβασμό και την 

εκπλήρωση των δικαιωμάτων του από τον φορέα της υποχρέωσης, το Κράτος. 

 

 

Το δεύτερο διάγραμμα δείχνει την ίδια σύνδεση, εντάσσοντας στο σχήμα τους γονείς, τους 

φροντιστές ή τους επιτρόπους, κλπ. 

                                                                                                                                                                                             
11&chapter=4&lang=en και, στην ελληνική γλώσσα, στη δ/νση: 
http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_greek_language_version.pdf . 
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Τι περιλαμβάνει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και γιατί είναι σημαντική; 

Η Σύμβαση καλύπτει ένα πλήρες φάσμα ατομικών, πολιτικών οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών δικαιωμάτων∙ 41 ουσιαστικά δικαιώματα, συνολικά. Είναι σημαντική, διότι όταν ένα 

κράτος την κυρώνει, δεσμεύεται νομικά, να εφαρμόζει και να προστατεύει τα δικαιώματα που 

προβλέπει η Σύμβαση. 

Από τον Οκτώβριο του 2016, μόνο οι ΗΠΑ δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση. Οι ΗΠΑ επέλεξαν να μην 

κυρώσουν τη Σύμβαση εξαιτίας της ανησυχίας τους για τη συμβατότητα των διατάξεών της με 

αυτές του εσωτερικού τους δικαίου. Ωστόσο, ας σημειωθεί οτι πρόκειται για την πιο ευρέως 

κυρωμένη συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα σώμα 

εμπειρογνωμόνων που ιδρύθηκε με βάση τη Σύμβαση. Οι λειτουργίες της περιλαμβάνουν την 

επιτήρηση της εφαρμογής της Σύμβασης, όπως και την παροχή καθοδήγησης (για παράδειγμα, δια 

μέσω των «Γενικών Σχολίων» της) επί της ερμηνείας και της εφαρμογής της. Η Σύμβαση 

συνοδευέται από τρία Προαιρετικά Πρωτόκολλα που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα ζητήματα4, 

με περισσότερη λεπτομέρεια απ’ότι η ίδια η Σύμβαση.  

 

                                                             
4
 Τα παιδιά που έχουν ανάμειξη σε ένοπλη σύρραξη∙ εμπορία παιδιών, παιδική πορνεία και παιδική 

πορνογραφία∙ και διαδικασία αναφορών. 
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Εναλλακτικοί τρόποι για να σκέφτεται κανείς τα δικαιώματα 

«Π.Π.Σ.  – Προστασία, Παροχή και Συμμετοχή» 

Τα δικαιώματα που προστατεύονται στη Σύμβαση συχνά ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες, που 

είναι εύκολο να τις θυμάται κανείς με τα αρχικά τους («Π. Π. Σ.»)5: 

- Προστασία:  Το δικαίωμα να προστατεύεται από πράξεις και συμπεριφορές.  

 Για παράδειγμα, το δικαίωμα του παιδιού σε προστασία απο διακριτική μεταχείριση ή 

εκμετάλλευση.  

-  Παροχή: Το δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε παροχές, σε υπηρεσίες ή δραστηριότητες. 

 Για παράδειγμα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην υγεία και στην τροφή, 

το δικαίωμα σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο. 

-  Συμμετοχή: Το δικαίωμα να συμμετέχει σε δραστηριότητες.  

 Για παράδειγμα, το δικαίωμα να έχει απόψεις και να τις γνωστοποιεί, το δικαίωμα να 

συμμετέχει και να εκφράζει τη γνώμη του για τις αποφάσεις που το αφορούν, το δικαίωμα 

να απολαμβάνει την ελευθερία της έκφρασης.   

Ακόμα και όταν γίνεται χρήση αυτών των κατηγοριών, τα δικαιώματα που περιέχονται στη ΣΔΠ 

είναι «αλληλοεξαρτώμενα» και «αδιαίρετα»: αυτό σημαίνει πως δεν είναι δυνατόν να προωθήσει 

και να προστατεύσει κανείς το κάθε δικαίωμα απομονωμένο και χωρίς να λάβει υπόψη τα άλλα. 

 

Ποιές είναι οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση; 

Ένας άλλος τρόπος που οι ειδικοί στα παιδικά δικαιώματα προσεγγίζουν τη Σύμβαση είναι δίνοντας 

έμφαση στις τέσσερεις θεμελιώδεις ή γενικές αρχές:6   

- Το δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφής διάκριση (Άρθρο 2) 

- Πως το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα είναι πρωταρχικό κριτήριο για όλα τα 

ζητήματα που το αφορούν (Άρθρο 3.1) 

- Το δικαίωμα στη ζωή, στην επιβίωση και στην ανάπτυξη  (Άρθρο 6) 

- Το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού (Άρθρο 12) 

 

 

 

                                                             
5 [Σημ. της μτφρ: Στην αγγλική γλώσσα “3 Ps - Protection, Provision and Participation.”] Eugeen Verhellen, 

“The Convention on the Rights of the Child”, σελ. 37, in Understanding Children’s Rights, ed. Eugeen Verhellen, 

University of Ghent, 1996. 
6
 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Γενικό Σχόλιο υπ’αρ.5 της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

“General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child” CRC/GC/2003/5, (2003). 
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Ποιά είναι τα άλλα δικαιώματα; 

 

Πρόσθετες σημειώσεις:
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Ε1.2 ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3§1): Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, κάθε παιδί 

δικαιούται να λαμβάνουν υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του ως πρωταρχικό κριτήριο σε όλα τα 

ζητήματα που το αφορούν. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, πως όταν ένας δικαστής αποφασίζει 

για το αν το παιδί θα πρέπει να ζει με τον πατέρα ή την μητέρα του, αυτός ο ίδιος δικαστής θα 

πρέπει να λάβει υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού ως πρωταρχικό κριτήριο για τον 

σχηματισμό δικανικής πεποίθησης.  

Μη διάκριση (άρθρο 2): Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, τα παιδιά δικαιούνται προστασίας τόσο από 

άμεσες όσο και από έμμεσες διακρίσεις. Το δικαίωμα σε προστασία από τις διακρίσεις  απαιτεί από 

το Κράτος να απέχει από τη θέσπιση και την εφαρμογή νόμων, πολιτικών και πρακτικών που 

εισάγουν άμεση ή έμμεση διακριτική μεταχείριση, ήτοι να απέχει είτε από προφανώς 

ανομοιόμορφη μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων (άμεσες διακρίσεις) είτε από εκ πρώτης όψεως 

ουδέτερη μεταχείριση, που χωρίς όμως αντικειμενική δικαιολογία, οδηγεί σε διαμόρφωση 

δυσμενέστερων συνθηκών σε βάρος συγκεκριμένου ατόμου/μιας ομάδας ατόμων (έμμεσες 

διακρίσεις). Ως παράδειγμα, θα ήταν παραβίαση δικαιωμάτων η θέσπιση ενός νόμου που 

παρεμποδίζει τα παιδιά συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας από το να φοιτούν στο σχολείο εξαιτίας 

της εθνοτικής τους καταγωγής, όπως επίσης θα ήταν διακριτική μεταχείριση η θέσπιση ενός νόμου 

που έμμεσα εμποδίζει τα ίδια παιδιά από το να παρακολουθήσουν το σχολείο, για παράδειγμα 

απαιτώντας από εκείνα να φορούν στολές/ενδυμασίες που είναι ασύμβατες με τις πεποιθήσεις των 

ατόμων της ομάδας αυτής.  

Το δικαιώμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη (άρθρο 6): Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, όλα 

τα παιδιά δικαιούνται να ζουν σε μια κοινωνία, κοινότητα και περιβάλλον που προστατεύει το 

δικαίωμά τους στη ζωή, την επιβίωση και την κάθε μορφής ανάπτυξη. Αυτό το δικαίωμα δεν είναι 

εύκολο να γίνει κατανοητό διότι, παρά το γεγονός οτι δεν είναι αμφιλεγόμενο, είναι δύσκολο να 

αντιληφθεί κανείς τι ακριβώς πρέπει να κάνει ένα Κράτος προς συμμόρφωση με αυτό. Προς 

συμμόρφωση με αυτό το δικαίωμα, ένα Κράτος πρέπει να αναλαμβάνει δράσεις τόσο για την 

προστασία του δικαιώματος, μεταξύ άλλων δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα 

υποστηρίζει ενεργά το παιδί στο να ζήσει και να αναπτυχθεί, όσο και για την αποτροπή, 

απαγόρευση και τιμώρηση των παραβιάσεων του δικαιώματος αυτού. 

Δικαίωμα στη συμμετοχή και την ακρόαση (άρθρο 12): Αυτό το άρθρο ορίζει πως τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους σε όλα τα ζητήματα που τα αφορούν και πως αυτές 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αναλόγως της ηλικίας και της ωριμότητάς τους. Ενίοτε οι 

επαγγελματίες παραβλέπουν αυτό το σημαντικό δικαίωμα, όταν υποθέτουν πως τα παιδιά είναι 

πολύ μικρά σε ηλικία για να έχουν γνώμη ή συνεκτικές απόψεις. Το 2009, η Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού συμπεριέλαβε αυτές τις ανησυχίες στο Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 12: “Το 

δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί.”7 Σε αυτό το Σχόλιο, η Επιτροπή εξήγησε πως το άρ. 12 

συνδέεται πλέον σε μεγάλο βαθμό με τον όρο «συμμετοχή», την οποία περιέγραψε ως 

“εξελισσόμενες διαδικασίες που περιλαμβάνουν το διαμοιρασμό πληροφοριών και τον διάλογο 

μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, ο οποίος βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και, κατά τη διάρκεια του 

                                                             
7 Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 12 “The right of the child to be heard”, 

CRC/C/GC/12. 
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οποίου τα παιδιά μπορούν να μάθουν πως οι απόψεις τους και εκείνες των ενηλίκων λαμβάνονται 

υπόψη και διαμορφώνουν τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών.”8  

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Τι αναφέρει το διεθνές και περιφερειακό νομικό πλαίσιο;  

Το άρθρο 2 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μια διάταξη-κλειδί. Θεωρεί την 

αρχή της μη διάκρισης ως μια διατομεακή αρχή που ισχύει κατά την εφαρμογή όλων των άρθρων 

της Σύμβασης. Το παιδί προστατεύεται από τις διακρίσεις και με βάση το καθεστώς των γονέων 

του, των νομίμων κηδεμόνων του ή των μελών της οικογένειάς του. 

- «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 εκπροσώπων του ή της 

εθνικής, εθνοτικής 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 εκφρασμένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων 

του, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των μελών της οικογένειάς του.» 

 

Ας σημειωθούν επίσης: 

 

- Το άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: «Κάθε 

άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που 

προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς 

τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες 

πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε 

άλλη κατάσταση.» 

 

- Το άρθρο 2§1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα: «Τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται και 

να εγγυώνται σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στην επικράτειά τους και υπάγονται στη 

δικαιοδοσία τους τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, χωρίς καμία 

διάκριση, ιδίως φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή κάθε άλλης 

κατάστασης.» 

 

- Το άρθρο 2§2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 

Δικαιώματα: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να εγγυηθούν ότι τα δικαιώματα 

                                                             
8
 Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 12 “The right of the child to be heard”, 

CRC/C/GC/12 , παρ. 3. 
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που περιέχονται σ' αυτό θα ασκούνται χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φυλής, χρώματος, 

γένους, γλώσσας, θρησκεύματος, πολι τικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής 

προέλευσης, περιουσίας, γεννήσεως ή κάθε άλλης καταστάσεως.» 

 

- Το αρθρο 1§1 της Διεθνούς Σύμβασης για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών 

Διακρίσεων: «Εν τη παρούση Συμβάσει ο όρος "φυλετική διάκρισις" υποννοεί πάσαν 

διάκρισιν, εξαίρεσιν, παρεμπόδισιν ή προτίμησιν βασιζομένην επί της φυλής, του χρώματος, 

της καταγωγής ή της εθνικής ή εθνολογικής προελεύσεως με τον σκοπόν ή αποτέλεσμα 

εκμηδενίσεως ή διακινδυνεύσεως της αναγνωρίσεως, απολαύσεως ή ασκήσεως, υπό όρους 

ισότητος, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών εις τον 

πολιτικόν, οικονομικόν, κοινωνικόν, μορφωτικόν ή οιονδήποτε άλλον τομέα του δημοσίου 

βίου.» 

 

- Το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: « Η χρήσις των 

αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να 

εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, 

πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις 

εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.»  

 

- Το άρθρο 1§1 του υπ’αρ. 12 Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου: «Η απόλαυση κάθε δικαιώματος που προβλέπεται στον νόμο πρέπει να 

διασφαλίζεται χωρίς καμία διάκριση, που βασίζεται ιδίως στο φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη 

γλώσσα, τη θρησκεία, την πολιτική ή άλλη γνώμη, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την 

ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση ή κάθε άλλη κατάσταση.» 

 

- Το άρθρο 21 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων επίσης περιέχει την 

αρχή της μη διάκρισης με βάση την ηλικία, την εθνοτική καταγωγή και το φύλο, μεταξύ 

άλλων λόγων: «1.   Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, 

εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 

εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού.   2.   Εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την επιφύλαξη 

των ειδικών διατάξεών τους, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας.» 
 

- Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων 

ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής 

 
- Οι Κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς το παιδί 

δικαιοσύνη αναφέρουν πως η απαγόρευση των διακρίσεων είναι μια βασική αρχή που 

πρέπει να εφαρμόζεται κατά την υλοποίηση όλων των κατευθυντηρίων, σε συνδυασμό με 

τις αρχές που σχετίζονται με το βέλτιστο (υπέρτατο) συμφέρον του παιδιού, τη συμμετοχή, 

την αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου (περαιτέρω πληροφορίες για τις Κατευθυντήριες 

παρέχονται στην Ενότητα 4). 
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Τι σημαίνει αυτό; 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται κάποιες επιλεγμένες έννοιες κλειδιά σχετικά με τις 

διακρίσεις: 

 

Τύπος  Ορισμός  Παράδειγμα 

ΑΜΕΣΗ Λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο ή μια 

ομάδα αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά 

απ’ότι αντιμετωπίζεται, αντιμετωπίστηκε ή 

θα αντιμετωπιζόταν άλλος/άλλη σε μια 

συγκρίσιμη κατάσταση, με βάση ένα 

προστατευόμενο χαρακτηριστικό του/της 

(π.χ. εθνικότητα, φύλο, κοινωνικό φύλο, 

κοινωνική θέση, αναπηρία, κλπ.) 

Δεν επιτρέπεται στα παιδιά 

μιας εθνοτικής μειονότητας 

να παρακολουθήσουν 

μαθήματα κολύμβησης 

μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά 

ΕΜΜΕΣΗ Λαμβάνει χώρα όταν ένας φαινομενικά 

ουδέτερος νόμος,πολιτική ή πρακτική θα 

έθετε άτομο ή ομάδα με προστατευόμενο 

χαρακτηριστικό σε ιδιαίτερα μειονεκτική 

θέση.  

Δεν επιτρέπεται να φορούν 

μαντήλια στο κεφάλι στο 

σχολείο, γεγονός που θέτει 

σε μειονεκτική θέση τις 

μουσουλμάνες γυναίκες. 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ Συμβαίνει όταν μια ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά που σχετίζεται με 

προστατευόμενο χαρακτηριστικό (για 

παράδειγμα: κοινωνικό φύλο) λαμβάνει 

χώρα με σκοπό ή αποτέλεσμα  την 

παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός ατόμου 

και τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού, 

εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή 

προσβλητικού περιβάλλοντος για το 

πρόσωπο αυτό. 

Ρατσιστικά ανέκδοτα, 

σεξιστικά σχόλια 

Εντολή για 

εφαρμογή 

διακριτικής 

μεταχείρισης 

Λαμβάνει χώρα όταν ένας υφιστάμενος 

εντέλλεται να συμπεριφερθεί διαφορετικά 

σε ένα άτομο και η συμπεριφορά αυτή 

συνιστά πράξη διακριτικής μεταχείρισης 

Ο Διευθυντής ενός 

σχολείου δίνει εντολή 

στους δάσκαλους να μην 

επιτρέπουν στα παιδιά 

Ρομά να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες μετά το 

πέρας του σχολικού 

ωραρίου 

Θυματοποίηση Λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο υπόκειται 

δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας 

προηγούμενου παραπόνου του ιδίου ή 

λόγω παροχής βοηθείας σε άλλο θύμα  

Μια μαθήτρια 

παραπονείται για τα 

σεξιστικά σχόλια ενός 

δάσκαλου και, έπειτα, την 
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διακριτικής μεταχείρισης.   «κόβουν» (επί τούτου) στις 

εξετάσεις 

 

Γιατί η αρχή είναι σημαντική; 

Η απαγόρευση των διακρίσεων είναι μια βασική αρχή του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Η αρχή της μη διάκρισης συνδέεται στενά με το δικαίωμα στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια9. Η μη διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με 

διαφορετικό εθνικό ή εθνοτικό υπόβαθρο ή για τα παιδιά που τελούν υπό ιδιαίτερα ευάλωτες  

καταστάσεις (για παράδειγμα, παιδιά αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτα παιδιά, θύματα βίας, κλπ).  

Είναι δυνατόν επίσης τα παιδιά να αντιμετωπίσουν διακρίσεις για σωρευμένους λόγους, καθένας 

από τους οποίους μπορεί να στοιχειοθετεί αυτοτελώς πράξη διακριτικής μεταχείρισης 

(αναφέρονται και ως «πολλαπλές διακρίσεις» [σημ.‘multiple discrimination’]). Για παράδειγμα, ένα 

κορίτσι με ειδικές ανάγκες μπορεί να αποκλειστεί από το μάθημα στο σκάκι  επειδή είναι κορίτσι 

(διάκριση με βάση το φύλο) και, χαρακτηριστικά, μπορεί να μην έχει πρόσβαση στο σχολικό κτίριο 

εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια (διάκριση με βάση την αναπηρία). Τα 

παιδιά ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση με βάση ένα συνδυασμό 

χαρακτηριστικών τους, που όλα μαζί συναπαρτίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου (αυτές 

αναφέρονται ως διατομεακές μορφές διακρίσεων). Για παράδειγμα, μια γυναίκα Ρομά μπορεί να 

υποστεί αναγκαστική στείρωση επειδή είναι γυναίκα Ρομά (δηλαδή εδώ διασταυρώνονται οι λόγοι 

της εθνοτικής καταγωγής και του φύλου). 

Παραδείγματα διακρίσεων: ρατσισμός, ισλαμοφοβία, ξενοφοβία, ομοφοβία, αντι-σημιτισμός, 

στερεότυπα για τα φύλα, κλπ. 

1. Ποιές είναι οι διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής για τα θύματα των διακρίσεων; 

 Τα θύματα διακριτικής μεταχείρισης πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες 

διαμεσολάβησης ή διαδικασίες δικαστικές και διοικητικές 

 Οι διαδικασίες διαμεσολάβησης δεν υποκαθιστούν τις δικαστικές, αλλά μπορούν 

να αποτελέσουν μια σημαντική μορφή έννομης προστασίας   

 Οι δικαστικές διαδικασίες μπορεί να είναι αστικές αλλά και ποινικές 

 

 

2. Ποιά κριτήρια πρέπει να πληρούν οι κυρώσεις; 

Οι κυρώσεις για την παραβίαση του δικαιώματος στην ίση μεταχείριση πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και μπορεί να περιλαμβάνουν την 

καταβολή αποζημίωσης στο θύμα. 

                                                             
9
 Η αρχή της αξιοπρέπειας, κατά τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης, ορίζει πως πρέπει 

πάντα τα παιδιά να αντιμετωπίζονται με φροντίδα και σεβασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές τους 
ανάγκες και την προσωπική τους κατάσταση. Επίσης, θα προστατεύεται η σωματική και ψυχολογική 
ακεραιότητα του παιδιού. Βλ. Κεφάλαιο ΙΙΙ, Παράγραφο Γ των Κατευθυντηρίων και την Ενότητα 4 του 
παρόντος υλικού για περισσότερες λεπτομέρειες. 
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3. Υπάρχει δικαιολόγηση της ανόμοιας μεταχείρισης; 

Άμεσες διακρίσεις: δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για διακρίσεις με βάση τη 

φυλή/εθνικότητα, εκτός και αν πρόκειται για μέτρα θετικής δράσης (Οδηγία 2000/43/ΕΚ) 

Άμεσες (κατ’εξαίρεση των προηγουμένων για λόγους φυλής ή εθνικότητας)/ Έμμεσες 

Διακρίσεις: Μπορούν να δικαιολογηθούν αν αποδειχθεί οτι η διαφορά στη μεταχείριση 

επιδιώκει νόμιμο σκοπό (ήτοι, σκοπό που είναι σύννομος και εξυπηρετεί μια αληθινή και 

αντικειμενική ανάγκη) και είναι αναλογική (ήτοι, το μέσο που χρησιμοποιείται είναι 

κατάλληλο και αναγκαίο). 

4. Θετική Δράση 

Με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της πλήρους ισότητας στην πράξη, η υιοθέτηση ή η 

διατήρηση συγκεκριμένων μέτρων προς αποτροπή ή ισοφάριση μειονεκτημάτων που 

συνδέονται με προστατευόμενες ομάδες, αποτελούν μέτρα θετικής δράσης. 

Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα ή πολιτική που σκοπεύει να διορθώσει επιπτώσεις της 

παρελθούσας διακριτικής μεταχείρισης σε τομείς όπως η εργασία, η εκπαίδευση ή η 

στέγαση. Η θετική δράση μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα προβολής, στοχοθεσία και 

επιπλέον ευκαιρίες για μέλη των υποεκπροσωπούμενων ομάδων (λ.χ. των Ρομά). 

 

Ασκήσεις – Περιπτωσιολογικές Μελέτες 

1. Πραγματικά Περιστατικά: Το κτίριο του δικαστηρίου δεν είναι προσβάσιμο με αναπηρικό 

αμαξίδιο 

Θέματα-Κλειδιά:  

 

2. Πραγματικά Περιστατικά: Τα παιδιά Ρομά που έχουν υπαχθεί στην κρατική φροντίδα συχνά 

τοποθετούνται από τους εργαζόμενους στο κρατικό σύστημα σε ιδρυματικό περιβάλλον 

εξαιτίας της υποτιθέμενης «έλλειψης αγωγής και κακής τους συμπεριφοράς», ενώ τα 

παιδιά που δεν είναι Ρομά τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες 

Θέματα-Κλειδιά:  

 

3. Πραγματικά Περιστατικά: Τα κορίτσια σε ένα κέντρο μεταναστών εκτίθενται σε συνεχή 

σεξιστικά σχόλια από ένα φύλακα 

Θέματα-Κλειδιά:  

  

4. Πραγματικά Περιστατικά: Σερβίρεται χοιρινό κρέας σε όλα τα παιδιά ενός κέντρου παροχής 

φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που προέρχονται από εβραϊκές οικογένειες 

Θέματα-Κλειδιά:  

 

5. Πραγματικά Περιστατικά: Τα παιδιά με δυσκολίες ακοής δεν μπορούν να εξεταστούν ως 

μάρτυρες διότι δεν διατίθεται διερμηνέας από και προς τη νοηματική γλώσσα στο τοπικό 

δικαστήριο 

Θέματα-Κλειδιά:  
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6. Πραγματικά Περιστατικά: Ο διευθυντής ενός κέντρου κράτησης δίνει οδηγία στους 

εργαζόμενους εκεί να αρνούνται την είσοδο σε γονείς μουσουλμάνους για λόγους 

ασφαλείας  

Θέματα-Κλειδιά:  

 

7. Πραγματικά Περιστατικά: Βάζουν χειροπέδες και κρατούν επί 6ωρο στο κρατητήριο ένα 

άτομο που φέρεται ως θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, μέχρι να πάρουν την κατάθεσή του   

Θέματα-Κλειδιά:  

 

8. Πραγματικά Περιστατικά: Ένα παιδί σε σύγκρουση με το νόμο δεν μπορεί να εξαιρεθεί από 

την ποινική διαδικασία διότι η οικογένειά του δεν έχει την οικονομική άνεση να καταβάλει 

αποζημίωση στο θύμα 

Θέματα-Κλειδιά:  
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Ε1.2B ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Τι αναφέρει το νομικό πλαίσιο;  

- Άρθρο 3§1 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού: «Σε όλες τις αποφάσεις που 

αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς 

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

όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.» 

- Το Γενικό Σχόλιο Νο 14 της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού παρέχει καθοδήγηση 

ως προς την ερμηνεία του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και διατίθεται στη 

διεύθυνση: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx  

Τι σημαίνει αυτό; 

Για να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διάταξη, είναι χρήσιμο να την «σπάσουμε» στα 

επιμέρους «συστατικά» της. 

- «Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά...»: 

o Γενικά: ο,τιδήποτε αφορά το παιδί ή ομάδες παιδιών σε ευρεία κλίμακα και 

περιλαμβάνει, για παράδειγμα, κατάρτιση προϋπολογισμού, νομοπαρασκευή, 

εθνικές πολιτικές και οτιδήποτε αφορά τα παιδιά σε γενικό επίπεδο. 

o Πιο άμεσα: αποφάσεις που επιδρούν άμεσα σε παιδιά, όπως εκπαιδευτικές 

πολιτικές, βρεφική ή παιδιατρική περίθαλψη, οδοντική υγιεινή, πάρκα και 

αναψυχή, χρηματοδότηση παιδικών δραστηριοτήτων. 

o Άμεσα: Τέλος, σημαίνει αποφάσεις για ομάδες παιδιών ή μεμονωμένες 

περιπτώσεις παιδιών, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων για την εγγραφή ενός 

παιδιού στο σχολείο ή την τοποθέτησή του σε συγκεκριμένη μονάδα στέγασης, 

αποφάσεις επιμέλειας, ακροάσεις κατά τη διαδικασία του διαζυγίου, τοποθέτηση 

σε ίδρυμα, κλπ. 

- Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού: 

o Αυτό πρέπει να είναι ευέλικτο ως προς τις ατομικές ανάγκες και τα δικαιώματα του 

συγκεκριμένου παιδιού, ή πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των αναγκών και 

των δικαιωμάτων οποιασδήποτε συγκεκριμένης ομάδας παιδιών.  

o Προκειμένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο συμφέρον, είναι απαραίτητη μια 

αξιολόγηση, που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: τις απόψεις του παιδιού, την 

ταυτότητα του παιδιού, τη διατήρηση του οικογενειακού περιβάλλοντος και των 

σχέσεων, τη φροντίδα, ασφάλεια και προστασία του παιδιού, την κατάσταση 

ευαλωτότητας (στην οποία έχει ενδεχομένως περιέλθει), το δικαίωμα του παιδιού 

στην υγεία και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. (Βλ. Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 14 για 

περισσότερες πληροφορίες) 

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
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- «...πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη...»: 

o Αυτό σηματοδοτεί πως το βέλτιστο συμφέρον πρέπει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο 

σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Γιατί είναι σημαντικό; 

Αυτό το άρθρο είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά στην επικοινωνία με τα παιδιά, διότι βοηθά στο 

να προστατεύονται και να προωθούνται και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που απολαμβάνουν τα 

παιδιά. Βοηθά επίσης στο να επικεντρώνεται ο νους και η δράση εκείνων που διαμορφώνουν τις 

πολιτικές και των επαγγελματιών που δρουν με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζοντας το παιδί στο να 

σκεφτούν ποιό είναι το βέλτιστο συμφέρον αυτού του παιδιού ή αυτής της ομάδας παιδιών, και 

στο να υπενθυμίζει στους επαγγελματίες τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν όλες οι αποφάσεις 

τους σε ένα παιδί/στα παιδιά. 

Είναι εξίσου σημαντικό να σημειωθεί πως «το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού» θα έρχεται ενίοτε 

σε σύγκρουση με τις «επιθυμίες και τα αισθήματα» του παιδιού, και, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουν οι επαγγελματίες ποιό είναι το καθήκον τους. Για παράδειγμα, στο ΗΒ, 

ένας επίτροπος ή συνήγορος φέρει την αποκλειστική ευθύνη του να βοηθήσει ένα παιδί να 

μοιραστεί ή να μεταδώσει τις επιθυμίες ή τα αισθήματά του, ενώ ένας κοινωνικός λειτουργός 

καθοδηγείται από το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Είναι εξίσου σημαντικό να καταλάβει το 

παιδί τις ευθύνες του επαγγελματία και τα καθήκοντά του, ώστε να γνωρίζει τι να περιμένει από 

την όποια διαδικασία λήψης αποφάσεων και από ποιόν. 

Παραδείγματα 

- Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει να συντάσσει ένα νομοσχέδιο για την 

απασχόληση. Διενεργείται αξιολόγηση ως προς τον αντίκτυπο στα παιδιά γενικά και ως 

προς συγκεκριμένες ομάδες παιδιών. Η αξιολόγηση καταλήγει πως κάποιες απο τις 

διατάξεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δυσκολία στα παιδιά κάτω των 16 ετών να 

εργαστούν. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και 

καταλήγει πως θα ήταν προς το βέλτιστο συμφέρον ορισμένων παιδιών να είναι σε θέση να 

εργαστούν επ’αμοιβή, ενώ δεν έχουν ακόμα συμπληρώσει τα 16 τους χρόνια, υπό 

ασφαλείς, σίγουρες και ελεγχόμενες συνθήκες. Γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο 

νομοσχέδιο. 

- Οι γονείς ενός νεαρού αγοριού χωρίζουν με «δύσκολο», κατ’αντιδικία διαζύγιο. Επικρατεί 

μεγάλη διαφωνία ως προς το με ποιο γονέα θα πρέπει να ζήσει το αγόρι. Ο συνήγορος/ 

νόμιμος εκπρόσωπος/κηδεμόνας/επίτροπος θα πρέπει να αναζητήσει την άποψη του 

παιδιού, ενώ ο κοινωνικός λειτουργός θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του βέλτιστου 

συμφέροντος για να οδηγήσει το Δικαστήριο στη λήψη μιας απόφασης που θα λαμβάνει 

πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του αγοριού.  

- Ένα κέντρο παροχής κατ’οίκον φροντίδας διαμορφώνει το μενού του για την εβδομάδα. Η 

τιμή του κρέατος έχει πρόσφατα αυξηθεί σημαντικά και ένα μέλος της ομάδας θέλει να 

αφαιρέσει το κρέας από το μενού για τρεις από τις ημέρες της εβδομάδας. Διενεργείται μια 

αξιολόγηση προς εξισορρόπηση των επιπτώσεων στο κόστος με το βέλτιστο συμφέρον του 

παιδιού αναφορικά με την υγεία και τη διατροφή του, όπως και με το δικαίωμά του να 
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συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν το μενού, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το 

συμφέρον αυτού. 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να φανούν χρήσιμοι στον προσδιορισμό του 

βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού 

 

Βήμα 1ο: Να μιλήσω με το παιδί 

 Μπορώ να ρωτήσω ευθέως το παιδί; Τι λέει εκείνο; 

 Ποιές είναι οι απόψεις, οι επιθυμίες και τα αισθήματά του; 

 Μπορώ να ρωτήσω το παιδί ποιό νομίζει πως είναι το βέλτιστο συμφέρον του; 

 

Βήμα 2ο: Να ζητήσω την άποψη εκείνων που γνωρίζουν το παιδί 

 Τι λένε οι γονείς, οι επίτροποι ή οι φροντιστές πως επιθυμεί/αισθάνεται το παιδί (να είμαι 

προσεκτικός/-ή ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών); 

 Ποιό πιστεύουν οι γονείς, οι επίτροποι ή οι φροντιστές πως είναι το βέλτιστο συμφέρον του 

παιδιού; 

 Τι μου λέει ο νόμιμος κηδεμόνας ή άλλος εκπρόσωπος πως αισθάνεται/επιθυμεί το παιδί (να 

είμαι προσεκτικός/-ή ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών); 

 Ποιά είναι η άποψη των άλλων επαγγελματιών; 

 

Βήμα 3ο: Τι πιστεύω εγώ για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού; 

 Να λάβω υπόψη τις ανάγκες του παιδιού, με βάση την ηλικία/φύλο/κουλτούρα και όποιον άλλο 

παράγοντα, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας ή των καθυστερήσεων στην ανάπτυξη. 

  Να αναλογιστώ την προσωπική μου επαγγελματική εμπειρία και τις εμπειρίες άλλων, αλλά και 

τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού. 

  Ποιές είναι τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα γνωστά, πιθανά και δυνατά 

αποτελέσματα ή επιπτώσεις οποιωνδήποτε ενεργειών; 

 

Βήμα 4ο: Μετά τη λήψη μιας απόφασης, να μην ξεχάσω να μιλήσω στο παιδί γι’αυτήν. 

Οι συμμετέχοντες μπορεί να θέλουν να προσθέσουν σημειώσεις στη λίστα ελέγχου με βάση την 

εκπαίδευση και τις συζητήσεις τους με άλλους 
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Ε1.2Γ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Τι αναφέρει το νομικό πλαίσιο;   

Άρθρο 6 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του  Παιδιού: «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 παιδιού.» 

Τι σημαίνει αυτό; 

Τα κράτη έχουν υποχρέωση να προστατεύουν το  δικαίωμα του παιδιού στη ζωή, την επιβίωση  και 

την ανάπτυξη, θεσπίζοντας διατάξεις που ενεργά υποστηρίζουν τα  παιδιά να ζήσουν και να 

αναπτυχθούν, [ταυτόχρονα δε] αποτρέποντας, απαγορεύοντας και τιμωρώντας πράξεις επιζήμιες 

για τη ζωή των παιδιών, την  επιβίωση και την ανάπτυξή τους.   

Γιατί είναι σημαντικό; 

Είναι σημαντικό διότι αναγνωρίζει πως το παιδί  έχει εγγενές  δικαίωµα στη ζωή και κατά συνέπεια 

τα Συµβαλλόµενα Κράτη έχουν θεμελιώδη υποχρέωση να υποστηρίζουν την επιβίωση και την 

ευημερία του παιδιού, απέχοντας από ενέργειες οι οποίες βλάπτουν τη «ζωή» του παιδιού, ενώ 

παράλληλα βοηθούν ενεργά το παιδί να απολαμβάνει επιβίωση και πλήρη ανάπτυξη. 

Παραδείγματα 

- Ο Ποινικός Κώδικας ενός κράτους απαγορεύει την ανθρωποκτονία – αυτό είναι ένα 

παράδειγμα του πώς ένα κράτος μπορεί να αντιμετωπίσει την αφαίρεση της ζωής ενός 

παιδιού. 

- Η ειδική σήμανση απαιτεί από τους οδηγούς να μειώνουν την ταχύτητά τους κοντά στα 

σχολεία και στις παιδικές χαρές. 

- Ένα κράτος (πρέπει να) παρέχει ολοκληρωμένη, δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε όλα τα 

παιδιά. 

- Απαγορεύονται οι ισόβιες ποινές χωρίς την πρόβλεψη αναστολής. 

- Η αποστέρηση της ελευθερίας χρησιμοποείται μόνο ως μέτρο τελευταίας καταφυγής και 

για τη συντομότερη δυνατή χρονική περίοδο. 

- Η υλοποίηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τα παιδιά στα ιδρύματα με σκοπό τη 

διευκόλυνση της επανένταξής τους. 

Σημείωμα ως προς τις «αναπτυσσόμενες ικανότητες»: Η έννοια των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων 

(Άρθρο 5 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού) είναι επίσης σημαντική. 

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

κατά περίπτωση, 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 

παρέχουν, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, τον 
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προσανατολισμό και τις κατάλληλες συμβουλές για την άσκηση των δικαιωμάτων που του 

αναγνωρίζει η παρούσα Σύμβαση.» 

Η Επιτροπή των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει ερμηνεύσει τις «αναπτυσσόμενες 

ικανότητες» στο Γενικό Σχόλιο της υπ’αρ. 7, ένα απόσπασμα του οποίου παρατίθεται κατωτέρω. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες της Επιτροπής, ο σεβασμός στις αναπτυσσόμενες ικανότητες  ενός 

παιδιού περιλαμβάνει τη συνεχή στάθμιση των επιπέδων υποστήριξης και καθοδήγησης που 

προσφέρονται στο παιδί, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του, όπως και 

την ικανότητά του για αυτόνομη λήψη αποφάσεων και κατανόηση του βέλτιστου συμφέροντός 

του.  

- «Το Άρθρο 5 χρησιμοποιεί ως έναυσμα την έννοια των «αναπτυσσόμενων ικανοτήτων» 

ώστε να αναφερθεί στην διαδικασία της ωρίμανσης και της μάθησης, σύμφωνα με την 

οποία τα παιδιά αποκτούν σταδιακά γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κατανόησης για τα δικαιώματά τους και για το πώς 

αυτά μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα. Ο σεβασμός των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων 

των μικρών παιδιών είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση  των δικαιωμάτων τους και 

ιδιαιτέρως σημαντικός κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, εξαιτίας των γρήγορων 

αλλαγών στην σωματική, γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική λειτουργία των παιδιών, 

από την πρόωρη παιδική ηλικία έως τις απαρχές της σχολικής εκπαίδευσης. Το άρθρο 5 

περιέχει την αρχή ότι οι γονείς (και άλλοι) έχουν την ευθύνη να προσαρμόζουν συνεχώς τα 

επίπεδα στήριξης και καθοδήγησης που προσφέρουν σε ένα παιδί. Οι προσαρμογές αυτές 

λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα του παιδιού και τις επιθυμίες του, καθώς και τις 

ικανότητες του παιδιού για αυτόνομη λήψη αποφάσεων και την κατανόηση του τι είναι 

προς το συμφέρον του. Ενώ ένα μικρό παιδί γενικά έχει ανάγκη μεγαλύτερη υποστήριξη 

από ένα μεγαλύτερο παιδί, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές 

διαφοροποιήσεις στις ικανοτήτες των παιδιών της ίδιας ηλικίας και των τρόπων τους να 

αντιδρούν σε καταστάσεις. Οι αναπτυσσόμενες ικανότητες θα πρέπει να θεωρούνται ως μια 

θετική διαδικασία που επιτρέπει την περαιτέρω ενεργοποίηση και όχι να αποτελούν 

δικαιολογία για εφαρμογή αυταρχικών πρακτικών, που περιορίζουν την αυτονομία και την 

αυτο-έκφραση των παιδιών,  και η οποία παραδοσιακά δικαιολογείτο προβάλλοντας τη 

σχετική ανωριμότητα των παιδιών και την ανάγκη τους για κοινωνικοποίηση. Οι γονείς (και 

άλλοι) θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προσφέρουν «κατεύθυνση και καθοδήγηση» με  

παιδο-κεντρικό τρόπο, μέσω διαλόγου και παραδειγμάτων, με τρόπους που ενισχύουν την 

ικανότητα των μικρών παιδιών να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου 

του δικαιώματός στη συμμετοχή (άρθ. 12) και του δικαιώματός τους για ελευθερία σκέψης, 

συνείδησης και θρησκείας (άρθ. 14).»10 

Με απλά λόγια, η ιδέα πίσω από τις «αναπτυσσόμενες ικανοτήτες» είναι οτι διευκολύνει τα παιδιά 

να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα και με την πορεία της παιδικής τους ηλικίας. Η 

έννοια των «αναπτυσσόμενων ικανοτήτων» σχετίζεται άμεσα με τα ζητήματα της παιδικής 

ανάπτυξης, τα οποία συζητούνται στην Ενότητα  2 του παρόντος επιμορφωτικού σεμιναρίου.  

 

                                                             
10

 Επιτροπή των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Γενικό Σχόλιο υπ’αρ.7 “Implementing child rights in early 
childhood” CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), παρ.17. 
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Ε1.2Δ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ 

Τι αναφέρει το νομικό πλαίσιο;  

- Άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 

« 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 ανάλογα µε την ηλικία του και µε το 

βαθµό ωριµότητας 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.» 

Τι σημαίνει αυτό; 

Αυτό το άρθρο εννοεί πως όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ακουστούν για όλα τα ζητήματα 

που τα αφορούν, είτε σε συλλογικό είτε σε εξατομικευμένο επίπεδο.  

Το δικαίωμα ακρόασης συχνά συσχετίζεται με το δικαίωμα στη συμμετοχή, το οποίο αποκτά νόημα 

μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής. Για παράδειγμα, η φιλική προς το παιδί γλώσσα και το φιλικό 

προς το παιδί περιβάλλον μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να εκφράσει τις απόψεις του,  

κάνοντάς το να αισθανθεί μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια, αλλά και να προσαρμοστεί η εμπειρία, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού, αντί να εξαναγκάζεται το παιδί να συμμετέχει σε ένα 

αυστηρό, τυπικό και μη ευαισθητοποιημένο ως προς το ίδιο πλαίσιο. Το δικαίωμα ακρόασης 

«ενέχει» το δικαίωμα του παιδιού να ενημερώνεται, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχει και 

να έχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να το πράξει. Για παράδειγμα, ένα παιδί 

μπορεί να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αλλά εάν δεν καταλαβαίνει τις 

δικαστικές διαδικασίες, αυτό μπορεί να καταστεί σχεδόν αδύνατο. Τα παιδιά πρέπει να λαμβάνουν 

επαρκή στήριξη ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν, στο μέγιστο βαθμό, το δικαίωμά τους να 

ακούγονται. 

Οι προϋποθέσεις που θέτει το κείμενο «που έχει ικανότητα διάκρισης» και «ανάλογα µε την ηλικία 

του και µε το βαθµό ωριµότητάς του», δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αρνείται κανείς 

το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού. Δεν θα ήταν σωστό να καθοριστούν όρια ηλικίας για το 

δικαίωμα ακρόασης - αλλά, μάλλον, η ικανότητα των παιδιών θα πρέπει να εξετάζεται σε ατομικό 

επίπεδο (βλέπε ανωτέρω σχετικά με τις αναπτυσσόμενες ικανότητες). 

Γιατί είναι σημαντικό; 

Η συμμετοχή και το δικαίωμα ακρόασης είναι γνωστά ως κομμάτια των αρχών που διέπουν  τη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και είναι σημαντικά για πολλούς λόγους, μεταξύ των 

οποίων επειδή: 

- Είναι θεμελιώδη ως δικαιώματα 

- Επιτρέπουν την απόλαυση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα παιδιά 
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- Συνεισφέρουν στη συνολική αξιοπρέπεια και  ευημερία του παιδιού 

- Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και του μέλλοντος της κοινωνίας 

Παραδείγματα 

- Ένα παιδί κατηγορείται για τη διάπραξη αδικήματος. Υποστηρίζεται ώστε να συμμετέχει 

ουσιαστικά σε μια διαδικασία ακρόασης σχετικά με ένα αναμορφωτικό πρόγραμμα. Του 

δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει τη μετάνοιά του, αλλά και να εξηγήσει ως ένα βαθμό για 

ποιό λόγο συμπεριφέρθηκε κατ’αυτόν τον τρόπο. Αργότερα, ολοκληρώνει ένα κοινωνικό 

αναμορφωτικό πρόγραμμα, κατά το οποίο αντιμετωπίζει τις ρίζες/τα αίτια του κακού, και, 

μετά το πέρας του οποίου, δεν εμφανίζει υποτροπή. 

- Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροποποιεί το εθνικό πρόγραμμα σπουδών σε σχέση με τη 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά καλούνται να 

συμμετέχουν καθ’όλη τη διάρκεια των συναντήσεων και συζητήσεων, κατά τρόπο που 

λαμβάνει υπόψη την ηλικία και ωριμότητά τους και κάνουν πολυάριθμα σχόλια και 

προτάσεις που έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. 

Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα σπουδών είναι προσφορότερο ως προς τις ηλικίες στις 

οποίες απευθύνεται και τυγχάνει καλύτερης υποδοχής τόσο από τους καθηγητές όσο και 

από τους μαθητές. 

- Ένα παιδί είναι θύμα σεξουαλικής επίθεσης. Οδηγείται στο ιατρείο από τη μητέρα του, που 

πιστεύει πως κάτι δεν πάει καλά αλλά δεν ξέρει τι. Ο γιατρός στηρίζει το παιδί στο να 

εξηγήσει τι συνέβη και παραπέμπει το παιδί στις υπηρεσίες προστασίας. Ο κοινωνικός 

λειτουργός και ο αστυνομικός συνεργάζονται για να διευκολύνουν την κατάθεση στην 

αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας το παιδί κατορθώνει να εξηγήσει τι συνέβη με 

όρους και τρόπους με τους οποίους αισθάνεται άνετα. Το παιδί εμφανίζεται στο 

Δικαστήριο ως μάρτυρας, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, και υποστηρίζεται στο να 

καταθέσει μέσω  video-link. Όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι απευθύνονται στο 

παιδί με ευαισθησία και χωρίς την επίσημη ενδυμασία που θα φορούσαν σε μια τυπική 

διαδικασία. Το παιδί παρέχει τη μαρτυρία του και εξασφαλίζεται η καταδίκη του δράστη. 

Το παιδί είναι μόλις 5 ετών. 

 

Στη συνέχεια αυτού του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλύψουν 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πως να διευκολύνουν τη συμμετοχή του παιδιού, 

κάνοντας χρήση φιλικών προς το παιδί τεχνικών επικοινωνίας (Ενότητα 3) και διαμορφώνοντας 

φιλικά προς το παιδί περιβάλλοντα στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών (Ενότητα 4). 

Περιλαμβάνονται παραδείγματα διεθνών και περιφερειακών καλών πρακτικών στους τομείς 

αυτούς. 
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Ε1.3 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Αυτή η σελίδα αφέθηκε κενή ως χώρος σημειώσεων 
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Ε1.4 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Αυτή η σελίδα αφέθηκε κενή ως χώρος σημειώσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

Σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας του κινήματος για τα δικαιώματα του παιδιού 

1923 – Η Eglantyne Jebb, ιδρύτρια της ΜΚΟ “Save the Children”, στο Ηνωμένο Βασίλειο, συντάσσει 
τις σχετικές με τα δικαιώματα των παιδιών αρχές ως απάντηση στα δεινά των παιδιών μετά τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.11  

1924 – Η Κοινωνία των Εθνών υιοθετεί τις αρχές της Jebb ως “Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού.”12 Η Διακήρυξη είναι εφαρμόσιμη σε όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις. 

1934 – Οι υπογράφοντες τη Διακήρυξη συμφωνούν να ενσωματώσουν τις αρχές στο εσωτερικό 
τους δίκαιο.13  

1946 – Ιδρύονται τα Ηνωμένα Έθνη και η UNICEF.  

1948 – Υιοθετείται η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Δεύτερη 
Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού (προσθέτοντας πιο ξεκάθαρες προβλέψεις για την 
απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα [του παιδιού] να ζει με μια οικογένεια).14  

1959 – Υιοθετείται η Τρίτη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού15  

1960s και 1970s – Υπογράφονται διάφορες συνθήκες που άπτονται των δικαιωμάτων των παιδιών, 
μεταξύ των οποίων τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα16 και για τα 
Πολιτιστικά, Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (1976)17  και η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των Γυναικών (1980)18.  

1979 – Διεθνές Έτος του Παιδιού. Η Επιτροπή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συγκαλεί μια 
Ομάδα Εργασίας για να εργαστεί επάνω στη σύνταξη ενός σχεδίου Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
των Παιδιών.19  

1989 – Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ανοίγει προς υπογραφή και γίνεται το πλέον 
ταχύτερα και ευρύτερα επικυρωμένο διεθνές κείμενο στην ιστορία. 

2000 – Τα Προαιρετικά Πρωτόκολλα στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την εμπορία 
παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία και σε σχέση με την ανάμειξη των 
παιδιών σε ένοπλη σύρραξη ανοίγουν προς υπογραφή (μπαίνουν σε ισχύ το 2002). 

                                                             
11 Save the Children UK, “History”, διαθέσιμο στη δ/νση: http://www.savethechildren.org.uk/about-us/history 
12 UN Documents, “Geneva Declaration on the Rights of the Child”, διαθέσιμο στη δ/νση: http://www.un-
documents.net/gdrc1924.htm ). 
13 Αναφορά του Γενικού Γραμματέα, International Child Welfare Review, 1934, 30. Αναφέρεται στο Van Buren, 
Geraldine, The International Law on the Rights of the Child, Save the Children, 1995, σελ. 9. 
14 Child Rights Information Network, “Declaration on the Rights of the Child – 1948” διαθέσιμο στη δ/νση: 
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=1309  
15 G.A. res. 1386(XIV),(1959).  
16 G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, τέθηκε 
σε ισχύ 23.03.1976. 
17

 G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49,  
U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, τέθηκε σε ισχύ 03.01.1976. 
18

 G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, τέθηκε σε ισχύ 03.09.1981. 
19

 Audiovisual Library of International Law, “Convention on the Rights of the Child, New York, 20 November  
1989”, διαθέσιμο στη δ/νση: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/crc/crc.html  

http://www.savethechildren.org.uk/about-us/history
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=1309
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/crc/crc.html
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2011 – Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη διαδικασία 
επικοινωνίας [προσφυγής] ανοίξει προς υπογραφή (και τίθεται σε ισχύ μέσα στο 2014). 
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Επιλεγμένα αποσπάσματα από σχετικά κείμενα (για την προαιρετική άσκηση 1.4) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ Η.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (1989) 

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, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών η άλλων πεποιθήσεων 
του παιδιού ή των γονέων του ή των νόµιµων εκπροσώπων 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 εκφρασµένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, 
των νόµιµων εκπροσώπων του ή των µελών της οικογένειάς του. 
 
Άρθρο 3  

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

ιδιωτικούς οργανισµούς 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 προστασία 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 ότι αφορά τον αριθµό και την αρµοδιότητα του προσωπικού τους, 

καθώς και την ύπαρξη µιας κατάλληλης εποπτείας. 

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 παιδιού. 

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 παιδιού. Μια τέτοια απόφαση µπορεί να είναι 

αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγµα όταν οι γονείς κακοµεταχειρίζονται ή 
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παραµελούν το παιδί, ή όταν ζουν χωριστά και πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά µε τον τόπο 

διαµονής του παιδιού. 

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

ενδιαφερόµενα 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 η 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 Συµβαλλόµενο Κράτος δίνει, µετά από αίτηση, στους γονείς, στο παιδί ή, 

εάν χρειαστεί, σε ένα άλλο µέλος της οικογένειας τις ουσιώδες πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο 

όπου βρίσκονται το απόν µέλος ή τα απόντα µέλη της οικογένειας, έκτος εάν η αποκάλυψη των 

πληροφοριών αυτών θα είναι επιζήµια για την ευηµερία του παιδιού. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη 

φροντίζουν εξάλλου ώστε η υποβολή ενός τέτοιου αιτήµατος να µην επισύρει δυσµενείς συνέπειες 

για το ενδιαφερόµενο ή τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα. 

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 ανάλογα µε την ηλικία του και µε το βαθµό ωριµότητας 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 19 

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

εκπαιδευτικά µέτρα, 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.  

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 χαρακτηρισµό, 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 διαδικασίες δικαστικής 

παρέµβασης. 
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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 µέρους του Κράτους. 

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

την εθνική νοµοθεσία 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 συνέχειας στην εκπαίδευση του παιδιού, καθώς 

και η εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική και γλωσσολογική καταγωγή του. 

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 αξιοπρέπεια 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 ανάπηρα παιδιά που πληρούν τους απαιτούµενους όρους και σε 

αυτούς που τα έχουν αναλάβει, µιας βοήθειας προσαρµοσµένης στην κατάσταση του παιδιού και 

στις περιστάσεις των γονέων του ή αυτών στους οποίους τα έχουν εµπιστευθεί.  

3. Εν όψει των ειδικών αναγκών των ανάπηρων παιδιών, η χορηγούµενη σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου βοήθεια παρέχεται δωρεάν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, 

κατόπιν υπολογισµού των οικονοµικών πόρων 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 να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη και προσωπική τους 

ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτιστικής και πνευµατικής τους εξέλιξης.  

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

κατάλληλων πληροφοριών στον τοµέα της προληπτικής περίθαλψης και της ιατρικής, ψυχολογικής 

και λειτουργικής θεραπείας των ανάπηρων παιδιών, συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης και της 

πρόσβασής 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 αρµοδιότητες 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 
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αποκατάστασής αναπήρων. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν το ότι κανένα 

παιδί δεν θα στερείται το δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες 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 ανάπτυξη της στοιχειώδους περίθαλψης. γ) Να αγωνιστούν κατά 

της ασθένειας και της κακής διατροφής και µέσα στα πλαίσια της στοιχειώδους περίθαλψης, 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. 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 καθαριότητα του περιβάλλοντος και την πρόληψη των 

ατυχηµάτων και να βρίσκουν υποστήριξη στη χρήση των παραπάνω βασικών γνώσεων. στ) Να 

αναπτύξουν την προληπτική ιατρική φροντίδα, την καθοδήγηση των γονέων και την εκπαίδευση και 

τις υπηρεσίες του οικογενειακού προγραµµατισµού.  

3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέτρα για να 

καταργηθούν οι παραδοσιακές πρακτικές που βλάπτουν την υγεία των παιδιών. 

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

διεθνή συνεργασία, 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 27 

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο 

ζωής που να επιτρέπει τη σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του.  

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

ευθύνη της εξασφάλισης 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 υποστήριξης, 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 προσχώρηση σε διεθνείς συµφωνίες ή τη 

σύναψη τέτοιων συµφωνιών, καθώς και την υιοθέτηση κάθε άλλης κατάλληλης ρύθµισης 
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Άρθρο 28 

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, 

για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώµατος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των 

ευκαιριών: α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. β) 

Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων µορφών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και 

επαγγελµατικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και παίρνουν κατάλληλα 

µέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν 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 προσανατολισµό. 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 τρόπο 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 αυτόν, λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες 

των υπό ανάπτυξη χώρων. 

Άρθρο 32 

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

οικονοµική εκµετάλλευση 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 ανάπτυξη του.  

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

να εξασφαλίσουν 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 µία κατάλληλη ρύθµισή 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 σεξουαλικής 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 εµποδίσουν 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 απαγγέλλονται για παραβάσεις, τις 

οποίες έχουν διαπράξει πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών. 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 αξιοπρέπεια 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 προτιµότερο 

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

την οικογένειά 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 δεκαπέντε 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 δικαίου, 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, εκµετάλλευσης 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 προσωπικής 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: α) Κανένα παιδί να µην καθίσταται ύποπτο, να 

µην κατηγορείται και να µην καταδικάζεται για παράβαση του ποινικού νόµου λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων, που δεν απαγορεύονται από το εθνικό ή διεθνές δίκαιο κατά το χρόνο 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 

συµπαράσταση για την προετοιµασία και την παρουσίαση της υπεράσπισής του. III) Να κρίνεται η 

υπόθεση του χωρίς καθυστέρηση από µια αρµόδια, ανεξάρτητη και αµερόληπτη αρχή ή δικαστικό 

σώµα, σύµφωνα µε µία 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 συµφέρον 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 υπεράσπισης κάτω από συνθήκες ισότητας. V) Εάν κριθεί ότι παρέβη τον 

ποινικό νόµο, να µπορεί να προσφύγει κατ' αυτής της απόφασης και κατά οποιουδήποτε µέτρου 
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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. 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 εφαρµοζοµένων ειδικώς στα παιδιά που είναι ύποπτα, κατηγορούµενα ή 

καταδικασµένα για παράβαση του ποινικού νόµου και ιδιαίτερα: α) Τη θέσπιση ενός ελάχιστου 

ορίου ηλικίας κάτω απ' το οποίο τα παιδιά θα θεωρούνται ότι δεν έχουν την ικανότητα 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 κατάσταση τους και µε την παράβαση. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (2006) 

Άρθρο 3 – Γενικές Αρχές 

Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι: 

α.        ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των 

ατόμων, 

β.        η μη διάκριση,  

γ.  η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία,  

δ.  Ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως τμήματος 

της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας,  

ε.  η ισότητα ευκαιριών  

στ.  η προσβασιμότητα  

ζ.  η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

η.  ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και ο 

σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. 

  

Άρθρο 7 – Παιδιά με αναπηρία 

1.       Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να 

διασφαλίζουν την πλήρη απόλαυση, από τα παιδιά με αναπηρίες, όλων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά. 

2.    Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, το συμφέρον του παιδιού είναι 

πρωταρχικής σημασίας. 



© Coram Children’s Legal Centre 2016                       ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΕΛ. 37 

3.     Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να 

εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα, σχετικά με όλα τα θέματα που έχουν επιπτώσεις σε αυτά 

και ότι στις απόψεις τους δίδεται η οφειλόμενη βαρύτητα, σύμφωνα με την ηλικία και την 

ωριμότητά τους, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά και ότι τους παρέχεται βοήθεια σε σχέση με 

την αναπηρία τους και κατάλληλη για την ηλικία τους, ώστε να υλοποιήσουν αυτό το δικαίωμα. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (2010) 

Εναλλακτική Φροντίδα  

11. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την παροχή εναλλακτικής φροντίδας θα πρέπει να λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη της καταρχήν σκοπιμότητας να παραμένει το παιδί όσο το δυνατόν πιο κοντά στον 

τόπο της συνήθους κατοικίας του, προκειμένου να διευκολύνεται η επαφή και η πιθανή 

επανένταξή του στην οικογένειά του και να ελαχιστοποιείται  η αποδιοργάνωση της εκπαιδευτικής, 

πολιτιστικής και κοινωνικής του ζωής.  

12. Οι αποφάσεις που αφορούν παιδιά που τελούν υπό εναλλακτική φροντίδα, 

συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για εκείνα που τελούν υπό άτυπη φροντίδα, θα πρέπει να 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη σημασία της διασφάλισης σταθερής κατοικίας στα παιδιά και της 

κάλυψης της βασικής τους ανάγκης για ασφαλή και συνεχή σύνδεση με τους φροντιστές τους, με 

βασικό στόχο τη μονιμότητα γενικά. 

13. Τα παιδιά πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και πρέπει να 

απολαμβάνουν αποτελεσματική προστασία ενάντια στην κακοποίηση, παραμέληση και κάθε 

μορφής εκμετάλλευση, είτε από την πλευρά των φροντιστών, συνομηλίκων ή τρίτων προσώπων, σε 

οποιοδήποτε περιβάλλον φροντίδας και αν βρίσκονται.  

14. Η απομάκρυνση ενός παιδιού από τη φροντίδα της οικογενείας θα πρέπει να θεωρείται ως 

μέτρο τελευταίας καταφυγής και θα πρέπει, όταν αυτό είναι εφικτό, να είναι προσωρινή και κατά 

το δυνατόν σύντομης διάρκειας. Οι αποφάσεις για την απομάκρυνση θα πρέπει να 

επαναξετάζονται τακτικά και η επιστροφή του παιδιού στη γονική φροντίδα, όταν η αρχική αιτία 

απομάκρυνσης επιλυθεί ή εκλείψει, θα πρέπει να είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού,  

σύμφωνα και με την αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 49 παρακάτω. 

15. Η οικονομική και υλική φτώχεια, ή οι συνθήκες που μπορούν να αποδοθούν άμεσα και 

αποκλειστικά σε τέτοια φτώχεια, δεν θα πρέπει να αποτελούν ποτέ τη μόνη αιτιολογία για την 

απομάκρυνση ενός παιδιού από τη γονική φροντίδα, ή για την αποτροπή της επανένταξής του, 

αλλά θα πρέπει να σηματοδοτεί την ανάγκη παροχής κατάλληλης υποστήριξης  στην οικογένεια 

αυτή.  

16. Πρέπει να αποδίδεται προσοχή στην προώθηση και διαφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων 

που τελούν σε ιδιαίτερη συνάφεια με την κατάσταση των στερούμενων τη γονική φροντίδα 

παιδιών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην 

υγεία και σε άλλες βασικές υπηρεσίες, του δικαιώματος στην ταυτότητα, της ελευθερίας της 

θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της γλώσσας και της προστασίας της ιδιοκτησίας και άλλων 

κληρονομικών δικαιωμάτων. 
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ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ 

ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ: «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ» (1985) 

8. Η προστασία της ιδιωτικότητας 

8.1 Το δικαίωμα του ανηλίκου στην ιδιωτικότητα θα γίνεται σεβαστό σε όλα τα στάδια, 

προκειμένου να αποφεύγονται οι βλαπτικές συνέπειες της αδικαιολόγητης δημοσιότητας ή της 

διαδικασίας απόδοσης χαρακτηρισμών [«ταμπελοποίησης»]. 

8.2 Καταρχήν, δεν θα δημοσιοποιούνται πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην 

ταυτοποίηση ενός ανηλίκου δράστη. 

Σχολιασμός 

Ο κανόνας υπ’αρ. 8 τονίζει τη σημασία της προστασίας του δικαιώματος του ανηλίκου στην 

ιδιωτικότητα. Τα νεαρά άτομα είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στον στιγματισμό. Η εγκληματολογική 

έρευνα για τις διαδικασίες «ταμπελοποίησης» παρείχε αποδείξεις των διαφόρων επιβλαβών 

επιπτώσεων που απορέουν από τη μόνιμη αναγνώριση νεαρών ατόμων ως «παραβατών» ή 

«εγκληματιών». 

Ο κανόνας υπ’αρ. 8 δίνει έμφαση στη σημασία της προστασίας του ανηλίκου από τις δυσμενείς 

επιπτώσεις που μπορεί να έχει η δημοσιοποίηση πληροφοριών για την υπόθεσή τους από τα ΜΜΕ 

(για παράδειγμα, τα ονόματα των νεαρών, φερόμενων ή ήδη καταδικασθέντων, δραστών). Το 

ατομικό συμφέρον θα πρέπει, τουλάχιστον καταρχήν, να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται. (Το 

γενικό περιεχόμενο του κανόνα υπ’αρ. 8 εξειδικεύεται περαιτέρω στον κανόνα υπ’αρ.2 1.) 

10. Αρχική Επαφή 

10.1 Μετά τη σύλληψη ενός ανηλίκου, θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως οι γονείς ή ο κηδεμόνας 

του γι’αυτή και, όπου δεν είναι δυνατή η άμεση ειδοποίησή τους, οι γονείς ή ο κηδεμόνας θα 

ειδοποιούνται το συντομότερο δυνατόν. 

10.2 Δικαστής ή άλλος αρμόδιος εκπρόσωπος των αρχών ή σώμα, θα πρέπει δίχως καθυστέρηση να 

εξετάσει το ενδεχόμενο της απελευθέρωσης. 

10.3 Οι επαφές μεταξύ των οργάνων επιβολής του νόμου και του ανήλικου παραβάτη θα πρέπει να 

διαχειρίζονται με τρόπο που θα σέβεται τη νομική κατάσταση του ανηλίκου, θα προωθεί την 

ευημερία του και θα αποφεύγει την πρόκληση βλάβης σ’αυτόν, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 

των περιστάσεων της υπόθεσης. 

Σχολιασμός 

Ο κανόνας υπ’αρ. 10.1 περιέχεται καταρχήν στον κανόνα υπ’αρ. 92  των Πρότυπων Ελάχιστων 

Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων. 

Το ζήτημα της απελευθέρωσης (κανόνας 10.2) θα εξετάζεται δίχως καθυστέρηση από δικαστή ή 

άλλο αρμόδιο υπάλληλο. Ο τελευταίος μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο ή θεσμός με την 

ευρύτερη δυνατή του όρου έννοια, συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών συμβουλίων ή αστυνομικών 
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αρχών όταν αυτά ή αυτοί έχουν την εξουσία να απελευθερώσουν ένα συλληφθέν πρόσωπο. (Βλέπε 

επίσης το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθ.9, παρ.3) 

Ο κανόνας 10.3 ασχολείται με κάποιες θεμελιώδεις πτυχές των διαδικασιών και τη συμπεριφορά 

από την πλευρά της αστυνομίας και κάθε άλλου οργάνου επιβολής του νόμου σε υποθέσεις 

ανηλίκων παραβατών. Στο να «αποφεύγει την πρόκληση βλάβης» είναι ομολογουμένως ευέλικτη η 

διατύπωση και καλύπτει  πολλές περιπτώσεις πιθανής αλληλεπίδρασης (για παράδειγμα, την χρήση 

σκληρής γλώσσας, τη φυσική βία ή την έκθεση στο περιβάλλον). Η με οποιοδήποτε τρόπο ανάμιξη 

σε δικαστικές διαδικασίες για ανηλίκους μπορεί από μόνη της να είναι «επιβλαβής» για τον 

ανήλικο, έτσι, λοιπόν, η φράση να «αποφεύγει την πρόκληση βλάβης» θα πρέπει να ερμηνεύεται 

διασταλτικά, και, κατά συνέπεια, ως το να προκαλείται καταρχάς η μικρότερη δυνατή βλάβη στον 

ανήλικο, όπως επίσης και να αποφεύγεται κάθε πρόσθετη ή αδικαιολόγητη ζημία σ’αυτόν. Αυτό 

έχει ιδιαίτερη σημασία στην αρχική επαφή με τα όργανα επιβολής του νόμου, η οποία μπορεί να 

επηρεάσει βαθιά την στάση του ανηλίκου απέναντι στο Κράτος και την κοινωνία. Με άλλα λόγια, η 

επιτυχία κάθε μέλλουσας παρέμβασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τέτοιες αρχικές επαφές. Η 

συμπόνια και η ευγενική αποφασιστικότητα είναι σημαντικές σε τέτοιες καταστάσεις. 

11. Εκτροπή από την τυπική διαδικασία [Diversion] 

11.1 Θα εξετάζεται, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, η αντιμετώπιση των ανήλικων παραβατών χωρίς 

την καταφυγή σε τυπική δίκη από την αρμόδια αρχή, για την οποία γίνεται λόγος στον κανόνα 14.1, 

παρακάτω. 

11.2 Η αστυνομία, η εισαγγελία ή άλλες υπηρεσίες που ασχολούνται με υποθέσεις ανηλίκων 

εξουσιοδοτούνται να τακτοποιήσουν/κλείσουν τέτοιες υποθέσεις, κατά την κρίση τους, χωρίς 

προσφυγή σε επίσημη ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται για το 

σκοπό αυτό στο σχετικό νομικό σύστημα, αλλά και σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στους 

παρόντες Κανόνες. 

11.3 Οποιαδήποτε εκτροπή που αφορά την παραπομπή σε κατάλληλες κοινοτικές ή άλλες 

υπηρεσίες,  απαιτεί τη συναίνεση του ανηλίκου ή των γονέων ή του κηδεμόνα του, υπό την 

προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόφαση για παραπομπή μιας υπόθεσης υπόκειται σε έλεγχο από  

αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως. 

11.4 Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατά διακριτική ευχέρεια τακτοποίηση των υποθέσεων 

ανηλίκων, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να προβλεφθούν  κοινοτικά 

προγράμματα, όπως η προσωρινή εποπτεία και καθοδήγηση, μέθοδοι αποκατάστασης και  

αποζημίωσης των θυμάτων. 

Σχολιασμός 

Η εκτροπή από την τυπική διαδικασία [Diversion], που περιλαμβάνει την απομάκρυνση από τις 

διαδικασίες της ποινικής δικαιοσύνης και, συχνά, την ανακατεύθυνση σε κοινοτικές υπηρεσίες 

υποστήριξης, εφαρμόζεται ευρέως, τυπικά και άτυπα, σε πολλά νομικά συστήματα.  Αυτή η 

πρακτική χρησιμεύει στην παρεμπόδιση των αρνητικών συνεπειών των μετέπειτα ποινικών 

διαδικασιών του δικαίου των ανηλίκων (για παράδειγμα, το στίγμα της καταδίκης και της ποινής). 

Σε πολλές περιπτώσεις, η μη παρέμβαση θα ήταν η καλύτερη απάντηση. Ως εκ τούτου, η εξαρχής 

«εκτροπή», ακόμα και χωρίς την παραπομπή σε εναλλακτικές (κοινωνικές) υπηρεσίες μπορεί να 
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αποτελεί την ιδανική απάντηση. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν το παράπτωμα είναι μικρής 

βαρύτητας και όταν η οικογένεια, το σχολείο ή άλλος θεσμός άτυπου κοινωνικού ελέγχου έχουν 

ήδη αντιδράσει, ή είναι πιθανό να αντιδράσουν, με κατάλληλο και εποικοδομητικό τρόπο. 

Όπως αναφέρεται στον κανόνα 11.2, η εκτροπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεως από την αστυνομία, την εισαγγελία ή άλλες υπηρεσίες, όπως τα 

δικαστήρια, τα συμβούλια ή τις επιτροπές. Μπορεί να ασκηθεί από μια, περισσότερες ή και όλες τις 

αρχές, σύμφωνα με τους κανόνες και τις πολιτικές των σχετικών νομικών συστημάτων, αλλά και 

σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες. Δεν είναι απαραίτητο οτι ως λύση πρέπει να περιοριστεί σε 

ασήμαντες υποθέσεις και, κατ’αυτόν τον τρόπο, η εκτροπή μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό 

εργαλείο. 

Ο κανόνας 11.3 τονίζει τη σημαντική απαίτηση της εξασφάλισης της συναίνεσης του νεαρού 

παραβάτη (ή του γονέα ή του κηδεμόνα) στο προτεινόμενο μέτρο εκτροπής. (Η εκτροπή στην 

κοινωνική εργασία χωρίς τη συναίνεση των εμπλεκομένων θα παραβίαζε τις διατάξεις της 

Σύμβασης για την Κατάργηση της Αναγκαστικής Εργασίας.) Ωστόσο, αυτή η συναίνεση δεν θα 

έπρεπε να εκλαμβάνεται ως αδιαμφισβήτητη, καθώς θα μπορούσε μερικές φορές να δίνεται από 

απόλυτη απελπισία εκ μέρους του ανηλίκου. Ο κανόνας υπογραμμίζει οτι θα πρέπει να υπάρχει 

μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εξαναγκασμού και εκφοβισμού σε όλα τα 

επίπεδα της διαδικασίας εκτροπής από την τυπική διαδικασία. Οι ανήλικοι δεν θα πρέπει να 

αισθάνονται πίεση (για παράδειγμα, προκειμένου να αποφύγουν να παρουσιαστούν στο 

δικαστήριο) ή να πιέζονται για να συναινέσουν σε τέτοια εναλλακτικά προγράμματα. Επομένως, 

υποστηρίζεται πως πρέπει να προβλεφθεί πως θα γίνεται η αντικειμενική εκτίμηση της 

καταλληλότητας των «διαθέσεων» των ανήλικων παραβατών από μια «αρμόδια αρχή, κατόπιν 

αιτήσεως». (Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαφέρει από εκείνη που προβλέπεται στον κανόνα υπ’αρ. 

14.) 

Ο κανόνας 11.4 συστήνει να διερευνηθούν βιώσιμες εναλλακτικές αντί της ποινικής διαδικασίας 

που προβλέπει το δίκαιο των ανηλίκων, υπό τη μορφή της εκτροπής σε βασιζόμενα στις κοινότητες 

προγράμματα.  

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: 

«ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΡΙΑΝΤ» (1990) 

Γ. Κοινότητα 

32. Οι βασιζόμενες στις κοινότητες υπηρεσίες και τα προγράμματα, που ανταποκρίνονται στις 

ειδικές ανάγκες, τα προβλήματα, τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των νεαρών ατόμων και που 

προσφέρουν κατάλληλη συμβουλευτική και καθοδήγηση στους νέους και στις οικογένειές τους θα 

πρέπει να αναπτυχθούν ή να ενδυναμωθούν, όπου υπάρχουν. 

33. Οι κοινότητες θα πρέπει να παρέχουν ή να ενδυναμώσουν, όπου υπάρχουν, ένα ευρύ φάσμα 

βασιζόμενων στην κοινότητα μέτρων για νέους ανθρώπους , συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών 

κέντρων ανάπτυξης, εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στα ειδικά 

προβλήματα των παιδιών που διατρέχουν κοινωνικούς κινδύνους. Κατά την παροχή αυτών των 

βοηθητικών μέτρων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων. 
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34. Θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίζουν επαρκές 

καταφύγιο/επαρκή στέγαση για τους νέους ανθρώπους που δεν δύνανται πλέον να ζήσουν στο 

σπίτι τους ή που δεν έχουν σπίτια για να ζήσουν. 

35. Ένα φάσμα υπηρεσιών και βοηθητικών μέτρων θα πρέπει να παρέχονται για να 

αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που βιώνουν τα νεαρά άτομα, κατά τη μετάβασή τους στην ενήλικη 

ζωή. Αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικά προγράμματα για νεαρούς χρήστες 

ναρκωτικών ουσιών που δίνουν έμφαση στη φροντίδα, τη συμβουλευτική, τη βοήθεια και τις 

προσανατολιζόμενες στη θεραπεία παρεμβάσεις. 

36. Οι εθελοντικές οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες στους νέους θα πρέπει να λάβουν 

οικονομική και όχι μόνο υποστήριξη από τις Κυβερνήσεις και τους άλλους θεσμούς. 

… 

Δ. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

40. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διασφαλίζουν πως οι νέοι θα 

έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικό από από διάφορες εθνικές και διεθνείς πηγές. 

41. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  θα πρέπει να ενθαρρύνονται να απεικονίζουν τη θετική συμβολή 

νεαρών ατόμων στην κοινωνία. 

42. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διαδίδουν πληροφορίες για την 

ύπαρξη υπηρεσιών, εγκαταστάσεων και ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους στην κοινωνία. 

43. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά, και τα μέσα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου 

ειδικά, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ελαχιστοποιήσουν τα απεικονιζόμενα επίπεδα 

πορνογραφίας, ναρκωτικών και βίας και να απεικονίζουν με δυσμένεια τη βία και την 

εκμετάλλευση, όπως και να αποφεύγουν την ταπεινωτική και εξευτελιστική παρουσίαση ιδιαίτερα 

των παιδιών, των γυναικών και των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και να προωθούν αρχές και 

ρόλους ισότιμους. 

44. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να γνωρίζουν για τον εκτενή κοινωνικό τους ρόλο και 

ευθύνη, όπως και για την επιρροή τους, στις επικοινωνίες τους σχετικά με την κατάχρηση  αλκοόλ 

και ναρκωτικών ουσιών. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για την αποτροπή της χρήσης 

των ναρκωτικών ουσιών, μεταδίδοντας συνεπή μηνύματα μέσω μιας ισορροπημένης προσέγγισης. 

Θα πρέπει να προωθείται η υλοποίηση αποτελεσματικών εκστρατειών ενημέρωσης κατά των 

ναρκωτικών, σε όλα τα επίπεδα. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ Η.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΟΥΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: «ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣ» (1990)  

Ε. Εκπαίδευση, επαγγελματική επιμόρφωση και εργασία 

38.Κάθε ανήλικος που βρίσκεται στην ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δικαιούται 
εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και στις ικανότητες του, σχεδιασμένης με 
σκοπό την κοινωνική του επανένταξη. Αυτή η εκπαίδευση παρέχεται εκτός του καταστήματος 
κράτησης σε κοινοτικά σχολεία αν αυτό είναι δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση, από ειδικευμένους 
δασκάλους μέσω προγραμμάτων ενσωματωμένων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας ώστε, 
μετά την απόλυση, οι ανήλικοι να μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους χωρίς δυσκολία. 
Ειδική προσοχή πρέπει να αποδοθεί από την διεύθυνση του καταστήματος κράτησης στην 
εκπαίδευση των αλλοδαπών ανηλίκων ή των ανηλίκων με ειδικές πολιτιστικές ή εθνικές ανάγκες. Οι 
ανήλικοι που είναι αναλφάβητοι ή έχουν προβλήματα στην εκμάθηση δικαιούνται ειδικής 
εκπαίδευσης. 
 
39. Οι ανήλικοι που βρίσκονται σε ηλικία μεγαλύτερη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 
επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους πρέπει να μπορούν και να ενθαρρύνονται να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την πρόσβασή τους σε 
κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
 
40. Τα διπλώματα ή τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης που χορηγούνται στους ανήλικους κατά την 
διάρκεια κράτησής τους δεν περιέχουν σε καμμία περίπτωση ένδειξη ότι η ανήλικος στερήθηκε της 
προσωπικής του ελευθερίας. 
 
41. Κάθε σωφρονιστικό κατάστημα παρέχει πρόσβαση σε βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά βιβλία καθώς και περιοδικά κατάλληλα για ανήλικους, που πρέπει 
να ενθαρρύνονται και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν.  
 
42. Κάθε ανήλικος δικαιούται επαγγελματικής επιμόρφωσης σε αντικείμενα που μπορούν να τον 
προετοιμάσουν για την μελλοντική του απασχόληση. 
 
43. Με ειδική αναφορά στην κατάλληλη επαγγελματική επιλογή και στις προϋποθέσεις της 
θεσμικής διοίκησης, παρέχεται στους ανήλικους η δυνατότητα να επιλέγουν την μορφή της 
εργασίας που επιθυμούν να απασχοληθούν.  
 
44. Όλα τα εθνικά και διεθνή κριτήρια προστασίας της παιδικής εργασίας και των νεαρών 
εργαζομένων εφαρμόζονται και στους ανήλικους που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας. 
 
45. Όταν είναι δυνατόν, παρέχεται στους ανήλικους η ευκαιρία να εργάζονται επ' αμοιβή, στο 
μέτρο του δυνατού στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας, ως συμπλήρωμα στην επαγγελματική τους 
επιμόρφωση προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα ανεύρεσης κατάλληλης εργασίας όταν θα 
επιστρέψουν στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Ο τύπος της εργασίας πρέπει να είναι τέτοιας μορφής 
ώστε να παρέχεται η κατάλληλη επιμόρφωση που θα είναι ωφέλιμη για τους ανήλικους μετά την 
απόλυσή τους από τα καταστήματα κράτησης. Η οργάνωση και οι μέθοδοι της εργασίας που 
παρέχεται στα καταστήματα κράτησης πρέπει να ομοιάζει στο μέτρο του δυνατού στην οργάνωση 
και τις μεθόδους της εργασίας εκτός του καταστήματος, ώστε να προετοιμάζονται οι ανήλικοι για 
τις συνθήκες κανονικής επαγγελματικής ζωής. 
 
46. Κάθε ανήλικος που απασχολείται δικαιούται δίκαιης αμοιβής. Το συμφέρον των ανηλίκων και η 
επαγγελματική τους επιμόρφωση δεν εξαρτώνται από το κέρδος που αποκομίζει το σωφρονιστικό 
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κατάσταση ή τρίτο μέρος. Μέρος των κερδών του ανήλικου αποταμιεύεται ώστε να αποτελεί το  
χρηματικό ποσό που θα του παραδοθεί όταν απολυθεί. Ο ανήλικος δικαιούται να χρησιμοποιήσει 
τα χρήματα που κερδίζει για την αγορά αγαθών προσωπικής του χρήσης ή για να αποζημιώσει το 
θύμα του εγκλήματος που διέπραξε ή για να τα αποστείλει στην οικογένειά του ή σε άλλα πρόσωπα 
εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος. 
 

Ι. Επικοινωνία με το ευρύτερο περιβάλλον 

59. Παρέχεται κάθε μέσο για να εξασφαλισθεί ότι οι ανήλικοι έχουν την κατάλληλη επικοινωνία με 
το ευρύτερο, εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος, περιβάλλον, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του δικαιώματος τους σε δίκαιη και ανθρώπινη μεταχείριση και είναι 
ουσιαστικό για την προετοιμασία επιστροφής τους στην κοινωνία. Επιτρέπεται στους ανήλικους να 
επικοινωνούν με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και άλλα πρόσωπα ή αντιπροσώπους 
σοβαρών οργανώσεων εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος, να εγκαταλείπουν το 
σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να επισκεφθούν το σπίτι τους και την οικογένειά τους και 
να λαμβάνουν ειδική άδεια για να εγκαταλείπουν το σωφρονιστικό κατάστημα για λόγους 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής επιμόρφωσης ή για άλλους σημαντικούς λόγους. Εφόσον ο ανήλικος 
εκτίει ποινή, ο χρόνος που διανύεται εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος υπολογίζεται ως 
χρόνος της έκτισης της ποινής. 
 
60. Κάθε ανήλικος δικαιούται να δέχεται τακτές και ελεύθερες επισκέψεις, κατ' αρχήν μια φορά την 
εβδομάδα και όχι λιγότερο από μια φορά τον μήνα, σε συνθήκες που εξασφαλίζουν την ανάγκη του 
ανήλικου για ιδιωτική ζωή, επικοινωνία και απεριόριστη επικοινωνία με την οικογένεια και τον 
συνήγορο υπεράσπισης. 
 
61. Κάθε ανήλικος δικαιούται να επικοινωνεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς τουλάχιστον δύο φορές την 
εβδομάδα με πρόσωπο της επιλογής του, εκτός αν υπάρχει νόμιμα επιβεβλημένος περιορισμός: 
του παρέχεται κάθε υποστήριξη προκειμένου να ασκεί πραγματικά αυτό το δικαίωμα. Κάθε 
ανήλικος δικαιούται να παραλαμβάνει αλληλογραφία. 
 
62. Οι ανήλικοι δικαιούνται τακτής ενημέρωσης για την επικαιρότητα, διαβάζοντας εφημερίδες, 
περιοδικά και άλλες εκδόσεις, έχοντας πρόσβαση στα ραδιο-τηλεοπτικά προγράμματα και στον 
κινηματογράφο καθώς και με επισκέψεις αντιπροσώπων νόμιμων οργανώσεων ή οργανισμών που 
ενδιαφέρουν τον ανήλικο. 
 

Κ. Περιορισμοί στο φυσικό εξαναγκασμό και στην χρήση βίας 

63. Η προσφυγή σε μέσα φυσικού εξαναγκασμού και χρήσης βίας για οποιοδήποτε λόγο 
απαγορεύεται εκτός από την περίπτωση που αποτυπώνεται στον κανόνα 64 παρακάτω. 
 
64. Μέσα εξαναγκασμού και βίας δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
όλοι οι άλλοι μέθοδοι ελέγχου εφαρμόσθηκαν και απέτυχαν και μόνο εφόσον επιτρέπεται ρητά και 
διευκρινίζεται από τον νόμο και από τους κανονισμούς. Η χρήση τους δεν πρέπει να είναι 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική, και εφαρμόζονται για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Με 
διαταγή του διευθυνή του σωφρονιστικού καταστήματος, τα μέσα αυτά δυνατόν να επιβληθούν 
προκειμένου να αποτραπεί αυτο-τραυματισμός των ανηλίκων, ο τραυματισμός άλλων ανηλίκων και 
για την προστασία της περιουσίας από σοβαρές καταστροφές. Στις περιπτώσεις αυτές ο διευθυντής 
υποχρεούται να συμβουλεύεται το ιατρικό και το υπόλοιπο ενδιαφερόμενο προσωπικό και να 
αναφέρει στην ανώτερη διοικητική αρχή. 
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65. Απαγορεύεται στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων η κατοχή και η χρήση όπλων 
από το προσωπικό. 
 

Λ. Πειθαρχικές διαδικασίες 

66.Κάθε πειθαρχικό μέτρο και διαδικασία αποσκοπούν στην διατήρηση της ασφαλούς και της 
τακτικής κοινοτικής ζωής και συμβιβάζονται με την αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας του 
ανήλικου και των θεμελιωδών στόχων της φροντίδας που παρέχεται στον ανήλικο στο 
σωφρονιστικό κατάστημα, υπαγορευόμενοι από αίσθημα δικαιοσύνης, αυτοσεβασμού και 
σεβασμού των βασικών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου. 
… 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΤΩΝ Η.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΘΥΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ (2005) 

III. Αρχές  

8. … (α) Αξιοπρέπεια. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και πολύτιμο ανθρώπινο ον και ως τέτοιο θα 

πρέπει να γίνονται σεβαστά και να προστατεύουνται η ατομική του αξιοπρέπεια, οι ειδικές του 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και η ιδιωτική του ζωή·  

(β) Μη διάκριση. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα σε δίκαιη και ίση μεταχείριση, ανεξαρτήτως της 

φυλής του ή αυτής του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του, της εθνικότητας, του χρώματος της 

επιδερμίδας, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της 

εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής του καταγωγής, της περιουσίας, της αναπηρίας, της γέννησης ή 

άλλης κατάστασής του· 

(γ) Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Ενώ θα πρέπει να διαφυλάττονται τα δικαιώματα των 

κατηγορουμένων και των καταδικασμένων παραβατών, κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να λαµβάνεται 

πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα στην προστασία και 

σε ευκαιρίες για αρμονική ανάπτυξη… 

…  

(δ) Δικαίωμα στη συμμετοχή. Κάθε παιδί έχει, με την επιφύλαξη του εθνικού δικονομικού δικαίου, 

το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις, τις γνώμες και πεποιθήσεις του ελεύθερα, με τα δικά του 

λόγια, και να συμβάλλει ιδιαίτερα στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή του, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνονται κατά τις όποιες δικαστικές διαδικασίες, και 

[επίσης, έχει το δικαίωμα] να λαμβάνονται αυτές οι απόψεις του υπόψη ανάλογα με τις 

δυνατότητες, την ηλικία, την πνευματική ωριμότητα και την εξελισσόμενη ικανότητά του. 

V. Το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και συμπονετική μεταχείριση  

10. Στα παιδιά θύματα και μάρτυρες θα πρέπει να συμπεριφέρονται με προστατευτικότητα και 

ευαισθησία, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική 
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τους κατάσταση και τις άμεσες ανάγκες, την ηλικία, το φύλο, την αναπηρία και το επίπεδο 

ωριμότητας τους και με απόλυτο σεβασμό στη σωματική, πνευματική και ηθική τους ακεραιότητα.  

11. Σε κάθε παιδί θα πρέπει να συμπεριφέρονται ως σε άτομο με ξεχωριστές ανάγκες, επιθυμίες 

και αισθήματα.   

12. Η παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή ενός παιδιού θα πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη 

απαιτούμενη την ίδια στιγμή που διατηρούνται υψηλές προδιαγραφές στη συλλογή αποδεικτικών 

στοιχείων, προκειμένου να διασφαλίζονται δίκαια και ισότιμα αποτελέσματα από την δικαστική 

διαδικασία.  

13. Με το σκοπό της αποφυγής πρόκλησης επιπλέον ταλαιπωρίας στο παιδί, οι καταθέσεις, 

εξετάσεις και άλλες μορφές έρευνας θα πρέπει να διενεργούνται από εκπαιδευμένους 

επαγγελματίες, οι οποίοι ενεργούν με ευαίσθητο, επιδεικνύοντα σεβασμό και ενδελεχή τρόπο.  

14. Όλες οι αλληλεπιδράσεις που περιγράφονται σ’αυτές τις Κατευθυντήριες Γραμμές θα πρέπει να 

διενεργούνται με ένα ευαισθητοποιημένο ως προς το παιδί τρόπο σε περιβάλλον κατάλληλο να 

εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού, σύμφωνα και με τις δυνατότητες, την ηλικία, την 

πνευματική του ωριμότητα και την αναπτυσσόμενη ικανότητά του. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν 

χώρα σε μια γλώσσα την οποία το παιδί κατανοεί και χρησιμοποιεί. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (1990) 

Ειδικές διατάξεις 

9. Τα όργανα επιβολής του νόμου δεν θα χρησιμοποιούν πυροβόλα όπλα εναντίον προσώπων, 

παρά σε αυτοάμυνα ή σε υπεράσπιση τρίτων έναντι επικείμενης απειλής θανάτου ή σοβαρού 

τραυματισμού, για την αποτροπή της διάπραξης ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος που αφορά σε 

σημαντική απειλή της ζωής κάποιου, για τη σύλληψη προσώπου που παρουσιάζει τέτοιον κίνδυνο 

και αντιστέκεται κατά της αρχής τους, ή για την αποτροπή της διαφυγής τους, και μόνο όταν 

λιγότερο ακραία μέσα είναι ανεπαρκή για την επίτευξη των στόχων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, 

εσκεμμένη θανατηφόρος χρήση πυροβόλων όπλων μπορεί να γίνει μόνο όταν είναι απολύτως 

αναπόφευκτη και προκειμένου για την προστασία της ζωής. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (1990) 

Ρόλος στις ποινική διαδικασία 

10. Το γραφείο των εισαγγελέων θα διαχωρίζεται αυστηρά  από τις δικαστικές λειτουργίες. 

11. Οι εισαγγελείς θα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην ποινική διαδικασία, που θα περιλαμβάνει 

την έναρξη της ποινικής δίωξης και, όπου επιτρέπεται από το νόμο ή συνάδει με την τοπική 

πρακτική, κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος, έλεγχο της νομιμότητας των ερευνών αυτών, 
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επίβλεψη της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και άσκηση άλλων λειτουργιών εκ μέρους 

τους, με την ιδιότητα των εκπροσώπων του δημοσίου συμφέροντος. 

12. Οι εισαγγελείς θα εκτελούν, σύμφωνα με το νόμο, τα καθήκοντά τους δίκαια, με συνέπεια και 

ταχύτητα, θα σέβονται και θα προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα υπερασπίζονται τα 

δικαιώματα του ανθρώπου, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση της προσήκουσας διαδικασίας και 

στην ομαλή λειτουργία του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (1985)  

Ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος 

1. Την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος  πρέπει να εγυάται το Κράτος και αυτή πρέπει επίσης 

να κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα ή το δίκαιο της χώρας. Είναι καθήκον όλων των κυβερνητικών 

και άλλων θεσμών  να σέβονται και να τηρούν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. 

2. Το δικαστικό σώμα θα αποφασίζει για τα ζητήματα που φέρονται ενώπιόν του με αμεροληψία, 

επί τη βάσει πραγματικών περιστατικών και σύμφωνα με το νόμο, χωρίς περιορισμούς, ανάρμοστες 

επιρροές, αντιπαροχές, πιέσεις, απειλές ή παρεμβολές, άμεσες ή έμμεσες, από οποιαδήποτε 

κατεύθυνση ή για οποιοδήποτε λόγο.   

3. Η δικαστική εξουσία θα είναι αρμόδια επί όλων των ζητημάτων δικαστικής φύσης και θα έχει 

αποκλειστική εξουσία να αποφασίζει αν ένα ζήτημα που φέρεται ενώπιον της, προκειμένου να 

εκδώσει απόφαση επ’αυτού, είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως ορίζονται από το νόμο.  

4. Δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη παρέμβαση στο έργο της 

δικαιοσύνης, ούτε οι δικαστικές αποφάσεις των δικαστηρίων να υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η 

αρχή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της δικαστικής αναθεώρησης ή της διαμεσολάβησης ή της 

μετατροπής, από τις αρμόδιες αρχές , των ποινών που επιβάλλονται από το δικαστικό σώμα, 

σύμφωνα με το νόμο. 

5. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να δικαστεί από τα συνήθη [κοινά] δικαστήρια, με τη χρήση  

καθιερωμένων νομικών διαδικασιών. Δεν θα πρέπει να ιδρύονται δικαστήρια που δεν 

χρησιμοποιούν τις νομικά θεσμοθετημένες διαδικασίες και όπου θα μετατίθεται η ανήκουσα στα 

συνήθη δικαστήρια δικαιοδοσία. 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ (1950) 

Άρθρο 3 – Απαγόρευση των βασανιστηρίων 

Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν απανθρώπους ή 

εξευτελιστικάς.  

Άρθρο 8 – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής  
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1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας 

του και της αλληλογραφίας του.  

2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, 

εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν 

δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, 

την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών 

παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιω- μάτων και 

ελευθεριών άλλων.  

Άρθρο 10 – Ελευθερία Έκφρασης 

1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει 

την ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληρο- φοριών ή ιδεών, άνευ 

επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρον δεν κωλύει τα Κράτη από 

του να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις ραδιοφωνίας κινηματογράφου ή τηλεο- ράσεως εις 

κανονισμούς εκδόσεως αδειών λειτουργίας.  

2. Η άσκησις των ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθύνας δύναται να υπαχθή 

εις ωρισμένας διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, προβλεπομένους υπό του νόμου και 

αποτελούντας αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν ασφάλειαν, την εδαφικήν 

ακεραιότητα ή την δημοσίαν ασφάλειαν την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, 

την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, την προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων των 

τρίτων, την παρεμπόδισιν της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλισιν του 

κύρους και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας.  

 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2000) 

Άρθρο 24 - Δικαιώματα του παιδιού 

1.   Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή 

διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά 

με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά 

τους. 

2.   Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από 

ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του 

παιδιού. 

3.   Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας επαφές με 

τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του. 
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

- UNICEF, Εγχειρίδιο Εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

http://www.unicef.org/publications/index_43110.html  

- Ιστοσελίδα της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx  

- Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια 

φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη (2010)  

Ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη, 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/default_en.asp  

- Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την Προώθηση και Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού (2007) 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf  

- Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη προστασία του παιδιού από την 

Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση (2007)  

https://www1.umn.edu/humanrts/instree/COE_child_protection_no-201.html  

- Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 10 της Επιτροπής των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού αναφορικά με 

τα δικαιώματα των παιδιών στη δικαιοσύνη για τους ανήλικους (2007) 

- Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 12 της Επιτροπής των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού επί του 

δικαιώματος ακρόασης του παιδιού (2009) 

- Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 13 της Επιτροπής των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού αναφορικά με 

το δικαίωμα του παιδιού επί της ελευθερίας ενάντια σε κάθε μορφή βίας (2011) 

- Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 14 της Επιτροπής των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού αναφορικά με 

το δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του 

(2013) 

Όλα τα Γενικά Σχόλια της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού διατίθενται στη δ/νση: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID

=5&DocTypeID=11 

http://www.unicef.org/publications/index_43110.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/default_en.asp
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/COE_child_protection_no-201.html

