
ΜΑΘΕ 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ςΟΥ 



Ομάδες  

  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Φαρφαρά Ειρήνη, Τζόι Ελέζι, Παπαδημητρίου Νίκος 

 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Σταματέλου Χαρά, Ψύλλα Σοφία,Αποστολόπουλος Δημήτρης, Γαλάνης Κώστας  

 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ 
Καραμανιάν Στέφανος, Σαραντάκος Ηλίας, Χρηστάκης Φίλιππος 

 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ 
Σαγρής Αλέξανδρος, Πρώϊος Δημήτρης, Φουφόπουλος Δημήτρης 

 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Μιχάλαινας Παναγιώτης, Μουτάφης Ιωάννης, Βασιλακούδης Βασίλης 

 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 
Τασούκας Δημήτρης, Σταθόγαμβρου Ναταλία, Χατζή Βαρβάρα, Σκάγκου Ευγενία 

 

 

 

 

 



Τα Δικαιώματα του Παιδιού 
Φαρφαρά Ειρήνη, Τζόι Ελέζι, Παπαδημητρίου Νίκος 



ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989 και 
τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 1990.  

 

Μέχρι σήμερα έχει  
κυρωθεί από 193 χώρες. 
Στην Ελλάδα κυρώθηκε 
στις 2 Δεκεμβρίου του 
1992 με τον Ν.2101/92. 

 



Δικαιώματα παιδιού σε  

 Παιδεία : Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη δωρεάν 
εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και σε ίσες 
ευκαιρίες απέναντι σε όλους τους συμμαθητές τους. 

 Εργασία: Κάθε παιδί απαγορεύεται να συμμετέχει σε 
οποιαδήποτε επικίνδυνη εργασία ή οικονομική 
εκμετάλλευση, εκτός και αν είναι ηλικίας 15 και πάνω και 
εργάζεται με τη θέλησή του. 

 Ψυχαγωγία: Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να 
παίζουν και να ξεκουράζονται από τις άλλες εργασίες και 
αρμοδιότητές τους. Αλλά πάντα με μέτρο. 

 Υγεία; Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη παροχή δωρεάν 
υπηρεσιών υγείας. 

 Φροντίδα; Κάθε παιδί πρέπει να δέχεται φροντίδα και αγάπη 
από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του, οι οποίοι πρέπει να του 
συμπαραστέκονται στις δύσκολες καταστάσεις να το αγαπούν 
και να το προστατεύουν από τυχόν κινδύνους. 

 Πόλεμο; Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποχρεούται να 
συμμετάσχει σε τυχόν εχθροπραξίες εφόσον είναι κάτω των 15 
ετών. 
 



Επιπλέον Δικαιώματα 

 Κάθε παιδί πρέπει να ζει σε ασφαλές περιβάλλον, με 
αξιοπρέπεια που να βοηθάει στην ανάπτυξη του 
σωματικά, ψυχικά, ηθικά, πνευματικά και κοινωνικά. 

     Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα ικανοποιητικής 
διατροφής, στέγασης, ψυχαγωγίας και ιατρικής 
περίθαλψης. 

     Κάθε παιδί που μειονεκτεί σωματικά ή 
πνευματικά έχει δικαίωμα σε ιδιαίτερη μεταχείριση 
από το κοινωνικό περιβάλλον.  

    Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην παροχή αγάπης και 
φροντίδας. 



   
 
 
 
 
 

Σωματική και 
Ψυχολογική Κακοποίηση 

 

Παιδιά στρατιώτες στα 
πεδία των μαχών 
 
 
 
 
 

Σεξουαλική Κακοποίηση 

Παιδική 
Εργασία σε 
ορυχεία 

 

 

 

 

 

 



Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση 
Σταματέλου Χαρά, Ψύλλα Σοφία,Αποστολόπουλος Δημήτρης, Γαλάνης Κώστας  

 

 

 



 

 



Το Δικαίωμα στην Έκφραση 
Καραμανιάν Στέφανος, Σαραντάκος Ηλίας, Χρηστάκης Φίλιππος 

 

 

 



Λίγα λόγια για το Δικαίωμα στην 
Έκφραση 

1) Χωρίζεται σε τρία μέρη. 
 Σύμωνα με τον Τζον Μίλτον, ο οποίος ήταν άγγλος ποιητής του 17ου 
αιώνα, το δικαίωμα της έκφρασης χωρίζεται σε τρία μέρη,στο δικαίωμα 
στην αναζήτηση πληροφοριών και ιδεών, στο δικαίωμα στην λήψη 
πληροφοριών και ιδεών και στο δικαίωμα στην διάδοση πληροφοριών 
και ιδεών. 

2) Που συναντάμε το Δικαίωμα στην Έκφραση. 
 
 Η ελευθερία της έκφρασης υπάρχει σε όλα τα δημοκρατικά συντάγματα 
του πολιτισμένου κόσμου, ως ένα από τα βασικότερα δικαιώματα του 
ανθρώπου. 

3) Η ορολογία του Δικαιώματος στην Έκφρασή. 
 Η ελευθερία της έκφρασης είναι το πολιτικό δικαίωμα να ικανοποιεί 
κανείς τις απόψεις και τις ιδέες του, χρησιμοποιώντας το σώμα και την 
ιδιοκτησία του, προς όποιον είναι πρόθυμος να τα δεχτεί. Επιπρόσθετα, 
ο όρος ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει κάθε πράξη αναζήτησης, 
παραλαβής και μεταδοσης πληροφοριών ή ιδεών, ανεξάρτητα από το 
μέσο που χρησιμοποιείται. 

 

 

 



Σαγρής Αλέξανδρος, Πρώϊος Δημήτρης, Φουφόπουλος Δημήτρης 

 

Το Δικαίωμα στη Δίκη  



Άρθρο 14- Δικαίωμα στη Δίκη 

 1. Όλοι είναι ίσοι ενώπιον των δικαστηρίων. Κάθε πρόσωπο έχει το 

δικαίωμα, η υπόθεσή του να δικαστεί δίκαια και δημόσια από 

αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει 

συσταθεί με νόμο, το οποίο θα αποφασίσει για το βάσιμο κάθε 

κατηγορίας που έχει απαγγελθεί εναντίον του, καθώς και για 

αμφισβητήσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αστικού χαρακτήρα.  

   

 

 



Είµαστε Πάντα Αθώοι Μέχρι Αποδείξεως 
του Εναντίου 
 
 Κάθε κατηγορούµενος 

για ποινικό αδίκηµα 
πρέπει να θεωρείται 
αθώος, έως ότου 
διαπιστωθεί η ενοχή του 
σύµφωνα µε το νόµο σε 
δημόσια δίκη, κατά την 
οποία θα του έχουν 
εξασφαλιστεί όλες οι 
απαραίτητες εγγυήσεις 
για την υπεράσπισή του. 
 



 Εγγυήσεις  

 

 

 
 

 

 

Γλώσσα 

(συνδρομή 

μεταφραστή) 
 

Χρόνος 

προετοιμασίας για 

την υπεράσπισή 

του και για την 

επικοινωνία με το 

δικηγόρο της 

επιλογής του. 

Να δικάζεται 

χωρίς 

αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση. 
 

Να μην εξαναγκάζεται 

να καταθέσει εναντίον 

του εαυτού του ή να 

ομολογήσει την ενοχή 

του. 
 



ΟΧΙ   ΣΤΗΝ     ΑΔΙΚΗ  ΚΡΑΤΗΣΗ 

 

 Κανείς δεν µπορεί να συλλαµβάνεται, να κρατείται ή 
να εξορίζεται αυθαίρετα.Όλοι έχουν το δικαίωμα να 
μη φυλακίζονται άδικα ή να μην απομακρύνονται 
άδικα από τη χώρα τους.  

 



Το Δικαίωμα στην Ιδιωτική Ζωή 
Μιχάλαινας Παναγιώτης, Μουτάφης Ιωάννης, Βασιλακούδης Βασίλης 

 



Ιδιωτική Ζωή 

 Η αξία της ιδιωτικότητας έγκειται στην ικανότητα 
της να παρέχει στο πρόσωπο αμυντική προστασία 
από κάθε παρέμβαση στον ιδιωτικό του χώρο, 
που στοχεύει στον περιορισμό της ελευθερίας του.  

 



Καθιστά το πρόσωπο ελεύθερο, αυτόνομο και ανεξάρτητο 
στη συγκρότηση του εαυτού του. 

 



Τεχνολογία= Εχθρός Ιδιωτικότητας 

Η σύγχρονη όμως τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία της 
«επώνυμης» πληροφορίας. 

Επεξεργάζεται, συγκρίνει, ταυτοποιεί πληροφορίες, 
διασπώντας την ιδιωτικότητά του ανθρώπου. 

 



Το Δικαίωμα στη Ζωή 
Τασούκας Δημήτρης, Σταθόγαμβρου Ναταλία, Χατζή Βαρβάρα, Σκάγκου Ευγενία 

  



Θανατική ποινή 

  Η «εσχάτη των ποινών», που επιβάλλεται σε έναν 
εγκληματία από τις αρχές ενός κράτους και έχει να 
κάνει με την αφαίρεση της ζωής του.  



Επιχειρήματα  
ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑ της Θανατικής Ποινής 

Υπέρ: 
 

  Η θανατική ποινή δεν επιβαρύνει οικονομικά το κράτος.  

 Λόγω της εξέλιξης της επιστήμης τα περιθώρια λάθους είναι 
μηδαμινά. 

 Δικαιώνεται η οικογένεια του θύματος. 
 

Κατά: 
 

 Είναι μη αναστρέψιμο μέτρο. 

 Δεν προλαμβάνει κανένα έγκλημα. 

 Η θανάτωση του δράστη δεν φέρνει πίσω την ζωή του αποθανόντος. 
 

 



 

Άμβλωση 



Εκτρωση ή άμβλωση είναι ο τερματισμός της 

εγκυμοσύνης με την αφαίρεση ενός ή περισσότερων 

εμβρύων από την μήτρα πριν γίνει το έμβρυο βιώσιμο έξω 

από την μήτρα. 

 
 Στην Ελλάδα η έκτρωση επιτρέπεται υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις. 

  Εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κύησης σε κάθε 

περίπτωση. 

 Εντός των πρώτων 24 εβδομάδων, αν υπάρχουν 

ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που 

επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού. 

 



Αυτοάμυνα 

Αυτοάμυνα  εαυτός+ άμυνα 
Συμπεριλαμβάνει:  
1)Την προστασία του εαυτού μας, της σωματικής                                
ακεραιότητας μας και της ζωής μας. 
2)Την προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων. 
3)Την προστασία της ηθικής μας υπόστασης και αξιοπρέπειας. 
 



 
Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ  

 Με τον όρο ευθανασία εννοούμε τον 

ανώδυνο θάνατο. Έχει όμως και την έννοια 

του ένδοξου, καλού θανάτου. 

 Στην Ελλάδα: Η νομοθεσία απαγορεύει 

αυστηρώς την ευθανασία στον άνθρωπο 

ακόμα κι αν υποφέρει από κάποια ασθένεια 

που δεν θεραπεύεται. 

 

 



Πηγές 

 https://www.unicef.gr/convention 

 http://2dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2011-12-21-11-56-22/2011-12-21-11-48-24/84-2012-
02-07-11-17-10/153-2013-04-15-13-12-00 

 http://www.0-18.gr/gia-megaloys/ta-dikaiomata-toy-paidioy 

 http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf 

 http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/projects2013-
14/a_tetr/a_lyk/1anthropina_dikaiwmata.pdfhttps://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%A4%CE%
B5%CE%BA%CE%BC%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%91%CE%B8%CF%89%CF%8C%CF%84%CE%B7%C
F%84%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE
%BC%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
%20%28%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81.108%20%CE%A3%CF%87%CE%95%CF%85%CF%81%CE%A3%29%20
%282935%29%20-
%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81
%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD.pdf 

 http://gr.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/videos/innocent-till-proven-guilty.html 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CF%89%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 

 ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Ελλάδας 

 Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. 

 Διεθνές σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 

 ΕυρωπαΪκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΣΔΑ) 

 FAIR TRAIL ΔΙΚΑΗ ΔΙΚΗ Λουκα-Λουκοπούλου Μαρία 

 <<Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιωματα>> 
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