
Άρθρο 1
Κάθε άνθρωπος κάτω των 18 χρονών, 
θεωρείτε παιδί και έχει τα παρακάτω 
δικαιώματα.



Άρθρο 2
Η πολιτεία έχει ευθύνη να προστατεύει τα 
δικαιώματα σου αλλά και τα δικαιώματα όλων των 
άλλων παιδιών, ανεξάρτητα από το που ζουν, από 
που προέρχονται, τι γλώσσα μιλάνε, αν έχουν 
κάποια αναπηρία, αν είναι πλούσια ή φτωχά ή αν 
είναι αγόρια ή κορίτσια. Κανένα παιδί δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζεται άδικα για κανένα λόγο.



Άρθρο 3
Όταν οι ενήλικες παίρνουν αποφάσεις που σε 
αφορούν, πρέπει να σκέφτονται το καλύτερο για 
εσένα.



Άρθρο 4
Η πολιτεία έχει ευθύνη να εξασφαλίσει να 
προστατεύονται τα δικαιώματα σου.



Άρθρο 5
Η οικογένεια σου έχει την ευθύνη να σε βοηθήσει 
να μάθεις τα δικαιώματα σου καθώς και τον ορθό 
τρόπο με τον οποίον θα τα ασκείς.



Άρθρο 6
Έχεις δικαίωμα στη ζωή. Η πολιτεία έχει ευθύνη 
να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο θα 
μπορείς να μεγαλώσεις και να αναπτυχθείς 
πλήρως.



Άρθρο 7
Από την ημέρα της γέννησης σου έχεις δικαίωμα 
να έχεις όνομα, επώνυμο και εθνικότητα και να 
είσαι πολίτης κάποιου κράτους.



Άρθρο 8
Έχεις δικαίωμα σε μία ταυτότητα και ένα επίσημο 
αρχείο που να βεβαιώνει ποιος ή ποια είσαι. 
Κανείς δεν πρέπει να σου το στερήσει αυτό.



Άρθρο 9
Έχεις δικαίωμα να μένεις με τους γονείς σου. Εάν 
οι γονείς σου ζουν χωριστά ή αν δεν μπορούν να 
σε φροντίζουν έχεις δικαίωμα να επικοινωνείς μαζί 
τους, εκτός αν αυτό είναι κακό για εσένα. Έχεις το 
δικαίωμα να ζεις με μία οικογένεια που νοιάζεται 
για σένα.



Άρθρο 10
Αν ζεις σε διαφορετική χώρα από αυτή που 
μένουν οι γονείς σου, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις 
την συνένωση της οικογένειας σου για να είστε 
μαζί στο ίδιο μέρος ή να έχεις μαζί τους συχνή και 
άμεση επικοινωνία.



Άρθρο 11
Έχεις δικαίωμα να προστατεύεσαι από απαγωγή. 
Η πολιτεία έχει ευθύνη να εξασφαλίσει πως κανείς 
δεν θα σε μετακινήσει από την χώρα που ζεις 
παράνομα ή θα σε αφήσει σε ξένη χώρα. 



Άρθρο 12
Έχεις το δικαίωμα να πεις τη γνώμη σου για 
πράγματα που σε αφορούν. Οι ενήλικες πρέπει να 
την ακούν με προσοχή και να της δίνουν μεγάλη 
σημασία. 



Άρθρο 13
Έχεις το δικαίωμα να μοιράζεσαι τις σκέψεις σου 
με άλλους, μιλώντας, ζωγραφίζοντας, γράφοντας ή 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός αν αυτός ο 
τρόπος βλάπτει ή προσβάλλει άλλους. 



Άρθρο 14
Έχεις το δικαίωμα ελεύθερης σκέψης και 
ελεύθερης επιλογής της θρησκείας σου. Η 
πολιτεία έχει ευθύνη να προστατεύει και να 
σέβεται την επιλογή σου. 



Άρθρο 15
Έχεις δικαίωμα να διαλέξεις τους φίλους σου και 
να συμμετέχεις ή να φτιάξεις ομάδες, φτάνει αυτό 
να μην βλάπτει άλλους.



Άρθρο 16
Έχεις δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική σου ζωή. 
Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει παράνομα στον 
χώρο σου, να διαβάσει την αλληλογραφία σου ή να 
προσβάλλει την αξιοπρέπεια σου.



Άρθρο 17
Έχεις το δικαίωμα να λαμβάνεις πληροφορίες που 
είναι σημαντικές για την ευημερία σου, από το 
ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, βιβλία, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και άλλες πηγές. Οι ενήλικες και η 
πολιτεία έχουν ευθύνη να μεριμνούν ώστε οι 
ωφέλιμες πληροφορίες να είναι προσβάσιμες σε 
εσένα.



Άρθρο 18
Οι γονείς σου έχουν ευθύνη να φροντίζουν για την 
ανατροφή σου και αν εκείνοι δεν μπορούν ή είναι 
απασχολημένοι, η πολιτεία έχει ευθύνη να τους 
βοηθά στο έργο αυτό. 



Άρθρο 19
Η πολιτεία έχει ευθύνη να σε προστατεύει από τη 
βία, την εγκατάλειψη ή την σωματική ή 
πνευματική κακομεταχείριση, από οποιονδήποτε 
άλλον άνθρωπο. 



Άρθρο 20
Αν είναι αδύνατο, προσωρινά ή μόνιμα, να μένεις 
με τους γονείς σου, η πολιτεία έχει υποχρέωση να 
σου παρέχει ειδική φροντίδα και να σου 
εξασφαλίσει οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο 
θα ζεις. 



Άρθρο 21
Αν είναι αδύνατο να μένεις με τους γονείς σου, η 
υιοθεσία σου μπορεί να γίνει μόνο από φορέα της 
πολιτείας και αφού ληφθούν πρώτα υπόψην τα 
δικά σου συμφέροντα. Έχεις δικαίωμα σε 
φροντίδα και προστασία αν σε υιοθετήσουν ή σε 
αναλάβει ανάδοχη οικογένεια.



Άρθρο 22
Αν είσαι πρόσφυγας και εξαναγκάστηκες να φύγεις 
από το περιβάλλον που ζούσες, η πολιτεία έχει 
ευθύνη να σου παρέχει ειδική φροντίδα και να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
απολαμβάνεις τα ίδια δικαιώματα με όλα τα 
υπόλοιπα παιδιά. 



Άρθρο 23
Αν έχεις κάποια αναπηρία, η πολιτεία έχει ευθύνη 
να σου παρέχει ειδική εκπαίδευση και φροντίδα 
ώστε να μπορείς να ζήσεις μια ολοκληρωμένη 
ζωή. 



Άρθρο 24
Έχεις δικαίωμα στην καλύτερη δυνατή και 
ποιοτική ιατρική φροντίδα, δικαίωμα πρόσβασης 
σε καθαρό νερό και θρεπτικό φαγητό καθώς και 
στην πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές 
περιβάλλον που θα σε βοηθήσουν να μείνεις υγιής.



Άρθρο 25
Αν για κάποιους λόγους δεν ζεις με τους γονείς 
σου, η πολιτεία έχει ευθύνη να εξετάζει τακτικά τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο μένεις 
προκειμένου να φανερωθεί ότι είναι οι πιο 
κατάλληλες για εσένα. 



Άρθρο 26
Έχεις δικαίωμα να λαμβάνεις βοήθεια από την 
πολιτεία αν βρίσκεσαι σε ανάγκη.



Άρθρο 27
Έχεις δικαίωμα να ζεις σε αξιοπρεπείς συνθήκες - 
να έχεις φαγητό, ρούχα και ένα ασφαλές 
περιβάλλον για να μένεις. Η πολιτεία έχει ευθύνη 
να συμβάλλει τους γονείς σου αν εκείνοι αδυνατούν 
να σου τα προσφέρουν μόνοι τους. 



Άρθρο 28
Έχεις δικαίωμα σε ποιοτική και δωρεάν 
εκπαίδευση. Η πολιτεία έχει ευθύνη να φροντίζει 
ώστε να έχεις πρόσβαση στην εκπαίδευση καθώς 
επίσης να μεριμνά ώστε η μέθοδος εκπαίδευσης 
να είναι τέτοια, που δεν προσβάλλει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια σου.



Άρθρο 29
Η εκπαίδευση πρέπει να έχει στόχο την φυσική και 
πνευματική σου ανάπτυξη. Να σε προετοιμάζει για 
μία ολοκληρωμένη ζωή μαθαίνοντας σου να ζεις με 
ειρήνη, να προστατεύεις το περιβάλλον, να γνωρίζεις 
και να σέβεσαι τα δικαιώματα σου, να σέβεσαι τα 
ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις και την θρησκεία 
της χώρας σου αλλά και άλλων λαών.



Άρθρο 30
Έχεις δικαίωμα να μιλάς τη γλώσσα σου, να 
εξασκείς τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα ή τη 
θρησκεία σου. Αν ανήκεις σε εθνική η θρησκευτική 
μειονότητα, το δικαίωμα σου αυτό χρειάζεται 
ιδιαίτερη προστασία.



Άρθρο 31
Έχεις δικαίωμα στο παιχνίδι και την ξεκούραση 
καθώς και δικαίωμα να συμμετέχεις σε 
πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 



Άρθρο 32
Η πολιτεία έχει ευθύνη να σε προστατεύει από 
εργασία που βλάπτει την υγεία, την εκπαίδευση ή 
την ανατροφή σου. Αν εργάζεσαι, έχεις το 
δικαίωμα να είσαι ασφαλής και να αμείβεσαι 
ικανοποιητικά. 



Άρθρο 33
Η πολιτεία έχει ευθύνη να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να σε προστατεύει από 
την χρήση ναρκωτικών και από το εμπόριο 
ναρκωτικών ουσιών. 



Άρθρο 34
Η πολιτεία έχει ευθύνη να σε προστατεύει από 
κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης.



Άρθρο 35
Η πολιτεία έχει ευθύνη να σε προστατεύει από 
απαγωγή, πώληση ή εμπόριο παιδιών. 



Άρθρο 36
Η πολιτεία έχει ευθύνη να σε προστατεύει από 
κάθε μορφή εκμετάλλευσης που βλάπτει την 
ευημερία σου.



Άρθρο 37
Έχεις το δικαίωμα να είσαι προστατευμένος από 
κάθε μορφή βασανιστηρίου, βίας ή σκληρής και 
απάνθρωπης συμπεριφοράς που προσβάλλει την 
αξιοπρέπεια σου. Αν για κάποιον λόγο είσαι υπό 
κράτηση, έχεις το δικαίωμα να επικοινωνήσεις με 
την οικογένεια σου και να σου φέρονται με σεβασμό.



Άρθρο 38
Η πολιτεία έχει ευθύνη να μεριμνά για την ασφάλεια 
σου αν βρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη ή μέρος όπου 
γίνονται ένοπλες συρράξεις. Ακόμα πρέπει να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε παιδιά 
κάτω των 15 ετών να μην αναγκαστούν να πάνε 
στρατό ή να συμμετέχουν σε ένοπλες συρράξεις. 



Άρθρο 39
Αν πληγωθείς κατά την διάρκεια ένοπλων 
συρράξεων, βασανιστηρίων, ή σκληρής και 
απάνθρωπης συμπεριφοράς, η πολιτεία έχει 
υποχρέωση να φροντίσει για την φυσική και 
πνευματική σου ίαση καθώς και να σε βοηθήσει να 
ενσωματωθείς στην κοινωνία ως ολοκληρωμένο και 
ισάξιο μέλος της.



Άρθρο 40
Αν είσαι ύποπτος, κατηγορούμενος ή δράστης για την 
παραβίαση κάποιου κανόνα δικαίου, έχεις δικαίωμα σε 
νομική υποστήριξη και δίκαια αντιμετώπιση από το 
δικαστικό σύστημα που σέβεται τα δικαιώματα σου. Η 
πολιτεία έχει ευθύνη να λάβει διάφορα μέτρα που θα 
είναι κατάλληλα για την ευημερία σου και ανάλογα με την 
βαρύτητα της πράξης που τέλεσες έτσι ώστε η φυλάκιση 
να είναι μέτρο που θα εφαρμοσθεί μόνο σε πολύ 
εξαιρετικές περιπτώσεις. 



Άρθρο 41
Αν οι νόμοι της χώρας στην οποία μένεις 
παρέχουν καλύτερη προστασία στα δικαιώματα 
σου από ότι τα άρθρα αυτής της Σύμβασης, τότε 
προτεραιότητα έχουν οι νόμοι του κράτους αυτού. 



Άρθρο 42
Έχεις το δικαίωμα να γνωρίζεις τα δικαιώματα 
σου. Η πολιτεία έχει ευθύνη να συμβάλλει έτσι 
ώστε εσύ και οι ενήλικες να γνωρίζετε ποια είναι 
τα δικαιώματα σας και πως ασκούνται αυτά.



Άρθρα 43-54 
Τα άρθρα 43 έως 54 εξηγούν τι πρέπει να κάνουν 
το κράτος και οι διεθνείς οργανισμοί για να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων σου.


