


Αγαπητά παιδιά,

Το Διαβατήριο αυτό δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει να
μάθετε τα δικαιώματά σας. Ως παιδί κάτω των 18 χρονών,
έχεις ορισμένα δικαιώματα τα οποία οι ενήλικες και το
κράτος πρέπει να σε βοηθήσουν να ασκήσεις. Τα
δικαιώματα αυτά υιοθετήθηκαν το 1989, με τη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου. Η γνώση
αυτή μπορεί να σε βοηθήσει να γίνεις υπεύθυνο άτομο και να
μπορείς να συμβάλλεις με το δικό σου τρόπο στη
διασφάλισή τους.

Αν νιώθεις πως τα δικαιώματά σου παραβιάζονται μπορείς
να μιλήσεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Αυτοί μπορεί να
είναι οι γονείς σου, οι δάσκαλοι σου, ένα ενήλικο άτομο ή
ακόμα και η αστυνομία.

Μπορείς επίσης να καλέσεις το 1466,
μία ειδική γραμμή που λειτουργεί
Το Hope For Children, όπου μπορείς
να μιλήσεις με κάποιο άτομο το
οποίο είναι σε θέση να σε
συμβουλεύσει.

Θυμηθείτε, δεν είστε ποτέ μόνοι.

Οι Πρεσβευτές των Δικαιωμάτων
του Παιδιού του HFC
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Άρθρο #1:
Οποιοδήποτε παιδί κάτω 

των 18 ετών έχει αυτά τα
δικαιώματα.



Άρθρο #2:
Όλα τα παιδιά έχουν αυτά τα
δικαιώματα, ανεξαρτήτως από 

το ποια είναι, που μένουν, 
από πού είναι ή ποια είναι η 

θρησκεία ή ο πολιτισμός τους.



Άρθρο #3:
Όλοι οι ενήλικες πρέπει να κάνουν 

ό,τι είναι καλύτερο για εσένα. Όταν οι 
ενήλικες παίρνουν αποφάσεις, πρέπει να 
σκέφτονται πώς αυτές οι αποφάσεις

θα επηρεάσουν τα παιδιά.



Άρθρο #4:
Το κράτος έχει την ευθύνη 

να βεβαιώνεται ότι τα δικαιώματά σου 
προστατεύονται.



Άρθρο #5:
Η οικογένειά σου έχει την ευθύνη 

να σε βοηθήσει να μάθεις να ασκείς 
τα δικαιώματά σου και 

να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματά 
σου είναι προστατευμένα.



Άρθρο #6:

Έχεις δικαίωμα στη ζωή.



Γεια σας, 
με λένε
Ανδρέα!

Άρθρο #7:
Έχεις το δικαίωμα να έχεις 

ένα όνομα και αυτό πρέπει να 
αναγνωρίζεται επίσημα 

από το κράτος.



Άρθρο #8:
Έχεις το δικαίωμα σε 

μια ταυτότητα, ένα επίσημο
έγγραφο του ποιος/α είσαι.



Άρθρο #9:
Έχεις το δικαίωμα να ζεις 

με τους γονείς (ή γονέα) σου, 
εκτός και αν αυτό είναι 

κακό για εσένα.



Άρθρο #10:
Αν ζεις σε μια διαφορετική χώρα 
από αυτή που ζουν οι γονείς σου, 
έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να 

επανενωθείς μαζί τους.



Άρθρο #11:

Έχεις το δικαίωμα να 
προστατεύεσαι από απαγωγή.



Άρθρο #12:
Έχεις το δικαίωμα να λες την 

άποψή σου και οι ενήλικες να την 
ακούν και να την λαμβάνουν υπόψη.



Άρθρο #13:
Έχεις το δικαίωμα να ανακαλύπτεις 

πράγματα και να μοιράζεσαι τις 
σκέψεις σου με άλλα άτομα, εκτός 

και αν αυτό βλάπτει άλλους 
ανθρώπους.



Άρθρο #14:
Έχεις το δικαίωμα να επιλέγεις 
τη θρησκεία και τα πιστεύω σου.



Άρθρο #15:
Έχεις το δικαίωμα να διαλέγεις 

τους δικούς σου φίλους.



Άρθρο #16:

Έχεις δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.



Άρθρο #17:
Έχεις το δικαίωμα να λαμβάνεις 

πληροφορίες που είναι σχετικές με 
τα δικαιώματά σου. 



Άρθρο #18:
Έχεις το δικαίωμα να σε 

φροντίζουν και οι δύο σου γονείς 
αν αυτό είναι δυνατό.



Άρθρο #19:
Έχεις το δικαίωμα να 

προστατεύεσαι από τη βία 
και την κακομεταχείριση.



Άρθρο #20:
Έχεις το δικαίωμα σε ειδική 

φροντίδα και βοήθεια αν δεν μπορείς 
να ζεις με τους γονείς σου.



Άρθρο #21:
Έχεις το δικαίωμα σε φροντίδα και 
προστασία αν είσαι υιοθετημένος/η 

ή ζεις με ανάδοχη οικογένεια.



Άρθρο #22:
Έχεις το δικαίωμα σε ειδική 

προστασία και βοήθεια
αν είσαι πρόσφυγας.



Άρθρο #23:
Έχεις το δικαίωμα σε εκπαίδευση 

και φροντίδα που να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες σου αν έχεις 

κάποια αναπηρία.



Άρθρο #24:
Έχεις το δικαίωμα στην καλύτερη 

δυνατή φροντίδα για την υγεία σου, 
καθαρό νερό να πιείς, 

θρεπτικό φαγητό και ένα καθαρό 
και ασφαλές περιβάλλον.



Άρθρο #25:
Αν ζεις υπό τη φροντίδα άλλων ή σε 
άλλες καταστάσεις μακριά από το 

σπίτι σου, έχεις το δικαίωμα 
να εξετάζονται τακτικά οι συνθήκες 

κάτω από τις οποίες ζεις για να φανεί 
αν είναι οι πιο κατάλληλες.



Άρθρο #26:
Έχεις το δικαίωμα για βοήθεια από
το κράτος αν η οικογένειά σου δεν 

έχει αρκετά χρήματα ή βρίσκεται σε 
οικονομική ανάγκη.



Άρθρο #27:
Έχεις το δικαίωμα σε φαγητό, ρούχα, 

ένα ασφαλές μέρος για να ζεις 
και να ικανοποιούνται οι 
βασικές σου ανάγκες. 



Άρθρο #28:
Έχεις το δικαίωμα σε 

καλής ποιότητας εκπαίδευση.



Άρθρο #29:
Η εκπαίδευση πρέπει να σε βοηθάει 
να χρησιμοποιείς και να αναπτύξεις 
τα ταλέντα και τις ικανότητές σου.



Άρθρο #30:
Έχεις το δικαίωμα να εξασκείς τις 
παραδόσεις σου, τη γλώσσα και 

τη θρησκεία σου.



Άρθρο #31:

Έχεις το δικαίωμα στο παιχνίδι 
και στην ξεκούραση.



Άρθρο #32:
Έχεις το δικαίωμα της προστασίας 

από εργασία που σε βλάπτει.



Άρθρο #33:
Έχεις το δικαίωμα προστασίας 

από τα ναρκωτικά και από 
το εμπόριο ναρκωτικών.



Άρθρο #34:
Έχεις το δικαίωμα να προστατεύεσαι 

από τη σεξουαλική κακοποίηση.

.



Άρθρο #35:

Κανείς δεν επιτρέπεται να σε 
απαγάγει ή να σε πουλήσει.



Άρθρο #36:

Έχεις το δικαίωμα προστασίας από
κάθε μορφή εκμετάλλευσης.



Άρθρο #37:
Κανείς δεν επιτρέπεται να σε 

τιμωρήσει με σκληρό ή βλαβερό τρόπο.



Άρθρο #38:
Έχεις το δικαίωμα της προστασίας 

από τον πόλεμο. Παιδιά κάτω των 15 
ετών δεν μπορούν να αναγκαστούν να 
πάνε στο στρατό ή να συμμετέχουν

σε πολέμους.



Άρθρο #39:
Έχεις το δικαίωμα σε βοήθεια αν
πληγωθείς, αν παραμεληθείς ή 

αν σε κακομεταχειρισθούν.



Άρθρο #40:
Έχεις το δικαίωμα σε νομική 

υποστήριξη και δίκαιη αντιμετώπιση 
από το δικαστικό σύστημα το 

οποίο σέβεται τα δικαιώματά σου.



Άρθρο #41:
Εάν οι νόμοι της χώρας σου παρέχουν 

καλύτερη προστασία στα 
δικαιώματά σου από ότι τα Άρθρα
αυτής της Σύμβασης, τότε αυτοί 
οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται.



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο #42:
Έχεις το δικαίωμα να γνωρίζεις τα 

δικαιώματά σου! Οι ενήλικες πρέπει να 
ξέρουν γι' αυτά τα δικαιώματα και να 
σε βοηθήσουν να τα μάθεις και εσύ.



Το Hope For Children είναι ένας
ανθρωπιστικός οργανισμός αφιερωμένος
στην προστασία και προώθηση των
δικαιωμάτων των παιδιών.

Οι Πρεσβευτές των Δικαιωμάτων του
Παιδιού του HFC είναι μία ομάδα παιδιών
που στοχεύει στην ενημέρωση, εκπαίδευση
και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των
παιδιών στα σχολεία και τις κοινότητές
τους.

Το Διαβατήριο αυτό ήταν μία πρωτοβουλία
των Πρεσβευτών των Δικαιωμάτων των
Παιδιών του American International School
της Κύπρου.



Το «Διαβατήριο για τα Δικαιώματά σου»
βρίσκεται υπό την αιγίδα της
Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων
του Παιδιού, δημιουργήθηκε με τη
στήριξη του Δημαρχείου Στροβόλου και
με τη στρατηγική συνεργασία της
εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης.
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