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Απαντήσεις 
 
 
1. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης, παιδιά 
θεωρούνται όλα τα ανθρώπινα όντα μικρότερα των 18 χρόνων. 
 
2. Σωστό! 
Σύμφωνα με το άρθρο 2, τα κράτη πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα όλων 
των παιδιών, χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, 
θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων των παιδιών ή των γονέων 
τους ή της εθνικής / κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους ή 
οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. Το ίδιο άρθρο απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις ή τιμωρίες σε 
βάρος ενός παιδιού για λόγους που σχετίζονται με τους γονείς του. 
 

 
3. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, σε κάθε περίπτωση το παιδί 
γράφεται αμέσως στο ληξιαρχείο και από εκείνη τη στιγμή έχει το δικαίωμα 
ονόματος, το δικαίωμα να αποκτήσει ιθαγένεια και το δικαίωμα να γνωρίζει 
τους γονείς του.  
Στην Ελλάδα, το όνομα δίνεται με την κοινή δήλωση των γονιών στο 
ληξιαρχείο. Αν διαφωνούν οι γονείς, το θέμα λύνεται δικαστικά. 
 

 
4. Λάθος! 
Σύμφωνα με το άρθρο 5, στους γονείς αναγνωρίζεται το δικαίωμα και το καθήκον να παρέχουν 
τις κατάλληλες συμβουλές στα παιδιά τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όμως το 
άρθρο 19 απαγορεύει ρητά κάθε μορφή βίας σε βάρος των παιδιών. Επομένως, η σωματική 
τιμωρία των παιδιών που είναι μια μορφή βίας, δεν επιτρέπεται. 
 
5. Σωστό! 
Στο άρθρο 6 προβλέπεται ότι τα κράτη εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την επιβίωση και 
την ανάπτυξη του παιδιού. Στο άρθρο 27 προβλέπεται ότι τα κράτη υιοθετούν τα κατάλληλα 
μέτρα, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, για να βοηθήσουν τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα, ώστε να απολαμβάνει το παιδί ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής, και, σε 
περίπτωση ανάγκης, προσφέρουν υλική βοήθεια και υποστήριξη, κυρίως σε σχέση με τη 
διατροφή, το ρουχισμό και την κατοικία. 
 
6. Σωστό! 
Σύμφωνα με το άρθρο 9, οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους μπορούν να αποφασίσουν την 
απομάκρυνση ενός παιδιού από τους γονείς του όταν αυτό είναι αναγκαίο για το συμφέρον 
του παιδιού, για παράδειγμα όταν οι γονείς το κακομεταχειρίζονται ή το παραμελούν. 
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7. Σωστό! 
Σύμφωνα με το άρθρο 9, τα κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού που ζει 
χωριστά από τους δύο γονείς του ή από τον έναν από αυτούς, να διατηρεί 
κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση επαφή με τους δύο γονείς 
του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του παιδιού. 
 

 
8. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12, το κράτος πρέπει να εγγυάται στο παιδί το 
δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το αφορά, 
και να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς του. 
Η Σύμβαση δεν θέτει εξαιρέσεις στην έκφραση γνώμης. 
 
 
9. Σωστό! 
Σύμφωνα με το άρθρο 13, τα κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας. 
 
 
10. Σωστό! 
Σύμφωνα με το άρθρο 16, κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, 
στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του. 
 
 
11. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18, τα κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να αναγνωρίζεται η αρχή σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του. Επομένως πρέπει να γίνεται 
προσπάθεια να λαμβάνονται οι αποφάσεις από κοινού και όχι απλά να δίνεται η επιμέλεια 
στον ένα γονέα, μόνο και μόνο για να μην υπάρχουν διαφωνίες. 
 

 
12. Λάθος!  
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19, το κράτος πρέπει να λαμβάνει όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύονται τα παιδιά από κάθε μορφή βίας, 
κακομεταχείρισης, προσβολής, εγκατάλειψης ή παραμέλησης. Επομένως οι 
εκπαιδευτικοί έχουν και αυτοί μερίδιο ευθύνης στην προστασία των παιδιών και 
οφείλουν να ενεργούν όταν διαπιστώνουν ή έχουν ενδείξεις για προβλήματα στις 
οικογένειες των μαθητών τους. 

 
 
13. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20, όταν ένα παιδί στερείται το οικογενειακό του 
περιβάλλον, ή πρέπει να απομακρυνθεί από αυτό, τότε αυτό τοποθετείται σε μια ανάδοχη ή 
θετή οικογένεια και μόνο σε περίπτωση ανάγκης τοποθετείται σε κατάλληλο ίδρυμα. 
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14. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι η Σύμβαση δεν αναφέρει δυνατότητα ακύρωσης της υιοθεσίας. Το άρθρο 21 
αναφέρει ότι τα κράτη επιτρέπουν την υιοθεσία και διασφαλίζουν ότι εκείνο που λαμβάνεται 
πρωτίστως υπόψη στην προκειμένη περίπτωση είναι το συμφέρον του παιδιού. Βέβαια η 
δικαιοσύνη μπορεί να αποφασίσει απομάκρυνση του παιδιού από τον θετό γονέα, αν το 
κακοποιεί ή το παραμελεί. 
 
15. Σωστό!  
Το άρθρο 23 αναφέρει όσα πρέπει να γίνονται για τα ανάπηρα παιδιά, ώστε να ζουν πλήρη και 
αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία 
τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή του συνόλου. Αναφέρει μάλιστα ότι 
πρέπει τα κράτη να τους παρέχουν βοήθεια έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την επιμόρφωση, την περίθαλψη, την αποκατάσταση, την επαγγελματική εκπαίδευση και τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, για να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική 

ένταξη και προσωπική τους ανάπτυξη. 
 
16. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24, τα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του 
παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να επωφελείται από 
τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης αναπήρων. Τα κράτη επιδιώκουν 
να διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις 
υπηρεσίες αυτές.  

 
17. Λάθος! 
Αν και η Σύμβαση δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο θέμα αυτό, η κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων του παιδιού στην ευημερία και στη φροντίδα (άρθρο 3), στην υγεία (άρθρο 24), 
στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης του (άρθρο 12), και στην προστασία από κάθε μορφή βίας 
(άρθρο 19), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αν το παιδί θέλει να μιλήσει σε ένα ειδικό χωρίς την 
έγκριση των γονέων του, για θέμα που το απασχολεί, τουλάχιστον ως προς τη διατύπωση του 
αιτήματός του, αυτό είναι αποδεκτό. 
 
18. Λάθος!  
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28, αναγνωρίζεται το δικαίωμα 
όλων ανεξαιρέτως των παιδιών στην εκπαίδευση, η δε στοιχειώδης 
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. 
 
19. Σωστό! 
Σύμφωνα με το άρθρο 29, τα κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της 
σχολικής πειθαρχίας, με τρόπο που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού. 
 
20. Σωστό! 
Σύμφωνα με το άρθρο 30, στις χώρες όπου υπάρχουν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές 
μειονότητες, ένα παιδί που ανήκει σε μία από αυτές τις μειονότητες δεν μπορεί να στερηθεί το 
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δικαίωμα να έχει τη δική του πολιτιστική ζωή, να ασκεί τη δική του θρησκεία ή 
να χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα από κοινού με τα άλλα μέλη της ομάδας 
του. 
 
21. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 της Σύμβασης, αναγνωρίζεται στο 
παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου 
χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που 

είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και 
καλλιτεχνική ζωή. 
 
 
22. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 37, 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. Το Ελληνικό δίκαιο επιτρέπει την επιβολή ποινής 
σωφρονισμού μετά τα 15 χρόνια, μόνο σε σοβαρά αδικήματα που 
αφορούν την αφαίρεση ζωής ή τον βιασμό. 
 
23. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 32, αναγνωρίζεται 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 ανάπτυξή του. Δεν αρκεί η συμφωνία των γονέων για να εργαστεί ένα παιδί, 
χρειάζεται να πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την ηλικία 
(πάνω από 15χρόνια), το περιβάλλον εργασίας, το ωράριο, κλπ. 
 
24. Λάθος! 
Το σωστό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 37, θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς 
δυνατότητα απελευθέρωσης δεν πρέπει να αποφασίζονται για παραβάσεις, τις οποίες έχουν 
διαπράξει πρόσωπα κάτω των 18 ετών. 
 
25. Σωστό! 
Σύμφωνα με το άρθρο 40, κάθε παιδί ύποπτο ή κατηγορούμενο για παράβαση του ποινικού 
νόμου, έχει δικαίωμα να έχει δωρεάν βοήθεια διερμηνέα, σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει 
τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο κράτος που βρίσκεται. 

 
26. Λάθος! 
Όλα τα παιδιά απολαμβάνουν τα δικαιώματα που καθιερώνονται στη Σύμβαση και 
στην εθνική νομοθεσία, ανεξάρτητα από το αν θα το ζητήσουν. Υποχρέωση της κάθε 
χώρας είναι να συνεργάζεται με άλλες χώρες και διακυβερνητικούς οργανισμούς και 
να βρίσκει τρόπους προστασίας των παιδιών που μετακινούνται, με ιδιαίτερη 
φροντίδα για τα παιδιά πρόσφυγες, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 22.   

 


