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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 

Αγαπητοί εμπειρογνώμονες, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην 7η Μαθητική Προσομοίωση  

Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», 

και ειδικότερα, στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του παιδιού. 

Η θεματική στην οποία επικεντρώνεται η επιτροπή μας αφορά «Το Δικαίωμα στην 

υγεία των εφήβων και η ανάπτυξη τους». Είναι μία νεοσύστατη επιτροπή των 

Δικαιωμάτων του παιδιού, με την οποία καλούμαστε να εξετάσουμε ενδελεχώς το 

Δικαίωμα στην υγεία και την ανάπτυξη κατά την εφηβική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα θα 

εστιάσουμε πρώτα στην ψυχική υγεία των εφήβων, η οποία στην σύγχρονη 

πραγματικότητα βάλλεται διαρκώς. Έπειτα θα επικεντρωθούμε στην ενημέρωση τόσο των 

γονέων όσο και των ίδιων των εφήβων για θέματα που αφορούν την υγεία και την 

πρόληψή της. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε συζητήσεις περί των ασθενειών 

προερχομένων από κακή διατροφή και έλλειψη στοιχειώδους περίθαλψης.   

Ονομάζομαι Ευστρατιάδου Δέσποινα και διανύω το τρίτο έτος σπουδών μου στο 

τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Ως πρόεδρος της επιτροπής θα 

ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας συγχαρώ για την γενναία απόφαση σας να 

συμμετάσχετε σε μία Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ. Είναι μεγάλη χαρά και καλός 

οιωνός για το μέλλον το γεγονός ότι εσείς, οι μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και 

λυκείων, θελήσατε να εισέλθετε στον κόσμο του ΟΗΕ και των επιτροπών του και να 

γίνεται εμπειρογνώμονες. Προσυπογράφω την άριστη συνεργασία μας και εύχομαι αυτό 

το συνέδριο να είναι η αρχή της ενασχόλησης σας με τα δικαιώματα των ανθρώπων και 

των αγώνα που καθημερινά δίδεται για την εξασφάλιση και την διατήρησή τους.  

Ονομάζομαι Φαίη Ταραντσοπούλου και είμαι η αντιπρόεδρος της επιτροπής μας. 

Σπουδάζω στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας ως 

απώτερο στόχο να ασχοληθώ με τομείς αυτοματισμού. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη για 

τη διεξαγωγή του φετινού ΜΡΔ και θα ήθελα να γνωρίζουν οι μαθητές ότι βρισκόμαστε 

στη διάθεση τους για οποιαδήποτε ερώτηση προκύψει στη διάρκεια προετοιμασίας για το 

συνέδριο. 

            Έναυσμα για την ενδελεχή μελέτη των θεμάτων της επιτροπής μας αποτελεί ο 

παρών Οδηγός Μελέτης, ο οποίος ελπίζουμε να είναι χρήσιμος και ο οδοδείκτης σας στην 

προσωπική σας μελέτη για το Δικαίωμα στην υγεία των εφήβων και η ανάπτυξη τους.  

Παραμένουμε στην διάθεση σας για όποιο ζήτημα ανακύψει. 

Με εκτίμηση, 

Δέσποινα Ευστρατιάδου, Πρόεδρος 

Φαίη Ταραντζοπούλου, Αντιπρόεδρος 
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2. Ιστορική Επισκόπηση: Ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του παιδιού 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή 

οργανισμό, που συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) στο 

Σαν Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945, και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου 

έτους, μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των 

κρατών μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη-μέλη. 

Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται στο Άρθρο 1 του 

Χάρτη, με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την «ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 

θρησκείας». 

Βασισμένη στους σκοπούς αυτούς, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε στις 20 

Νοεμβρίου 1989 και έθεσε σε ισχύ το Διεθνή Σύμβαση για τα Παιδιά και τα Δικαιώματά 

τους, το οποίο κατοχυρώνει νομικά στο διεθνές πεδίο μια σειρά θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του παιδιού. Ως διεθνής σύμβαση, δεσμεύει όλα κράτη-μέρη που το έχουν 

υπογράψει και επικυρώσει. Τη Σύμβαση συνοδεύουν και δυο προαιρετικά πρωτόκολλα, 

σχετικά με τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και την πώληση παιδιών, την 

παιδική πορνεία, και την παιδική πορνογραφία. Στις 19 Δεκεμβρίου 2011, η Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα τρίτο προαιρετικό πρωτόκολλο σχετικά με 

μια διαδικασία επικοινωνίας, το οποίο θα επιτρέψει σε μεμονωμένα παιδιά να υποβάλουν 

καταγγελίες σχετικά με συγκεκριμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, βάσει της 

Σύμβασης και των δύο πρώτων προαιρετικών πρωτοκόλλων της. 

 

3. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 

Ρόλος και Αρμοδιότητες1 

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα όργανο συγκροτούμενο από 

18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προβλέπεται από τη Σύμβαση με σκοπό να 

επιβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων της από τα κράτη μέρη. Όλα τα κράτη μέρη της 

Σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν τακτικά στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων της Σύμβασης στο εσωτερικό τους. Στην πράξη ,τα κράτη 

                                                
1 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Rights of the Child. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx (Ανακτήθηκε στις 31/10/2020). 



7Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ» 
 

ΣΕΛΙΔΑ | 4 

 

μέρη οφείλουν να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους με τις διατάξεις της Σύμβασης. Αυτές 

οι εκθέσεις εξετάζονται από την Επιτροπή που στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέρη τις «Παρατηρήσεις» της επί αυτών. Συχνά η Επιτροπή ζητά 

από τα κράτη διευκρινίσεις ή κυρώσεις κι άλλων διεθνών συμβάσεων για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού. Παράλληλα με τη Σύμβαση 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Επιτροπή προχώρησε στην υιοθέτηση τριών 

προαιρετικών Πρωτοκόλλων. Το πρώτο αφορά στην ανάμειξη των παιδιών, κάτω των 18 

ετών, στις ένοπλες συρράξεις, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με την προστασία των παιδιών 

από την παιδική εμπορία, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία. Επίσης, η 

Επιτροπή με την υιοθέτηση του Τρίτου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση το 2014, δύναται να 

εξετάζει πλέον και ατομικές αναφορές σχετικά με παραβιάσεις των διατάξεων της 

Σύμβασης. 

 

4. Τα Άρθρο 1, 24, 27 και 39 της Διεθνούς Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του παιδιού2 

«Άρθρο 1- Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο όν 

μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με 

την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία.» 

«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 αποκατάστασης 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: 

a. να μειώσουν τη βρεφική και παιδική θνησιμότητα, 

b. να εξασφαλίσουν σε κάθε παιδί την απαραίτητη ιατρική αντίληψη και 

περίθαλψη δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της στοιχειώδους περίθαλψης, 

c. να αγωνιστούν κατά της ασθένειας και της κακής διατροφής και μέσα στα 

πλαίσια της στοιχειώδους περίθαλψης, με την εφαρμογή - ανάμεσα στα 

                                                
2 Η επίσημη μετάφραση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως κυρώθηκε με τον 

ν.2101/1992. Διαθέσιμο στο: https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf83a2 (Ανακτήθηκε στις 18/10/2020). 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf83a2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf83a2
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άλλα - της ήδη διαθέσιμης τεχνολογίας και με την παροχή θρεπτικών 

τροφών και καθαρού πόσιμου νερού, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους 

της μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, 

d. να εξασφαλίσουν στις μητέρες κατάλληλη περίθαλψη πριν και μετά τον 

τοκετό, 

e. 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, 

f. 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 υπόανάπτυξη 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 ανάπτυξή 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 τ 

ους 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 άλλα πρόσωπα που 

έχουν την οικονομική ευθύνη γι' αυτό, είτε εντός της επικράτειας είτε στο εξωτερικό. 
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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.» 

«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.» 

 

5. Επεξήγηση Ορολογίας 

Δικαίωμα: Δικαίωμα είναι η εξουσία που παρέχετε σε φυσικά πρόσωπα. Τα ανθρώπινα 

Δικαίωμα: η αξίωση ενός προσώπου έναντι του κράτους του οποίου είναι υπήκοος 

ή στο οποίο διαβιεί, ώστε το τελευταίο να σεβαστεί μια συγκεκριμένη κατάσταση ή 

ιδιότητα αυτού του προσώπου (για παράδειγμα, τη ζωή του). Έτσι, η κρατική 

εξουσία περιορίζεται και δεν μπορεί να ενεργεί αυθαίρετα σε βάρος των 

προσώπων εντός της επικράτειάς της. Επίσης, όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω, το 

κράτος μπορεί να υποχρεούται όχι μόνο να απέχει από τη παραβίαση ενός 

δικαιώματος (λ.χ. αφαίρεση της ζωής από κρατικά όργανα), αλλά και να προβαίνει 

σε θετικές ενέργειες (λ.χ. υιοθετώντας συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, παροχές) 

ώστε να προλαμβάνει προσβολές ενός δικαιώματος ή να πετυχαίνει την 

πληρέστερη απόλαυσή του. 

Υγεία: «Η υγεία ορίζεται ως μία κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής        

ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας», σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Πλάτων έλεγε «ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο 

ευχάριστο από το να είσαι καλά, αλλά πριν να αρρωστήσεις δεν έχεις παρατηρήσει 

ότι αυτό ήταν το πιο ευχάριστο πράγμα». Η υγεία δεν είναι σημαντική μόνο για 

την ευημερία των ατόμων και της κοινωνίας, είναι και απαραίτητη προϋπόθεση 

για την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη ενός λαού. 

Ψυχική Υγεία3: Η ψυχική υγεία είναι μια έννοια που αναφέρεται σε μια ανθρώπινη 

κατάσταση, την συναισθηματική και ψυχολογική ευεξία. Η ψυχική υγεία είναι ένας 

όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα επίπεδο γνωστικής και 

συναισθηματικής ευεξίας, απουσίας μιας ψυχικής διαταραχής.  

   

 3 
BeSTRONG.org.gr.(2014) Τι είναι υγεία;. Διαθέσιμο στο 

https://www.bestrong.org.gr/el/health/healthinfo/whatishealth/ (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022) 

https://www.bestrong.org.gr/el/health/healthinfo/whatishealth/
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Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, δεν υπάρχει ένας επίσημος ορισμός 

της ψυχικής υγείας. Πολιτιστικές διαφορές, υποκειμενικές εκτιμήσεις, 

επαγγελματικά και ανταγωνιστικές επαγγελματικές θεωρίες όλα επηρεάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο ορίζεται η ψυχική υγεία. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι 

ειδικοί συμφωνούν ότι η ψυχική υγεία και ψυχική ασθένεια δεν είναι αντιφατικά. 

Με άλλα λόγια, η απουσία μιας αναγνωρισμένης ψυχικής διαταραχής δεν είναι κατ' 

ανάγκην ένας δείκτης της ψυχικής υγείας. 

Προαγωγή της υγείας: Η προαγωγής της υγείας (health promotion), αποσκοπεί στην 

αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση των 

ευρύτερων παραγόντων που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και 

στη διαμόρφωση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Έρχεται να καλύψει ένα 

κενό που μεγάλωνε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξανόταν το ειδικό 

βάρος της κλασικής ιατρικής και η πρόληψη περιορίζονταν κυρίως στην έγκαιρη 

διάγνωση νοσημάτων. 

 

6. Ανάλυση του Άρθρου 24 με τη βοήθεια του 4ου 

Γενικού Σχολίου της Επιτροπής4  

Με στόχο την πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου του Άρθρου 24, η 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού εξέδωσε το 2003 το 4ο Γενικό της Σχόλιο, όπου 

– μεταξύ άλλων – εξειδικεύονται οι κρατικές υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά στον 

τομέα της υγείας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χώρα οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 

ώστε τα παιδιά να διαθέτουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής υγείας, 

με την ύπαρξη πρωτοβάθμιων υπηρεσιών όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο διαμονής 

κάθε οικογένειας. Πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει και η παροχή υπηρεσιών υγείας στα 

πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος, διότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

πρόσβαση των παιδιών σε υγειονομικές υποδομές και διαγιγνώσκονται ποικίλες 

ασθένειες. Βέβαια, σημειώνεται πως η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού και το ύψος 

των χρηματοδοτήσεων που παρέχονται στις υγειονομικές υποδομές εξαρτάται από την 

εθνική νομοθεσία του Κράτους-Μέλους. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία της αναφορικά με την 

αύξηση των περιστατικών διατάραξης της ψυχικής υγείας των εφήβων και καλεί τα 

Κράτη-Μέλη να εφαρμόσουν μέσω του δημοσίου συστήματος υγείας  και ομάδων 

 

 4 UN Committee on the Rights of the Child (2003). General Comment No. 4 (2003) on the Adolescent Health and 

Development in the Context of the Convention on the Right of the Child. Διαθέσιμο στο 

https://www.refworld.org/docid/4538834f0.html (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022). 
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ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τις καταλληλότερες λύσεις, αποφεύγοντας τη χορήγηση 

φαρμάκων όπου αυτό είναι εφικτό. 

            Πράγματι, το ψήφισμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα ψυχικά 

νοσήματα το 2012, ανέδειξε την αντιμετώπιση αυτή ως την πλέον αποδοτική. Η 

προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών δύναται συνεπώς να επιτευχθεί με τη βοήθεια 

της οικογένειας και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα. 

Ακόμη, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ενημέρωσης των εφήβων για την 

προσωπική τους υγεία και ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει την ανάγκη διασφάλισης 

από τα κράτη-μέλη της ενημέρωσης αγοριών και κοριτσιών για θέματα προστασίας της 

υγείας τους και της ανάπτυξης τους όπως και υγιεινών τρόπων ζωής. Αυτή η εκπαίδευση 

είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοφροντίδας και διαχείρισης 

διαφόρων καταστάσεων, όπως επίσης και επιστημονική και έγκυρη ενημέρωση για 

θέματα σεξουαλικής υγείας, μεταδιδόμενων νοσημάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση τα 

κράτη μέλη οφείλουν να ενισχύσουν τις εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές με 

νεανικούς οργανισμούς, μέσα ενημέρωσης και προγράμματα εξάσκησης. 

7. Ειδικότερα θέματα 

7.1. Η ψυχική υγεία των εφήβων 

Εφηβεία ονομάζεται η μεταβατική περίοδος στην ανάπτυξη του ανθρώπου, που 

μέσα από έντονες σωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές 

μεταβαίνει από την παιδική ηλικία στην ώριμη ενήλικη ζωή.5 Συνεπώς υπάρχουν και  

ψυχολογικές επιπτώσεις στον έφηβο. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί τόσες πολλές 

αλλαγές και έτσι εμφανίζονται και αναπτύσσονται ποικίλες ψυχικές διαταραχές. Σύμφωνα 

με έρευνες, περίπου ένας στους τέσσερις ανήλικους αντιμετωπίζει κάποια ψυχική 

διαταραχή.  

Η ψυχική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία του ατόμου έως και την 

θνησιμότητα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ζει 

σε ένα περιβάλλον ευεξίας και ασφάλειας, με αίσθημα σεβασμού επί των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών του. Το όραμα της Ειδικής Πρωτοβουλίας του Π.Ο.Υ. για την 

ψυχική υγεία είναι ότι όλοι οι άνθρωποι επιτυγχάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 

ψυχικής υγείας και ευεξίας6, το οποίο απέχει μακράν στις περισσότερες περιπτώσεις από 

την πραγματικότητα στο εσωτερικό των κρατών-μελών.   

5 iatronet.gr(2003). Τι είναι η εφηβεία; Διαθέσιμο στο: https://www.iatronet.gr/ygeia/paidiatriki/article/592/ti-einai-i-

efiveia.html (Ανακτήθηκε στις 30/10/2022). 
6 socialpolicy.gr (2019.)ΠΟΥ/ Ειδική Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία 2019-2023 Διαθέσιμο 

στο:https://socialpolicy.gr/2019/05/%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-

%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae.html (Ανακτήθηκε στις 30/10/2022). 

  

https://www.iatronet.gr/ygeia/paidiatriki/article/592/ti-einai-i-efiveia.html
https://www.iatronet.gr/ygeia/paidiatriki/article/592/ti-einai-i-efiveia.html
https://socialpolicy.gr/2019/05/%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae.html
https://socialpolicy.gr/2019/05/%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae.html
https://socialpolicy.gr/2019/05/%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae.html
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          Βέβαια, η ψυχική υγεία και οι ψυχικές παθήσεις έχουν βαθύτερα αίτια. Ιδιαίτερα 

στους νέους, η βία, η κακοποίηση, η εκμετάλλευση και ο εκφοβισμός διαταράσσουν την 

ψυχική υγεία και δύνανται να στιγματίσουν τον έφηβο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής 

του7. Η ανάγκη σωστής ψυχολογικής υποστήριξης και στις βαρύτερες περιπτώσεις, 

κατάλληλης και φιλικής προς τον άνθρωπο, ψυχιατρικής βοήθειας είναι αυξημένη. 

Γεγονός το οποίο δεν υφίσταται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μεγαλύτερο μέρος της ψυχικής 

υγείας παρέχεται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, με μεθόδους και μέσα τα οποία παραβιάζουν 

θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Η νέα κατευθυντήρια οδηγία του  Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας περί της παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας που σέβεται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και επικεντρώνεται στην ανάρρωση, αποτελεί σημαντικό βήμα 

προς την υιοθέτηση ανθρωποκεντρικών πολιτικών φροντίδας ψυχικής υγείας, 

εστιασμένες στην φροντίδα και την καθημερινή διαβίωση8. 

Επιπροσθέτως, παράγοντας ενίσχυσης της διατάραξης της ψυχικής υγείας για τους 

νέους, είναι το «Instagram». Το πιο «διάσημο» μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε αυτή την 

ηλικία. Συντριπτικά ποσοστά εφήβων έχουν λογαριασμούς στα social media,  και οι 

ελάχιστες περιπτώσεις που πορεύονται κόντρα στο ρεύμα, ξεκλέβουν ματιές από τους 

λογαριασμούς των φίλων τους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ηνωμένου Βασιλείου, 

στην οποία συμμετείχαν 1500 νέοι, ηλικίας από 14 έως 24 ετών, το «Instagram»  αποτελεί 

το πιο επιβλαβές μέσο κοινωνικής δικτύωσης για την ψυχική υγεία των νέων. Τα πρότυπα 

που προβάλλονται, το άγχος για την τέλεια φωτογραφία, το τέλειο προφίλ, η 

κοινωνικοποίηση πίσω από μία οθόνη, οι «ακόλουθοι», το αίσθημα μοναξιάς, η ταύτιση με 

τους άλλους, ο εκφοβισμός, είναι μόνο κάποιες από τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 

των εφήβων.9  

7.2. Ενημέρωση για θέματα υγείας 

Ο Ιπποκράτης ήδη από τα αρχαία χρόνια είχε επισημάνει την σημασία της πρόληψης για 

την υγεία των ανθρώπων, «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν». Η ενημέρωση, η 

εκπαίδευση και συνεπώς η πρόληψη ασθενειών και ποικίλων νοσημάτων αποτελεί μείζον 

θέμα της παγκόσμιας κοινότητας. 

 7 unric.org(2022). 10 Οκτωβρίου- Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με 

ένα ψυχικό νόσημα. Διαθέσιμο στο: https://unric.org/el/10-

%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1- (Ανακτήθηκε στις 30/10/2022). 
8  socialpolicy.gr (2021). Νέες κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ για τον τερματισμό των παραβιάσεων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην φροντίδα ψυχικής υγείας.ΠΟΥ/ Ειδική Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία 

2019-2023. Διαθέσιμο στο: https://socialpolicy.gr/2021/07/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-

%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%cf%85-

%ce%b3.html  (Ανακτήθηκε στις 30/10/2022). 
9rsph.org.uk(2017).Instagram Ranked Worst for Young People’s Mental Health. Διαθέσιμο στο: 

https://www.rsph.org.uk/about-us/news/instagram-ranked-worst-for-young-people-s-mental-health.html(Ανακτήθηκε 

στις 30/10/2022). 
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Σύμφωνα με την 53η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. στη Βιέννη το 

2003, η κατάσταση της υγείας των εφήβων στις Ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι 

ικανοποιητική.  

           Συνεπώς ήδη από την παιδική και την εφηβική ηλικία, ο άνθρωπος είναι σώφρων 

να διδάσκεται και να μελετά θέματα που αφορούν το σώμα του και την υγεία του. Αυτό 

θα τον βοηθήσει στην ανάπτυξη του και στην αποφυγή πολλαπλών προβλημάτων 

υγείας10. Ιδιαίτερα στην περίοδο της εφηβείας, που είναι το μεταίχμιο της παιδικής και της 

ενήλικης ζωής και ανάπτυξης, κρίνεται αναγκαία η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για 

θέματα υγείας11.    

Στην εποχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της υπερπληροφόρησης και της 

ανάδυσης αναρίθμητων μέσων εκπαίδευσης και ενημέρωσης, επιβάλλεται η συστηματική 

ενημέρωση των μαθητών κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, για όλα τα θέματα της 

υγείας και της ανάπτυξης τους.12 Στα αναπτυσσόμενα κράτη, που τα εκπαιδευτικά 

συστήματα είναι ακόμα υπό κατασκευή η ενημέρωση και δη της υγείας είναι σπάνιο 

φαινόμενο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση πολλών προβλημάτων που θα 

μπορούσαν να αποφευχθούν από την ατομική προστασία και υγιεινή. Στα αναπτυγμένα 

κράτη, όπου οι δυνατότητες είναι πολύ περισσότερες και τα μέσα πλεονάζουν, τα 

τελευταία χρόνια γίνονται συντονισμένες και θεσμοθετημένες προσπάθειες ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης των θεμάτων υγείας. Η προαγωγή της υγείας είναι μία βασική 

επιδίωξη του Π.Ο.Υ. σε όλα τα κράτη-μέλη, με ποικίλες στρατηγικές.13 

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και συνεπώς χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση. Παρόλο που έχουν θεσμοθετηθεί παγκόσμιες ημέρες υγείας και ευρωπαϊκές 

εβδομάδες και μήνες πρόληψης, παρατηρείται ότι σε πολλά κράτη δεν δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα ή οι εκστρατείες που διοργανώνουν δεν καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού 

και ιδιαίτερα τα παιδιά και τους εφήβους, οι οποίοι χρίζουν ειδικής και εξειδικευμένης 

ιατρικής παιδείας.14 

 

10helmsic.gr(2020).Η σημασία της πρόληψης. Διαθέσιμο στο: https://www.helmsic.gr/prevention/   (Ανακτήθηκε στις 

27/10/2022). 
11  Άρτεμις Κ. Τσιτσίκα, Πρόληψη κατά την Εφηβεία (χ.χ.). Διαθέσιμο στο: https://neasmyrni.gr/wp-

content/uploads/EKPAIDEYSI/AKADIMIA%20GONEON/ARXEIO%20KEIMENWN%202017-

2018/prolefiv_keimakadgon2017.pdf  (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022). 
12 academic.oup.com(1997).Health Education in Schools- From Information to Empowerment Models Διαθέσιμο στο: 

https://academic.oup.com/heapro/article/12/3/225/787271 (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022). 
13 healthpromotion.med.uoa.gr (χ.χ). Η Προαγωγή Υγείας στον 21ο αιώνα. Διαθέσιμο στο: 

http://healthpromotion.med.uoa.gr/?page_id=62 (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022). 
14hygeia.gr(χ.χ.). Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα υγείας. Διαθέσιμο στο: 

https://www.hygeia.gr/enimerosi-kai-eyaisthitopoiisi-gia-themata-ygeias/ (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022). 

 

 

https://academic.oup.com/heapro/article/12/3/225/787271
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             Στα πλαίσια του ετησίου σχολικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, σε πολλά κράτη-μέλη δεν προβλέπονται μαθήματα και δράσεις στον τομέα 

της υγείας, ή πολλές φορές αυτές εστιάζουν σε συγκεκριμένα ζητήματα και δεν 

προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις στους εφήβους. Μείζονος σημασίας κομμάτι της 

υγείας των εφήβων αποτελεί η σεξουαλική υγεία. Η σεξουαλική ανάπτυξη και υγεία, 

παραδοσιακά ήταν θέματα «ταμπού», και σπανίως γινόταν αντικείμενο δημόσιας 

συζήτησης15. Σύμφωνα με την UNESCO «Η σεξουαλική αγωγή έχει θετικά αποτελέσματα, 

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των γνώσεων των νέων και της βελτίωσης των 

στάσεων τους σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συμπεριφορά».16  

 

7.3. Ασθένειες προερχόμενες από κακή διατροφή και έλλειψη 

στοιχειώδους περίθαλψης. 

Ο 2ος από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ επιδιώκει έως το 2030 

τερματισμό της πείνας και διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων, ιδίως των 

φτωχών και των ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σε ασφαλή, θρεπτική και επαρκή τροφή καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους.17 Εν συνεχεία ο 3ος στόχος αποβλέπει στην διασφάλιση μιας ζωής με 

υγεία και προαγωγή της ευημερίας για όλους, σε όλες τις ηλικίες, με έναν από τους 

βασικούς στόχους έως το 2030, της διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική 

και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού 

προγραμματισμού, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης, και της ενσωμάτωσης της 

αναπαραγωγικής υγείας σε εθνικές στρατηγικές και προγράμματα.18 

Το ζήτημα της φτώχειας, της έλλειψης της βασικής τροφής και των απαραιτήτων 

υγειονομικών υπηρεσιών ταλανίζουν τον πλανήτη εδώ και αιώνες. Με πυρήνα την Ασία 

και την Αφρική, σήμερα, ένας στους εννέα ανθρώπους στον κόσμο υποσιτίζεται, δηλαδή 

795 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Στον κόσμο της ραγδαίας τεχνολογικής 

ανάπτυξης και όλων των μέσων παραγωγής βασικής τροφής και όχι μόνο, δεν νοείται να 

υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό υποσιτισμού. Δεν είναι η πραγματική παγκόσμια έλλειψη 

τροφής  

15koinignomi.gr(2021). Ενημέρωση και πρόληψη για την σεξουαλική υγεία στην παιδική και εφηβική ηλικία 

Διαθέσιμο στο: https://www.koinignomi.gr/news/i-gnomi-sas/apopseis/2021/11/23/enimerosi-kai-prolipsi-gia-ti-

sexoyaliki-ygeia-stin-paidiki-kai-efiviki-ilikia.html  (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022). 
 16unesco.org(2022). Why comprehensive sexuality education is important, Διαθέσιμο στο 

https://www.unesco.org/en/articles/why-comprehensive-sexuality-education-important (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022). 
17unric.org(χ.χ.) ΣΤΟΧΟΣ 2-ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ Διαθέσιμο στο: 

https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-2-

%ce%bc%ce%b7%ce%b4%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1/   

(Ανακτήθηκε στις 28/10/2022). 
18unric.org(χ.χ.). ΣΤΟΧΟΣ 3-ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Διαθέσιμο στο: 

https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-3-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b7-
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%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%ce%b5%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b1/ (Ανακτήθηκε στις 28/10/2022). 

που επιφέρει τον εκτεταμένο υποσιτισμό, αλλά η άνιση κατανομή των πόρων και η μη 

βιώσιμη χρήση τους, όπως επίσης η υπερβολική εξάρτηση από συγκεκριμένες καλλιέργειες 

και η μονοκαλλιέργεια.19  

           Η απουσία της βασικής τροφής στους ανθρώπους και ειδικότερα στα παιδιά κάθε 

ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων και των εφήβων, σε συνδυασμό με τα ανεπαρκή ή 

ανύπαρκτα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης βλάπτουν σοβαρά της υγεία των 

εφήβων, προκαλώντας σοβαρές ασθένειες  έως και θάνατο. Σε κράτη με μηδαμινή 

υγειονομική ανάπτυξη, δεν παρέχεται η πρέπουσα φροντίδα και ιατρική βοήθεια, 

προκειμένου αναστρέψιμες ασθένειες να αντιμετωπιστούν.  

Εκτός από την έλλειψη τροφής που επιφέρει πολλά προβλήματα στην υγεία, εξίσου 

σημαντική είναι και η συνεχής κακή διατροφή που βλάπτει σοβαρά την υγεία. «Η κακή 

διατροφή είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου νοσηρότητας και 

θνησιμότητας -περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση, περισσότερο από το 

κάπνισμα», δήλωσε η Τζέσικα Φάντσο20. Η κακή διατροφή είναι η αιτία για έναν στους 

πέντε θανάτους παγκοσμίως. Στα αναπτυγμένα κράτη, η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

τροφίμων, με τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα21, την επεξεργασία των βασικών 

αγαθών, την τεράστια παραγωγή τροφών χωρίς θρεπτικά στοιχεία αλλά αντιθέτως 

επιβλαβών, επιφέρουν σοβαρές ασθένειες στους καταναλωτές. Ιδιαίτερα τα παιδιά και οι 

έφηβοι, στην καθημερινότητα τους απολαμβάνουν να καταναλώνουν  τα λεγόμενα «junk 

food», με την παχυσαρκία και όλες τις συνέπειες της, να είναι το βασικό πρόβλημα στα 

αναπτυγμένα κράτη22.  

 

 

 

 

19europarl.europa.eu(2014). Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες. Διαθέσιμο στο: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0072_EL.html (Ανακτήθηκε στις 28/10/2022). 
20unric.org(χ.χ.). ΣΤΟΧΟΣ 2-ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ. Διαθέσιμο στο 

:https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-2-

%ce%bc%ce%b7%ce%b4%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1/   

(Ανακτήθηκε στις 28/10/2022). 
 21iefimerida.gr(2018). Έρευνα: Η κακή διατροφή αιτία για έναν στους πέντε θανάτους παγκοσμίως. Διαθέσιμο στο: 

https://www.iefimerida.gr/news/462047/ereyna-i-kaki-diatrofi-aitia-gia-enan-stoys-pente-thanatoys-pagkosmios 

(Ανακτήθηκε στις 28/10/2022). 
22Καραβίδα Βασιλική(2017). Ο ρόλος των διατροφικών συνηθειών στην παιδική παχυσαρκία. Διαθέσιμο στο: 

https://www.researchgate.net/profile/Vasiliki-

Karavida/publication/313399327_The_role_of_eating_habits_in_childhood_obesity/links/5dcaf125458515143506bd49/The-

role-of-eating-habits-in-childhood-obesity.pdf (Ανακτήθηκε στις 28/10/2022). 

https://www.researchgate.net/profile/Vasiliki-Karavida/publication/313399327_The_role_of_eating_habits_in_childhood_obesity/links/5dcaf125458515143506bd49/The-role-of-eating-habits-in-childhood-obesity.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasiliki-Karavida/publication/313399327_The_role_of_eating_habits_in_childhood_obesity/links/5dcaf125458515143506bd49/The-role-of-eating-habits-in-childhood-obesity.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasiliki-Karavida/publication/313399327_The_role_of_eating_habits_in_childhood_obesity/links/5dcaf125458515143506bd49/The-role-of-eating-habits-in-childhood-obesity.pdf
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8. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες 

1) Πως τα κράτη μέλη και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να ενισχύσουν την 

υγειονομική περίθαλψη και κυρίως στον τομέα που αφορά την ψυχική υγεία των 

εφήβων; 

2) Με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθεί η ενημέρωση τόσο των γονέων όσο και 

των ίδιων των εφήβων  για θέματα που αφορούν την υγεία τους;  

3) Λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα μέτρα που έχει λάβει η διεθνής κοινότητα και 

τα μεμονωμένα κράτη, με ποιους τρόπους μπορούν να καταπολεμηθούν οι 

παράγοντες που αυξάνουν τις ασθένειες, προερχόμενες από την κακή διατροφή 

και την έλλειψη στοιχειώδους ιατρικής περίθαλψης; Ποιος ο ρόλος άλλων φορέων 

όπως είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις; (ΜΚΟ) 

 

9. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη 

1. H ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, η οποία 

παρουσιάζει τον ΟΗΕ, την ιστορία του, τους σκοπούς του και τη δομή του με μια 

σύντομη εισαγωγή απευθυνόμενη σε μαθητές. 

https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-

%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-

%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/ 

2. Το κανάλι του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα στο Youtube, το οποίο περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στα 

ανθρώπινα δικαιώματα: https://www.youtube.com/user/UNOHCHR 

3. Μηχανή αναζήτησης διεθνών συνθηκών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει 

υπογράψει και κυρώσει το κάθε κράτος-μέλος του ΟΗΕ. Έμφαση πρέπει να δοθεί 

στο εάν το συγκεκριμένο κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 

https://indicators.ohchr.org/  

4. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (πλήρες κείμενο στα Αγγλικά), 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  

https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://www.youtube.com/user/UNOHCHR
https://indicators.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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5. Οι Εκθέσεις της Επιτροπής για τα Κράτη-Μέρη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, με έμφαση το εκάστοτε κράτος, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=%2
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