
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 «H εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Παιδιού - άρθρο 12 στο 

Δικαστικό Σύστημα Ανηλίκων» 

 

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση, ανάλυση, και προσαρμογή του 

περιεχομένου του άρθρου 12 στην καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών που εργάζονται 

στο πλαίσιο του Ποινικού Δικαίου Ανηλίκων. 

 

Με την πραγματοποίηση του σεμιναρίου αναμένεται να γίνει μια περιεκτική επισκόπηση των 

θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του άρθρου 12 στο θεσμικό πλαίσιο του δικαίου   

ανηλίκων και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η 

επισήμανση των δυσκολιών η προβλημάτων μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται στο 

ευρύτερο πεδίο της προστασίας του παιδιού. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση των 

δικαιωμάτων και του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού ενώ σημαντικό μέσο για την 

επίτευξη του στόχου αυτού είναι η απερίσπαστη εφαρμογή των βασικών αρχών που 

συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 12 και αφορούν στην ενεργή συμμετοχή του παιδιού στις 

δικαστικές διαδικασίες. Ειδικότερα θα εξεταστούν: 

 

1. Πως η ουσιαστική συμμετοχή του παιδιού στις  διαδικασίες  της Ποινικής 

δικαιοσύνης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως  βασική αρχή στην προσέγγιση ενός 

ποινικού συστήματος που διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού.  

2.  Οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις, τα εμπόδια και οι πρακτικές που συναντώνται κατά την 

εφαρμογή του δικαιώματος συμμετοχής εντός του ποινικού συστήματος και των 

υπηρεσιών που συνδέονται με αυτό.  

3. Προτάσεις και δυνατότητες συνεργασιών, ανατροφοδότησης και  

μεταπαρακολούθησης. 

 
Πρόγραμμα σεμιναρίου 

Διάρκεια  Περιεχόμενο Εισηγητής/εκπαιδευτής  



 
9.00 - 9.30   Εγγραφή  

 
 

9.30 - 10.00   Καλωσόρισμα. Εισαγωγή και 
παρουσίαση της μεθοδολογίας 
του προγράμματος  
 

Βαλμπόνα Χυστούνα 
Συνεργάτιδα της ΑΡΣΙΣ 
Συντονίστρια του προγράμματος 
TWELVE 
 

10.00 - 10.30   Γενική εισαγωγή στη Διεθνή 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
παιδιού και εστίαση στο άρθρο 
12 για τη συμμετοχή. 
Ενημέρωση για το πρόγραμμα 
«Συμπαράσταση» και τη νομική 
βοήθεια για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των ανηλίκων. 
 

Θωμάς Χαραλαμπίδης 
Νομικός, συνεργάτης της ΑΡΣΙΣ 
Νομική Υπηρεσία “Συμ-
Παράσταση” 

10.30 – 11.30   
 

Εισαγγελέας Ανηλίκων: Εξελίξεις, 
Δυνατότητες, Προκλήσεις – 
Μελέτη περίπτωσης 
 

Κωνσταντίνα Μελισσάρη  
Εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Ροδόπης 

11.30 – 12.00   Coffee break 
 

 

12.00 – 13.00 Τα δικαιώματα του παιδιου-
δραστη και θυματος - στην 
ποινικη διαδικασια - Ομάδες 
εργασίας 
 

Γιώργος Νούσκαλης 
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής 
ΑΠΘ - Δικηγορος  

13.00 – 14.30 Ελαφρύ γεύμα 
 

 

14.30 – 15.15  
Παρουσίαση κάθε ομάδας και 
συζήτηση  
 

Γιώργος Νούσκαλης 
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής 
ΑΠΘ - Δικηγορος  
 

15.15 – 16.15 Η εφαρμογή του άρθρου 12 
ΔΣΔΠ και των αρχών της φιλικής 
προς τα παιδιά δικαιοσύνης 
στην πράξη. Εμπειρίες, 
δυσκολίες και προκλήσεις των 
επαγγελματιών - Ομάδες 
εργασίας 
 

Γιώργος Μόσχος 
Συνήγορος για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού 

16.15 – 16.45 Coffee break 
 

 

16.45 – 17.30       
Παρουσίαση κάθε ομάδας και 
συζήτηση  

Γιώργος Μόσχος 
Συνήγορος για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού 



  

17.30 – 18.00   Συμπεράσματα και αξιολόγηση, 
προτάσεις για follow-up 
 

Θωμάς Χαραλαμπίδης 
Νομικός, συνεργάτης της ΑΡΣΙΣ - 
Νομική Υπηρεσία “Συμ-
Παράσταση” 

 

 

 


