
Τίτλος II: Ελευθερίες 

Άρθρο 6 - Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια. 

Άρθρο 7 - Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

του, της κατοικίας του και των επικοινωνιών του. 

Άρθρο 8 - Προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν. 

2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για 

καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για 

άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται 

να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη 

διόρθωσή τους. 

3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής. 

Άρθρο 9 - Δικαίωμα γάμου και δικαίωμα δημιουργίας 

οικογένειας 

Το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται 

σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους. 

Άρθρο 10 - Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 

θρησκείας 

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 

Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή 

πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των 

πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, την 

εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές. 

2. Το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις εθνικές 

νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή του. 
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Άρθρο 11 - Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό 

περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης 

πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων. 

2. Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι 

σεβαστές. 

Άρθρο 12 - Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 

συνεταιρίζεσθαι 

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και τον 

συνδικαλιστικό τομέα καθώς και στους τομείς που αναφέρονται στον πολίτη, πράγμα 

που συνεπάγεται το δικαίωμα κάθε προσώπου να ιδρύει με άλλους συνδικαλιστικές 

ενώσεις και να προσχωρεί σε αυτές για την υπεράσπιση των συμφερόντων του. 

2. Τα πολιτικά κόμματα, στο επίπεδο της Ένωσης, συμβάλλουν στην έκφραση της 

πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης. 

Άρθρο 13 - Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης 

Η τέχνη και η επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι 

σεβαστή. 

Άρθρο 14 - Δικαίωμα εκπαίδευσης 

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην 

επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση.  

2. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

3. Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών 

αρχών καθώς και το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη 

μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και 

παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες 

που διέπουν την άσκησή τους. 

Άρθρο 15 - Ελευθερία του επαγγέλματος και 

δικαίωμα προς εργασία 

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελμα, το οποίο 

επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα.  

2. Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, 

να εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος.  

3. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών 
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μελών δικαιούνται συνθηκών εργασίας αντίστοιχων με εκείνες που απολαύουν οι 

πολίτες της Ένωσης. 

Άρθρο 16 - Επιχειρηματική ελευθερία 

Η επιχειρηματική ελευθερία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις 

εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 

Άρθρο 17 - Δικαίωμα ιδιοκτησίας 

1. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να 

τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται 

την ιδιοκτησία του, παρά μόνον για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και 

υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης 

αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε 

περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον.  

2. Η διανοητική ιδιοκτησία προστατεύεται. 

Άρθρο 18 - Δικαίωμα ασύλου 

Το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της 

Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί 

του καθεστώτος των προσφύγων και σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής 

οριζόμενες ως "οι Συνθήκες"). 

Άρθρο 19 - Προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, 

απέλασης και έκδοσης 

1. Απαγορεύονται οι ομαδικές απελάσεις.  

2. Κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου 

διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε 

βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση. 
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