
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι ο Συνήγορος ? 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μία Ανεξάρτητη Αρχή που δημιουργήθηκε 

το 1997 για να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών. Ένα από τα πεδία 

αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ο Κύκλος Δικαιωμάτων του 

Παιδιού, που έχει αναλάβει το ρόλο του Συνηγόρου του Παιδιού στην 

Ελλάδα. Λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2003 και αποστολή του είναι να 

υπερασπίζεται και να προάγει τα δικαιώματα των ανηλίκων, δηλαδή όλων 

των παιδιών έως και 18 χρόνων.  

Τι κάνει? 
• Ερευνά υποθέσεις παραβιάσεων δικαιωμάτων του παιδιού και 

διαμεσολαβεί για την επίλυσή τους.  

• Παρακολουθεί την εφαρμογή νόμων και μέτρων που αφορούν τα 

δικαιώματα του παιδιού και κάνει προτάσεις προς την Πολιτεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Προσπαθεί να κάνει γνωστά τα δικαιώματα των παιδιών σε 

όλους και πρώτα απ' όλα στα ίδια τα παιδιά.  

• Πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε χώρους που 

φιλοξενούν παιδιά για να διερευνήσει τις συνθήκες και τυχόν 

παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. 

• Δημοσιεύει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του με στόχο 

την βελτίωση του πλαισίου προστασίας και συμμετοχής των 

παιδιών.  

 

και πάνω απ’ όλα 

 
• Συνομιλεί με παιδιά και εφήβους για τις σκέψεις και τους 

προβληματισμούς τους. Καταγράφει και μεταφέρει στην 

πολιτεία τις ιδέες και προτάσεις τους με στόχο την προστασία 

των δικαιωμάτων τους. 



 
 

Τι είναι η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων? 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους για 

θέματα που τα αφορούν και να ακούγεται η φωνή τους. Ο Συνήγορος του 

Παιδιού από τον Σεπτέμβριο 2008 υιοθέτησε το θεσμό της Ομάδας 

Εφήβων Συμβούλων, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, με 

στόχο να τους δώσει τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη γνώμη τους και 

τις προτάσεις τους σε κρίσιμα θεσμικά και καθημερινά θέματα και να 

συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής, ώστε να 

υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων 

συμβάλλει στο έργο του Συνηγόρου του Πολίτη και επίσης συμμετέχει στο 

δίκτυο ΕΝΥΑ (ENOC Network of Young Advisors), το οποίο συστάθηκε από 

το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων για το Παιδί (ENOC) το Φεβρουάριο του 

2010. Έτσι, η άποψη των παιδιών ακούγεται και λαμβάνεται υπόψη και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Με τι θα ασχοληθούμε?  

H Ομάδα Εφήβων Συμβούλων θα ασχοληθεί με θέματα δικαιωμάτων του 

παιδιού, όπως αυτά περιέχονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού του ΟΗΕ. Έμφαση θα δοθεί σε θεματικές, όπως οι επιπτώσεις 

της πανδημίας (COVID-19) στα δικαιώματα των παιδιών και εφήβων στην 

καθημερινότητα, στην εκπαίδευση, στην οικογενειακή ζωή κλπ, αλλά θα 

συζητηθούν όπως πάντα και τα ζητήματα συμμετοχής και ελεύθερης 

έκφρασης. 

Ποια είναι η διαδικασία?  

Όσες/όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να στείλουν την αίτησή τους στο email 

cr@synigoros.gr μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021. Θα επιλεχθούν 

με κλήρωση 15 μέλη, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια σχετικά με το φύλο, 

την ηλικία, την περιοχή, κλπ προκειμένου να υπάρχει ίση εκπροσώπηση. 

Τα μέλη αυτά θα συμμετέχουν στις συναντήσεις (διαδικτυακές ή μη) της 

Ομάδας Εφήβων Συμβούλων, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα και θα 

ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Τα μέλη της Ομάδας οφείλουν να 

είναι παρόντα σε όλες τις συναντήσεις, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος 

που να δικαιολογεί την απουσία τους. Στις συγκεκριμένες συναντήσεις θα 

συζητήσουμε μεταξύ μας και θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα εκφράσουμε 

τους προβληματισμούς μας, θα αποφασίσουμε από κοινού για τις 

δημιουργικές μας δράσεις, θα γνωρίσουμε θεσμικούς και κοινωνικούς 

φορείς και θα συνεργαστούμε στη διατύπωση των δικών μας προτάσεων. 

Οι συστάσεις αυτές θα φτάσουν στους αρμόδιους φορείς της χώρας, αλλά 

θα ταξιδέψουν και στην Ευρώπη μέσω του ENOC, στο οποίο μάλιστα ο 

Συνήγορος του Παιδιού της Ελλάδας, θα αναλάβει την προεδρία από το 

φθινόπωρο του 2021.  Δύο από  παιδιά της Ομάδας θα συμμετέχουν στην 

διαδικτυακή συνάντηση του ΕΝΥΑ που διοργανώνεται από τον Συνήγορο 

του Παιδιού της Μάλτας, όπου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και 

να συνομιλήσουν με μέλη των Ομάδων Εφήβων Συμβούλων από 15 

διαφορετικές χώρες, καθώς και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Επίσης, 

ένα ή δύο παιδιά θα συμμετάσχουν και στη Γενική Συνέλευση του ENOC, 

που θα γίνει το φθινόπωρο στην Αθήνα. 

 

Αν έχετε απορίες σε σχέση με όλα τα παραπάνω, μη διστάσετε να 

μας καλέσετε  στο 2131306605 και 2131306703 ή να μας στείλετε 

e-mail στο cr@synigoros.gr.  

  

Θα περιμένουμε την συμμετοχή σας!  

Συνήγορος του Παιδιού  

Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»  

cr@synigoros.gr


 
 

 


