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ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών στην 
προστασία και προαγωγή των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού



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. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΑ
ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ;



Φέτος, αφού κάνουμε μια βαθιά 
βουτιά στα δικαιώματα και τη 
σύνδεσή τους με την 
καθημερινότητα και τις σχέσεις 
μας, θα μιλήσουμε για τις 
Ανεξάρτητες Αρχές για τα Παιδιά, 
δηλαδή τους Συνηγόρους του 
Παιδιού της Ευρώπης και το αν 
λειτουργούν όσο αποτελεσματικά 
θέλουμε και ΚΥΡΙΩΣ έχουμε ανάγκη.
Είναι αρκετά γνωστός ο θεσμός του 
Συνηγόρου του Παιδιού;
Πώς πρέπει να συνομιλεί, να 
ακούει και να διαβουλεύεται με τα 
παιδιά;
Τι θα χρειαζόταν να κάνει η 
Πολιτεία, ώστε να ενισχυθεί;

Όσες/όσοι ενδιαφέρονται, θα 
πρέπει να στείλουν την αίτησή 
τους στο email cr@synigoros.gr, 
έως και την Παρασκευή 24 
Φεβρουαρίου 2023. 
Θα επιλεχθούν με κλήρωση 20 
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 δια 
ζώσης) της Ομάδας Εφήβων 
Συμβούλων, οι οποίες θα 
ξεκινήσουν άμεσα και θα 
ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 
2022. Τα μέλη της Ομάδας 
οφείλουν να είναι παρόντα σε 
όλες τις συναντήσεις, εκτός εάν 
υπάρχει σοβαρός λόγος που να 
δικαιολογεί την απουσία τους.

ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ 
ΦΕΤΟΣ Η ΟΜΑΔΑ;

ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ;



Ο Συνήγορος του Παιδιού ανήκει 
στο Συνήγορο του Πολίτη. Ο 
Συνήγορος του Πολίτη είναι μία 
Ανεξάρτητη Αρχή που 
δημιουργήθηκε το 1997 για να 
προστατεύει τα δικαιώματα των 
πολιτών και λογοδοτεί μόνο στη 
Βουλή.  
Ο Συνήγορος για το Παιδί, 
λειτουργεί από τον Ιούλιο του 
2003 με μια διεπιστημονική 
ομάδα -με δικηγόρους, 
ψυχολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς- και αποστολή του 
είναι να υπερασπίζεται και να 
προάγει τα δικαιώματα των 
παιδιών.

Μπορείς να μας ζητήσεις
βοήθεια σε περίπτωση που 
παραβιάζονται τα 
δικαιώματά σου.
Μπορείς να ζητήσεις την 
παρέμβασή μας για την 
παραβίαση δικαιώματος 
άλλου παιδιού.
Μπορείς να μας μιλήσεις 
και να μας ρωτήσεις για 
ζητήματα που σε 
προβληματίζουν.
Μπορείς να μας ζητήσεις 
ενημέρωση για όλα τα 
δικαιώματά σου, όπως 
προβλέπονται στο νόμο.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ 
ΕΜΕΝΑ;



Αν θέλεις να ενημερωθείς για τα δικαιώματά σου και τη 
δράση του Συνηγόρου του Παιδιού, μπες στην ιστοσελίδα 

μας
www.synigoros.gr/paidi

 
Αν έχεις κάποιο πρόβλημα ή ερώτημα που θέλεις να 

συζητήσεις, κάλεσέ μας καθημερινές 9πμ-4μμ
800 11 32000 & 2131306703

 
ή στείλε μας mail

cr@synigoros.gr & rotao@synigoros.gr
 

Αν θεωρείς ότι τα δικαιώματά σου παραβιάζονται, 
κάνε μας ηλεκτρονική αναφορά

www.synigoros.gr/el/anafora/ipovoli-anaforas
 

ή στείλε μας γράμμα
 

 Συνήγορος του Πολίτη, Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 17, 
Τ.Κ. 104 32

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

http://www.synigoros.gr/paidi
mailto:cr@synigoros.gr
mailto:rotao@synigoros.gr
https://www.google.com/maps/search/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1,+%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7+17,+%CF%84?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1,+%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7+17,+%CF%84?entry=gmail&source=g

