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Στο  2131306605 και 
2131306703 ή στείλτε μας
e-mail στο cr@synigoros.gr 

Καλέστε μας!

Φέτος θα μιλήσουμε για 
την Κλιματική Δικαιοσύνη!



Ερευνά υποθέσεις παραβιάσεων
δικαιωμάτων του παιδιού και
διαμεσολαβεί για την επίλυσή τους.
Συνομιλεί με παιδιά και εφήβους για
τις σκέψεις και τους
προβληματισμούς τους και
ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Παρακολουθεί την εφαρμογή
νόμων και μέτρων που αφορούν τα
δικαιώματα του παιδιού και κάνει
προτάσεις για τη βελτίωση του
θεσμικού πλαισίου.
Πραγματοποιεί ελέγχους σε χώρους
που φιλοξενούν παιδιά.
Προσπαθεί να κάνει γνωστά τα
δικαιώματα των παιδιών σε όλους
και πρώτα απ' όλα στα ίδια.

Ο Συνήγορος:

Τι ειν́αι 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.   

Τι κάνουμε
 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

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 παιδιών.



πωσ μπορω
να

συμμετεχω;
 

 

Όσες/όσοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να
στείλουν την αίτησή τους στο email
cr@synigoros.gr μέχρι τη Δευτέρα 28
Φεβρουαρίου 2022. 

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 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...

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  σταλούν στη Βουλή, αλλά
θα ταξιδέψουν και στην Ευρώπη μέσω του ENOC,
του οποίου μάλιστα ο Συνήγορος του Παιδιού
της Ελλάδας έχει αναλάβει την προεδρία από
τον Σεπτέμβριο 2021 μέχρι τον Σεπτέμβριο
2022. 

Δύο παιδιά της Ομάδας θα συμμετάσχουν στη
συνάντηση του ΕΝΥΑ που φέτος διοργανώνεται
από τον Συνήγορο του Παιδιού της Χώρας των
Βάσκων, όπου θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν και να συνομιλήσουν (διαδικτυακά ή
δια ζώσης ανάλογα με τις συνθήκες) με μέλη των
Ομάδων Εφήβων Συμβούλων από 19
διαφορετικές χώρες, καθώς και να εκφράσουν τις
απόψεις τους.

 Ένα από τα δύο αυτά παιδιά θα συμμετάσχει και
στο Συνέδριο του ENOC, που θα
πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στο Ρέικιαβικ
της Ισλανδίας . 

και με τι θα
ασχοληθουμε 
φετοσ; 

H Ομάδα Εφήβων Συμβούλων θα
κάνει μια βαθιά βουτιά στα
δικαιώματα του παιδιού, όπως
περιλαμβάνονται στη Διεθνή
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού.

Έμφαση όμως φέτος θα δοθεί στα
ζητήματα της κλιματικής
δικαιοσύνης, δηλαδή στα ζητήματα
ανισοτήτων που τροφοδοτούνται
από την κλιματική κρίση, αλλά και
στο σχεδιασμό για ένα βιώσιμο
μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες και τα δικαιώματα των πιο
ευάλωτων πληθυσμών. Στο  2131306605 και 

2131306703 ή στείλτε μας
e-mail στο cr@synigoros.gr 

μπορειτε να μας 
καλεσετε


