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Βαθ. Προτερ.   

 

Προς:   
1.    Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.

 Έδρες τους.
2.    Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων 
      (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)
3.   Γυμνάσια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. της χώρας. 

(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)

Κοιν:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις          

Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.
Έδρες τους.

2. Προϊσταμένους Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.

3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.).

4.   Συνήγορο του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα 

     
         

         ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Παιδιού».

Ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  στο  πλαίσιο  της  αποστολής  του  ως  Συνήγορος  του 

Παιδιού, κατόπιν επανειλημμένων επαφών με παιδιά, κυρίως με εφήβους, έχει διαπιστώσει 

ότι  πολλά  εξ  αυτών  γίνονται  θύματα  σοβαρών  παραβιάσεων  δικαιωμάτων  τους  στην 

οικογένεια, στο σχολείο, στο κοινωνικό τους περιβάλλον ή στο διαδίκτυο, ιδίως σχετικά με 

την εκδήλωση διαφόρων μορφών βίας, παραμέλησης ή κακομεταχείρισης, μη γνωρίζοντας 

πώς να αντιδράσουν. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα www.0-18.gr/rotao 
στο ιστοχώρο του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία πρόκειται να λειτουργήσει πιλοτικά κατά 

το τρέχον σχολικό έτος. 

Μέσω αυτής,  οι  ανήλικοι  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  θέτουν  ερωτήματα  και  να 

λαμβάνουν απαντήσεις για τον προτεινόμενο τρόπο χειρισμού τους, σύμφωνα με τις αρχές 

που διέπουν τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις προβλέψεις της 

λοιπής  νομοθεσίας,  αλλά  και  τις  υπάρχουσες  δομές,  υπηρεσίες  και  πρακτικές.  Τις 

απαντήσεις  θα  δίνουν  επιστήμονες  του  Συνηγόρου  του  Πολίτη  ειδικευμένοι  σε  θέματα 

προάσπισης  Δικαιωμάτων  του  Παιδιού.  Επιλεγμένες  ερωτήσεις  και  απαντήσεις,  χωρίς 



παράθεση  στοιχείων  των  προσώπων  που  απευθύνθηκαν  στον  Συνήγορο,  θα 

παρουσιάζονται σε θεματικές ενότητες, για να διευκολύνουν τους ανηλίκους στην κατανόηση 

των δικαιωμάτων και των τρόπων προάσπισής τους. Όταν είναι αναγκαίο να παρέμβει ο 

Συνήγορος για να προστατευθούν τα δικαιώματα των ανηλίκων, θα τους ενημερώνει σχετικά 

με  τη  δυνατότητα  υποβολής  έγγραφης  αναφοράς,  προκειμένου  να  ακολουθήσουν  οι 

απαραίτητες ενέργειες διαμεσολάβησης.

Με  βάση  τα  παραπάνω,  παρακαλούμε  να  ενημερώσετε  τους  Διευθυντές  των 

Σχολικών  Μονάδων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  επικράτειας,  όπως  και  τους 

υπευθύνους  Σχολικών Δραστηριοτήτων  (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης), σχετικά με την παραπάνω δυνατότητα, προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά 

τους  εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.

                 Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα 
(αρ. πρ. 41/26-01-12)
2. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε
Τμήματα Β΄ και Γ΄
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