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Αξιότιµες Κυρίες και Αξιότιµοι Κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και
προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού, δέχεται συχνά αναφορές και ερωτήµατα υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σχολείων, καθώς και εφήβων, σχετικά µε το
πλαίσιο που διέπει την επικοινωνία ανηλίκων µε τις παραπάνω υπηρεσίες, όταν
απευθύνονται σε αυτές χωρίς τη συνοδεία ή/και τη συναίνεση των κηδεµόνων τους. Η Αρχή
εκτιµά ότι το ζήτηµα χρήζει διευκρίνισης ως προς τα όρια της νοµιµότητας και τη
δεοντολογία, προκειµένου αφενός να διαµορφωθεί ένα ασφαλές πλαίσιο, προς το συµφέρον
των ανηλίκων που επιζητούν στήριξη σε πιθανά προβλήµατά τους και αφετέρου να
διασφαλιστούν οι επαγγελµατίες, που καλούνται να ανταποκριθούν µε υπεύθυνο τρόπο στα
σχετικά αιτήµατα.
Η παρέµβαση του Συνηγόρου µε το παρόν έγγραφο εστιάζεται στο στάδιο της υποδοχής,
ακρόασης και διερεύνησης του αιτήµατος ανηλίκου από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας.
Ι) Ανάπτυξη του ζητήµατος
Πιο συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά την υποδοχή και διερεύνηση αιτήµατος, το ζήτηµα που
έχει τεθεί στον Συνήγορο του Πολίτη φαίνεται να απασχολεί υπό τη µορφή τριών κυρίως
ειδικότερων ερωτηµάτων:
α) Έχει το δικαίωµα ανήλικος (συνήθως έφηβος) να απευθυνθεί µε δική του
πρωτοβουλία, χωρίς γνώση ή συναίνεση των κηδεµόνων του, σε υπηρεσία ψυχικής υγείας ή
κοινωνικής πρόνοιας, προκειµένου να θέσει υπόψη της πρόβληµα που τον απασχολεί και να
ζητήσει βοήθεια;
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β) Νοµιµοποιείται το σχολείο να υποστηρίξει την επιθυµία ανήλικου µαθητή να
απευθυνθεί στις παραπάνω υπηρεσίες, ακόµη και χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση του
κηδεµόνα του; (Το ζήτηµα προκύπτει ιδίως όταν οι κηδεµόνες αδιαφορούν, αρνούνται
υπάρχον πρόβληµα και δεν συνεργάζονται µε το σχολείο προς το συµφέρον του παιδιού, ή
όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι το πρόβληµα του παιδιού αφορά τους γονείς).
γ) Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, που έχουν την αναγκαία
εξειδίκευση, νοµιµοποιούνται ή και οφείλουν να ανταποκριθούν στα παραπάνω αιτήµατα και
να δεχθούν να ακούσουν ανήλικο που απευθύνεται σε αυτές, χωρίς να το γνωρίζει (ή να
συµφωνεί) ο κηδεµόνας του;
Οι τρεις πτυχές του ερωτήµατος, που αναπτύχθηκαν παραπάνω απασχολούν τον
Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο της άσκησης της αποστολής του Συνηγόρου του Παιδιού,
καθώς συνδέονται άρρηκτα µε την άσκηση και τη στάθµιση βασικών δικαιωµάτων του
παιδιού, όπως αυτά στην ελεύθερη έκφραση των γνώµης του, στην υγεία, στην ανάπτυξη,
στην κοινωνική πρόνοια και στην προστασία από κάθε µορφής βία. Υπό το πρίσµα αυτό ο
Συνήγορος µελέτησε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο, και,
µε βάση αυτό, προβαίνει στις παρακάτω επισηµάνσεις.
ΙΙ) Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο

1) ∆ικαίωµα του ανηλίκου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του, να εκφράζει τη
γνώµη του και αυτή να λαµβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν
Αφετηριακό σηµείο αποτελεί αναµφίβολα η αναγνώριση του δικαιώµατος του ατόµου να
αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του (άρθ. 5 παρ. 1 Σ), καθώς κι εκείνου του
σεβασµού και της προστασίας της αξίας του (άρθ. 2 παρ. 1).
Στην ίδια βάση προβλέπεται από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού το
δικαίωµα του ανηλίκου να εκφράζει ελεύθερα τη γνώµη του (χωρίς τη µεσολάβηση τρίτου ως
εκπροσώπου) σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα τον αφορά και η άποψή του να λαµβάνεται
υπόψη και να βαρύνει ανάλογα µε την ηλικία και τον βαθµό ωριµότητάς του (άρθρο 12
∆Σ∆Π, ν. 2101/1992)1.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις ο ανήλικος µπορεί να εκφράζει ελεύθερα τη γνώµη
του για θέµατα που τον αφορούν, εποµένως, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές
αντίθετες διατάξεις, νοµιµοποιείται, καταρχήν, και να απευθύνεται αυτόβουλα σε φορείς
της πολιτείας για τον σκοπό αυτό.

2) ∆ικαίωµα αναζήτησης και λήψης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους (άρθ. 13
∆Σ∆Π)
Πέραν του δικαιώµατος έκφρασης της άποψης του παιδιού σε θέµατα που το αφορούν, η
∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού αναγνωρίζει ρητά το δικαίωµα του
ανηλίκου να αναζητεί και να λαµβάνει πληροφόρηση µε οποιοδήποτε µέσο της επιλογής του.
Οι µόνοι περιορισµοί που τίθενται σχετικά αφορούν τον σεβασµό των δικαιωµάτων και της
υπόληψης των άλλων και τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της δηµόσιας τάξης, της
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Στο ίδιο πνεύµα, ο Έλληνας νοµοθέτης αναγνωρίζει ρητά στον ανήλικο σταδιακά αυξανόµενη δυνατότητα να
εκδηλώνει τη βούλησή του µε τρόπο δεσµευτικό, προβαίνοντας µάλιστα αυτόνοµα και έγκυρα σε πράξεις που
αφορούν τη διαχείριση του προσώπου (και της περιουσίας) του (Αστικός Κώδικας, άρθρα 129, 134, 135).

δηµόσιας υγείας και των δηµόσιων ηθών. ∆εν τίθενται αντίθετα προϋποθέσεις που να
σχετίζονται µε την ηλικία ή την ωριµότητα του ανηλίκου.
Ο ανήλικος, εποµένως, που επιθυµεί να ενηµερωθεί για ζήτηµα που τον απασχολεί,
νοµιµοποιείται να απευθυνθεί ελεύθερα σε φορέα της επιλογής του (λ.χ. υπηρεσία
κοινωνικής πρόνοιας, φορέα ψυχικής υγείας) και να αναζητήσει πληροφόρηση, όπως για τα
δικαιώµατά του, τη σχετική νοµοθεσία, αρµόδιους φορείς, πλαίσια ή υπηρεσίες για παροχή
συνδροµής. Γίνεται µάλιστα δεκτό, ειδικά στην περίπτωση των παιδιών, ότι η µεσολάβηση
των κρατικών αρχών (εν προκειµένω των φορέων όπου απευθύνεται ο ανήλικος) µε τη λήψη
θετικών µέτρων, είναι συνήθως αναγκαία για την αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος.
Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων της ∆Σ∆Π συνάγεται, εποµένως, ότι η
Πολιτεία οφείλει να οργανώνει τις διαδικασίες (τυπικές ή άτυπες), στις οποίες εµπλέκεται
ευθέως ανήλικο πρόσωπο, ώστε η συµµετοχή του τελευταίου να διευκολύνεται σε µικρότερο
ή µεγαλύτερο βαθµό. Το ελάχιστο που πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, είναι η

ελεύθερη πρόσβαση του παιδιού στον φορέα ψυχικής υγείας ή/και κοινωνικής πρόνοιας, η
ακρόαση και διερεύνηση του αιτήµατός του και η παροχή της αιτούµενης πληροφόρησης για
το ζήτηµα που το αφορά.
3) ∆ικαίωµα του ανηλίκου στην υγεία – Πρόσβαση σε συµβουλευτική, σε ιατρική
πληροφόρηση και σε ιατρικές υπηρεσίες
Το ελληνικό Σύνταγµα (άρθ. 21) προβλέπει ρητά την υποχρέωση προστασίας της
παιδικής ηλικίας και της υγείας από το κράτος, εποµένως, από όλους τους δηµόσιους
φορείς, όπως οι παρέχοντες υπηρεσίες υγείας. Το δικαίωµα του παιδιού στην υγεία και στις
ιατρικές υπηρεσίες αναγνωρίζεται επίσης από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού (άρθρο 24).
Σε συνδυασµό, µάλιστα, µε όσα εκτέθηκαν παραπάνω, ο ανήλικος δικαιούται να
απευθύνεται σε κατάλληλο φορέα, να εκθέτει πρόβληµα υγείας που αντιµετωπίζει και να
ζητά ιατρική πληροφόρηση ή θεραπεία. Η επιθυµία του αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται
σοβαρά υπόψη, ανάλογα µε την ωριµότητά του, και ενίοτε να είναι κρίσιµη, παρά την έλλειψη
της συναίνεσης ή την αντίθεση του νόµιµου εκπροσώπου του παιδιού (βλέπε π.χ. Κώδικα
Ιατρικής ∆εοντολογίας2).
Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί νοµοθετικό κείµενο, το Σχόλιο της
∆ιεθνούς Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού γύρω από τα δικαιώµατα των ανηλίκων
σε θέµατα παροχής ιατρικών πληροφοριών αλλά και πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες
(CRC/GC/2003/4, “Adolescent health and development in the context of the Convention
on the Rights of the Child”) είναι ενδεικτικό ως προς την άσκηση του δικαιώµατος
ενηµέρωσης και πρόσβασης σε κατάλληλους φορείς µε πρωτοβουλία και ενέργειες του ίδιου
του ανηλίκου (σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν αµέσως παραπάνω). Η Επιτροπή ρητά αναφέρει
ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις επιταγές των άρθρων 3,17,4 της
Σύµβασης και να κατοχυρώσουν µε τις κατάλληλες νοµοθετικές ρυθµίσεις το δικαίωµα των
εφήβων να λαµβάνουν την απαραίτητη πληροφόρηση, συµβουλευτική και θεραπεία, για
2

Ο Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας (Ν. 3418/2005, άρθ. 12, 1β, περ. αα΄, εδ. 1) προβλέπει εξαίρεση στον
κανόνα της απαιτούµενης συναίνεσης του νόµιµου εκπροσώπου ανηλίκου, σε περίπτωση επέµβασης στην υγεία
του, εισάγοντας την υποχρέωση του ιατρού να λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του ανηλίκου, εφόσον ο τελευταίος
έχει (κατά την κρίση του ιατρού), την ηλικιακή, πνευµατική και συναισθηµατική ωριµότητα να κατανοήσει την
κατάσταση της υγείας του, το περιεχόµενο της ιατρικής πράξης και τα αποτελέσµατα ή τους κινδύνους της
πράξης αυτής [άρθ. 12, παρ. 1β, αα΄) εδ. 2].

θέµατα υγείας τους (σωµατικής ή ψυχικής). Επισηµαίνει επίσης πως το παραπάνω δικαίωµα
θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε συνάρτηση µε την ωριµότητα του ανηλίκου και ανεξάρτητα
από τη συναίνεση των γονέων ή κηδεµόνων του. Τέλος, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να
διασφαλίσουν ότι η πληροφόρηση και η συµβουλευτική προς ανήλικο θα καλύπτεται από το
καθήκον εχεµύθειας και το απόρρητο θα τηρείται ακόµη και σε σχέση µε την παροχή
υπηρεσιών και θεραπείας, στον βαθµό που το επιτρέπει η ωριµότητα το ανηλίκου να
συναινέσει, ανεξάρτητα από τη γνώση ή συναίνεση των κηδεµόνων του.

4) Η γονική ευθύνη επιµέλειας και εκπροσώπησης του ανηλίκου στο πεδίο της υγείας και
της κοινωνικής πρόνοιας - Η περίπτωση σύγκρουσης δικαιωµάτων µεταξύ γονέων και
τέκνων
Η συζήτηση ως προς τον ρόλο του κηδεµόνα, στην περίπτωση κατά την οποία ο
ανήλικος απευθύνεται σε υπηρεσία ψυχικής υγείας ή κοινωνικής πρόνοιας, σχετίζεται ιδίως
µε τα επιτρεπόµενα όρια της παρέµβασης του φορέα και το καθεαυτό περιεχόµενο της
παρέµβασης (θεραπευτικής ή άλλης), ανάλογα µε την εµπλοκή του γονέα/κηδεµόνα..
Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο δεν εξαρτά κατ’ ουδένα τρόπο
το επιτρεπτό της πρόσβασης παιδιού σε αρµόδια υπηρεσία για να διατυπώσει το πρόβληµα
που το απασχολεί, από την τυχόν γνώση ή και συναίνεση του κηδεµόνα του.

5) ∆ικαίωµα προστασίας των ανηλίκων από κάθε µορφής βία
Το δικαίωµα του ανηλίκου να ζητά πληροφόρηση, κατευθύνσεις, ή συνδροµή και να
εκφράζει τη γνώµη και την επιθυµία του για θέµατα που τον αφορούν, αποκτά ιδιαίτερη
πρακτική αξία σε συνδυασµό µε το δικαίωµα προστασίας από κάθε µορφής βία (άρθ. 19
∆Σ∆Π). Το παιδί, δηλαδή, που υφίσταται βία, µπορεί να απευθύνεται σε οποιαδήποτε
υπηρεσία (κοινωνική, ψυχικής υγείας, κ.λπ.), προκειµένου να γνωστοποιήσει το γεγονός της
κακοποίησής του και να ζητήσει βοήθεια.
Ο ρόλος του σχολείου στο ζήτηµα αυτό αναδεικνύεται κοµβικός, καθώς ο διευθυντής
οφείλει, όταν λαµβάνει γνώση περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, να ενηµερώσει σχετικά
τις εισαγγελικές αρχές (ν. 3500/2006 άρθ. 23). Στην ίδια κατεύθυνση, όταν παιδί ζητά να
µιλήσει σε κάποιον ειδικό για το θέµα αυτό, το σχολείο οφείλει να αναλαµβάνει θετικό ρόλο
διευκολύνοντας, µε κάθε τρόπο τον ανήλικο, που το επιθυµεί, να έχει πρόσβαση σε
κατάλληλη υπηρεσία, προκειµένου να γνωστοποιήσει το πρόβληµά του.

6) Υποχρεώσεις υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε σχέση µε τους
ανηλίκους
Βασικό κριτήριο ως προς τον τρόπο, µε τον οποίο πρέπει προσεγγίζεται ο ανήλικος που
απευθύνεται σε υπηρεσία ψυχικής υγείας ή πρόνοιας, θα πρέπει να αποτελεί η αναγνώριση
της υπεροχής του συµφέροντος του παιδιού έναντι των λοιπών συµφερόντων, µε τα οποία
διαπιστώνεται τυχόν σύγκρουση (άρθ. 3 παρ. 1 ∆Σ∆Π)3. Οι φορείς που έρχονται σε επαφή
µε ανηλίκους έχουν εξάλλου τις υποχρεώσεις, που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα, τα οποία
3

Ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 1 της ∆Σ∆Π θέτει έναν ευρείας εµβέλειας ερµηνευτικό οδηγό ιδιαίτερα χρήσιµο σε
περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων, ορίζοντας ότι το συµφέρον του παιδιού πρέπει να αξιολογείται κατά
προτεραιότητα σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαµβάνονται από νοµοθετικά όργανα,
διοικητικές αρχές ή δικαστήρια, είτε από δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς κοινωνικής προστασίας.

εκτέθηκαν παραπάνω, ενώ δεσµεύονται και από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο του φορέα ή του
επαγγελµατικού κλάδου.
Ενδεικτική είναι η πρόβλεψη του Κώδικα ∆εοντολογίας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας
Ελλάδος (άρθ. 2), που ορίζει ότι: «Πρωταρχικό µέληµα του παιδοψυχίατρου είναι η ψυχική

υγεία, η ευηµερία και η βέλτιστη ανάπτυξη του καθενός παιδιού ή εφήβου, υγιούς ή
ασθενούς. Η ψυχική υγεία, δεν ορίζεται µόνον από την απουσία νόσων ή συµπτωµάτων, αλλά
περιλαµβάνει µια γενικότερη κατάσταση συναισθηµατικής ευεξίας και εσωτερικής
σταθερότητας, που επιτρέπει στο παιδί να λειτουργήσει αρµονικά µε το περιβάλλον του και
να αναπτύξει το δηµιουργικό και νοητικό του δυναµικό». Προβλέπεται άλλωστε ότι: «σε
περίπτωση σύγκρουσης απόψεων µεταξύ παιδιού και κηδεµόνων, ο παιδοψυχίατρος θα
εργαστεί προς την επίλυση των διαφορών ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας. Κατά την
διαδικασία αυτή, ο παιδοψυχίατρος θα πρέπει να λαµβάνει συνεχώς υπόψη του την ευηµερία
και την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού / εφήβου, τη φύση των οικογενειακών σχέσεων και τις
ευθύνες, καθώς και τα νοµικά και ηθικά δικαιώµατα των γονιών και των τέκνων» (άρθ. 3
παρ. 5).
Προς το συµφέρον άλλωστε του παιδιού, προβλέπεται από τους περισσότερους
τουλάχιστον επαγγελµατικούς κώδικες το καθήκον τήρησης εχεµύθειας, το οποίο δεσµεύει
καταρχήν τους εργαζοµένους στους φορείς που δέχονται και ακούν ανηλίκους (γιατρούς,
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας ή ψυχικής υγείας κ.λπ.). Οι παραπάνω φορείς προβαίνουν σε
εξατοµικευµένη στάθµιση µε βάση το συµφέρον του παιδιού, σε περιπτώσεις που οι γονείς ή,
γενικότερα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι ανηλίκου ζητούν άρση του απορρήτου και γνωστοποίηση
του περιεχοµένου εγγράφων που σχετίζονται µε την επικοινωνία του παιδιού µε την
εκάστοτε υπηρεσία.
ΙΙΙ) Πλαίσιο υποδοχής και διερεύνησης αιτήµατος ανηλίκου σε υπηρεσίες ψυχικής
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ακόµη και όταν δεν συνοδεύεται από τους κηδεµόνες
του και ενεργεί χωρίς τη συναίνεσή τους
Από το παραπάνω νοµοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι ο ανήλικος έχει το δικαίωµα να

απευθυνθεί µε οποιονδήποτε τρόπο σε µία υπηρεσία ψυχικής υγείας ή κοινωνικής
πρόνοιας που παρέχει υπηρεσίες σε ανηλίκους, να συναντήσει τον αρµόδιο επαγγελµατία,
στον οποίο θα εξηγήσει το πρόβληµα που τον απασχολεί, και να ζητήσει πληροφόρηση και,
ενδεχοµένως, βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό:
• Ο αντίστοιχος φορέας νοµιµοποιείται και έχει υποχρέωση να ορίσει ειδικευµένο
επαγγελµατία που θα συναντήσει τον ανήλικο, αν προσέρχεται κατευθείαν στην υπηρεσία,
είτε να προγραµµατίσει συνάντηση µαζί του ύστερα από τηλεφωνικό του αίτηµα, ακόµη και
εφόσον δηλωθεί ότι οι γονείς/κηδεµόνες του δεν γνωρίζουν την ενέργειά του ή δεν
συναινούν σε αυτήν.
• Όταν το αίτηµα του ανηλίκου είναι απλά η παροχή πληροφόρησης (σε σχέση µε τα
δικαιώµατά του, τους λοιπούς φορείς όπου µπορεί να απευθυνθεί, το ισχύον πλαίσιο, την
υποστήριξη που θα µπορούσε να του παρασχεθεί κ.λπ.), ο φορέας νοµιµοποιείται και οφείλει,
εφόσον είναι αρµόδιος, να παράσχει τη σχετική ενηµέρωση, ανεξάρτητα από την τυχόν
γνώση/σύµφωνη (ή µη) γνώµη του κηδεµόνα.
• Εάν η υπηρεσία, στην οποία απευθύνθηκε αρχικά ο ανήλικος, δεν είναι αρµόδια για τη
διαχείριση του αιτήµατος, τότε οφείλει να παράσχει στον ανήλικο κατευθύνσεις και να τον

παραπέµψει κατάλληλα, διαµεσολαβώντας µάλιστα, ώστε να διευκολυνθεί κατά το δυνατό η
πρόσβασή του στον πλέον εξειδικευµένο φορέα.
• Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση του σχολείου, όταν δηλαδή ο ανήλικος
απευθύνεται σε εκπαιδευτικό και ζητήσει ενηµέρωση ή και παρέµβαση για την αντιµετώπιση
προβλήµατός του. Εφόσον εκφράζεται αίτηµα από το µαθητή για συνάντηση µε ειδικό
ψυχικής υγείας ή κοινωνικό λειτουργό και ο ανήλικος εκδηλώσει την επιθυµία να µην
ενηµερωθούν οι γονείς του, το σχολείο θα πρέπει να τον διευκολύνει για την ικανοποίηση
του αιτήµατός του.
• Ο ειδικευµένος επαγγελµατίας της υπηρεσίας ψυχικής υγείας ή κοινωνικής πρόνοιας
που υποδέχεται τον ανήλικο, τον ακούει µε στόχο να κατανοήσει καταρχάς το αίτηµα ή το
πρόβληµα που αντιµετωπίζει το παιδί. Το στάδιο αυτό µπορεί να διαρκέσει για περισσότερες
από µία συναντήσεις, ανάλογα µε τον χρόνο που κρίνεται απολύτως απαραίτητος για να
διερευνήσει το αίτηµα ο επαγγελµατίας.
• Ο ανήλικος θα πρέπει να πληροφορείται ότι η επικοινωνία του µε τον φορέα
προστατεύεται καταρχήν ως απόρρητη, ακόµη και έναντι των κηδεµόνων του, εκτός αν
υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι η προώθηση από τα αρµόδια υπουργεία
διευκρινιστικών οδηγιών προς τους φορείς, όπου θα αποσαφηνίζονται τα σχετικά
ζητήµατα, θα είναι αναµφίβολα προς το συµφέρον του παιδιού, στον βαθµό που θα
διασφαλίζει στοιχειώδη δικαιώµατα της παιδικής ηλικίας. Θα ανταποκριθεί επίσης σε ένα
έντονο και επίµονο αίτηµα των φορέων, που απευθύνονται συχνά στην Αρχή µας
(ενδεικτικά: Τµήµα Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων Γ.Ν. Γεννηµατά, Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων)
ζητώντας κατευθύνσεις κατά περίπτωση, ενώ θα αποτρέψει και πρακτικές ορισµένων
υπηρεσιών, στις οποίες οι επαγγελµατίες αρνούνται να υποδεχθούν και να ακούσουν
ανηλίκους (χωρίς συναίνεση κηδεµόνα), λόγω ανασφάλειας ως προς τη νοµιµότητα της
εµπλοκής τους. Επισηµαίνεται µάλιστα ότι η ανάγκη των σχετικών διευκρινίσεων εµφανίζεται
ακόµη πιο επιτακτική κατά τον παρόντα χρόνο, δεδοµένων των πρόσθετων σοβαρότατων
προβληµάτων που βιώνουν οι ανήλικοι, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της εξ αυτού
του λόγου αύξησης των περιπτώσεων παιδιών που ζητούν βοήθεια.
Καταλήγοντας, θα θέλαµε να ζητήσουµε να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις και τις
ενέργειές σας σχετικά µε τη διατύπωση διευκρινίσεων και οδηγιών προς τις υπηρεσίες που
υπόκεινται στην ευθύνη σας για το εν λόγω ζήτηµα.
Ο κ. Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, είναι στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.
Με τιµή,
Καλλιόπη Σπανού

