Η προστασία των δικαιωµάτων των ανηλίκων
στα ίντερνετ καφέ
Συµπεράσµατα δηµόσιας διαβούλευσης
και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», στο πλαίσιο της αποστολής της ως
Συνήγορος του Παιδιού, ενηµερώθηκε για τους προβληµατισµούς και τις ανησυχίες
παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών, ειδικών επιστηµόνων και παραγόντων της πολιτικής
ζωής, σε σχέση µε τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που συνεπάγεται για την ψυχική
και τη σωµατική υγεία των ανηλίκων, η χωρίς έλεγχο και εποπτεία πρόσβασή τους στα
καταστήµατα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet stations ή internet-café).
Ερευνώντας το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο Συνήγορος του Παιδιού διαπίστωσε
ότι δεν υφίσταντο νοµοθετικές προβλέψεις σε ισχύ, για την είσοδο και χρήση
υπηρεσιών στα παραπάνω καταστήµατα από ανηλίκους. Ο Συνήγορος είναι αντίθετος
µε µια γενική απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων στα εν λόγω καταστήµατα και της
χρήσης των υπηρεσιών τους, οι οποίες -υπό προϋποθέσεις- µπορεί να αξιοποιούνται
θετικά για την εκπαίδευση, ενηµέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία τους. Ωστόσο,
έκρινε ότι πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα προστασίας των ανήλικων χρηστών,
έτσι ώστε να αποκοµίζεται το µέγιστο των ωφεληµάτων, µε το ελάχιστο της
διακινδύνευσης της ψυχοσωµατικής υγείας και οµαλής ανάπτυξης και εξέλιξής τους.
Κατά συνέπεια, ανέλαβε πρωτοβουλία για την περαιτέρω διερεύνηση του ζητήµατος
και τη διατύπωση θεσµικών προτάσεων, µε γνώµονα τα δικαιώµατα συµµετοχής και
προστασίας των παιδιών.
Μετά από µελέτη της ισχύουσας νοµοθεσίας, εκθέσεων, επιστηµονικών ερευνών
και στοιχείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θεώρησε ότι χρειάζεται να ξεκινήσει
σχετική δηµόσια διαβούλευση. Έθεσε καταρχήν προς συζήτηση σε σύσκεψη
προσκληθέντων εκπροσώπων υπουργείων, της Βουλής, φορέων, σωµατείων,
οργανώσεων και ειδικών για το θέµα (στις 30.10.2008), έξι βασικά µέτρα προστασίας
(σχετικά µε την γνώση και έγκριση των γονέων, τη χρονοχρέωση και τις ώρες
παραµονής, τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης, και τις αναγκαίες εκστρατείες
ενηµέρωσης του γενικού πληθυσµού), στα οποία κλήθηκαν να τοποθετηθούν άµεσα.
Κλήθηκαν επίσης να παρουσιάσουν σε βάθος χρόνου, άλλες ενδεχόµενες σχετικές
προτάσεις, στο πλαίσιο «ανοικτής» ηλεκτρονικής πρόσκλησης για την κατάθεση
σχετικών προτάσεων, προς κάθε ενδιαφερόµενο .
Ο «ανοικτός διάλογος» ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009. Ο Συνήγορος του
Παιδιού ακολούθως συνέταξε κείµενο στο οποίο περιέλαβε το βασικό περιεχόµενο και
τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης, όπως και τις προτάσεις που προέκυψαν από
αυτήν. Το κείµενο αυτό απεστάλη στα συναρµόδια Υπουργεία και στη Βουλή των
Ελλήνων για τις περαιτέρω ενέργειές τους. Στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στους φορείς
που συµµετείχαν στη διαβούλευση και δηµοσιοποιείται µέσω του ιστοχώρου της
ανεξάρτητης αρχής, µε στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του θέµατος.
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