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Υπόψιν: Διοικητή κ. Παναγιώτη Στάθη 

 

Θέμα: Ερώτημα σχετικά με την ιατρική παρακολούθηση τέκνων γονέων μετά την διάσπαση της 

συμβίωσης τους. 

 

Αξιότιμες κυρίες & κύριοι, 

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Παιδί με 2 γονείς» με διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents 

Non-Profit Civil Society» έχει,  μεταξύ των άλλων καταστατικών σκοπών της, ως βασικό αντικείμενο 

σύστασης και δράσης, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των γονέων στην 

οικογενειακή ζωή, τη διαφύλαξη των παιδιών από τη γονική αποξένωση, την ανάδειξη των 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που αυτή προκαλεί, τη νομολογική και νομοθετική καθιέρωση της 

συνεπιμέλειας (της ισότιμης και ισόχρονης ανατροφής των ανήλικων τέκνων από τους γονείς αυτών 

δυνάμει του Ν. 4800/2021) και τη θεσμοθέτηση οικογενειακών δικαστηρίων (στελεχωμένων από 

δικαστικούς λειτουργούς με εξειδικευμένες πανεπιστημιακές σπουδές και πλαισιωμένων από 

επιστήμονες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς). 

Δια της παρούσης αιτούμαστε να γνωμοδοτήσετε επί της δυνατότητας οποιουδήποτε γονέα ασκεί 

γονική μέριμνα και δεν έχει εκπέσει αυτής με δικαστική απόφαση, να προβεί σε συνήθεις ιατρικές 

πράξεις υγείας των τέκνων του, άνευ συναινέσεως του ετέρου γονέα που έχει την αποκλειστική 

επιμέλεια. 
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Στη σφαίρα των συνήθων ιατρικών πράξεων (πλην των επειγόντων περιστατικών που εξ ορισμού δεν 

υπάρχει υποχρέωση συναίνεσης του ετέρου γονέα) νοούνται διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε 

ιατρικές ειδικότητες προς διάγνωση παθήσεων και θεραπείες που χρήζουν άμεσης εφαρμογής. 

Λειτουργώντας πάντα προς το συμφέρον των τέκνων, στο επίκεντρο είναι η ιατρική παρακολούθηση 

και αντιμετώπιση κάθε μορφής θεμάτων υγείας που ανακύπτουν και έχουν την υποχρέωση γονείς 

που ασκούν γονική μέριμνα να επιληφθούν ως έκφανση του γονικού ρόλου και υποχρέωσης προς τα 

τέκνα τους. 

Αυτονόητη προϋπόθεση είναι η άμεση ενημέρωση του ετέρου γονέα με τον οποίο συνασκεί γονική 

μέριμνα για τα ανήλικα. 

 

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «A Child Needs 2 Parents» 

https://www.achildneeds2parents.gr/ 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.achildneeds2parents.gr/

