
 
Πειραιάς 20/02/2023 

 

Προς: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοποίηση: Συνήγορος του Παιδιού 

Θέμα: Πρόσβαση αμφότερων των γονέων σε ιατρικές παραϊατρικές πράξεις των τέκνων τους μετά 

την διάσπαση της συμβίωσης τους. 

 

Αξιότιμοι κύριοι /-ες, 

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 αντικείμενο 

σύστασης και δράσης, τη διαφύλαξη του δικαιώματος του παιδιού να ανατρέφεται «από κοινού κι 

εξίσου» από τους δύο (2) γονείς του, όπως αυτό περιγράφεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και στις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Ν. 4800/2021), καθώς και 

την προστασία των μελών της οικογένειας από κάθε μορφή βίας, συμπεριλαμβανομένης της γονικής 

αποξένωσης, που προκύπτει κατά κύριο λόγο μετά τη διάσπαση της συμβίωσης των γονέων. 

Δια της παρούσης, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ανάγκη εναρμόνισης της λειτουργίας του 

ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ με τις διατάξεις και πρακτικές που απορρέουν από τον Ν. 4800/21 που τέθηκε 

σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2021 και αφορά στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά την διάσπαση της 

συμβίωσης των γονέων τους. 

Συγκεκριμένα, καλούμε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προβεί σε σχετική 

εγκύκλιο, στα πρότυπα της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Φ1/169086/ΓΔ4/24-12-2021/ΥΠΑΙΘ), δίνοντας πρόσβαση σε αμφότερους τους γονείς των τέκνων 

διαζευγμένων γονέων, τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στα πλαίσια της 

εκπροσώπησης του τέκνου τους, αλλά και στην συγκατάθεση αμφότερων γονέων ασκούντων τη 

γονική μέριμνα, για κάθε είδους ιατρική ή παραϊατρική πράξη, πλην επειγόντων περιστατικών. Η 

συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να προηγείται πριν από κάθε εκτίμηση ή θεραπεία καθολικά σε 

επαγγέλματα ιατρικής και παραϊατρικής φύσης. 

Οι αλλαγές που οφείλουν να εφαρμοστούν αφορούν σε: 



 
(α) την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Φακέλου υγείας των έμμεσα ασφαλιζόμενων 

τέκνων – πρόσβαση στο ΦΑΥ από αμφότερους τους γονείς, 

(β) την λειτουργία της ΗΔΙΚΑ – ηλεκτρονική συνταγογράφηση και γνωστοποίηση εκτέλεσης συνταγών 

να απευθύνεται προς αμφότερους τους γονείς, 

(γ) την λειτουργία ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, έτσι ώστε να ζητείται η πρότερη 

συγκατάθεση πριν από κάθε εξέταση ή θεραπεία στα τέκνα και από τους δύο γονείς που ασκούν την 

γονική μέριμνα. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει καθολικά σε επαγγέλματα ιατρικής και παραϊατρικής 

φύσης. Ασφαλώς σε μία τέτοια ρύθμιση δεν εντάσσονται και εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά. 

Μέσο/μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικά  η συγκατάθεση και/ή ενημέρωση. 

Όσον αφορά στους ιατρούς / παιδιάτρους και στις ιατρικές πράξεις, όπως λ.χ. εμβολιασμό εκτός του 

υποχρεωτικού πρωτοκόλλου (εμβόλιο εποχικής γρίπης), θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση 

αμφότερων των γονέων καθώς περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της συνάσκησης της γονικής μέριμνας.  

Ενδεικτικά, παραϊατρικά και συναφή επαγγέλματα που θα πρέπει να υπόκεινται στην εν λόγω 

εγκύκλιο είναι ψυχολόγοι, οδοντίατροι, ορθοδοντικοί, δερματολόγοι, αισθητικοί, λογοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, επαγγελματίες υγείας σε κέντρα αποκατάστασης και ιδιωτικά 

νοσηλευτήρια. 

Η ανάγκη επίλυσης αυτών των θεμάτων είναι επιτακτική, διότι παρόμοια θέματα ανακύπτουν με 

μεγάλη συχνότητα και ζητείται συστηματικά από πολίτες / γονείς η παρέμβαση ανεξάρτητων αρχών, 

όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Συνήγορος του Παιδιού και η ΑΠΠΔ. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το πρόσφατο περιστατικό με την παιδοψυχολόγο που εξέδιδε γνωματεύσεις για 

τέκνα εν αγνοία του ετέρου γονέα που ασκούσε εξ ίσου γονική μέριμνα. 

 

Ενδεικτικά προς αυτή την κατεύθυνση έχουν κινηθεί οι ακόλουθοι φορείς: 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

- Εγκύκλιος Φ1/169086/ΓΔ4/24-12-2021/ΥΠΑΙΘ 

«Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές 

μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης», η οποία εκδόθηκε μετά την ψήφιση του ν. 

4800/2021 (Α΄ 81), όπου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: «για να πραγματοποιηθούν 



 
εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από 

τις 16.09.2021 και εντεύθεν, απαιτείται η συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους, αν πρόκειται για 

ανήλικους». 

Εγκύκλιος Φ1/117162/ΓΔ4 / 20-09-2021 «κατευθύνσεις για τη διαχείριση των αιτημάτων 

εγγραφής/μετεγγραφής μαθητών-τριών - τέκνων χωρισμένων γονέων, έχοντας λάβει υπόψη και την 

περαιτέρω τροποποίηση του άρ.1519 ΑΚ, που επήλθε με τον νεότερο ν.4800/2021. Με αυτή, 

ενημερώνονται οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί ότι θα πρέπει να αναζητούν, σε κάθε περίπτωση, τη 

συναίνεση και των δύο γονέων, προκειμένου να προβούν στην εγγραφή ή έγκριση μετεγγραφής 

μαθητή-τριας, άλλως θα πρέπει να απαιτούν τη δικαστική επίλυση της διαφωνίας, εκτός εάν υπάρχει 

δικαστική απόφαση για την ανάθεση της επιμέλειας στον ένα γονέα, η οποία έχει καταστεί 

αμετάκλητη έως τις 16.9.2021 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου), οπότε αρκεί η αίτηση 

του γονέα αυτού Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΚΖ9-ΕΚ) εγκύκλιος του Υπουργείου 

Παιδείας εξακολουθεί να ισχύει. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. δ΄ της εν λόγω εγκυκλίου: 

«Η ενημέρωση του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου επιβάλλεται στο πλαίσιο 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχολείου. Κατ’ εξαίρεση, εάν από τον γονέα έχει αφαιρεθεί 

συνολικά η άσκηση της γονικής μέριμνας, υποχρέωση ενημέρωσής του για το πρόσωπο του τέκνου 

(επομένως και για τη φοίτησή του) έχει ο άλλος γονέας».  

- Εγκύκλιος 88147/ΓΔ4/30-05-2018/ΥΠΠΕΘ 

- Εγκύκλιος 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄120) 

- Εγκύκλιος Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ ΑΔΑ: 4ΙΚΖ9-ΕΚ «Μέριμνα του εκπαιδευτικού 

πρέπει να αποτελεί η προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του παιδιού- μαθητή σε 

ανατροφή και από τους δύο γονείς, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την άποψη του παιδιού και έχοντας 

ως γνώμονα το συμφέρον του, καθώς και την απρόσκοπτη άσκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

χωρίς να ευνοεί τυχόν ανοίκειες ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του γονέα που ασκεί την επιμέλεια 

απέναντι στο παιδί-μαθητή».  

 

Συνήγορος του Πολίτη  

- Διαμεσολάβηση 238695/5894/2018: διευκρινίζεται ότι ο γονέας που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση 

δεν ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, αλλά συνασκεί τη γονική μέριμνα αυτού δικαιούται 



 
πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας, καθώς δεν 

θεωρείται «άλλο πρόσωπο». 

- Διαμεσολάβηση Δεκεμβρίου 2021: «πρέπει να λαμβάνεται υπόψη (αμφότερων των γονέων) όταν 

ζητείται εγγραφή για πρώτη φορά ή μετεγγραφή παιδιού χωρισμένων γονέων, και να διερευνάται 

εάν υφίσταται συμφωνία των γονέων ή δικαστική απόφαση, που να επιλύει τη διαφωνία τους, 

προκειμένου να μην υπάρξει καταστρατήγηση της διάταξης του άρ.1519 ΑΚ. 

- Επιστολή προς Υπ. Δικαιοσύνης 123/10-09-2020: «προφανώς στον ανήλικο συμφέρει περισσότερο 

μια φροντίδα από δύο άτομα, μπορεί να έχει υποστηριχθεί για την περίπτωση ζεύγους γονέων κατά 

τη διάρκεια του γάμου τους, αυτό όμως δεν το καθιστά λιγότερο αληθές στην περίπτωση που το 

παιδί μεγαλώνει σε οικογένεια με δύο ενήλικες, οι οποίοι τυχαίνει να μην είναι (και οι δύο) γονείς 

του». 

- Επιστολή προς Υπ. Δικαιοσύνης 113/05-08-2020: «Οι σχέσεις των γονέων με το/α τέκνο/α τους, ως 

άλλης φύσεως, θα πρέπει να παραμένουν ανεπηρέαστες από τις αλλαγές που συντελούνται στις 

σχέσεις των γονέων μεταξύ τους», «Την αναγνώριση και αποτελεσματική προστασία του 

δικαιώματος του παιδιού σε κοινή φροντίδα και ανατροφή από τους γονείς του», «Την εμπέδωση 

του ισότιμου ρόλου των γονέων έναντι του/ων τέκνου/ων τους, από της γεννήσεώς του/ων. Ενός 

ρόλου που αναδεικνύει δικαιώματα και υποχρεώσεις, όχι έναντι του έτερου γονέα, αλλά έναντι 

του/ων τέκνου/ων, ως καθήκον του γονέα στη γονική μέριμνα στο σύνολό της, και υπό όλες τις 

εκφράσεις και εκφάνσεις της», «η νομοθετική ρύθμιση οφείλει να μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα 

προς τους γονείς, πρωτίστως, και τους εφαρμοστές του δικαίου, για το ότι η γονική μέριμνα αποτελεί 

καθήκον των γονέων απέναντι στα παιδιά, η εκπλήρωση του οποίου δεν μπορεί να εξαρτάται από τη 

συμφωνία ενός εκάστου μέρους και ευθύνη, από την οποία δεν μπορούν να απαλλαγούν με την 

επίκληση της ανώμαλης εξέλιξης της μεταξύ τους συμβίωσης. Για τον λόγο αυτό, είναι επιτακτικό να 

εισαχθεί ο κανόνας της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας, στο σύνολό της, και μετά τη 

διάσταση/διαζύγιο/ακύρωση του γάμου/λύση του συμφώνου συμβίωσης.» 

 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Με τις αποφάσεις 37/06-09-2022,  28/29-06-2022, 29/26-08-2021, 26/08-07-2021, 4/20-03-2020, 

18/28-02-2018, διατυπώνεται ότι αμφότεροι οι γονείς που ασκούν την γονική μέριμνα έχουν εξ ίσου 

το δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικές πράξεις. 



 
 

Ψήφισμα 2079 (2015) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: 

(1) …«Στην οικογένεια, η ισότητα μεταξύ των γονέων πρέπει να διασφαλίζεται και να προωθείται ήδη 

από την γέννηση του παιδιού. Η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού τους 

είναι ευεργετική για την ανάπτυξή του. Ο ρόλος των πατέρων σε σχέση με τα παιδιά τους, 

συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρής ηλικίας, πρέπει να αναγνωρισθεί περισσότερο και να 

αξιολογηθεί δεόντως», (3) «Για έναν γονέα και το παιδί, το να είναι μαζί είναι ουσιαστικό κομμάτι 

της οικογενειακής ζωής», (4) «Η Συνέλευση είναι πεπεισμένη ότι η ανάπτυξη κοινής γονικής ευθύνης 

βοηθά στην υπέρβαση των στερεοτύπων με βάση το φύλο για τους ρόλους που υποτίθεται έχουν 

ανατεθεί στις γυναίκες και στους άντρες μέσα στην οικογένεια και είναι απλώς η αντανάκλαση των 

κοινωνιολογικών αλλαγών που έχουν λάβει χώρα κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια όσον αφορά το 

πώς είναι οργανωμένη η ιδιωτική και οικογενειακή σφαίρα». 

 

Για την ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents 

www.achildneeds2parents.gr 

 


