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Πρωτοβουλία για να σταµατήσει η τηλεοπτική εκµετάλλευση   

της ιδιωτικής ζωής ανηλίκων που µένουν σε ιδρύµατα 
 

Σε δηµόσια παρέµβαση για την προστασία της εικόνας και της ιδιωτικής 
ζωής των ανηλίκων που διαµένουν σε ιδρύµατα ή άλλα πλαίσια φιλοξενίας 
και φροντίδας προχώρησε ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της 
αρµοδιότητάς του ως Συνήγορος του Παιδιού. Η ανεξάρτητη αρχή 
επισηµαίνει ότι είναι ανεπίτρεπτο αλλά και παράνοµο σε ενηµερωτικές ή 
ψυχαγωγικές εκποµπές να παρουσιάζονται προσωπικά στοιχεία των 
ανηλίκων αυτών, να διενεργούνται συνεντεύξεις µε αναφορά σε προσωπικά 
τους βιώµατα - ορισµένες φορές µάλιστα τραυµατικά, και να ταυτοποιούνται 
δηµόσια, ως παιδιά που έχουν τοποθετηθεί στους χώρους λόγω σοβαρών 
προβληµάτων των φυσικών τους οικογενειών. Ο Συνήγορος του Πολίτη 
εφιστά την προσοχή των διοικήσεων των ιδρυµάτων, των µέσων 
ενηµέρωσης και των φορέων που τους εποπτεύουν για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή των κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής των εν λόγω 
ανηλίκων. 

Σε έγγραφό του ο Συνήγορος συγκεντρώνει το οικείο θεσµικό πλαίσιο και 
επισηµαίνει τα ακόλουθα κυρίως σηµεία: 

• Σε ανηλίκους κάτω των 14 ετών δεν επιτρέπεται καµία συνέντευξη  
• Συνεντεύξεις µε ανηλίκους άνω των 14 ετών γίνονται αφού προηγηθεί 

ενηµέρωση και συγκατάθεσή τους. ∆εν πρέπει να αναφέρονται σε 
περιστατικά και συνθήκες που σχετίζονται µε την τοποθέτησή τους στο 
ίδρυµα, σε αρνητικά τους βιώµατα ή θέµατα που τους προκαλούν ανησυχία 
και δυσφορία, όπως η έλλειψη γονέα, η κακοποίηση που ενδεχοµένως 
υπέστησαν στο παρελθόν, κλπ. 

• Οι επισκέψεις των µέσων ενηµέρωσης στα ιδρύµατα πρέπει να γίνονται 
κατόπιν συνεννόησης µε τη διοίκηση και µε σαφές, προκαθορισµένο πλαίσιο 

• Η κινηµατογράφηση στους χώρους των ιδρυµάτων ή άλλων πλαισίων 
φιλοξενίας και φροντίδας ανηλίκων είναι επιτρεπτή µόνο εφόσον δεν 
απεικονίζονται τα πρόσωπα των ανηλίκων και δεν δίνονται στην 
δηµοσιότητα στοιχεία, που µπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους  

• ∆εν επιτρέπεται η δηµοσιοποίηση των προσωπικών δεδοµένων των 
παιδιών που φιλοξενούνται στα ιδρύµατα  

 
Το έγγραφο του Συνηγόρου απεστάλη σε όλα τα συναρµόδια υπουργεία, το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την ΕΣΗΕΑ, συναφείς φορείς και διοικήσεις 
ιδρυµάτων, καλώντας τους σε εγρήγορση για την τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας.  
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