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Περίληψη  

Υποβολή ερωτήµατος για γνωµοδότηση από το Παι-

δοψυχιατρικό Τµήµα του Νοσοκοµείου ΤΖΑΝΕΙΟ προς τον 

Εισαγγελέα Ανηλίκων Πειραιά.

Σε περιπτώσεις που έχει λάβει χώρα από το Τµήµα 

µας παιδοψυχιατρική εκτίµηση σε εκτέλεση δικής σας παραγ-

γελίας, οι δύο γονείς του ανηλίκου ή ο ένας µόνο από αυτούς 

(σε περίπτωση που δεν ασκούν από κοινού την επιµέλεια του 

προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους) αιτούνται τη λήψη αντι-

γράφου της εκτίµησης ή και όλου του σχετικού φακέλου. Ζη-

τάµε τη γνώµη σας, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 2 περ. β’ 

του Ν. 1756/1988, ως προς το αν, στη συγκεκριµένη περί-

πτωση, η χορήγηση από το Τµήµα µας των αιτούµενων αντι-

γράφων σε αυτούς από κοινού ή σε οποιονδήποτε από τους 

δύο συγκροτεί κάποιο από τα αδικήµατα της παραβίασης 

υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 ΠΚ), της παραβίασης 

επαγγελµατικού απορρήτου (άρθρο 370 Γ’ ΠΚ), της παραβία-

σης της επαγγελµατικής εχεµύθειας (άρθρο 371 ΠΚ) ή της πα-

ραβίασης προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 

4624/2019).  

Θα µας διευκολύνει ιδιαίτερα στην εκτέλεση του έργου µας η 

παροχή γνωµοδότησης από µέρους σας.

. 

* Η γνωµοδότηση απευθύνθηκε προς το Παιδοψυχιατρικό Τµήµα του Νοσο-

κοµείου «ΤΖΑΝΕΙΟ», κατόπιν του ερωτήµατος που είχε θέσει προς τον γνω-

µοδοτούντα Προϊστάµενο του Τµήµατος Ανηλίκων και Ενδοοικογενειακής βίας 

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, Πέτρο Γεώργιο (τηλέφωνο επικοινω-

νίας: 2132157151), η ∆ιευθύντρια του Παιδοψυχιατρικού Τµήµατος – Παιδο-

ψυχίατρος, Κοττορού ∆ήµητρα και η Επιστηµονική Οµάδα του Τµήµατος 

(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2104536107). 

  

Γνωµοδότηση του Εισαγγελέα Ανηλίκων της Εισαγ-

γελίας Πρωτοδικών Πειραιά κ. Γεωργίου Πέτρου, κατόπιν του 

υπ’ αριθ. πρωτ. 7165/22-5-2020 ερωτήµατος του Παιδοψυ-

χιατρικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΤΖΑ-

ΝΕΙΟ».

∆ικαίωµα στην πληροφόρηση και περιορισµοί του. 

Τήρηση ιατρικού αρχείου, επεξεργασία των δεδοµένων του 

και πρόσβαση σε αυτό του ασθενούς ή τρίτων. Αρµοδιότητα 

Εισαγγελέα Ανηλίκων για διάταξη διενέργειας παιδοψυχιατρι-

κής εκτίµησης. Το υλικό που συγκεντρώνεται κατά τη διενερ-

γούµενη παιδοψυχιατρική εκτίµηση συνιστά το περιεχόµενο 

κοινωνικού φακέλου που τηρείται σε ειδικό αρχείο στην Ει-

σαγγελία Ανηλίκων µέχρι την ενηλικίωση του ανηλίκου και δεν 

υπόκειται στις γενικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονο-

µίας που αφορούν στις δικονοµικές δεσµεύσεις για την επε-

ξεργασία των ποινικών δικογραφιών. Γνωστοποίηση της 

διάγνωσης στους γονείς του ανηλίκου (ή σε αυτόν που έχει 

την επιµέλειά του). Αίτηµα των γονέων του ανηλίκου (ή του 

γονέα που έχει την επιµέλειά του) προς το Παιδοψυχιατρικό 

Τµήµα Νοσοκοµείου για λήψη αντιγράφου της παιδοψυχια-

τρικής εκτίµησης που διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής πα-

ραγγελίας ή για λήψη αντιγράφου ολόκληρου του σχετικού 

φακέλου της παιδοψυχιατρικής εκτίµησης. Μόνος αρµόδιος 

για τη χορήγηση ή µη αντιγράφων είναι ο Εισαγγελέας Ανηλί-

κων µε συγκεκριµένα κριτήρια. Τυχόν χορήγηση των αιτού-

µενων αντιγράφων από το Νοσοκοµείο ή το θεράποντα ιατρό 

– παιδοψυχίατρο συγκροτεί τα αδικήµατα της παράβασης κα-

θήκοντος, της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της 

παραβίασης επαγγελµατικής εχεµύθειας                                     

Λέξεις – κλειδιά: Πρόσβαση στο ιατρικό αρχείο ασθενούς, 

λήψη αντιγράφου παιδοψυχιατρικής εκτίµησης, Εισαγγελέας 

Ανηλίκων, Παιδοψυχιατρικό Τµήµα Νοσοκοµείου, παράβαση 

καθήκοντος
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