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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΕ – ΕΝΩΨΥΠΕ 

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Η ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ διαμαρτύρεται και διαψεύδει 

 

Με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε στην Ανάλυση των Συνεπειών Ρύθμισης του 
Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις 
σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου», στο 
σημείο «Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας 
από την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή 
από τους συναρμόδιους Υπουργούς»  

(σελίδα 13), πως υπήρξε συνεργασία των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας με 
την ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ 

Η αλήθεια είναι πως η ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ ουδέποτε κλήθηκε από την Πολιτεία, το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή άλλο αρμόδιο φορέα κατά τη διάρκεια της 
νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας να εκφράσει τις απόψεις της πάνω στο εν 
λόγω Σχέδιο Νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, με αποκλειστικά 
δική του πρωτοβουλία, όρισε ειδικές επιτροπές παιδοψυχιάτρων με αντικείμενο 
τη μελέτη του νομοσχεδίου και απέστειλε δύο επιστολές με τεκμηριωμένες θέσεις 
στο θέμα αυτό (ΑΠ 86/16-11-2020), ΑΠ 6/26-2-2021). Ουδέποτε υπήρξε 
ανταπόκριση από τους Πολιτειακούς Θεσμούς. 

Αναρωτιόμαστε, πώς μια μονομερής πρωτοβουλία από πλευράς μας μπορεί να 
θεωρηθεί "συνεργασία" και πώς επιβεβαιώνεται πως οι επιστολές που 
αυτοβούλως στείλαμε παρελήφθησαν και συμπεριελήφθησαν στη διαβούλευση; 
Το σημαντικότερο ερώτημα που μας προβληματίζει: γιατί αποκλείστηκε από τη 
διαβούλευση ο μοναδικός επιστημονικός κλάδος με ολοκληρωμένη και θεσμικά 
κατοχυρωμένη ειδίκευση στην ψυχική υγεία των παιδιών, των εφήβων, και των 
οικογενειών τους; 

Ζητάμε να αποκατασταθεί η αλήθεια και να αποτυπωθεί η πραγματικότητα: 
Δυστυχώς, η ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ δεν κλήθηκε ως συνεργάτης κατά τη διαβούλευση 
του ως άνω νομοσχεδίου. Ήταν και είναι πάντα διαθέσιμη να συνεισφέρει στο 
πεδίο της ψυχικής υγείας των παιδιών , των εφήβων και των οικογενειών, και 
ελπίζει πως η Πολιτεία – έστω και την ύστατη στιγμή - θα αξιοποιήσει την 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των μελών της. 
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