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Διαβούλευση
του Κώδικα Δεοντολογίας
Τίθεται από σήμερα, Τρίτη 28-08-2012, μέχρι και τη Δευτέρα 31-12-2012, σε
δημόσια μεταξύ Επιμελητών Ανηλίκων διαβούλευση, το σχέδιο Κώδικα
Δεοντολογίας, κατατεθειμένο στο Δ.Σ. από την Επιτροπή Σύνταξης Σχεδίου
Κώδικα Δεοντολογίας.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του Κώδικα Δεοντολογίας, σας καλούμε να
συμμετάσχετε
στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις
παρατηρήσεις
για τα άρθρα του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας, με αποστολή μηνυμάτων
στο sedaepimelites@hotmail.com, τα οποία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του ΣΕΔΑ.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 31-12-2012 και, αφού ληφθούν
υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας θα
ψηφισθεί σε ακόλουθη Γενική Συνέλευση του κλάδου.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων θα πρέπει να διατηρεί την αυτονομία της
ως Υπηρεσία και να λειτουργεί σε συνεργασία αλλά ανεξάρτητα από την Έδρα
του Δικαστηρίου.
Οι Επιμελητές Ανηλίκων εποπτεύονται, επιστημονικά και διοικητικά, από το
νόμιμα διορισμένο Διευθυντή/τρια ή τον Προϊστάμενο της ΥΕΑ (και τους
προϊσταμένους των Τμημάτων, όπου αυτά προβλέπονται από τη διοικητική
δομή της ΥΕΑ) που ασκεί διοικητικό και συντονιστικό έργο για το σύνολο της
Υπηρεσίας βάσει της σχετικής νομοθεσίας.
Ως αυτόνομη Υπηρεσία η ΥΕΑ υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εποπτεύεται διοικητικά από
αυτό.
Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Επιμελητής Ανηλίκων καθορίζονται από το
σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και πρωταρχική του υποχρέωση αποτελεί η
εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών του προς τους
εξυπηρετούμενους της Υπηρεσίας.
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Ο Επιμελητής Ανηλίκων υποχρεούται να λειτουργεί με επαγγελματική
ακεραιότητα και αμεροληψία, χωρίς να επηρεάζεται από την εθνική ή φυλετική
καταγωγή, το χρώμα, τις θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή πολιτικές
αντιλήψεις, πιστεύω και αξίες των εξυπηρετούμενων.
Κατά την άσκηση δε των καθηκόντων του θα πρέπει να λειτουργεί με τρόπο
τέτοιο που να προλαμβάνει, αλλά και να μην προάγει, την πρακτική των
διακρίσεων σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας.
Μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση οφείλει να θέτει ως στόχο την
πληρέστερη υποστήριξη του ανήλικου, και της οικογένειάς του, με τρόπο
τέτοιο που να είναι προσαρμοσμένος στα ιδιαίτερα στοιχεία και
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της πολιτισμικής – κοινωνικής
ταυτότητας του κάθε εξυπηρετούμενου.
Οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με ειλικρίνεια και οι πληροφορίες που
παρέχει θα πρέπει να είναι αληθείς και ακριβείς.
Ο εκφοβισμός, η παραπλάνηση, η απειλή, η εξαπάτηση και η κακοποιητική
συμπεριφορά δεν συνάδουν με τη θέση και το ρόλο του Επιμελητή Ανηλίκων.
Ο Επιμελητής Ανηλίκων υποχρεούται να αντιστέκεται σε επιρροές και πιέσεις
που τυχόν του ασκούνται και αφορούν την άσκηση των καθηκόντων ή το
παρεχόμενο έργο του, και γενικά τις προσφερόμενες προς τον πολίτη
υπηρεσίες, αλλά και την ενδοϋπηρεσιακή του λειτουργία και σχέσεις (τόσο με
τους συναδέλφους του όσο και με την προϊστάμενη αρχή του).
Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών του σχέσεων για προσωπικό όφελος
θεωρείται καθόλα αντιεπαγγελματική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά, ενώ
δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται εξωυπηρεσιακές κοινωνικές σχέσεις με τους
εξυπηρετούμενους ή τα μέλη των οικογενειών τους.
Ο Επιμελητής Ανηλίκων δικαιούται να προασπίσει τη διαφύλαξη της
προσωπικής και οικογενειακής του ζωής και της σωματικής και ψυχολογικής
του λειτουργικότητας και ακεραιότητας, όπως αυτό προβλέπεται και ισχύει για
όλους τους επιστημονικούς κλάδους των ανθρωπιστικών επαγγελμάτων.
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Α΄) Επαγγελματικό απόρρητο
1. To επαγγελματικό απόρρητο αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες και
πρωταρχικό δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση, του Επιμελητή Ανηλίκων.
Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου προάγει και διασφαλίζει το
κλίμα εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη και
ομαλή επικοινωνία και συνεργασία με τον ανήλικο και την οικογένεια
του.
2. Η Υ.Ε.Α. και οι Επιμελητές Ανηλίκων υποχρεούνται να προστατεύουν τα
προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων που εμπεριέχονται στους
ενεργούς φακέλους και τα Ατομικά Δελτία των ανηλίκων, τους φακέλους
των αρχείων και το ηλεκτρονικό αρχείο.
Η υποχρέωση προστασίας του απορρήτου αφορά τόσο στοιχεία από
φακέλους τρεχόντων περιστατικών όσο και στοιχεία από φακέλους
περιστατικών παρελθόντων ετών.
3. Στα πλαίσια της κοινωνικής διερεύνησης, που αφορά την προσωπικότητα
και το κοινωνικό ιστορικό του ανήλικου κατηγορουμένου, οι Επιμελητές
Ανηλίκων υποχρεούνται να προστατεύουν το απόρρητο των πληροφοριών
που συλλέγουν από τις συνεντεύξεις και των στοιχείων που καταγράφονται
στις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας.
4. Οι Επιμελητές Ανηλίκων οφείλουν να τηρούν πλήρη εχεμύθεια για όσα
τους εμπιστεύτηκε ο ανήλικος και το οικογενειακό ή κοινωνικό του
περιβάλλον ή όσα γενικότερα υπέπεσαν στην αντίληψη τους για τον
ανήλικο και την οικογένεια του μέσα από τη συνεργασία τους μαζί τους,
από άτομα του ευρύτερου κοινωνικού και οικογενειακού περίγυρου του
ανηλίκου ή από εμπλεκόμενες με τον ανήλικο Υπηρεσίες και Φορείς.
5. Οι Επιμελητές Ανηλίκων μπορούν να συζητήσουν με άλλα πρόσωπα ή
επαγγελματίες ζητήματα που αφορούν τα περιστατικά που
διαχειρίζονται μόνο όταν αυτό απαιτείται για αυστηρά επαγγελματικούς
λόγους και αποσκοπεί στον ορθό και αποτελεσματικό χειρισμό μίας
περίπτωσης ή/και αποσκοπεί στην κοινωνική, οικονομική, ψυχολογική
αρωγή και υποστήριξη του ανηλίκου και της οικογένειάς του
6. Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου δεν θεωρείται δεσμευτική
απέναντι στο Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της Υ.Ε.Α. δεδομένου ότι
λόγω της θέσης και του ρόλου του έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται
για την πορεία και την εξέλιξη των περιστατικών που έχουν χρεωθεί οι
Επιμελητές Ανηλίκων (άρθρο 6. Π.Δ. 49/1979).
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7. Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου των Επιμελητών Ανηλίκων
εκφράζεται και στο δικαίωμα άρνησης της μαρτυρίας τους ενώπιον
οποιασδήποτε δικαστικής αρχής αναφορικά με πληροφορίες ή
γεγονότα για τα οποία έλαβαν γνώση στα πλαίσια της κοινωνικής
έρευνας και της συνεργασίας τους με τον ανήλικο και την οικογένεια ή
το κοινωνικό του περιβάλλον.
Εφόσον, ωστόσο, η εξέταση του Επιμελητή Ανηλίκων ως μάρτυρα είναι,
σύμφωνα με την κρίση του ιδίου επωφελής για τον ανήλικο μπορεί να
ανακοινώσει τις όποιες πληροφορίες συνέλεξε στα πλαίσια άσκησης του
έργου του.
8. Οι Επιμελητές Ανηλίκων οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία των
πληροφοριών στη συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο με το περιστατικό
Φορέα ή Υπηρεσία πριν την παραπομπή της περίπτωσης σε αυτούς.
Για το σκοπό αυτό οφείλουν να αποστέλλουν τις όποιες πληροφορίες
κοινωνικού ιστορικού γραπτώς συνημμένες σε διαβιβαστικό όπως αυτό
προβλέπεται από τη διοικητική λειτουργία της Υ.Ε.Α.
9. Για πληροφορίες που θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές ή αφορούν
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του ανηλίκου ή της οικογένειας του η
διαβίβαση τους θα πρέπει να γίνεται με τη σχετική διοικητική
διαβάθμιση (εμπιστευτικό πρωτόκολλο)
10. Ο Επιμελητής Ανηλίκων απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την
τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου μόνο στις περιπτώσεις που
αυτό ρητά προβλέπεται από τη νομοθεσία.
11. H υποχρέωση για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου παύει
επίσης να ισχύει για τους Επιμελητές Ανηλίκων στις περιπτώσεις που η
τήρηση του θέτει σε άμεσο ή/και εμφανή κίνδυνο τη σωματική ή/και
ψυχική υγεία του ανηλίκου ή τον θέτει σε άμεσο ή/και εμφανή κίνδυνο.
12. Η υποχρέωση για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου δεν έχει
χρονικό περιορισμό.
Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να τηρεί εχεμύθεια όχι μόνο κατά τη διάρκεια
αλλά και μετά την περάτωση χειρισμού μίας περίπτωσης και τη λήξη της
συνεργασίας του με τον ανήλικο και την οικογένειά του.
13. Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου είναι δεσμευτική τόσο για
τον εργασιακό όσο και τον οικογενειακό και κοινωνικό χώρο του
Επιμελητή Ανηλίκων και αφορά τόσο εν ενεργεία επαγγελματίες όσο
και Επιμελητές Ανηλίκων που βρίσκονται σε άδεια (εκπαιδευτική, άνευ
αποδοχών κ.λ.π.), έχουν παραιτηθεί, απολυθεί ή συνταξιοδοτηθεί.
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Β΄) Οι σχέσεις της ΥΕΑ με την Έδρα του Δικαστηρίου
1. Ο Επιμελητής Ανηλίκων έχει την υποχρέωση να σέβεται τους
Λειτουργούς της Δικαιοσύνης και τον κώδικα δεοντολογίας του
επαγγελματικού τους κλάδου.
2. Ο Επιμελητής Ανηλίκων είναι ο νόμιμος, άμεσος και σταθερός
συνεργάτης του Δικαστή Ανηλίκων, όπως και του Εισαγγελέα Ανηλίκων,
κατά τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας και τη διερεύνηση των
προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών συνθηκών ζωής του
ανηλίκου.
3. Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να συνεργάζεται με τον Δικαστή
Ανηλίκων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δίκη και να παρουσιάζει τις
περιπτώσεις ή τα ζητήματα που χρήζουν προσοχής, να συζητάει
αναφορικά με τυχόν δυσκολίες στην τήρηση των μέτρων που
επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο και να ενημερώνει τον Δικαστή σχετικά
με την εξέλιξη των περιπτώσεων, εφόσον του ζητηθεί από τον
τελευταίο, προκειμένου να γίνονται βελτιωτικές παρεμβάσεις προς το
συμφέρον του ανηλίκου και της οικογένειάς του.
4. Οι Επιμελητές Ανηλίκων πρέπει να αξιώνουν, με κοσμιότητα και
διακριτικότητα, από την Έδρα του Δικαστηρίου να σέβεται τις
πληροφορίες που αναφέρονται στα Ατομικά Δελτία.
Ο Επιμελητής Ανηλίκων δεν επιτρέπεται, κατά την ακροαματική διαδικασία, να
σχολιάζει ή να συζητά μεγαλόφωνα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των
ανηλίκων ή/και των οικογενειών τους, προκειμένου να μη διαταραχθεί η σχέση
εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί με τους ανηλίκους και τις οικογένειες
τους.
5. Οι Επιμελητές Ανηλίκων οφείλουν να συνδιαλέγονται στη διοικητική
τους σχέση με την Έδρα μέσα από τις ιεραρχικές διαδικασίες που
ορίζονται από το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας και τις σχετικές
διοικητικές διατάξεις.
6. Η ανάθεση υποθέσεων στους Επιμελητές Ανηλίκων αποτελεί κύρια
διοικητική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Α και των
Τμηματαρχών (όπου αυτοί προβλέπονται).
Η απευθείας ανάθεση υποθέσεων, προς τους Επιμελητές Ανηλίκων, από τον
Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή/και τον Εισαγγελέα δεν θεωρείται δόκιμη χωρίς
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την πρότερη συνεννόηση με τη Διεύθυνση της ΥΕΑ ή/και τον αρμόδιο
Τμηματάρχη.
7. Ο Επιμελητής Ανηλίκων έχει το δικαίωμα της προσωπικής ενημέρωσης
του Προέδρου του Δικαστηρίου ή/και του Εισαγγελέα πριν, ή και μετά,
την ακροαματική διαδικασία, όταν κρίνει ότι αυτό είναι προς το
συμφέρον του ανηλίκου ή ότι θα βοηθήσει στη δικαιότερη αντιμετώπιση
του ανηλίκου από την Έδρα.
8. Για τον Επιμελητή Ανηλίκων, στη σχέση και τη συνεργασία του με την
Έδρα, προέχει το συμφέρον και η προστασία του ανηλίκου και οι
όποιες ενέργειές του δεν πρέπει, με οποιοδήποτε τρόπο, να στρέφονται
ενάντια στην αρχή αυτή.
9. Ο Επιμελητής Ανηλίκων διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει,
ανεπηρέαστα, το αναμορφωτικό μέτρο που ο ίδιος, τεκμηριωμένα και
βάσει των στοιχείων της κοινωνικής έρευνας, θεωρεί το πιο κατάλληλο
για τον κάθε ανήλικο.
10. Η πρόταση του Επιμελητή Ανηλίκων προς την Έδρα, για την επιβολή
ενός αναμορφωτικού μέτρου, είναι γνωμοδοτική και δεν θεωρείται
δεσμευτική για το δικαστήριο.
11. Η όποια πρόταση του Επιμελητή Ανηλίκων προς την Έδρα οφείλει να
είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και να συνάδει με τα πορίσματα της
κοινωνικής έρευνας, την προσωπικότητα του ανηλίκου και τα ιδιαίτερα
κοινωνικά-πολιτισμικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ανηλίκου και της
οικογένειάς του.
12. Η πρόταση του Επιμελητή Ανηλίκων σε σχέση με την επιβολή
αναμορφωτικού μέτρου οφείλει να είναι εξατομικευμένη και να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
ανηλίκου και της οικογένειάς του έτσι όπως αυτά προκύπτουν από την
κοινωνική έρευνα.
13. Παρότι η απόφαση επιβολής ενός αναμορφωτικού μέτρου αποτελεί
αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Ανηλίκων ο Επιμελητής
Ανηλίκων μπορεί να τεκμηριώσει και προφορικά προς την Έδρα την
όποια πρότασή του για επιβολή αναμορφωτικού μέτρου, κατά τη
διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το να ζητήσει την άδεια του Δικαστηρίου
πριν εκφράσει την όποια πρόταση ή/και τα επιχειρήματά του και η όποια
συζήτηση να γίνει διακριτικά και ει δυνατόν χωρίς να ακουστεί από τον
ανήλικο ή/και την οικογένεια του.
14. Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει, κατά τη συνεργασία του με την Έδρα,
να μην εκθέσει στοιχεία που αφορούν τον ανήλικο, όταν αυτό έχει
ζητηθεί ρητά από τον ανήλικο ή/και την οικογένειά του.
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Η μόνη περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να τηρηθεί είναι όταν η μη
αναφορά των στοιχείων αυτών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ή
ψυχική υγεία και ακεραιότητα του ανηλίκου ή στρέφεται εμφανώς ενάντια στο
συμφέρον του.
15. Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να στηρίξει τον ανήλικο στην όποια
θέση του σε σχέση με την ενοχή ή την αθωότητα του κατά την
ακροαματική διαδικασία.
Διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα της κατ’ ιδίαν συζήτησης, με τον ανήλικο και την
οικογένειά του, για τις πιθανές συνέπειες από την απόκρυψη της όποιας
παραβατικής του συμπεριφοράς ιδιαίτερα όταν προκύπτει από αυτήν κίνδυνος
για τον ανήλικο (π.χ. χρήση ουσιών).
Η ανωτέρω αρχή δεν θα πρέπει να τηρηθεί όταν η απόκρυψη της
παραβατικής συμπεριφοράς συνεπάγεται άμεσο ή/και εμφανή κίνδυνο για τη
σωματική ή ψυχική υγεία και ακεραιότητα του ανηλίκου ή στρέφεται σαφώς
ενάντια στο συμφέρον του.
16. Σε κάθε περίπτωση ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωμα της υποστήριξης
της θέσης του, σχετικά με την αθωότητα ή την ενοχή του, ανεξάρτητα
από την προσωπική άποψη του Επιμελητή Ανηλίκων και το ίδιο
δικαίωμα διατηρεί ο ανήλικος και σε σχέση με την οικογένεια του.
17 . Ο Επιμελητής Ανηλίκων νομιμοποιείται να προτείνει το αναμορφωτικό
μέτρο της «διαμεσολάβησης» και «συνδιαλλαγής» και της «έκφρασης
συγγνώμης» μόνο όταν ο ανήλικος έχει αποδεχτεί την τέλεση της πράξης για
την οποία κατηγορείται.
18 Σε περίπτωση της επιβολής του μέτρου της αποζημίωσης προς το
θύμα ή της καταβολής ποσού προς κάποιο Φορέα άσκησης κοινωνικής
πολιτικής ο ρόλος του Επιμελητή Ανηλίκων στην όλη διαδικασία
μπορεί
να είναι ενημερωτικός και
συντονιστικός και όχι
διεκπεραιωτικός.
Πιο συγκεκριμένα, η καταβολή της αποζημίωσης θα πρέπει να γίνεται από το
γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του.
Την διεκπεραίωση της καταβολής της αποζημίωσης αναλαμβάνει ο
Επιμελητής Ανηλίκων μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει γονέας,
κηδεμόνας ή νόμιμος αντιπρόσωπος του ανήλικου.
19 Ο Επιμελητής Ανηλίκων, σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΥΕΑ, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο, είναι ο μόνος που μπορεί να ορίσει τον
τρόπο συνεργασίας του με τον ανήλικο και την οικογένεια του και τη
διαδικασία διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας.
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ή/και ο Εισαγγελέας διατηρούν το δικαίωμα να
ενημερωθούν για την πορεία ή τα πορίσματα της κοινωνικής έρευνας, και των
σχετικών με αυτήν ενεργειών, χωρίς όμως να καθορίζουν, με οποιεσδήποτε
ενέργειες, τον τρόπο διεξαγωγής της.
20 Ο Επιμελητής Ανηλίκων δεν έχει το δικαίωμα της κρίσης ή
αμφισβήτησης της όποιας απόφασης του Δικαστηρίου κατά την
ακροαματική διαδικασία.
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Διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα της συζήτησης, εκτός της ακροαματικής
διαδικασίας, για την όποια επιβολή αναμορφωτικού μέτρου με τη Διεύθυνση
της Υ.Ε.Α., τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή/και τον Εισαγγελέα για τις
περιπτώσεις αυτές που κάτι τέτοιο κρίνεται ότι θα ήταν προς όφελος του
ανήλικου.

Γ΄) Οι σχέσεις με τους ανηλίκους και τις οικογένειες τους
1. Οι Επιμελητές Ανηλίκων υποχρεώνονται να αντιμετωπίζουν με
σεβασμό τον ανήλικο και την οικογένειά του και να μεριμνούν για τη
δημιουργία και τη διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
2. Οι Επιμελητές Ανηλίκων οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια
προκειμένου να παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή βοήθεια ώστε να
βελτιωθεί η θέση του ανηλίκου μέσα στην οικογένειά του και την
κοινωνία γενικότερα.
3. Οι Επιμελητές Ανηλίκων, στα πλαίσια του ρόλου και του έργου τους,
οφείλουν να συνδράμουν την οικογένεια του ανηλίκου στο σύνολό της,
και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική οικονομική της θέση, η ψυχική υγεία των μελών της, καθώς και η
δυνατότητα πρόσβασή τους σε πολιτισμικά αγαθά.
4. Σκόπιμο είναι να αποφεύγονται, από την πλευρά του Επιμελητή
Ανηλίκων, οι σχολιασμοί ρατσιστικού ή άλλου τύπου για υποθέσεις
ανηλίκων ή/και στοιχεία που αφορούν την κοινωνική, οικογενειακή,
οικονομική, μορφωτική κ.ά. κατάστασή τους.
5. Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση - οικονομική, κοινωνική, ψυχολογική ή
άλλη- των ανηλίκων και των γονέων τους μέσα από την επιβολή μίας
σχέσης ανωτερότητας ή εξουσίας από τους Επιμελητές Ανηλίκων.
6. Ο χρηματισμός του Επιμελητή Ανηλίκων από τον ανήλικο ή/και το
οικογενειακό-συγγενικό του περιβάλλον θεωρείται ότι αντιβαίνει στις
αρχές και τη δεοντολογία του επαγγέλματος.
Περιπτώσεις χρηματισμού που υποπίπτουν στην αντίληψη άλλων
Επιμελητών Ανηλίκων θα πρέπει να καταγγέλλονται στο Δ.Σ. του ΣΕΔΑ.
7. Οι Επιμελητές Ανηλίκων οφείλουν να διατηρούν επαγγελματικές και
μόνο σχέσεις με τους ανηλίκους και τις οικογένειές τους.
8. Στους Επιμελητές Ανηλίκων δεν θα πρέπει να γίνεται ανάθεση
περιστατικών με τα οποία διατηρούσαν προσωπικές ή κοινωνικές
σχέσεις πριν αυτά παραπεμφθούν στην Υ.Ε.Α.
Εξαιρούνται περιπτώσεις μονοπρόσωπων Υπηρεσιών.
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9. Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να ενημερώσει τον ανήλικο και την
οικογένεια του για τον επαγγελματικό του ρόλο και να τους εξηγήσει
τους σκοπούς της μεταξύ τους συνεργασίας.
10. Η ενημέρωση του ανηλίκου και της οικογένειάς του για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτά απορρέουν από τη συνεργασία
τους με την Υ.Ε.Α., αποτελεί υποχρέωση του Επιμελητή Ανηλίκων και
θα πρέπει να γίνεται από την πρώτη επαφή μαζί τους.
11. Υποχρέωση του Επιμελητή Ανηλίκων αποτελεί, επίσης, η ενημέρωση
του ανηλίκου και της οικογένειάς του για τις ιδιαίτερες διαδικασίες που
αφορούν τα δικαστήρια ανηλίκων (αναμορφωτικά μέτρα, τρόπος
διεξαγωγής της δίκης, σύνταξη της Έκθεσης Κοινωνικής Έρευνας
κ.λ.π.).
12 Στα πλαίσια της διεξαγωγής της Κοινωνικής Έρευνας ο Επιμελητής
Ανηλίκων διατηρεί το δικαίωμα να ζητά έγγραφα που αφορούν
πληροφορίες που ο ανήλικος ή οι οικείοι του αναφέρουν στην μεταξύ
τους συνεργασία ιδιαίτερα δε όταν αυτές άπτονται της κοινωνικής,
εκπαιδευτικής ή οικογενειακής κατάστασης του ανηλίκου (π.χ.
πιστοποιητικά σπουδών, άδειες παραμονής, βεβαιώσεις εργοδοτών
κ.λ.π.) ή ακόμα αφορούν την υπόθεση η οποία εκδικάζεται (π.χ.
απόδειξη εξώδικης αποζημίωσης).
Κάτι τέτοιο δεν θεωρείται ότι διαταράσσει τη επαγγελματική σχέση με τον
ανήλικο και την οικογένεια του αλλά ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να τους
ενημερώσει ότι τα αποδεικτικά που ζητούνται αποτελούν στοιχεία της
Κοινωνικής Έρευνας.
13 Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να φροντίσει για την νομική
εκπροσώπηση του ανηλίκου, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται
απαραίτητο, και οι γονείς του δηλώσουν οικονομική αδυναμία ή αυτή
προκύπτει σαφώς από τα στοιχεία της κοινωνικής έρευνας.
14 Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να συνεργάζεται με τον ανήλικο και την
οικογένεια του όταν προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, αιτήματα για θέματα
ψυχικής ή σωματικής υγείας, προνοιακού χαρακτήρα, ασφαλιστικά ή
εκπαιδευτικά ζητήματα κ.λ.π..
Η παραπομπή του ανηλίκου και της οικογένειάς του σε αρμόδιες Υπηρεσίες,
και η συνεργασία του Επιμελητή Ανηλίκων μαζί τους, θεωρούνται ενέργειες
που προασπίζουν τα δικαιώματα και το συμφέρον του ίδιου του ανηλίκου και
συνολικά του οικογενειακού του περιβάλλοντος.
15 Το συμφέρον του ανηλίκου υπερισχύει πάντα του συμφέροντος, των
όποιων φιλοδοξιών ή βλέψεων της οικογένειάς του.
Ως εκ τούτου ενδοοικογενειακές συμπεριφορές που συνεπάγονται άμεσο ή/και
εμφανή κίνδυνο για τη σωματική ή ψυχική υγεία και ακεραιότητα του ανηλίκου
ή στρέφονται σαφώς ενάντια στο συμφέρον του θα πρέπει να
γνωστοποιούνται στο Δικαστήριο ή κατά περίπτωση και σε άλλες αρμόδιες
αρχές (π.χ. περιπτώσεις κακοποίησης).
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Ενημέρωση του Διευθυντή/τριας ή του Προϊσταμένου της ΥΕ.Α.( ή/και του
Τμηματάρχη όπου προβλέπεται) στις περιπτώσεις αυτές θα εξασφάλιζε και
την ορθότητα, διοικητικά, των όποιων σχετικών ενεργειών του Επιμελητή
Ανηλίκων.

Δ΄) Οι σχέσεις με τους εκπροσώπους των άλλων επαγγελμάτων καθώς
και με φορείς που δραστηριοποιούνται σε σχέση με τους ανηλίκους
1.Ο Επιμελητής Ανηλίκων δεν θα πρέπει να υπεισέρχεται στη διοικητική
δικαιοδοσία και στο πεδίο επαγγελματικής και επιστημονικής δράσης άλλων
συνεργαζόμενων Φορέων ή Υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του μαζί τους θα πρέπει να αποφεύγει να
τους ασκεί έλεγχο ή να κατευθύνει τον τρόπο εργασίας τους.
Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε υπέρβαση της άσκησης του δικού του
επαγγελματικού ρόλου.
2 Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να μην σχολιάζει υπηρεσίες νομικής
φύσης που δέχεται ο ανήλικος τόσο με τον ίδιο όσο και με την
οικογένειά του.
Δυσμενείς κρίσεις για τις παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και
για υπηρεσίες και δράσεις που ο ανήλικος και η οικογένεια του έχουν δεχθεί
από εκπροσώπους Υπηρεσιών καθώς και από Μ.Κ.Ο. φθείρουν το
επάγγελμα στη συνείδηση του κοινού και είναι επιζήμιες για όλους τους
εκπροσώπους του κλάδου των Επιμελητών Ανηλίκων.
3. Κρίνεται επωφελής για το έργο των Επιμελητών Ανηλίκων η πάγια
συνεργασία τους με επίσημα αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους,
δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς και Μ.Κ.Ο. και οι συχνές συναντήσεις
με εκπροσώπους αυτών για ενημέρωση και διεύρυνση των
συνεργασιών.
4. Ο Επιμελητής Ανηλίκων δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλον δημόσιο ή
ιδιωτικό Φορέα, Μ.Κ.Ο. ή άλλον εταίρο ή/και συνεργαζόμενη Υπηρεσία
να ασκεί έλεγχο ή να κατευθύνει τον τρόπο εργασίας του.
5. Στα πλαίσια της συνεργασίας του με άλλους Φορείς ο Επιμελητής
Ανηλίκων οφείλει να θέτει σαφώς τα επαγγελματικά, διοικητικά και
δεοντολογικά όριά του και το ίδιο αξιώνει και από αυτούς.
6. Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να ενημερώνεται για το πεδίο και το
πλαίσιο δράσης των Φορέων στους οποίους έχει παραπέμψει κάποιο
περιστατικό ώστε να μην υπάρχουν περιπτώσεις αλληλοκαλύψεων.
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7. Πριν την οποιαδήποτε παραπομπή ο Επιμελητής Ανηλίκων θα πρέπει
να έχει εκτιμήσει τα πιθανά οφέλη για το περιστατικό και η παραπομπή
να γίνεται πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου ή/και της
οικογένειάς του.
8. Η παραπομπή κάποιου περιστατικού σε άλλο Φορέα ή Υπηρεσία θα
πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως μαζί τους και μπορεί να
γίνεται και γραπτώς για τις περιπτώσεις αυτές που κάτι τέτοιο
προβλέπεται από τη διαδικασία παραπομπής ή κρίνεται απαραίτητο.
9. Ο Επιμελητής Ανηλίκων διατηρεί το δικαίωμα της πληροφόρησης για
την πορεία του περιστατικού, μετά την παραπομπή του, και για τις
ενέργειες που έγιναν σε σχέση με αυτό από την Υπηρεσία ή το Φορέα
υποδοχής.
Αυτό μπορεί να γίνει και γραπτώς για τις περιπτώσεις αυτές που κάτι τέτοιο
προβλέπεται από τη διαδικασία ή κρίνεται απαραίτητο.
10. Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να ενημερώσει το Φορέα ή την
Υπηρεσία παραπομπής για στοιχεία του κοινωνικού ιστορικού του
ανηλίκου ή/και της οικογένειάς του τα οποία θα βοηθούσαν στην
καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού.
Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνει και γραπτώς για τις περιπτώσεις αυτές
που κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο.
11. Η ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν το κοινωνικό ιστορικό του
ανηλίκου ή/και της οικογένειας του ή την πορεία του περιστατικού
συνολικά θα πρέπει να σέβεται την αρχή της τήρησης του απορρήτου
στο βαθμό που αυτό δεν δημιουργεί κώλυμα στην αποτελεσματικότερη
διαχείριση της περίπτωσης. Αυτό αφορά τόσο την πλευρά του
Επιμελητή Ανηλίκων όσο και το Φορέα ή την Υπηρεσία παραπομπής.
12. Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να ενημερώσει τον ανήλικο και την
οικογένεια του για την επικείμενη παραπομπή τους σε κάποιο άλλο
Φορέα ή Υπηρεσία, να τους εκθέσει τους λόγους της παραπομπής και
να τους ενημερώσει στο βαθμό του εφικτού για το αντικείμενο δράσης
του πλαισίου παραπομπής και τα πιθανά οφέλη από τη συνεργασία
τους μαζί του.
13. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται δυσλειτουργία ή δυσκολία στη
συνεργασία με κάποιο πλαίσιο παραπομπής ή συνεργαζόμενο Φορέα
και Υπηρεσία αυτό θα πρέπει να συζητείται σε κλίμα αμοιβαίου
επαγγελματικού σεβασμού, αλληλοκατανόησης και με γνώμονα πάντα
το συμφέρον του περιστατικού.
14. Σε διαπιστωμένες περιπτώσεις βλαπτικών ενεργειών ή και σοβαρών
παραλείψεων από το πλαίσιο παραπομπής που συνεπάγονται άμεσο
ή/και εμφανή κίνδυνο για τη σωματική ή ψυχική υγεία και ακεραιότητα
του ανηλίκου ή στρέφονται σαφώς ενάντια στο συμφέρον του αυτό θα
πρέπει να αναφέρεται στο Διευθυντή/τρια ή τον Προϊσταμένου της
ΥΕ.Α.( ή/και τον Τμηματάρχη όπου προβλέπεται).
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Η διακοπή της συνεργασίας με το πλαίσιο παραπομπής, κατόπιν ενημέρωσής
του, στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται επιβεβλημένη.
15. Η Υ.Ε.Α διατηρεί το δικαίωμα της επαγγελματικής και επιστημονικής
συνεργασίας (σε κλινικό ή και ερευνητικό επίπεδο) με
συνεργαζόμενους, ή άλλους, επιστημονικούς Φορείς, δημόσιους και
ιδιωτικούς, με συναφές επαγγελματικό – επιστημονικό αντικείμενο.
16. Η Υ.Ε.Α διατηρεί το δικαίωμα της ισότιμης εκπροσώπησης της σε
Δίκτυα, Συμβούλια, Επιτροπές, Συνδέσμους
κλπ. στα οποία
συμμετέχουν Φορείς και Υπηρεσίες με συναφές επαγγελματικόεπιστημονικό αντικείμενο ή των οποίων η επιστημονική δράση αφορά
το χώρο της υγείας, πρόνοιας και προστασίας των ανηλίκων.
Ε΄ ) Οι σχέσεις με τους συναδέλφους και τη Διεύθυνση
1. Οι Επιμελητές Ανηλίκων οφείλουν να καλλιεργούν και να ενθαρρύνουν
ένα συνεργατικό πλαίσιο θετικό και πρόσφορο .για την ομαλή
διεξαγωγή της εργασίας τους και την επιτέλεση του έργου τους.
2. Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να συμπεριφέρεται με σεβασμό,
ευγένεια, συναδελφικότητα και αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους
του.
3. Ο Επιμελητής Ανηλίκων στα πλαίσια λειτουργίας της Υ.Ε.Α. οφείλει να
συνεργάζεται με τους συναδέλφους του, να ανταλλάσσει απόψεις και
κρίσεις αναφορικά με το αντικείμενο της εργασίας τους και να
αντιμετωπίζει με σεβασμό τις απόψεις και τα συμπεράσματα τους.
Στο πλαίσιο αυτό είναι επιθυμητή η ανταλλαγή επαγγελματικής εμπειρίας
μεταξύ των συναδέλφων.
4. Είναι δυνατή η αξιοποίηση εποπτείας για τους Επιμελητές Ανηλίκων
από κατάλληλα εκπαιδευμένο επόπτη.
5. Ο Επιμελητής Ανηλίκων υποχρεούται να σέβεται το απόρρητο των
πληροφοριών που ανταλλάσσει με τους συναδέλφους του σε
επαγγελματικό επίπεδο.
6. Όλοι οι Επιμελητές Ανηλίκων θεωρούνται ισότιμοι από επαγγελματική,
εκπαιδευτική και επιστημονική άποψη στα πλαίσια της υπηρεσιακής
τους λειτουργίας και της άσκησης του έργου τους.
7. Το γεγονός ότι οι Επιμελητές Ανηλίκων προέρχονται από διαφορετικές
ειδικότητες και είναι πτυχιούχοι ποικίλων Σχολών θα πρέπει να
αξιοποιηθεί θετικά στην επαγγελματική συνεργασία τους και να
αποφευχθούν τυχόν διακρίσεις και κατηγοριοποιήσεις συναδέλφων με
βάση το κριτήριο της εκπαιδευτικής τους προέλευσης ή θεωρητικής
κατεύθυνσης.
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8. Οι πιθανές διαφορετικές επαγγελματικές-επιστημονικές προσεγγίσεις,
ο τρόπος παρέμβασης και δουλειάς του κάθε Επιμελητή Ανηλίκων θα
πρέπει να γίνονται σεβαστές από τους συναδέλφους του, όταν αυτές
είναι επιστημονικά, δεοντολογικά και επαγγελματικά συνεπείς, και δεν
συνεπάγονται άμεσο ή/και εμφανή κίνδυνο για τη σωματική ή ψυχική
υγεία και ακεραιότητα του ανηλίκου ή δεν στρέφονται σαφώς ενάντια
στο συμφέρον του.
9. Αρνητικά ή δηκτικά σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τον τρόπο
εργασίας άλλου Επιμελητή Ανηλίκων ή προσβάλλουν την
επαγγελματική του θέση και αποτελεσματικότητα και γενικότερα τον
τρόπο εργασίας του θεωρούνται ότι δεν συνάδουν με το ήθος ενός
επαγγελματία Επιμελητή Ανηλίκων και θα πρέπει να αποφεύγονται στις
σχέσεις μεταξύ συναδέλφων.
10. Οι κοινωνικές, πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις και θέσεις των
Επιμελητών Ανηλίκων θα πρέπει να είναι σεβαστές από τους
συναδέλφους τους και τη Διεύθυνση ή τον Προϊστάμενο της Υ.Ε.Α.
11. Στο επαγγελματικό – εργασιακό πλαίσιο θα πρέπει να αποφεύγονται
σχόλια που αφορούν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα ή τον τρόπο
ζωής άλλων Επιμελητών Ανηλίκων.
Τέτοιου είδους ενδοϋπηρεσιακές συμπεριφορές θεωρούνται σαφώς
αντιδεοντολογικές.
12. Οι Επιμελητές Ανηλίκων διατηρούν το δικαίωμα να εκφράζουν πιθανές
ενστάσεις και αντιρρήσεις τους απέναντι στον τρόπο που
επαγγελματικά ή υπηρεσιακά λειτουργεί κάποιος άλλος Επιμελητής
Ανηλίκων μέσω των διοικητικά προβλεπόμενων, και μόνο, διαδικασιών.
13. Ο προϊστάμενος της Υ.Ε.Α. οφείλει να μεριμνά για τη δημιουργία και τη
διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών εργασίας και συνεργατικού κλίματος
μεταξύ των συναδέλφων του.
14. Οι σχέσεις του προϊσταμένου της Υ.Ε.Α. με τους Επιμελητές Ανηλίκων
οφείλουν να διέπονται από πνεύμα συνεργασίας, αμοιβαίας
κατανόησης και αλληλοσεβασμού και να λειτουργούν στο πλαίσιο που
ορίζουν ο Οργανισμός της Υ.Ε.Α., ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας και
η νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
15. Οι Επιμελητές Ανηλίκων οφείλουν να σέβονται τις διοικητικές
διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Υ.Ε.Α., το
Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία
της δημόσιας διοίκησης και να δρουν ανάλογα.
Με τον ίδιο τρόπο οφείλει να λειτουργεί η Διεύθυνση στην υπηρεσιακή της
σχέση με τους Επιμελητές Ανηλίκων.
16. Οι Επιμελητές Ανηλίκων διατηρούν το δικαίωμα να εκφράζουν τις
θέσεις τους και τις απόψεις τους για τον τρόπο λειτουργίας της Υ.Ε.Α
στο πλαίσιο που αυτό προβλέπεται διοικητικά από τον Οργανισμό της
Υ.Ε.Α., το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τη
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
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17. Οι Επιμελητές Ανηλίκων διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν προτάσεις
και να εκφράζουν θέσεις και απόψεις, προφορικά ή/και γραπτά, προς
τη Διεύθυνση με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
προς τους εξυπηρετούμενους ή την καλύτερη - διοικητικά,
επαγγελματικά και επιστημονικά- λειτουργία της Υπηρεσίας.
18. Από τη στιγμή της ανάθεσης μίας περίπτωσης στον Επιμελητή
Ανηλίκων αυτός θεωρείται επιστημονικά και επαγγελματικά υπεύθυνος
για τη διαχείριση του περιστατικού.
Ο ρόλος του Διευθυντή, του Προϊσταμένου ή του Τμηματάρχη της ΥΕΑ σε
σχέση με την πορεία και το χειρισμό του περιστατικού μπορεί να είναι
εποπτικός και συμβουλευτικός σύμφωνα με όσα η σχετική νομοθεσία και ο
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ορίζουν.
19. Η εκπροσώπηση του ανηλίκου, σε σχέση με θέματα που αφορούν την
κοινωνική έρευνα και το κοινωνικό του ιστορικό, κατά την ακροαματική
διαδικασία θα πρέπει να γίνεται από τον Επιμελητή Ανηλίκων που έχει
αναλάβει το περιστατικό και έχει συνεργαστεί με τον ανήλικο και την
οικογένεια του.
20. Θεωρείται δόκιμη η εκπροσώπηση του ανηλίκου από άλλο συνάδελφο
ή και τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο ή τον Τμηματάρχη της ΥΕΑ όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή απουσιάζει ο Επιμελητής Ανηλίκων
που έχει αναλάβει το περιστατικό και κατόπιν σχετικής συνεννόησης
μαζί του.
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ΣΤ΄) Εκπαίδευση των Επιμελητών Ανηλίκων
1. Αποτελεί υποχρέωση της ΥΕΑ να επιτρέπει τη δια βίου εκπαίδευση των
Επιμελητών Ανηλίκων και να τους διευκολύνει διοικητικά προς την
κατεύθυνση αυτή.
2. Οι Επιμελητές Ανηλίκων διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής της
εκπαίδευσης τους είτε αυτή αφορά το χώρο και το αντικείμενο εργασίας
τους, και προσβλέπει στη βελτίωση των υπηρεσιών τους προς τους
εξυπηρετούμενους, είτε αποσκοπεί στην προσωπική κοινωνικήεκπαιδευτική ανάπτυξη και βελτίωσή τους.
3. Οι Επιμελητές Ανηλίκων οφείλουν να σέβονται, και να ακολουθούν, τις
διοικητικές διαδικασίες, που αφορούν τις εκπαιδευτικές άδειες όπως
αυτές προβλέπονται από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
4. Οι εκπαιδευτικές επιλογές και δραστηριότητες των Επιμελητών
Ανηλίκων δεν θα πρέπει να δημιουργούν σοβαρό κώλυμα στην άσκηση
των καθηκόντων τους ή στο επαγγελματικό έργο τους και συνολικά στη
λειτουργία της Υ.Ε.Α.
5. Είναι επιθυμητό και δεοντολογικά ορθό οι Επιμελητές Ανηλίκων να
μοιράζονται την επιστημονική γνώση και εμπειρία που απέκτησαν μέσα
από την εκπαίδευσή τους με τους συναδέλφους τους.
6. Είναι επιθυμητό και δεοντολογικά ορθό οι Επιμελητές Ανηλίκων να
ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες σε σχέση με εκπαιδευτικά
προγράμματα που αφορούν το αντικείμενο εργασίας και δράσης της
Υ.Ε.Α.
7. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της Υ.Ε.Α. οφείλει να κοινοποιεί προς
τους
Επιμελητές Ανηλίκων
ανακοινώσεις
και
προκηρύξεις
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που της αποστέλλονται από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, Φορείς ή Υπηρεσίες.
8. Η Υ.Ε.Α. διατηρεί το δικαίωμα της οργάνωσης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, αυτοδύναμα ή και σε συνεργασία με άλλους
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αναγνωρισμένους, δημόσιους και ιδιωτικούς, Φορείς και Υπηρεσίες
πάνω σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του επαγγελματικού και
επιστημονικού της πεδίου και ενδιαφέροντος.
9. Οι Επιμελητές Ανηλίκων διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής τους
σε εκπαιδευτικές – επιστημονικές δράσεις και προγράμματα σαν
εκπαιδευτές βάσει των διαδικασιών που ορίζονται από το
Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία
της δημόσιας διοίκησης.
Ζ΄) Η δεοντολογική συμπεριφορά του Επιμελητή Ανηλίκων προς την
κοινωνία – Προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας
1. Βασική υποχρέωση του Επιμελητή Ανηλίκων είναι να διαφυλάξει το
κύρος του επαγγέλματός του, κάτι που το επιτυγχάνει με το σεβασμό
προς τον ανήλικο και τα δικαιώματά του, την αντικειμενικότητα, την
αξιοπρέπεια και τη συναίσθηση ευθύνης κατά την άσκηση των
καθηκόντων του και γενικά τη διατήρηση του επαγγελματικού ήθους σε
υψηλά επίπεδα.
2. Ενεργεί με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη της όποιας διάκρισης
σε βάρος του ανηλίκου ή/και μελών της οικογένειας του η οποία μπορεί
να πηγάζει από ζητήματα που αφορούν το χρώμα, το φύλο, την εθνική
ή φυλετική καταγωγή, το θρήσκευμα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό,
την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, τις πολιτικές πεποιθήσεις,
την πνευματική ή σωματική κατάσταση ή άλλο ατομικό, κοινωνικό ή/και
πολιτισμικό χαρακτηριστικό.
3. Ο Επιμελητής Ανηλίκων οφείλει να δραστηριοποιείται για τη
διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανηλίκων και των οικογενειών
τους στους πόρους, τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ευκαιρίες που παρέχονται στην
ευρύτερη κοινότητα.
4. Συμμετέχει με την επαγγελματική του γνώση και εμπειρία στις αλλαγές
της θεσμικής πολιτικής και την τροποποίηση της νομοθεσίας για τη
βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών και
την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας
5. Συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού για θέματα κοινωνικής πολιτικής
-πρόνοιας, καθώς και προγραμμάτων, δράσεων και θεσμών
αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Η΄) Διασφάλιση της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας
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Οι Επιμελητές Ανηλίκων εκτιμώντας τη σπουδαιότητα του Κώδικα
Δεοντολογίας δεσμεύονται να τον σέβονται και να τον προασπίζουν σε κάθε
περίπτωση που διαπιστώνουν παραβίαση του.
Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί ηθική και επαγγελματική επιταγή
και επαφίεται σε όλους τους Επιμελητές Ανηλίκων.
Παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας θα πρέπει να καταγγέλλονται στο Δ.Σ.
του ΣΕΔΑ ο οποίος είναι και το αρμόδιο όργανο για τη διασφάλιση του Κώδικα
Δεοντολογίας ( παρ. α του Άρθρου 2 και Άρθρο 7 του Καταστατικού του
ΣΕΔΑ).
Το Δ.Σ. του ΣΕΔΑ οφείλει να διαμεσολαβεί και να παρεμβαίνει για την τήρηση
του Κώδικα Δεοντολογίας στις περιπτώσεις που αυτός αποδεδειγμένα
παραβιάζεται.

