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Η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών καταναλωτών  
  
Μήνυµα της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων 
  

22 ∆εκεµβρίου 2014 
  

Αγαπητοί γονείς και όσοι φροντίζετε παιδιά, 
  
Η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών από κάθε προϊόν ή εµπορική πρακτική 
που µπορεί να τα βλάψει, είναι υπόθεση που µας αφορά όλους. 
  
Η Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων, η οποία αποτελεί συµβουλευτικό όργανο της  
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, έχει αναλάβει να 
γνωµοδοτεί για συγκεκριµένα προϊόντα ή πρακτικές που µπορεί να βλάπτουν την 
ψυχική υγεία των παιδιών και επιδιώκει να συµβάλει στην διαµόρφωση ωφέλιµων 
συνηθειών, στάσεων και συνειδήσεων σε καταναλωτικά θέµατα.  
  
Για το λόγο αυτό, µε αφορµή και την εορταστική περίοδο, θα θέλαµε να σας 
επισηµάνουµε τις παρακάτω βασικές αρχές που αφορούν τα παιδιά ως καταναλωτές: 
 

 Αποφεύγουµε την αγορά παιγνιδιών που δεν φέρουν πιστοποίηση ή έχουν 
εµφανή επικινδυνότητα για τη σωµατική ή ψυχική υγεία των παιδιών 

 Όταν πρόκειται να επισκεφτούµε τα µαγαζιά µαζί µε τα παιδιά µας, συζητάµε 
από πριν µαζί τους για το σκοπό και το εύρος των αγορών µας, για θέµατα 
κόστους, ποιότητας, ποσότητας και χρησιµότητας των αγαθών. Φροντίζουµε να 
προµηθευόµαστε προϊόντα που αντιστοιχούν στην ηλικία και τις δεξιότητες των 
παιδιών µας. 

 Επιδιώκουµε τα παιδιά µας να µην βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
µπροστά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά παιχνίδια, και 
αποφεύγουµε την έκθεσή τους σε σκηνές βίας ή βίαια παιχνίδια. Θέτουµε εκ των 
προτέρων χρονικό όριο στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
παιχνιδιών, ιδίως στα µικρότερα παιδιά, διότι συχνά αποκόπτονται από τον γύρω 
κόσµο και εξαρτώνται από αυτά.  

 Προτιµούµε την τοποθέτηση υπολογιστή σε κοινό χώρο (πχ σαλόνι) και 
ενηµερωνόµαστε για τη χρήση γονικών φίλτρων. Φροντίζουµε να είµαστε 
παρόντες όταν παιδιά µικρότερης ηλικίας παρακολουθούν τηλεόραση ή 
χρησιµοποιούν Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο.  

 ∆ε δίνουµε πιστωτική κάρτα ή ταυτότητά µας στα παιδιά για την 
πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 
 
 



 
 

 Αποφεύγουµε την αγορά και τη χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά κάτω 
των 12 ετών, προκειµένου να τα προστατεύσουµε από την ακτινοβολία αλλά και 
από άλλους κινδύνους, όπως πρόσβαση σε ακατάλληλο υλικό, επικοινωνία µε 
άγνωστα πρόσωπα, ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, χρεώσεις κλπ. 

 Η προµήθεια κινητού τηλεφώνου, προπληρωµένων καρτών, κλπ από παιδιά 
άνω των 12 ετών πρέπει να γίνεται µε τη συναίνεση του γονέα.  

 Αποφεύγουµε να δίνουµε στοιχεία των παιδιών µας για συµµετοχή σε 
διαγωνισµούς, παιγνίδια κλπ και τα ενηµερώνουµε για τους ενδεχόµενους 
κινδύνους που µπορεί να επιφέρει µια τέτοια πράξη. Γενικότερα σεβόµαστε και 
προστατεύουµε την ιδιωτική ζωή των παιδιών µας, και δεν επιτρέπουµε τη 
δηµοσιοποίηση προσωπικών τους στοιχείων, εικόνας και δεδοµένων, που µπορεί 
να τα εκθέσει σε τρίτους ή να τους προκαλέσει δυσάρεστα συναισθήµατα. 

 Όταν τα παιδιά µας βλέπουν τηλεόραση, φροντίζουµε να τηρούµε τους 
κανόνες σήµανσης των εκποµπών, αποφεύγουµε την έκθεση των παιδιών σε 
ακατάλληλες ζώνες τηλεθέασης και καλλιεργούµε την κριτική σκέψη 
τους απέναντι σε κάθε τι που βλέπουν. 

 Γενικότερα, ενθαρρύνουµε τη φυσική συναναστροφή και τις δηµιουργικές 
δραστηριότητες των παιδιών, έναντι της παθητικής ενασχόλησής τους µε 
ηλεκτρονικά µέσα (τηλεόραση, Η/Υ), που ενδέχεται µάλιστα να µειώνει σε 
σηµαντικό βαθµό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και τη φαντασία. 

 Οι γονείς, που σύµφωνα µε το νόµο είµαστε υπεύθυνοι για τη συµµετοχή των 
παιδιών µας σε ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα και διαγωνισµούς, δεν θα πρέπει 
να δίνουµε άκριτα την έγκρισή µας. Μια τέτοια συµµετοχή µπορεί να 
προκαλέσει στα παιδιά ψυχική και σωµατική εξουθένωση, άγχος από τη 
διαδικασία κρίσεων και βαθµολογιών, διαταραχή του συνήθους ρυθµού ζωής 
τους και της ψυχικής τους ισορροπίας, δηµόσια έκθεση, παρενόχληση και 
ορισµένες φορές ακόµα και εµπαιγµό από το περιβάλλον τους. 

 Προσέχουµε ιδιαίτερα το ζήτηµα της συµµετοχής των παιδιών µας σε ταινίες 
ή διαφηµίσεις, ιδίως όταν τα παιδιά χρησιµοποιούνται σε ρόλους και 
συµπεριφορές ασύµβατες µε την ηλικία τους. 

 Γενικότερα, ως γονείς ή φροντιστές των παιδιών, χρειάζεται διαρκώς να 
έχουµε στο µυαλό µας ότι τα παιδιά έχουν δικαίωµα να επικοινωνούν και να 
ψυχαγωγούνται µε τα σύγχρονα µέσα, χρειάζεται όµως παράλληλα να 
προστατεύονται από τους κινδύνους που παραµονεύουν για την σωµατική και 
την ψυχική τους υγεία.  

  
Αν κρίνετε ότι χρειάζεται να ελεγχθούν περιπτώσεις που παραβιάζονται τα 
δικαιώµατα των παιδιών ως καταναλωτών και ιδίως η ψυχική τους υγεία, µπορείτε να 
απευθυνθείτε στα αρµόδια όργανα της πολιτείας.  
Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δέχεται σχετικές καταγγελίες στην τηλεφωνική 
γραµµή 1520, καθώς και στην ιστοσελίδα επικοινωνίας www.1520.gov.gr και την 
ηλεκτρονική διεύθυνση 1520@efpolis.gr. 
  


