
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό 

όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί 

με το Ν 2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». ε 

αυτήν μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές 

σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα 

και υπουργεία). 
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Παρατηρήσεις επί του χΝ του Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για την προώθηση των 

θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας» 

ΕΙΑΓΧΓΙΚΈ ΠΑΡΑΣΗΡΉΕΙ  

Αλαγλσξίδνληαο θαηά ηξφπν ζαθή θαη ξεηφ φηη «ην παηδί, γηα ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, πξέπεη λα κεγαιψλεη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζε έλα θιίκα 

επηπρίαο, αγάπεο θαη θαηαλφεζεο», ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ΓΓΠ)
1
 

δηαθεξχζζεη φηη ε «νηθνγέλεηα […είλαη] ε ζεκειηψδεο κνλάδα ηεο θνηλσλίαο θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ» 

θαη επηζεκαίλεη κε έκθαζε ηελ αλάγθε κέξηκλαο γηα «ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα δηαδξακαηίζεη πιεξέζηαηα ην ξφιν ηεο ζηελ θνηλφηεηα» (Πξννίκην 

ηεο ΓΓΠ).  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ΓΓΠ – έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θείκελα ηνπ δηεζλνχο ζπκβαηηθνχ 

δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ζεκέιηνο ιίζνο 

ηεο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο αλάγθεο γηα παξνρή εηδηθήο πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ – είλαη ε επξχηεξα θαη ηαρχηεξα επηθπξσζείζα ζχκβαζε δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ ζηελ ηζηνξία, κε 196 Κξάηε κέιε κέρξη ζήκεξα
2
, εμαθνινπζεί λα είλαη ζιηβεξή θαη 

αλαληίξξεηε πξαγκαηηθφηεηα ζηε Υψξα καο ε εηζαγσγή θαη καθξνρξφληα παξακνλή ζε ηδξχκαηα 

ησλ παηδηψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο θπζηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο γηα ιφγνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ζε απηέο.  

Η θαηάζηαζε απηή απνηππψλεηαη εληνλφηαηα ζηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ ΟΗΔ (Δπηηξνπή), ηηο νπνίεο απεπζχλεη πξνο ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο 

Αξρέο ζην πιαίζην ησλ Καηαιεθηηθψλ ηεο Παξαηεξήζεσλ επί ηεο Γεχηεξεο θαη Σξίηεο Πεξηνδηθήο 

Έθζεζεο πνπ ππέβαιε ε Διιάδα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΓΠ
3
. Πξάγκαηη, εθθξάδνληαο ηε 

βαζηά αλεζπρία ηεο γηα ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα πνιιέο 

νηθνγέλεηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ παηδηνχ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο ζηε δηαξθή ελίζρπζε ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, ε Δπηηξνπή 

ελζαξξχλεη ηελ ειιεληθή Πνιηηεία λα πξνβεί ζηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή 

ηεο πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ηεο ηάζεο απνκάθξπλζεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Η 

παξνρή, κεηαμχ άιισλ, ππνζηεξηθηηθήο βνήζεηαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ «νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ» (family-type alternatives) κπνξνχλ λα αλαζηξέςνπλ απηήλ ηελ 

                                                 

 Σν παξφλ θείκελν Παξαηεξήζεσλ εγθξίζεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο ΔΔΓΑ. Δηζεγεηέο: Γ. ηαπξφπνπινο, Πξφεδξνο 

ηεο ΔΔΓΑ, Δ. Βαξραιακά, Α΄ Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΔΓΑ θαη Ρ. Φξάγθνπ, Δπηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα ηεο ΔΔΓΑ.  
1
 Η Γηεζλήο χκβαζε γηα  ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ΓΓΠ) πηνζεηήζεθε νκφθσλα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ ην 1989 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 2 επηεκβξίνπ 1990. Απφ ηελ Διιάδα, θπξψζεθε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 1992 κε ην Ν 2101/1992, επηθπξψζεθε θαη ηέζεθε ζε δηεζλή ηζρχ γηα ηελ Διιάδα απφ 10.6.1993 (αλαθνίλσζε Τπ. 

Δμ. ΦΔΚ Α΄ 166/28.9.1993), νπφηε θαη απέθηεζε ηελ θαηά ην άξζξν 28, παξ., 1 πλη. ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ.  
2
 Έρεη επηθπξσζεί απφ 196 Κξάηε, κε πην πξφζθαηε ηε νκαιία πνπ ηελ επηθχξσζε ηελ 1

ε
 Οθησβξίνπ ηνπ 2015. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (ΗΠΑ), νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα κελ επηθπξψλνπλ ηε 

ΓΓΠ.   
3
 Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the 

Convention, Concluding observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 Απγνχζηνπ 2012, παξ. 40-46. 
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πνξεία
4
. Σαπηφρξνλα, ε Δπηηξνπή εζηηάδεη ζηνπο δχν ζεκαληηθφηεξνπο ζεζκνχο παηδηθήο 

πξνζηαζίαο θαη κέξηκλαο εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο: ηελ αλαδνρή θαη ηελ ηεθλνζεζία
5
.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή, επηζεκαίλνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηελ αθφκα επξέσο 

δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο παξακνλήο παηδηψλ ζε ηδξχκαηα, ηε καθξά πεξίνδν δηακνλήο ζε απηά θαη 

ηα ρακειά πνζνζηά πινπνίεζεο ηεο αλαδνρήο ζηελ Διιάδα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

ζηνηρείσλ γηα ηα ηδξχκαηα θαη ηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

παηδηψλ ζε απηά, ζπζηήλεη ζηελ ειιεληθή Πνιηηεία λα δηακνξθψζεη κηα ζαθή πνιηηηθή 

απντδξπκαηνπνίεζεο θαη αλαδνρήο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ηα παηδηά πνπ απνκαθξχλνληαη 

απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ιακβάλνπλ επαξθή θξνληίδα θαη πξνζηαζία, θαζηζηψληαο 

παξάιιεια ζαθέο φηη ε ηνπνζέηεζε ζε ίδξπκα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο έζραηε ιχζε
6
. Αλαθνξηθά 

κε ην ζεζκφ ηεο ηεθλνζεζίαο, ε Δπηηξνπή εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηηο καθξνρξφληεο 

δηαδηθαζίεο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο ηεθλνζεζίεο, γεγνλφο ην νπνίν έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηα 

παηδηά ηα νπνία παξακέλνπλ ζηα ηδξχκαηα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, αληί λα 

ελζσκαηψλνληαη ζε ζεηέο νηθνγέλεηεο ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, πξνηξέπνληαο ηηο αξκφδηεο Αξρέο λα 

επαλεμεηάζνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ηεθλνζεζίαο
7
.  

Τπφ ην θσο ησλ εηζαγσγηθψλ απηψλ επηζεκάλζεσλ θαη δεδνκέλεο ηεο εηδηθήο ηεο 

ελαζρφιεζεο κε κία πςίζηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα απηήλ ζεκαηηθή: ηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο8, ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ), ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ 

ηεο ξφινπ φρη κφλν σο Δζληθνχ Θεζκνχ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΘΑΓ) αιιά θαη σο ηκήκαηνο 

ηνπ δηεζλνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, παξαθνινπζεί 

δηαξθψο ηα ζέκαηα απηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο, επξσπατθνχ θαη εζληθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο 

πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΘΕΜΧΝ ΣΗ ΑΝΑΔΟΥΗ ΚΑΙ ΣΗ ΣΕΚΝΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΑ  

ην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηεο ξφινπ σο ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε EEΓA έρεη ζην παξειζφλ αζρνιεζεί εθηεηακέλα κε 

ην δήηεκα ηεο αλάγθεο πξφβιεςεο ζεζκηθήο θαη νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ ηδηαίηεξα 

επάισηε απηή θνηλσληθή νκάδα, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηηο ζεζκηθέο ειιείςεηο θαη 

νξγαλσηηθέο αλεπάξθεηεο πνπ παξαηεξνχληαη φρη κφλν ζε επίπεδν ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο, 

αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή θξνληίδα, ε νπνία αληηθαζηζηά ηε γνληθή φηαλ ε 

απνκάθξπλζε απφ ηε βηνινγηθή νηθνγέλεηα θξίλεηαη αλαγθαία
9
. Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο, 

                                                 
4
 Idem, παξ. 40-41.  

5
 Γηα ιφγνπο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ζρεηηθήο νξνινγίαο, ε ΔΔΓΑ έρεη αληηθαηαζηήζεη ζην παξφλ θείκελν παξαηεξήζεσλ 

ηνλ φξν «πηνζεζία» απφ ηνλ νξζφηεξν θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη επηζηεκνληθά «ηεθλνζεζία». 
6
 Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the 

Convention, Concluding observations: Greece, op.cit., παξ. 42-43. 
7
 Idem, παξ. 44-45. 

8
 ΔΔΓΑ, ζεκαηηθή Παιδιά, δηαζέζηκε ζε: http://www.nchr.gr/index.php/2013-04-03-10-23-48/2013-04-03-10-41-35.   

9
 ΔΔΓΑ, Παπαηηπήζειρ επί ηηρ 3ηρ Πεπιοδικήρ Έκθεζηρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηος ΟΗΕ για ηα 

δικαιώμαηα ηος παιδιού (CRC) (2008), δηαζέζηκεο ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/paidia/Apofasi_CRC.pdf, Σςζηάζειρ για ηην πποζηαζία ηηρ παιδικήρ ηλικίαρ 

"Υγεία και Ππόνοια" (2014), δηαζέζηκεο ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/paidia/mhxanismoi_prostasias_paidikis_ilikias.pdf, Κείμενο Απσών για ηην 

Παιδική Πποζηαζία ζηην Ελλάδα. Η παιδική πποζηαζία δεν είναι πολςηέλεια! (2016), δηαζέζηκν ζε: 

http://www.nchr.gr/index.php/2013-04-03-10-23-48/2013-04-03-10-41-35
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/paidia/Apofasi_CRC.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/paidia/mhxanismoi_prostasias_paidikis_ilikias.pdf
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φπσο άιισζηε επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ πξνο ςήθηζε ρεδίνπ Νφκνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηίηιν «Μέηξα γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ ζεζκψλ ηεο αλαδνρήο θαη πηνζεζίαο» (ρΝ), φηη ζηελ Διιάδα ε ελαιιαθηηθή 

απηή θξνληίδα βαζίδεηαη θπξίσο ζην ηδξπκαηηθφ πξνλνηαθφ κνληέιν. Παξαηεξείηαη, κάιηζηα, ην 

θαηλφκελν ηεο ζηαδηαθήο κεηαθχιεζεο ηεο ππνρξέσζεο πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο απφ ην 

Κξάηνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο ζπρλά ηα παηδηά ηνπνζεηνχληαη ζε μελψλεο ή ζπίηηα θηινμελίαο 

κε θεξδνζθνπηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ζε εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα
10

.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΓΑ έρεη ζην παξειζφλ εθθξάζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηε βαζεηά 

ηεο αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα
11

, 

ηφζν δεκνζίνπ φζν θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ 

λα ζπλνςηζζνχλ ζηα παξαθάησ: 

Η λνκνζεζία πνπ θαιχπηεη ηα δεκφζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο είλαη αξθεηά 

απαξραησκέλε θαη ειιηπήο, ελψ δελ έρνπλ ζεζπηζηεί κε λφκν πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο κε 

ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηα ηδξχκαηα παηδηθήο 

πξνζηαζίαο, είηε απηά είλαη δεκφζηα είηε είλαη ηδησηηθά. Μπνξεί λα έρεη πξνβιεθζεί λνκνζεηηθά ε 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ ηδξπκάησλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη λα έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζή ηεο 

απφ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, σζηφζν δελ έρνπλ αθφκε ζεζπηζηεί ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Δπηπξφζζεηα, ε επνπηεία ησλ ηδξπκάησλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ έρεη αλαηεζεί ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ελψ ν έιεγρνο ησλ ηδξπκάησλ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλεηο Πξφλνηαο, κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ζπκβνχισλ πνπ νξίδνληαη 

ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο. Η απνπζία, ζπλεπψο, ελφο ζαθνχο πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

νθείινπλ λα πιεξνχλ ηα ηδξχκαηα, θαζηζηά ηνλ έιεγρν απηφ ζπρλά αλεπαξθή θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ.  

Δμαηηίαο κάιηζηα ηεο ειιηπνχο ή αλεπαξθνχο πνιιέο θνξέο επνπηείαο ησλ πξνλνηαθψλ απηψλ 

δνκψλ, ζε νξηζκέλα ηδξχκαηα γίλεηαη αλεθηή ε επηβνιή ζηνπο θηινμελνχκελνπο αλήιηθνπο 

αθξαίσλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, πνπ απνθιίλνπλ απφ ηα γεληθά απνδεθηά πξφηππα ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε απαγφξεπζε παληεινληψλ ζηα θνξίηζηα, ε επηβνιή απζηεξήο 

λεζηείαο, ε απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθέο εθδξνκέο, ν πεξηνξηζκφο επηθνηλσλίαο κε γνλείο 

θ.ά. Δπίζεο, ηα παηδηά πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα ηδξχκαηα, ζπρλφηαηα παξακέλνπλ ζε απηά γηα 

ηδηαίηεξα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σε ζηηγκή πνπ δηεζλψο ζεσξείηαη φηη ν ρξφλνο παξακνλήο ελφο 

παηδηνχ ζε ίδξπκα δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο έμη (6) κήλεο, ζηελ Διιάδα ε κέζε δηάξθεηα 

παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζε ηδξχκαηα εθηηκάηαη φηη μεπεξλά ηα έμη (6) έηε. Σν Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – φζν είρε ηελ επζχλε ησλ πξνλνηαθψλ δεηεκάησλ – θαη πιένλ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, δελ έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ζηελ εζληθή πνιηηηθή ηηο Οδεγίεο ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ ελαιιαθηηθή θξνληίδα, νχηε ην 

πεξηερφκελν ησλ πζηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 2005(5) γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

πνπ δνπλ ζε ηδξχκαηα θαη CM/Rec (2010) 2 γηα ηελ απνηδξπκαηνπνίεζε θαη ηε δσή ζηελ θνηλφηεηα 

ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. 

                                                                                                                                                                  
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Paidiki_Prostasia.pdf, Παπαηηπήζειρ ζηο ΣσΝ για ηην ειδική επιηποπεία 

αζςνόδεςηων ανηλίκων (2017), δηαζέζηκεο ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/EEDA_Paratiriseis_epitropeias.pdf.  
10

 ΔΔΓΑ, Σςζηάζειρ για ηην πποζηαζία ηηρ παιδικήρ ηλικίαρ "Υγεία και Ππόνοια" (2014), ζει. 17.  
11

 Idem, ζει. 18 επ.  

http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Paidiki_Prostasia.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/EEDA_Paratiriseis_epitropeias.pdf
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Πνιιά ηδξχκαηα, δε, γηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη ρξφληεο παζήζεηο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ 

αζπιηθφ ραξαθηήξα θαη λα ιεηηνπξγνχλ απνθνκκέλα απφ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, εθαξκφδνληαο 

απαξραησκέλα ζπζηήκαηα θξνληίδαο κε αλεπαξθή θάιπςε ησλ ηαηξηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ θηινμελνχκελσλ. Οξηζκέλεο θνξέο, κάιηζηα, ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ιφγνπο πξφιεςεο κε απνδεθηέο κεζφδνπο θαζήισζεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ παηδηψλ. Παξά ηε 

ζέζπηζε αξκνδηφηεηαο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ηδξπκάησλ απφ ην ψκα 

Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΔΤΤΠ), πνπ ζπζηάζεθε κε ην Ν 2920/2001, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ειιείςεη ελφο ζπζηήκαηνο θπξψζεσλ θαη αλάθιεζεο αδεηψλ, νη πξνηάζεηο 

πνπ γίλνληαη απφ ην ΔΤΤΠ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα πινπνηνχληαη 

ελ κέξεη κφλν απφ ηηο δηνηθήζεηο ηνπο. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη φηη ην ΔΤΤΠ πιένλ δελ έρεη 

αξκνδηφηεηα γηα ηα ηδξχκαηα απηά, ιφγσ ηεο κεηαθνξάο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πξφλνηαο, ζηελ 

νπνία απηά ππάγνληαη, ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Σα ηδξχκαηα, κάιηζηα, ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρσξίο θαλνληθέο άδεηεο, αθνχ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

γηα ηελ έθδνζή ηνπο είλαη αηειέο. 

ε φ,ηη αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, ηα πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα παξνπζηάδνπλ 

ζνβαξέο ειιείςεηο, ηδίσο ζε επηζηεκνληθφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. πκβαίλεη κάιηζηα ζπρλά 

ηδξχκαηα ηδησηηθνχ δηθαίνπ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θαζφινπ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

ή, αθφκε, θαη λα ζηειερψλνληαη πξσηίζησο απφ εζεινληέο. Η πην πάλσ πεξηγξαθφκελε θαηάζηαζε 

επηηείλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ 

ηνπ Παηδηνχ ηνπ ΟΗΔ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα πθίζηαληαη 

κεγάινπο πεξηνξηζκνχο, ελψ θαη νη πφξνη ηνπο ζπξξηθλψλνληαη
12

. 

Σέινο, παξά ηελ επξεία πιένλ απνδνρή ηεο αλάγθεο γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ηδξπκαηνθεληξηθνχ πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο απφ άιια κέηξα «αλνηρηήο παηδηθήο πξνζηαζίαο», 

φπσο ε αλαδνρή θαη ε θηινμελία, ε ΔΔΓΑ έρεη παξαηεξήζεη κε αλεζπρία φηη νη ζεζκνί απηνί, 

παξφηη είλαη φρη κφλν επσθειέζηεξνη γηα ηα παηδηά, αιιά καθξνπξφζεζκα πην νηθνλνκηθνί, δελ 

είλαη επαξθψο ζεζκνζεηεκέλνη ζηελ Διιάδα.  

Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ζην ζεζκφ ηεο αλαδνρήο
13

, δηαπηζηψλεηαη φηη πινπνηείηαη 

ειάρηζηα, θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηεο 

                                                 
12

 Δθπξφζσπνη πνιιψλ ηδξπκάησλ ηδησηηθήο θχζεο έρνπλ αλαθέξεη ζην πλήγνξν φηη απεηινχληαη αθφκε θαη κε 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ πφξσλ ηνπο θαη ηεο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο ηφζν ζηηο δσξεέο φζν θαη 

ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή νη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο 

θπζηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο απμάλνπλ, κε ηελ αθξαία θηψρεηα λα ιεηηνπξγεί σο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο πνπ επηηείλεη 

ηελ αδπλακία νξηζκέλσλ γνλέσλ λα θξνληίζνπλ θαηάιιεια ηα παηδηά ηνπο. Βι. ζρεηηθά πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

(πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ), Έκθεζη ππορ ηην Επιηποπή Δικαιωμάηων ηος Παιδιού ηος ΟΗΕ. Διαπιζηώζειρ και Πποηάζειρ 

ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ για ηην Εθαπμογή ηων Δικαιωμάηων ηος Παιδιού ζηην Ελλάδα (Ιούλιορ 2003 - Δεκέμβπιορ 2011), 

Απξίιηνο 2012, ζει. 12. 
13

 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο αλαδνρήο αλαδηνξγαλψζεθε κε ην Ν 2447/1996, ν νπνίνο εηζάγεη γηα 

πξψηε θνξά ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα έλα λέν εηδηθφ θεθάιαην, ελαξκνληζκέλν κε ην χληαγκα θαη ηηο δηεζλείο πκβάζεηο. 

χκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ απηφ πιαίζην, ε αλαδνρή νξίδεηαη ξεηά σο αλάζεζε ηεο πξαγκαηηθήο θξνληίδαο ελφο 

παηδηνχ ζε κηα λέα νηθνγέλεηα, ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη έλλνκεο ζρέζεηο κε ηελ θπζηθή ηνπ νηθνγέλεηα. Μπνξεί, δε, 

λα ιάβεη ρψξα είηε κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο θπζηθήο θαη ηεο αλάδνρεο νηθνγέλεηαο είηε κε δηθαζηηθή 

απφθαζε, φηαλ νη γνλείο δε ζπλαηλνχλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε αλαδνρή δελ θαηαξγεί ηε ζρέζε 

ηνπ παηδηνχ κε ηε θπζηθή ηνπ νηθνγέλεηα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ ππνζηεξίδεη θαη απνβιέπεη ζηελ επηζηξνθή 

ηνπ παηδηνχ ζε απηή, φηαλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνκάθξπλζε αξζνχλ. Οη αλάδνρνη γνλείο 

αλαιακβάλνπλ ηε θηινμελία θαη θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, σζηφζν νη θπζηθνί γνλείο ελεκεξψλνληαη θαη κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε ην παηδί, αλάινγα βέβαηα θαη κε ην πξφβιεκα πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδνπλ θαη ηε ζρεηηθή δηθαζηηθή 
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επηινγήο, εθπαίδεπζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ αλαδφρσλ γνλέσλ, αιιά θαη ηεο κε 

δηάζεζεο επαξθψλ ζρεηηθψλ πφξσλ απφ ηελ Πνιηηεία. Λνγηθή θαη άκεζε ζπλέπεηα ησλ ρξφλησλ 

ειιείςεσλ ζηε Υψξα ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη, ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ε 

εηζαγσγή θαη καθξνρξφληα παξακνλή ζε ηδξχκαηα ησλ παηδηψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα απνκαθξπλζνχλ 

απφ ηηο θπζηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ζε απηέο.  

ε φ,ηη αθνξά ζην ζεζκφ ηεο ηεθλνζεζίαο, αλ θαη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ είλαη 

πξφζθαην (Ν 610/1970 θαη Ν 2447/1996), ζηελ πξάμε, ν αξηζκφο ησλ ηεθλνζεζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζίσο ζηε Υψξα καο είλαη πνιχ κηθξφο. Απφ απηέο, κάιηζηα, κφλν ην έλα 

πέκπην αθνξά ζε παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζε ηδξχκαηα. Δηδηθφηεξα, δεδνκέλσλ ησλ ζνβαξψλ 

πξνβιεκάησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ζεζκφο, ηα παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζε 

ηδξχκαηα είλαη ππνρξεσκέλα λα παξακέλνπλ ζε απηά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αληί λα 

εληάζζνληαη εγθαίξσο ζε ζεηέο νηθνγέλεηεο. Η απφ ην λφκν (άξζξν 7, παξ. 2, Ν 2447/1996, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20 Ν 3719/2008, ΦΔΚ Α΄ 241/26.11.2008) πξνβιεπφκελε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ παηδηνχ ζε ππνςήθηνπο ζεηνχο γνλείο, θαηφπηλ απεπζείαο επαθήο ηνπο 

κε ηνπο θπζηθνχο γνλείο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θνηλσληθή έξεπλα γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο, 

έρεη ηαρχηεξε έθβαζε. Ωζηφζν, ε εμσζεζκηθή απηή παξάδνζε ηνπ παηδηνχ δελ ζπλάδεη κε ηελ 

επηβεβιεκέλε απφ ην χληαγκα θαη ην δηεζλέο δίθαην πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θαζψο 

ππνθξχπηεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξίαο 

βξεθψλ θαη παηδηψλ. Δπηπιένλ, νχηε νη δηαθξαηηθέο ηεθλνζεζίεο έρνπλ ππνζηεξηρζεί αθφκε 

επαξθψο απφ έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα ππεξεζηψλ, φπσο ν ζρεηηθφο λφκνο πξνβιέπεη.  

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΦΗΦΙΗ ΥΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΡΓΑΊΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΧΝ 

ΘΕΜΧΝ ΣΗ ΑΝΑΔΟΥΗ ΚΑΙ ΤΙΟΘΕΙΑ» 

Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ δηαπηζηψζεσλ, ηα ζεκειηψδε εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζε ζρέζε κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ ζεζκψλ ηεο αλαδνρήο θαη ηεο ηεθλνζεζίαο ζηελ Διιάδα ζήκεξα παξακέλνπλ 

δηαρξνληθά αλαπάληεηα. Πφζα παηδηά θηινμελνχληαη ζήκεξα ζηα ηδξχκαηα ηεο Υψξαο ; Πφζνη 

γνλείο πεξηκέλνπλ γηα λα γίλνπλ αλάδνρνη ή ζεηνί γνλείο ; Πνην ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ απαηηείηαη 

ζπλνιηθά γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλαδνρήο ή ηεθλνζεζίαο ; Παξάιιεια, ηφζν ν αξηζκφο 

ησλ ππνςήθησλ γνλέσλ, φζν θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ παξακέλνπλ ζηα ηδξχκαηα 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη απμεκέλνη, ηε ζηηγκή πνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ρΝ
14

, νη 

ηεθλνζεζίεο ζηε Υψξα καο βαίλνπλ κεηνχκελεο. Παξάιιειεο, δειαδή, πξαγκαηηθφηεηεο πνπ 

θηλνχληαη αζχκπησηα εδψ θαη ρξφληα ζηελ Διιάδα. 

Η ΔΔΓΑ αλαγλσξίδεη θαη ραηξεηίδεη ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο λα εθζπγρξνλίζεη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο 

αλαδνρέο θαη ηηο ηεθλνζεζίεο ζηε Υψξα, θαηνρπξψλνληαο ηαπηφρξνλα επηζηεκνληθά ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, επηηαρχλνληαο ηα πξνβιεπφκελα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη 

δηαζπλδένληαο ηα αξρεία ησλ Ιδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ηεθκεξησκέλε 

απάληεζε ζηα πην πάλσ εξσηήκαηα. Θεσξεί, παξφια απηά, φηη ην παξφλ ρΝ, αλ θαη ζπληζηά 

                                                                                                                                                                  
ξχζκηζε σο πξνο ην δήηεκα απηφ. Βι. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ), Σςνάνηηζη Διαλόγος για ηην 

Αναδοσή, Δηζήγεζε Γ. Μφζρνπ, Βνεζνχ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 20.11.2013, ζει. 1. 
14

 Αηηηνινγηθή Έθζεζε ρΝ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηα 

«Μέηξα γηα ηελ Πξνψζεζε ησλ ζεζκψλ ηεο Αλαδνρήο θαη Τηνζεζίαο», ζει. 2.  



8 

 

αζθαιψο έλα πξψην πνιχ ζεηηθφ βήκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο, είλαη αλαγθαίν λα εληάζζεηαη ζε κηα επξχηεξε δηαξζξσκέλε εζληθή ζηξαηεγηθή κε 

δηαθξηηνχο άμνλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη παξάιιειε ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ (child mainstreaming) ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηα επίπεδα άζθεζεο 

πνιηηηθήο. Η απνηδξπκαηνπνίεζε δελ είλαη κηα αθφκε πνιηηηθή πνπ είλαη αλαγθαία ζε έλα 

θνηλσληθφ θξάηνο δηθαίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα επξχηεξε θαη πνιππινθφηεξε δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ππεξεζηψλ παηδηθήο πξνζηαζίαο, ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη γεληθφηεξα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο παηδηθήο πξνζηαζίαο, κε θνηλφ γλψκνλα πάληα ηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ηδξπκαηηθνχ πξνλνηαθνχ κνληέινπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΓΑ απνηηκά σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζαθνχο 

πνιηηηθήο απνηδξπκαηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηδξπκαηνθεληξηθνχ 

πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο ηελ εηζαγσγή δχν λέσλ ζεζκψλ: ηεο επαγγεικαηηθήο αλαδνρήο θαη ηεο 

βξαρείαο επαγγεικαηηθήο αλαδνρήο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ παηδηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε αλαδνρή, φπσο είλαη παηδηά κε ζνβαξά θαη ρξφληα πξνβιήκαηα (άξζξα 16 θαη 17 

ηνπ ρΝ). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη δχν αθφκε ξπζκίζεηο πνπ εηζάγνληαη ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε γηα πξψηε θνξά, ζηνρεχνληαο ζηε δηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο αλαδνρήο 

κέζσ ηεο παξνρήο πεξαηηέξσ θηλήηξσλ θαη ππνζηήξημεο ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ: ε επέθηαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο αλαδνρήο θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ αλάδνρνπ ηέθλνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ είλαη ΑκεΑ ή ζπνπδάδεη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ε 

αζθάιηζε ησλ ηέθλσλ πνπ είλαη ζε θαζεζηψο αλαδνρήο ζε φιε ηε δηάξθεηα απηήο απφ ηνλ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ (άξζξν 12 ρΝ).  

Θεηηθά επίζεο απνηηκάηαη ε πξνζπάζεηα ζχληκεζεο ησλ ρξνλνβφξσλ θαη πνιιέο θνξέο 

δχζθακπησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο αλαδνρήο θαη ηεο ηεθλνζεζίαο, κέζσ ηεο 

ζχκπηπμεο ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο απφ ηνπο έμη κήλεο ζε ηξεηο (άξζξα 9 

θαη 10 ρΝ). Ωζηφζν, ε ΔΔΓΑ δηαηεξεί επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο, αθελφο, γηαηί έρεη παξαηεξεζεί φηη νη θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία 

νθείινληαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζε επηπινθέο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 

δηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, φπσο ε δηαδηθαζία αλαπιήξσζεο ηεο 

ζπλαίλεζεο γηα παξάδεηγκα, αθεηέξνπ, γηαηί ην ηξίκελν πξνβιέπεηαη σο ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο ηφζν ησλ ππνςήθησλ αλάδνρσλ γνλέσλ, φζν θαη ησλ 

ππνςήθησλ ζεηψλ γνλέσλ. Καη κπνξεί γηα ηελ θνηλσληθή έξεπλα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

αλάδνρνπ γνλέα λα είλαη επαξθέο ην ηξίκελν, ζηελ πεξίπησζε σζηφζν ηεο ηεθλνζεζίαο, ε νπνία 

ππνθαζηζηά πιήξσο ηηο βηνινγηθέο ζρέζεηο δεκηνπξγψληαο έλα ζνβαξφ θαη κφληκν δεζκφ κεηαμχ 

ησλ ζεηψλ γνλέσλ κε ηα ηέθλα ελδερνκέλσο λα κελ αξθεί.  

Αληίζεηα, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί φηη ζηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ κε 

ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν, κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ παηδηθήο πξνζηαζίαο, 

ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ αλεχξεζεο 

ηνπ θαηάιιεινπ γηα ην θάζε ηέθλν αλάδνρνπ γνλέα, νη ξπζκίζεηο γηα ηε ζχζηαζε θαη ηήξεζε 

Δζληθνχ Μεηξψνπ Αλειίθσλ θαη Δζληθνχ Μεηξψνπ Τπνςήθησλ Αλάδνρσλ Γνλέσλ. ηα κεηξψα 

απηά ζα εγγξάθνληαη φινη νη αλήιηθνη πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κνλάδεο παηδηθήο πξνζηαζίαο θαη 

θξνληίδαο ή πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε αλάδνρν γνλέα ή λα πηνζεηεζνχλ θαη φινη νη 

Τπνςήθηνη Αλάδνρνη Γνλείο απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα επνπηείαο αληίζηνηρα (άξζξα 5 θαη 6 ρΝ). 

Πξνο ην ζθνπφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ εξγαιείνπ, ε ΔΔΓΑ 
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επηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη πξέπεη λα ιεθζεί απφ ηελ Πνιηηεία ε θαηάιιειε κέξηκλα γηα ηελ 

κεηάπησζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Δζληθφ Μεηξψν Αλάδνρσλ 

Γνλέσλ, πνπ έρεη ήδε ζπζηαζεί θαη ηεξείηαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(ΔΚΚΑ).  

Η ΔΔΓΑ εθθξάδεη ηελ ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο απφθηεζεο 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλάδνρνπ γνλέα ζηα κέξε ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο (άξζξν 8 ρΝ). Η ξχζκηζε 

απηή έξρεηαη λα ζεξαπεχζεη ελ κέξεη ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζην Ν 

4356/2015 (ΦΔΚ Α΄ 181/24.12.2015) ζρεηηθά κε ην χκθσλν πκβίσζεο, ηελ νπνία άιισζηε ε 

ΔΔΓΑ είρε αλαδείμεη ήδε κε ηελ επθαηξία ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπ πξνηαζέληνο ζρεδίνπ λφκνπ
15

. 

Μάιηζηα, δεδνκέλεο ηεο ζνβαξφηεηαο αιιά θαη ησλ πξνεθηάζεσλ ηνπ δεηήκαηνο, ε ΔΔΓΑ είρε 

επηζεκάλεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε άκεζεο δηεμαγσγήο δεκφζηνπ δηαιφγνπ κε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη εθπξνζψπνπο ησλ νηθείσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ηνπ λνκνζέηε, φζν θαη ηεο θνηλήο γλψκεο γηα φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο, κε γλψκνλα, αθελφο, ηελ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, αθεηέξνπ, 

ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ
16

. ήκεξα, ινηπφλ, ε ΔΔΓΑ ραηξεηίδεη ηελ ηνικεξή απηή 

πξσηνβνπιία ηνπ λνκνζέηε λα δηεπξχλεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ 

επεθηείλνληαο ηε δπλαηφηεηα αλαδνρήο θαη ζηα δεπγάξηα πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο, 

ελζαξξχλνληάο ηνλ ηαπηφρξνλα λα θάλεη έλα βήκα πην πέξα, επηηξέπνληάο ηνπο ηφζν ηελ απφ 

θνηλνχ ηεθλνζεζία, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα ηεθλνζεζίαο απφ ην ζπκβαιιφκελν κε ζχκθσλν 

ζπκβίσζεο ηνπ ηέθλνπ ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ, εθφζνλ δελ ππάξρεη ήδε δεχηεξνο γνλέαο, ψζηε 

λα ηεξείηαη ν θαλφλαο ησλ δχν κφλν γνλέσλ.  

Η ζπγθξηκέλε ξχζκηζε ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε θχινπ, θαζψο ζηελ πξάμε πνιιά 

παηδηά αλαηξέθνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε νκνθπιφθηινπο γνλείο, θαηά ην ζπλεζέζηεξν γπλαίθεο, 

φπνπ φκσο κφλν ν έλαο απφ απηνχο (ζπλήζσο ε βηνινγηθή κεηέξα) έρεη λνκηθφ δεζκφ κε ην ηέθλν, 

ελψ ν άιινο παξακέλεη λνκηθά απνμελσκέλνο, αθφκε θαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα ζπκβίσζεο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί φηη θάζε πξσηνβνπιία ηνπ λνκνζέηε ζα πξέπεη λα έρεη σο 

γλψκνλά ηεο ην ππέξηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Απφ ηε ζθνπηά ζπλεπψο απηή, θάζε ππνςήθηνο 

αλάδνρνο γνλέαο ή ζεηφο γνλέαο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ad hoc απφ ηηο αξκφδηεο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ λα γίλεη γνλέαο, κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ δηαζεζηκφηεηα απέλαληη ζην ηέθλν θαη φρη βάζεη 

ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, φπσο ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ή ε ηαπηφηεηα θχινπ ηνπ.  

Πξάγκαηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ΔΔΓΑ αλαγλσξίδεη ζην λνκνζέηε ηελ πξφζεζε 

πξνψζεζεο κηαο θαηλνηφκαο κεηαξξχζκηζεο, ε νπνία θηινδνμεί λα ιχζεη πνιιά απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ. Γελ κπνξεί, σζηφζν, λα κελ επηζεκάλεη νξηζκέλεο αδπλακίεο ηνπ 

παξφληνο πξνηεηλφκελνπ λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ, νη νπνίεο αληί λα ζπκβάιινπλ ζηελ «πξνψζεζε 

ησλ ζεζκψλ ηεο αλαδνρήο θαη ηεο ηεθλνζεζίαο», φπσο ππνδειψλεη θαη ν ηίηινο ηνπ παξφληνο ρΝ, 

ηεο ζέηνπλ ζνβαξά πξνζθφκκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΓΑ παξαηεξεί κε απνγνήηεπζε φηη ην 

παξφλ ρΝ, ζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ, φρη κφλν δελ επηηπγράλεη λα απινπνηήζεη θαη λα επηηαρχλεη 

                                                 
15

 ΔΔΓΑ, Παπαηηπήζειρ επί ηος Σσεδίος Νόμος ηος Υποςπγείος Δικαιοζύνηρ «Σύμθωνο Σςμβίωζηρ και άλλερ διαηάξειρ» 

(2015), ζει. 10, δηαζέζηκεο ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA_SN_Sumfwno%20Sumbiwshs_askhsh%20dikaiomatvn%20

kl.pdf.  
16

 Ibidem.  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA_SN_Sumfwno%20Sumbiwshs_askhsh%20dikaiomatvn%20kl.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA_SN_Sumfwno%20Sumbiwshs_askhsh%20dikaiomatvn%20kl.pdf


10 

 

ηηο δηαδηθαζίεο αλαδνρήο θαη ηεθλνζεζίαο, αιιά εκπιέθεηαη αθφκε πην βαζεηά ζηε γξαθεηνθξαηία, 

παξαπέκπνληαο γηα θάζε λέν ζεζκφ πνπ εηζάγεη ζε δηαηάμεηο πνπ ζα νξηζηνχλ απφ κειινληηθέο 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, επηηείλνληαο έηζη ηελ πνιπλνκία, ην δαηδαιψδε θαηαθεξκαηηζκφ 

αξκνδηνηήησλ θαη ηελ έιιεηςε επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ δηαθξίλνπλ ηε ζχγρξνλε ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε. Πνιιψ δε κάιινλ φηαλ, ζχκθσλα θαη κε ηε ζπλνδεπηηθή έθζεζε ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχπηεη 

απφ ελέξγεηεο πνπ πξφθεηηαη λα δξνκνινγεζνχλ κειινληηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάζεζε κε 

ακνηβή απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο πξνβιεπφκελεο θνηλσληθήο έξεπλαο 

ζε ηδηψηε πξαγκαηνγλψκνλα θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ή ε ζπκκεηνρή ηδησηψλ κε ακνηβή ζην Δζληθφ 

πκβνχιην Αλαδνρήο – Τηνζεζίαο (ΔΑλΤ) γηα ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ.  

Δπίζεο, ε ΔΔΓΑ δηαπηζηψλεη φηη πνιιέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ρΝ, 

ν νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε ζχληκεζε θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, δελ θαίλεηαη λα 

εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηνπο, ζην βαζκφ πνπ έρεη παξαηεξεζεί φηη πνιιέο θαζπζηεξήζεηο 

νθείινληαη θπξίσο ζε δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ αλαθνξηθά κε δηθνλνκηθά δεηήκαηα. πλεπψο, ην 

παξφλ ρΝ επηρεηξεί λα ζεξαπεχζεη νπζηαζηηθά ρξφληεο θαη ζπζηεκηθέο αλεπάξθεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ππνζηειέρσζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο αλειίθσλ θαη ηνλ ηεξάζηην φγθν 

ππνζέζεσλ κε κάιινλ αηειέζθνξν ηξφπν. Η ΔΔΓΑ ζεσξεί φηη, πξνο ην ζθνπφ ηεο επίζπεπζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλαδνρήο θαη ηεθλνζεζίαο, ε Πνιηηεία πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ιεηηνπξγίαο 

εηδηθψλ νηθνγελεηαθψλ δηθαζηεξίσλ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ε χιε ησλ νπνίσλ ζα 

πεξηνξίδεηαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζην νηθνγελεηαθφ δίθαην θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ, ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο.  

Δπηθπιάμεηο, επίζεο, εθθξάδεη ε ΔΔΓΑ θαη γηα ηελ πξφβιεςε αλάζεζεο ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

θνηλσληθήο έξεπλαο ζε πηζηνπνηεκέλνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο απφ ην χλδεζκν Κνηλσληθψλ 

Λεηηνπξγψλ Διιάδαο (ΚΛΔ) (άξζξν 26 ρΝ). θνπφο ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε, είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ειιηπνχο ζηειέρσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ηεο θαζπζηεξεκέλεο δηελέξγεηαο θαη νινθιήξσζεο ησλ θνηλσληθψλ εξεπλψλ, ελφο ρξφληνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ ηαιαλίδεη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη επηβαξχλεη αξλεηηθά ηνπο ππνςήθηνπο 

αλάδνρνπο θαη ζεηνχο γνλείο
17

. Η ΔΔΓΑ εθθξάδεη ην θφβν, σζηφζν, φηη ε θαη’ εμαίξεζε, αξρηθά, 

αλάζεζε ζε ηδηψηε θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςήθησλ 

αλάδνρσλ θαη ζεηψλ γνλέσλ είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα δηεπξπλζεί θαη κε αιιεπάιιειεο 

δηεπξχλζεηο ζα νδεγήζεη ζην κέιινλ ζηελ πιήξε ηδησηηθνπνίεζε θαη απνδηάξζξσζε ηνπ ηζηνχ 

ππεξεζηψλ ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα. Σν επηρείξεκα, δε, φηη νη ηδηψηεο 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί απφ ην ΚΛΔ δελ θαίλεηαη 

αξθεηά πεηζηηθφ, ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη ζαθέο πψο απηφ ζπληζηά δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ 

ππνθαηάζηαζε δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ απφ ηδηψηεο. Η ξχζκηζε κάιηζηα απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηελ αλαδνρή αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ έξεπλα θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ ηεθλνζεζία (άξζξν 22 

ρΝ), γεγνλφο πνπ απφ κφλν ηνπ ζέηεη ελ ακθηβφισ θάζε πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε λα ειέγμεη – 

φπσο θαίλεηαη φηη επηρεηξεί λα θάλεη κέζσ άιισλ δηαηάμεσλ – ηηο ηδησηηθέο ηεθλνζεζίεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, θαη αλαγλσξίδνληαο ηηο πθηζηάκελεο δπζιεηηνπξγίεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί φηη ε αλάζεζε ζε ηδηψηεο ηνπ έξγνπ ηεο 

                                                 
17

 Αηηηνινγηθή Έθζεζε ρΝ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηα 

«Μέηξα γηα ηελ Πξνψζεζε ησλ ζεζκψλ ηεο Αλαδνρήο θαη Τηνζεζίαο», ζει. 10.  
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πηζηνπνίεζεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςήθησλ αλάδνρσλ θαη ζεηψλ γνλέσλ ηζνδπλακεί κε 

παξαδνρή ηεο απνηπρίαο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπζηεκηθψλ θαη ρξφλησλ 

αλεπαξθεηψλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη παξαίηεζε απφ ηε πξφηαζε βηψζηκσλ θαη ξεαιηζηηθψλ 

ιχζεσλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζή ηνπο.  

Σέινο, ε ΔΔΓΑ δηαπηζηψλεη κε ιχπε φηη απφ ην ρΝ απνπζηάδνπλ εληειψο δηαηάμεηο ζρεηηθά 

κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αλάδνρσλ ηέθλσλ θαη γνλέσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ βηνινγηθψλ ηνπο 

νηθνγελεηψλ, νη νπνίεο ζα νξηνζεηνχλ θαη ζα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο αλάδνρεο κε ηε 

θπζηθή νηθνγέλεηα, κε γλψκνλα πάληα ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Η ΔΔΓΑ αλαγλσξίδεη φηη είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ, φηαλ αζθαιψο απηφ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη δελ εγείξνληαη 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηά ηνπ, ην ηέθλν λα δηαηεξεί ηνπο δεζκνχο κε ηνπο βηνινγηθνχο 

ηνπ γνλείο θαη ηα αδέξθηα ηνπ, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηε βηνινγηθή ηνπ νηθνγέλεηα 

φηαλ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ζα ην επηηξέςνπλ. Τπφ ηε ζθνπηά απηή, ζπλεπψο, είλαη αλαγθαίν ζην 

παξφλ λνκνζεηηθφ θείκελν, γηα ιφγνπο ηφζν νπζίαο φζν θαη ζπκβνιηθνχο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ 

δεκηνπξγείηαη θακία ακθηβνιία σο πξνο ηελ αθξηβή θχζε ηνπ ζεζκνχ ηεο αλαδνρήο, λα 

ξπζκίδνληαη ιεπηνκεξψο ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν πιεπξψλ θαη νξηνζεηείηαη 

ε ζρέζε ηνπο κε ην παηδί.  

ΤΣΑΕΙ ΣΗ ΕΕΔΑ 

ην πιαίζην ινηπφλ απηφ, ε ΔΔΓΑ δελ κπνξεί παξά λα ραηξεηίζεη σο έλα πνιχ ζεηηθφ βήκα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο λα εηζαγάγεη πξνο 

ςήθηζε ζηε Βνπιή ην παξφλ ρΝ, επαλεξρφκελε ηαπηφρξνλα ζε παιαηφηεξεο θαη πάγηα – δπζηπρψο 

– επαλαιακβαλφκελεο πξνηάζεηο ηεο θαη δηαηππψλνληαο πξνο ηηο αξκφδηεο Αξρέο ηεο Πνιηηείαο ηηο 

αθφινπζεο ζπζηάζεηο:  

Εζληθή ηξαηεγηθή γηα ην Παηδί  

Η ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνηεξαηνπνίεζεο ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο θαη 

πξαγκάησζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, πξνθξίλεη ηε δηάξζξσζε 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο κε δηαθξηηνχο άμνλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο, κε δηαζθάιηζε 

ηεο νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ. 

Οπζηψδεηο άμνλεο κίαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο ζα κπνξνχζαλ λα ζπληζηνχλ ε αλάπηπμε κίαο 

παηδνθεληξηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάρπζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ 

(child mainstreaming) ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηα επίπεδα άζθεζεο πνιηηηθήο.  

ε φ,ηη ζπγθεθξηκέλα αθνξά ζηελ παηδνθεληξηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, απηή ζα 

απνηππψλεηαη ζε «θηιηθνχο» γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο πξνυπνινγηζκνχο θαη 

δηακφξθσζε εηδηθψλ πηζηψζεσλ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηε ρξεκαηνδφηε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζην παηδί
18

 (child budgeting), ειεγρφκελσλ σο πξνο ηελ 

ηήξεζή ηνπο κε εηδηθή αηηηνιφγεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.  

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, εμίζνπ ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ζεζκηθή ελίζρπζε ηνπ πλεγφξνπ 

ηνπ Παηδηνχ, κε λνκνζεηηθή δηαζθάιηζε ηνπ έσο ηψξα θεθηεκέλνπ, πνπ εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία 

                                                 
18

 UNICEF, Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή, Η καηάζηαζη ηων παιδιών ζηην Ελλάδα 2014. Οι επιπηώζειρ ηηρ οικονομικήρ 

κπίζηρ ζηα παιδιά, op. cit., ζει. 95-96. 
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ηεο Αξρήο φρη κφλν σο κεραληζκνχ ειέγρνπ, αιιά θαη σο θνξέα πξναγσγήο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ, κε ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.  

ην πιαίζην, ηέινο, απηφ θαη κε γλψκνλα ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο νη πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο λα ζπληζηνχλ 

απνηέιεζκα ζπληνληζκέλεο θαη ζπλεθηηθήο θνηλήο δηυπνπξγηθήο πξνζπάζεηαο. Μφλν έηζη ζα 

επηηχρεη ε Πνιηηεία ηηο δηαξζξσηηθέο ηνκέο πνπ επηρεηξεί ζηνλ ηνκέα ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο.  

Οξηδόληηα Δηθηύσζε ησλ Τπεξεζηώλ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζπλνρήο 

κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ παηδηθήο πξνζηαζίαο, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί αλαγθαία ηε ζπλεξγαζία 

ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ κέζσ: 

α) ηεο ζπλεθηηθήο νξηδφληηαο δηθηχσζεο ηνπο,  

β) ηεο ππνρξεσηηθήο δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ έγθαηξε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

θαη αλαγθαίσλ κέηξσλ,  

γ) ηεο πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη πξσηνθφιισλ γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε 

πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο/παξακέιεζεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξαπνκπψλ, φπνηε απαηηείηαη, 

ζε ςπρνθνηλσληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ελδειερή δηεξεχλεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ, 

δ) ηεο δηαξθνχο θαη ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο (ελδηάκεζεο θαη ηειηθήο) ηεο πνξείαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζπλέξγεηαο απηήο, κε ζθνπφ ηε ρσξίο θαζπζηέξεζε (αλα)πξνζαξκνγή ησλ 

κέηξσλ θαη δξάζεσλ ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

Οινθιήξσζε, παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ Εζληθνύ ρεδίνπ Δξάζεο γηα ηα 

Δηθαηώµαηα ηνπ Παηδηνύ (ΕΔΔΠ) 

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 8 επ. ηνπ Ν 4491/2017 (ΦΔΚ Α΄ 

152/13.10.2017) ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ππφ ηελ νλνκαζία «Δζληθφο 

Μεραληζκφο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ», κε ηηο νπνίεο θαηνρπξψζεθε λνκνζεηηθά ε ζπλέξγεηα ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα ∆ηθαηψµαηα 

ηνπ Παηδηνχ (Δ∆∆Π), θαηά πινπνίεζε κάιηζηα ζρεηηθήο ζχζηαζήο ηεο, ε ΔΔΓΑ θξίλεη αλαγθαία 

ηελ νινθιήξσζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ΔΓΓΠ, κε βάζε θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ έρεη 

δηαηππψζεη ζην παξειζφλ γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή αλάπηπμε κεραληζκνχ εθπφλεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ∆∆Π
19

. 

                                                 
19

 ΔΔΓΑ, Παπαηηπήζειρ για ηο Εθνικό Σσέδιο Δπάζηρ για ηα Δικαιώμαηα ηος Παιδιού (2015), δηαζέζηκεο ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/paidia/parathrhseis_eeda_gia_esddp.pdf θαη Δπηζηνιή πξνο ηε Γεληθή 

Γξακκαηέα Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ κε ζέκα Σσέδιο Νόμος ηος Υποςπγείος Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων «Νομική 

αναγνώπιζη ηηρ ηαςηόηηηαρ θύλος – Εθνικόρ Μησανιζμόρ Παπακολούθηζηρ και Αξιολόγηζηρ ηος Σσεδίος Δπάζηρ για ηα 

Δικαιώμαηα ηος Παιδιού» (2017), ζει. 3 επ., δηαζέζηκε ζε: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/SxN_2017_TF.pdf.  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/paidia/parathrhseis_eeda_gia_esddp.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/SxN_2017_TF.pdf
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Επηθύξσζε από ηελ Ειιεληθή Δεκνθξαηία ηνπ ηξίηνπ Πξναηξεηηθνύ Πξσηόθνιινπ ηεο 

ύκβαζεο ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αλαθνξώλ 

Η ΔΔΓΑ θξίλεη αλαγθαία ηελ θχξσζε θαη επηθχξσζε απφ ηελ Διιάδα ηνπ ηξίηνπ 

Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ηεο ΓΓΠ (OP3CRC)
20

. Σν Πξσηφθνιιν απηφ αλαζέηεη ζηελ 

Δπηηξνπή ηεο ΓΓΠ ηελ αξκνδηφηεηα λα εθδηθάδεη πξνζθπγέο (αλαθνξέο) αηφκσλ ή νκάδσλ 

αηφκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη 

ζχκαηα παξαβίαζεο απφ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο δηθαηψκαηνο πνπ θαηνρπξψλεηαη είηε ζηε 

χκβαζε είηε ζηα δχν πξψηα Πξναηξεηηθά Πξσηφθνιιά ηεο. Μάιηζηα, παξέρεηαη θαη ζηα παηδηά ε 

δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ απεπζείαο θαηαγγειίεο γηα παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «πηνζεζία» από ηνλ όξν «ηεθλνζεζία» 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν λνκνζέηεο έρεη φρη κφλν αμηαθφ 

ππφβαζξν, αιιά θαη ζπκβνιηθφ-παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα, ε ΔΔΓΑ παξαηεξεί φηη ν φξνο «πηνζεζία» 

είλαη κάιινλ παξσρεκέλνο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ εηπκνινγηθά ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ιφγνπο, ζπλεπψο, εθζπγρξνληζκνχ ηεο ζρεηηθήο νξνινγίαο, ε ΔΔΓΑ 

πξνθξίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ζην παξφλ ρΝ ηνπ φξνπ «πηνζεζία» απφ ηνλ νξζφηεξν θνηλσληθά, 

πνιηηηθά θαη επηζηεκνληθά «ηεθλνζεζία».  

πιινγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ  

Η Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ ΟΗΔ, ζηηο Καηαιεθηηθέο Παξαηεξήζεηο ηεο, 

δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα ζπιινγήο απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Αξρέο επαξθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ηθαλψλ λα ηεο επηηξέςνπλ λα αμηνινγήζεη ηελ πξφνδν πνπ 

επηηπγράλεηαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο
21

. Λακβάλνληαο ππφςε, 

ζπλεπψο, κεηαμχ άιισλ, θαη ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΗΔ γηα ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα παηδηά, ε ΔΔΓΑ ζσξεί ζθφπηκε ηε δεκηνπξγία κηαο εζληθήο 

θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία, κε ηε ξεηή επζχλε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, ζα 

ζπγθεληξψλνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ
22

.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ ησλ Δζληθψλ θαη Δηδηθψλ Μεηξψσλ πνπ εθπνλνχληαη θαη ςεθηνπνηνχληαη 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζεζκψλ ηεο αλαδνρήο θαη ηεο ηεθλνζεζίαο, ε ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη φηη πξέπεη 

λα ιεθζεί απφ ηελ Πνιηηεία ε θαηάιιειε κέξηκλα γηα ηε κεηάπησζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Δζληθφ Μεηξψν Αλάδνρσλ Γνλέσλ πνπ έρεη ήδε ζπζηαζεί θαη 

ηεξείηαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ). 

                                                 
20

 Σν ηξίην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν πηνζεηήζεθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηέζεθε ζε δηεζλή ηζρχ 

ζηηο 14 Απξηιίνπ 2014, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19, παξ. 1, ηνπ Πξσηνθφιινπ, πνπ πξνβιέπεη φηη «ην Πξσηφθνιιν ζα 

ηεζεί ζε ηζρχ ηξεηο κήλεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ δεθάηνπ εγγξάθνπ επηθχξσζεο ή πξνζρψξεζεο». Έσο ηελ 4ε 

Μαΐνπ 2018, ην έρνπλ ππνγξάςεη 51 Κξάηε, ελψ ην έρνπλ επηθπξψζεη 37 Κξάηε. 
21

 Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the 

Convention, Concluding observations: Greece, op.cit., παξ. 19-20.  
22

 Βι. έηζη θαη UNICEF, Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή, Η καηάζηαζη ηων παιδιών ζηην Ελλάδα 2014. Οι επιπηώζειρ ηηρ 

οικονομικήρ κπίζηρ ζηα παιδιά, op. cit., ζει. 95. 
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Λεηηνπξγία νηθνγελεηαθώλ δηθαζηεξίσλ  

Η ΔΔΓΑ ζεσξεί φηη, πξνο ην ζθνπφ ηεο επίζπεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλαδνρήο θαη 

ηεθλνζεζίαο, ε Πνιηηεία πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ιεηηνπξγίαο εηδηθψλ νηθνγελεηαθψλ 

δηθαζηεξίσλ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ε χιε ησλ νπνίσλ ζα πεξηνξίδεηαη ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζην νηθνγελεηαθφ δίθαην θαη εηδηθφηεξα ζηελ πξνζηαζία ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ, ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

Αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ππνςήθησλ ζεηώλ γνλέσλ ad hoc, κε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ζηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ δηαζεζηκόηεηα απέλαληη ζην 

ηέθλν θαη όρη βάζεη ηνπ ζεμνπαιηθνύ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ  

Η ΔΔΓΑ ραηξεηίδεη ηελ ηνικεξή πξσηνβνπιία ηνπ λνκνζέηε λα δηεπξχλεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ επεθηείλνληαο ηε δπλαηφηεηα αλαδνρήο θαη ζηα δεπγάξηα 

πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο, ελζαξξχλνληάο ηνλ ηαπηφρξνλα λα θάλεη έλα βήκα πην 

πέξα, επηηξέπνληάο ηνπο ηφζν ηελ απφ θνηλνχ ηεθλνζεζία, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα ηεθλνζεζίαο απφ 

ην ζπκβαιιφκελν κε ζχκθσλν ζπκβίσζεο ηνπ ηέθλνπ ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ, εθφζνλ δελ 

ππάξρεη ήδε δεχηεξνο γνλέαο, ψζηε λα ηεξείηαη ν θαλφλαο ησλ δχν κφλν γνλέσλ.  

Πξόβιεςε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ αλάδνρσλ ηέθλσλ θαη γνλέσλ, θαζώο επίζεο θαη ησλ 

βηνινγηθώλ ηνπο νηθνγελεηώλ 

Η ΔΔΓΑ ζπζηήλεη ηε ζπκπεξίιεςε ζην παξφλ ρΝ δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλάδνρσλ ηέθλσλ θαη γνλέσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ βηνινγηθψλ ηνπο 

νηθνγελεηψλ, ψζηε, αθελφο, λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε ζχγρπζε γηα ηελ αθξηβή θχζε ηνπ ζεζκνχ 

ηεο αλαδνρήο, αθεηέξνπ, λα ελζαξξχλεηαη ε δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ ηνπ αλάδνρνπ ηέθλνπ κε ηε 

βηνινγηθή ηνπ νηθνγέλεηα θαη ε επηζηξνθή ηνπ ζε απηή, φηαλ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην 

επηηξέπνπλ.  


