
  

 
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2013  

 
Συνάντηση ∆ιαλόγου για την Αναδοχή,  

µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα ∆ικαιωµάτων του Παιδιού 
 

Στο θεσµό της αναδοχής αφιέρωσε ο Συνήγορος του Πολίτη την φετινή Παγκόσµια 
Ηµέρα ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, κατά την οποία συµπληρώθηκαν 24 χρόνια από την 
υιοθέτηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού από τα κράτη µέλη 
του ΟΗΕ. Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος διοργάνωσε στις 20.11.2013 Συνάντηση 
∆ιαλόγου στην οποία συµµετείχαν 60 εκπρόσωποι και επαγγελµατίες δηµοσίων 
οργανισµών, µη κυβερνητικών οργανώσεων για τα παιδιά και εµπειρογνώµονες, µε 
στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την εκπόνηση προτάσεων για τη διεύρυνση της 
εφαρµογής του θεσµού της αναδοχής στην Ελλάδα. Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια 
των πολύχρονων προσπαθειών της Ανεξάρτητης Αρχής και της αποστολής σχετικών 
προτάσεων προς τα συναρµόδια υπουργεία το 2012. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία απηύθυνε χαιρετισµό η Γενική 
Γραµµατέας Πρόνοιας κα Ε. Μπέκου, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού κος Γ. Μόσχος τόνισε ότι στη χώρα µας, παρά την ειδική πρόβλεψη της 
νοµοθεσίας, ο θεσµός της αναδοχής εφαρµόζεται ελάχιστα ως µέτρο εναλλακτικής 
φροντίδας των παιδιών. Χαρακτηριστικά, στη διετία 2010-2011 καταγράφηκαν µόνο 22 νέες 
αναδοχές παιδιών που υποστηρίχτηκαν από την Πολιτεία, ενώ το 2012 παρατηρήθηκε 
µικρή αύξηση αυτών, τη στιγµή που εκατοντάδες παιδιά τοποθετούνται κάθε χρόνο σε 
ιδρύµατα παιδικής προστασίας, ενώ αρκετά παιδιά αναγκάζονται να παραµένουν για 
σηµαντικό χρόνο σε νοσοκοµεία, µέχρι να βρεθεί χώρος σε ιδρύµατα κλειστής φροντίδας. 
Επεσήµανε ότι η αναδοχή αναφέρεται ρητά στη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού ως µία από τις προτιµώµενες µορφές εναλλακτικής οικογενειακής φροντίδας και ότι 
είναι αναγκαίο: 

• να υποστηριχθεί µε κατάλληλα νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα, ώστε να επεκταθεί 
και σε παιδιά που αποµακρύνονται από τις φυσικές τους οικογένειες λόγω ποικίλων 
προβληµάτων, χωρίς να είναι αναγκαία η είσοδός τους σε κλειστά ιδρύµατα παιδικής 
προστασίας  

• να συσταθεί το προβλεπόµενο «Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Γονέων» 
• να ενισχυθούν και επιµορφωθούν οι περιφερειακές κοινωνικές υπηρεσίες για την 

εποπτεία των αναδόχων οικογενειών 
• να οργανωθούν προγράµµατα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης 
• να δηµιουργηθεί ειδικός λογαριασµός για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για 

την ανάπτυξη του θεσµού, που θα δέχεται και ιδιωτικές χορηγίες  
• να υπάρξουν ειδικές ρυθµίσεις για την αναδοχή παιδιών µε αναπηρίες, 

ασυνόδευτων ανηλίκων και ανηλίκων µε παραβατική συµπεριφορά. 
Ακολούθησαν συναντήσεις σε οµάδες εργασίας, όπου έγινε επεξεργασία ειδικότερων 

θεµατικών ενοτήτων, και έπειτα παρουσίαση των κύριων προτάσεων που διατυπώθηκαν 
και συζήτηση σε ολοµέλεια. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα αποστείλει στα αρµόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες νέο 
κείµενο θεσµικών προτάσεων, αξιοποιώντας και τα συµπεράσµατα αυτής της συνάντησης. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τµήµα Επικοινωνίας: 
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610, κιν. 6979448887 
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ. 2131306604, κιν. 6979362413 
 


