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Ευρεία εφαρµογή του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων
ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη
Ο θεσµός της αναδοχής ανηλίκων παραµένει υποβαθµισµένος και ελάχιστα εφαρµόζεται
στη χώρα µας, επισηµαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη σε έκθεσή του προς τους Γενικούς
Γραµµατείς των συναρµοδίων υπουργείων ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η Αρχή προτείνει τη
νοµοθετική αναµόρφωση και ενίσχυση του θεσµού, την επίσπευση της δηµιουργίας
«Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Οικογενειών» στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και τη λήψη οργανωτικών µέτρων εκ µέρους της Πολιτείας για τη διάδοση
και για τη διασφάλιση προδιαγραφών ποιότητας κατά την εφαρµογή του.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, έχει
διαπιστώσει σοβαρά προβλήµατα στην υλοποίηση της αναδοχής ανηλίκων στη χώρα µας.
Είναι πλέον γνωστές και ευρύτατα καταγεγραµµένες οι αρνητικές συνέπειες του ιδρυµατισµού
στην ψυχολογική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών ενώ και κατά τις επιταγές των διεθνών
συµβάσεων και της εθνικής νοµοθεσίας η αναδοχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως
προτιµητέα επιλογή έναντι της ιδρυµατικής φροντίδας για παιδιά που χρειάζεται να
αποµακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Μεταξύ άλλων, ο Συνήγορος υπογραµµίζει ότι δεν υφίσταται επαρκές θεσµικό πλαίσιο για
την άµεση τοποθέτηση σε ανάδοχες οικογένειες παιδιών που αποµακρύνονται από τις φυσικές
τους οικογένειες µε εισαγγελική εντολή. Γενικότερα µάλιστα δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για
υλοποίηση του θεσµού από τις κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς χρονοβόρες
διαδικασίες και χωρίς την προηγούµενη εισαγωγή των ενδιαφερόµενων παιδιών σε ιδρύµατα
παιδικής προστασίας. Τονίζεται ότι:
• Η προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία οικονοµική ενίσχυση σε ανάδοχες
οικογένειες, στην πράξη χορηγείται µόνο σε µικρό αριθµό αναδοχών που
πραγµατοποιούνται µέσω συγκεκριµένων ιδρυµάτων. Ενδεικτικά, κατά την διετία 20102011, οι νέες αναδοχές που εγκρίθηκαν από τα ιδρύµατα αυτά ήταν συνολικά µόλις
είκοσι δύο (22).
• ∆εν υπάρχει µέριµνα για την αποκατάσταση µέσω αναδοχής ή υιοθεσίας της µεγάλης
πλειονότητας των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύµατα, µε αποτέλεσµα τη µακρόχρονη
παραµονή τους σε αυτά.
• ∆εν υφίστανται εθνικές προδιαγραφές και πρωτόκολλα διαδικασιών για την επιλογή,
εκπαίδευση, πιστοποίηση και παρακολούθηση των αναδόχων οικογενειών από τους
αρµόδιους φορείς, ώστε να παρέχονται εχέγγυα για την καταλληλότητά τους και τη
διασφάλιση των συµφερόντων των ενδιαφερόµενων παιδιών.
• Απουσιάζουν ρυθµίσεις για την εφαρµογή της αναδοχής ως αναµορφωτικού ή
θεραπευτικού µέτρου για ανήλικους παραβάτες, όπως επίσης προβλέπει η ισχύουσα
νοµοθεσία.
Η Αρχή επισηµαίνει ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις είναι αναγκαίες, στο πλαίσιο των
διεθνών δεσµεύσεων της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης για
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Επιπλέον µάλιστα, το κόστος της ανάδοχης φροντίδας είναι πολύ
χαµηλότερο έναντι της φιλοξενίας ανηλίκων σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας.
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