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Αμηόηηκε Υπνπξγέ Δξγαζίαο,
Αμηόηηκε Δπίηξνπε,
Αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη,
Φίιεο θαη θίινη,
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δεκόζηα

δηαβνύιεπζε γηα έλα ηόζν επαίζζεην ζέκα όπσο απηό ηεο πηνζεζίαο. Δίκαη
ζίγνπξε όηη ε ζεκεξηλή καο ζπδήηεζε ζα απνηειέζεη πεγή πεξαηηέξσ
επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζα ζπλδξάκεη ζηελ πηνζέηεζε ελόο άξηηνπ
λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ.
Η πηνζεζία παηδηώλ απνηειεί έλα παγθόζκην θαη δηαρξνληθό θαηλόκελν. Πάληα
ππήξραλ

θαη

πάληα

ζα

ππάξρνπλ

παηδηά

πνπ

ρξεηάδνληαη

θαη

πνπ

επσθεινύληαη από ην ζεζκό ηεο πηνζεζίαο. Η ηδέα όηη, κέζσ ηεο πηνζεζίαο,
πξνζθέξεηαη έλα ππνζηεξηθηηθό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ζε έλα παηδί πνπ ην
ζηεξείηαη θαληάδεη ηδαληθή θαη ζρεηηθά απιή. Όκσο, ν θαζνξηζκόο ησλ
ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη πξνϋπνζέζεσλ θαζώο θαη ηα δεηήκαηα πνπ
αλαθύπηνπλ ζε ζρέζε κε ην ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δελ είλαη
θαζόινπ

απιά.

Αληίζεηα,

ζηηο

πιείζηεο

πεξηπηώζεηο,

απαηηνύλ

πνιύ

πξνζερηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε κειέηε αιιά θαη επαίζζεηνπο ρεηξηζκνύο.
Απηό κπνξεί λα εμεγεζεί ελ κέξεη αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην κέγεζνο θαη ηελ
ζνβαξόηεηα ησλ αιιαγώλ πνπ επηθέξεη πξώηηζηα ζηε δσή ηνπ παηδηνύ κηα
απόθαζε πηνζεζίαο. Αιιαγέο πνπ αθνξνύλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηνπ
παξέρνπλ θξνληίδα, ην όλνκα ηνπ, ην πεξηβάιινλ όπνπ δεη, εθπαηδεύεηαη θαη
εμειίζζεηαη έλα παηδί. Οη αιιαγέο απηέο είλαη κόληκεο θαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ
πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ παηδηνύ.
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Πέξαλ, όκσο, απηνύ θάζε απόθαζε γηα πηνζεζία απνηειεί κηα πξόθιεζε γηα
ηηο αξκόδηεο αξρέο, θαζώο θαινύληαη λα ζηαζκίζνπλ θαη λα ζπγθεξάζνπλ κηα
ζεηξά παξαγόλησλ, ώζηε λα δηαζθαιίζνπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ
άζθεζε ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ.
Ξεθηλώληαο θαλείο από ηελ πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο ελόο πιήξνπο λνκηθνύ
πιαηζίνπ, αληηιακβάλεηαη ακέζσο ηε δπζθνιία ηνπ ελ ιόγσ εγρεηξήκαηνο. Κη
απηό επεηδή από ηε κηα πιεπξά, ν λνκνζέηεο θαιείηαη λα πξνβιέςεη απιέο θαη
επέιηθηεο δηαδηθαζίεο, ώζηε νη πηνζεζίεο λα κπνξνύλ λα νινθιεξώλνληαη ζε
έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο αρξείαζηε ηαιαηπσξία, έηζη ώζηε θαη ηα
παηδηά λα ηνπνζεηνύληαη ην ζπληνκόηεξν ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Από ηελ άιιε πιεπξά, όκσο, νη δηαδηθαζίεο θαη
νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη ζα ππάξρεη
δηαθάλεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα ζηα θξηηήξηα πνπ εθαξκόδνληαη θαη όηη ζα
ειαρηζηνπνηνύληαη νη θίλδπλνη εθκεηάιιεπζεο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ
ζεζκνύ ηεο πηνζεζίαο γηα αιιόηξηνπο ζθνπνύο.
Απηή είλαη θαη ε πξόθιεζε ζηελ νπνία θαινύκαζηε θη εκείο λα απαληήζνπκε
κέζσ ηνπ Ννκνζρεδίνπ πνπ ηίζεηαη ζήκεξα ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε.
Οκνινγνπκέλσο, ην Ννκνζρέδην πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο απνηειεί έλα
εμαηξεηηθά ζεηηθό βήκα πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε. Δίλαη γεγνλόο όηη ην
πθηζηάκελν λνκηθό πιαίζην πνπ απνηειείηαη θπξίσο από ηνλ πεξί Υηνζεζίαο
Νόκν κε αξ. 19(Ι)/1995 παξνπζηάδεη ειιείςεηο θαη θελά ζε δηάθνξεο πηπρέο
ηνπ, ηα νπνία ην πξνηεηλόκελν Ννκνζρέδην θηινδνμεί λα θαιύςεη, εηζάγνληαο
ηαπηόρξνλα λέεο ξπζκίζεηο ζε κηα ζεηξά ζεκάησλ.
Η ζεκεξηλή Τνπνζέηεζε κνπ επί ηνπ πξνηεηλόκελνπ Ννκνζρεδίνπ ζα
επηθεληξσζεί γύξσ από ηα επξύηεξα δεηήκαηα πνπ κε πξνβιεκάηηζαλ θαηά
ηελ κειέηε ηνπ θαη πνπ ειπίδσ λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα πεξαηηέξσ
ζπδήηεζε θαη αλαδήηεζε ησλ θαιύηεξσλ δπλαηώλ ιύζεσλ.
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Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο, όπσο αληηιακβάλνκαη, ηνπ Ννκνζρεδίνπ
είλαη ε αληηκεηώπηζε ηνπ απαξάδεθηνπ θαηλνκέλνπ ησλ παξάλνκσλ πηνζεζηώλ
θαη ηεο εκπνξίαο παηδηώλ. Θεσξώ θνηλή ζέζε όισλ καο όηη έλαο από ηνπο
απνηειεζκαηηθόηεξνπο ηξόπνπο πάηαμεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο
παηδηώλ γηα ζθνπνύο πηνζεζίαο είλαη ε ζεζκνζέηεζε, αιιά θπξίσο ε ιεηηνπξγία
ελόο απινύ, γξήγνξνπ θαη δηαθαλνύο θξαηηθνύ ζπζηήκαηνο πηνζεζηώλ. Έρσ
ηελ άπνςε όηη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ νη ππνςήθηνη γνλείο
θαηαθεύγνπλ ζε άιινπο παξάλνκνπο ηξόπνπο πηνζεζίαο, είλαη, ζε αξθεηέο
πεξηπηώζεηο, ε

δπζθνιία ησλ θξαηηθώλ ππεξεζηώλ λα αληαπνθξηζνύλ ζην

ξόιν ηνπο, δπζθνιία πνπ εθθξάδεηαη ζπρλά κε αδηθαηνιόγεηεο θαζπζηεξήζεηο,
αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Από ηελ εκπεηξία κνπ σο Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ζην ρεηξηζκό παξαπόλσλ πνπ
ζηξέθνληαη θαηά ησλ Υπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ζα ήζεια λα
εθθξάζσ ηνλ πξνβιεκαηηζκό κνπ όζνλ αθνξά ηελ αληηθεηκεληθή δπλαηόηεηα
ησλ ΥΚΔ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ην Ννκνζρέδην. Παξόηη
νη ξπζκίζεηο ηνπ Ννκνζρεδίνπ ζπλζέηνπλ, ζε γεληθέο γξακκέο, κηα δηαδηθαζία
πνπ ζπλάδεη κε ηα δηεζλή πξόηππα, ε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε
εθαξκνγή κέζσ ησλ δξάζεσλ ησλ ΥΚΔ θαη ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ πνπ
εξγάδνληαη ζε απηέο. Έρνληαο βαζηά γλώζε ησλ ζπζηεκηθώλ αιιά θαη ησλ
πξαθηηθώλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο
θαη ρσξίο θακία δηάζεζε λα ππνβαζκίζσ ηελ, νκνινγνπκέλσο, αμηόινγε
πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ γηα εθπιήξσζε ηνπ ξόινπ ηνπο,

έρσ ηελ

άπνςε όηη ε απνλνκή ηνπ ζπλόινπ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πηνζεζία ζηηο ΥΚΔ, ππό ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζα νδεγήζεη
ζε πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ θαη πηζαλόλ
λα απνηειέζεη ηειηθά παξάγνληα απνηξνπήο ησλ ππνςήθησλ ζεηώλ γνλέσλ
λα απνηαζνύλ ζηελ Πνιηηεία γηα πηνζεζία.
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Όπσο θαη ζε θάζε άιιν δήηεκα, ε ζεζκνζέηεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ λνκηθνύ
πιαηζίνπ απνηειεί κελ ζεκαληηθό βήκα αιιά δελ απνηειεί ηελ ιύζε.
Οπνηνδήπνηε ξπζκηζηηθό πιαίζην ζα πξέπεη λα ηύρεη ζηε ζπλέρεηα ζσζηήο
εθαξκνγήο από ηηο αξκόδηεο αξρέο, ώζηε λα επηθέξεη ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα.
Βέβαηα, ε απάληεζε ζηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ κόιηο εμέθξαζα δελ βξίζθεηαη
ζηελ άλεπ όξσλ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε ηδησηηθνύο θνξείο νύηε θαη ζηελ
ρσξίο όξηα ζύλαςε ηδησηηθώλ ζπκθσληώλ πηνζεζίαο. Ο πθηζηάκελνο λόκνο
πξνλνεί ηελ απεπζείαο ηνπνζέηεζε παηδηώλ όηαλ έρνπλ πξνεγεζεί νη
αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
Δηδηθόηεξα, ην δήηεκα ησλ απεπζείαο ηνπνζεηήζεσλ παηδηώλ θαηόπηλ
ηδησηηθώλ ζπλελλνήζεσλ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο δηεζλείο θνξείο αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ θαη έρνπλ εθθξαζηεί πνιιέο θαη, ζπρλά, αληηθξνπόκελεο
απόςεηο. Από ηε κηα ππνζηεξίδεηαη όηη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ειαθξύλεη ην
βάξνο ηεο απνθιεηζηηθήο δηεθπεξαίσζεο πηνζεζηώλ κέζσ ηεο θξαηηθήο αξρήο,
θαζηζηώληαο ηελ όιε δηαδηθαζία πην απιή θαη γξήγνξε. Από ηελ άιιε, έρνπλ
εθθξαζηεί έληνλνη πξνβιεκαηηζκνί όζνλ αθνξά ηελ δπλαηόηεηα νπζηαζηηθνύ
ειέγρνπ ησλ ιόγσλ θαη ησλ θηλήηξσλ πνπ δίλνπλ έλαπζκα ζηηο ηδησηηθέο
απηέο ζπκθσλίεο. Η δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθώλ ιόγσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ
πνπ αθνξνύλ κηα ηδησηηθή πηνζεζία είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο έλα πνιύ
δύζθνιν εγρείξεκα κε ακθίβνιν απνηέιεζκα.
Καη’ αξρήλ ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο όηη, παξόιν πνπ είλαη θαηαλνεηή ε
έληνλε αλάγθε ησλ ππνςήθησλ γνλέσλ γηα απόθηεζε ελόο ζεηνύ παηδηνύ,
απηή ε αλάγθε δελ κπνξεί λα κεηαθξάδεηαη ζε εθ ηνπ λόκνπ αμίσζε.
Σύκθσλα κε ηε δηεζλή λνκνζεζία θαη λνκνινγία, δελ πθίζηαηαη «δηθαίσκα»
ζηελ πηνζεζία από ηελ πιεπξά ησλ ππνςήθησλ γνλέσλ. Κη απηό επεηδή ε
πηνζεζία

έρεη

ζπκθέξνληνο

σο

πξώηηζην

ηνπ

παηδηνύ

ζηόρν
κέζσ

ηελ
ηεο

εμππεξέηεζε
αλαδήηεζεο

ηνπ

ηνπ

βέιηηζηνπ
θαηάιιεινπ

πεξηβάιινληνο γηα απηό. Με ηνλ ηξόπν απηό, ην παηδί αλαγλσξίδεηαη σο
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ππνθείκελν δηθαίνπ θαη δελ κεηαθέξεηαη απιά από ην έλα πεξηβάιινλ ζε άιιν
ελ νλόκαηη θάπνηνπ ακθηζβεηνύκελνπ δηθαηώκαηνο, αιιά αληηκεησπίδεηαη σο
άηνκν κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηα δηθά ηνπ δηθαηώκαηα.
Η ζεζκνζέηεζε ηεο ζύλαςεο ηδησηηθώλ ζπκθσληώλ ρσξίο ηελ παξεκβνιή θαη
ηνλ νπζηαζηηθό έιεγρν από ηελ θεληξηθή θξαηηθή αξρή αλακθηζβήηεηα
απμάλεη ην ξίζθν εθκεηάιιεπζεο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ
πηνζεζηώλ, θάηη πνπ εληέιεη ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηνπ παηδηνύ. Πέξαλ ηνύηνπ,
ε

πηνζεζία

ελόο

παηδηνύ

ρσξίο

λα

πξνεγεζεί

ε

δηαδηθαζία

ηνπ

ζπληαηξηάζκαηνο, δειαδή ρσξίο λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν ην ζπγθεθξηκέλν
νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ζηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνύ, δεκηνπξγεί επηθπιάμεηο
όζνλ αθνξά ηελ δηαζθάιηζε ηειηθά ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ.
Γηα απηό ην ιόγν, πνιιέο ρώξεο έρνπλ επηιέμεη λα απαγνξεύζνπλ πιήξσο ή λα
επηηξέςνπλ ππό απζηεξέο πξνϋπνζέζεηο ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζην
δήηεκα απηό. Μειεηώληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ηηο εκπεηξίεο άιισλ
ρσξώλ, ζεσξώ όηη ζα κπνξνύζε λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν λα επηηξαπνύλ νη
ηδησηηθέο ζπκθσλίεο γηα πηνζεζίεο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, όπσο ζηελ
πεξίπησζε πηνζεζίαο από ζηελνύο ζπγγελείο, θαη ππό απζηεξέο θαη ζαθώο
θαζνξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη από ηελ
αξκόδηα αξρή.
Όζνλ αθνξά ηηο εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξνηεηλόκελν
Ννκνζρέδην, ζεσξώ ρξήζηκν λα ζέζσ ππό ζπδήηεζε δύν παξακέηξνπο πνπ,
θαηά ηελ άπνςε κνπ, ζα πξέπεη λα ηύρνπλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο.
Η

πξώηε

αθνξά

ηε

δηαδηθαζία

επαλεμέηαζεο

ησλ

απνθάζεσλ

πνπ

ιακβάλνληαη από ηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Υηνζεζηώλ ζε ζρέζε κε ηελ
θαηαιιειόηεηα

αηηεηώλ

γηα

ζθνπνύο

πηνζεζίαο.

Σην

λνκνζρέδην

πεξηιακβάλεηαη πξόλνηα γηα δπλαηόηεηα λα απνηαζνύλ νη ελδηαθεξόκελνη ζην
Γηθαζηήξην εληόο ζαξάληα εκεξώλ. Θεσξώ, ιόγσ θαη ηεο θξηζηκόηεηαο ηεο
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ζπγθεθξηκέλεο απόθαζεο γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, όηη ζα ήηαλ ρξήζηκν
λα πξνβιεθζεί έλα ελδηάκεζν ζηάδην ππνβνιήο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο, ε
νπνία κπνξεί λα εμεηάδεηαη από ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο ή από άιιν όξγαλν, κε
δηαθνξεηηθή ζύλζεζε από απηή ηνπ πξσηνβάζκηνπ νξγάλνπ.
Η δεύηεξε παξάκεηξνο πεγάδεη από ηελ ηδηόηεηα κνπ σο Αλεμάξηεηε Αξρή
Πξνώζεζεο Γηθαησκάησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο θαη αθνξά αθξηβώο ηα
δεηήκαηα απηώλ ησλ αηόκσλ πνπ είηε είλαη ππνςήθηνη ζεηνί γνλείο είηε παηδηά
πξνο πηνζεζία. Με ηελ ηδηόηεηα κνπ απηή, παξαηεξώ όηη έρεη πεξηιεθζεί ν
όξνο «παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο», όξνο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηηο ζύγρξνλεο
λνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αλαπεξίαο θαη νη νπνίεο
δηέπνπλ ηελ Σύκβαζε. Θα απνηεινύζε εηζήγεζε κνπ όπσο πηνζεηεζεί ν όξνο
«παηδί κε αλαπεξίεο», ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ νξηζκό ηεο «αλαπεξία» όπσο
πεξηιακβάλεηαη ζηε Σύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε αλαπεξίεο.
Πεξαηηέξσ, θξίλσ ζθόπηκν λα εμεηαζηεί εθ λένπ θαη λα εμεηδηθεπζεί ν ηξόπνο
κε ηνλ νπνίν ζα δηαπηζηώλεηαη όηη ε δηαλνεηηθή, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία
ελόο πξνζώπνπ δελ επεξεάδεη ηε γνληθή ηνπ ηθαλόηεηα. Δπεηδή ε ηεθκεξίσζε
ηεο αλαπεξίαο ελόο αηόκνπ είλαη από κόλε ηεο έλα ζύλζεην δήηεκα, ε
αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ γνληθή ηνπ ηθαλόηεηα
απνηειεί έλα αθόκε πην πνιύπινθν έξγν πνπ πξνϋπνζέηεη εμεηδηθεπκέλνπο
επαγγεικαηίεο θαη ζαθώο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. Γηα ην ιόγν απηό, ζα
πξέπεη νη ζρεηηθέο πξόλνηεο λα ηύρνπλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο, ώζηε λα
εμαζθαιηζζεί όηη δελ ζα ιεηηνπξγνύλ ηειηθά εηο βάξνο ησλ ππνςήθησλ
γνλέσλ κε αλαπεξία νδεγώληαο ζε απνθιεηζκό ή δηαθξίζεηο, ρσξίο θπζηθά
απηό λα ζεκαίλεη εθπηώζεηο ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπο.
Όπσο κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο, ε πηνζεζία απνηειεί κηα δηαδηθαζία
θαζνξηζηηθή πξώηηζηα γηα ηελ δσή θαη ηελ εμέιημε ελόο παηδηνύ θαη αθνινύζσο
γηα ηνπο ζεηνύο ηνπ γνλείο. Η νινθιήξσζε ηεο ζεκαηνδνηεί κηα λέα αξρή ζηε
δσή θαη ησλ δύν.
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Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πηνζεζίαο, νη αξκόδηεο αξρέο θαινύληαη λα ζέζνπλ ζε
εθαξκνγή ηελ πιεηνλόηεηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ πνπ πξνβιέπνληαη
από ηε ζρεηηθή Σύκβαζε, έρνληαο σο ζπλερέο δεηνύκελν ηελ δηαζθάιηζε ηνπ
βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνύ, κηα έλλνηα πνπ

ρξήδεη δηαξθνύο

αλαδήηεζεο ηνπ λνήκαηνο ηεο ζε θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε θαη εξκελείαο
αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, πεξηζηάζεηο θαη αλάγθεο ηεο ππό θξίζε
πεξίπησζεο.
Τν Ννκνζρέδην πνπ έρνπκε ελώπηνλ καο απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθό
βήκα ζηελ ζεζκνζέηεζε ελόο λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ ζα θαηεπζύλεη θαη ζα
δηεπθνιύλεη ηηο αξκόδηεο αξρέο ζην δύζθνιν απηό έξγν. Δίκαη βέβαηε όηη ε
ζεκεξηλή καο ζπδήηεζε ζα αλαδείμεη ηηο ζύλζεηεο πηπρέο ηνπ ζεζκνύ ηεο
πηνζεζίαο θαη ζα ζπλδξάκεη έηζη ζηελ δηεμαγσγή πεξαηηέξσ δηαιόγνπ γηα ηελ
όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ παηδηνύ, πνπ
απνηειεί άιισζηε θνηλό καο ζηόρν.
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