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Αφοφ ςασ ςυγχαροφμε για το ζργο ςασ και ςασ ευχαριςτιςουμε για τθν 

πρόςκλθςθ του υνδζςμου Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ ςτισ εργαςίεσ τθσ 

Επιτροπισ, όπου εκφράςαμε τισ κζςεισ του υνδζςμου αναφορικά με το κζμα τθσ 

ςυνεπιμζλειασ των τζκνων, επικυμοφμε και εγγράφωσ να ςασ ενθμερϊςουμε ωσ 

προσ τα εξισ: 

Ο φνδεςμοσ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ είναι Νομικό Πρόςωπο 

Δθμοςίου Δικαίου και εκπροςωπεί επιςτθμονικά και επαγγελματικά όλουσ τουσ 

Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ τθσ Χϊρασ. 

 Οι αρχζσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθσ 

ίςθσ μεταχείριςθσ, που αποτελοφν -μεταξφ άλλων- βαςικζσ αξίεσ για το επάγγελμα 

του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ, υποδθλϊνουν τθ ςυμφωνία μασ για τθ κεςμοκζτθςθ 

τθσ ςυνεπιμζλειασ τζκνων, ςτο πλαίςιο αναμόρφωςθσ του Οικογενειακοφ Δικαίου, 

εναρμονιηόμενοι, ωσ χϊρα, με το ψιφιςμα 2079 (2015) του υμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ, για τθν ενεργό και κοινι ςυμμετοχι των γονζων ςτθν ανατροφι των 

τζκνων ακόμα και μετά τθ ριξθ του κοινοφ τουσ δεςμοφ (γάμοσ, ςφμφωνο 

ςυμβίωςθσ, κ.α). 

Η ανατροφι του παιδιοφ και από τουσ δφο γονείσ και θ αδιάκοπθ παρουςία 

και ςυμμετοχι τουσ ςτθ φροντίδα του αποτελεί εχζγγυο για τθν αςφαλι 

ψυχοςυναιςκθματικι του ανάπτυξθ κακϊσ και τθν ομαλι μετάβαςι του ςτθν 

ενθλικίωςθ 1 . Η ςπουδαιότθτα τθσ ανατροφισ και φροντίδασ δεν επιτρζπει 

αποκλειςμοφσ προσ κάποιον γονζα (εκτόσ αν ςπουδαίοσ λόγοσ το επιτάςςει) κακϊσ 

ο γονικόσ ρόλοσ, από τθ ςτιγμι που αποκτιζται, επιφζρει εξίςου δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ προσ όφελοσ του παιδιοφ. Άλλωςτε ςε ςχετικζσ διεκνείσ μελζτεσ2 
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αποτυπϊνεται ότι παιδιά που ανατρζφονται είτε από τουσ δφο γονείσ, είτε 

βρίςκονται ςε κακεςτϊσ κοινισ επιμζλειασ, όπωσ παρατθροφν και τα ςθμαντικά 

πρόςωπα φροντίδασ τουσ -παιδαγωγοί, γονείσ- εμφανίηουν ςτατιςτικά μικρότερο 

βακμό ςυναιςκθματικϊν διαταραχϊν ι διαταραχϊν ςυμπεριφοράσ.  

 

Όταν όμωσ οι γονείσ δεν ςυμφωνοφν ςε ζνα κοινό πλάνο ανατροφισ και 

φροντίδασ και υπάρχει κίνδυνοσ για τθν αςφαλι ανάπτυξθ του παιδιοφ, λόγω 

ςυγκρουςιακότθτασ και διζνεξθσ από πλευράσ των γονζων, τότε είναι καίριο να 

λθφκοφν υπόψθ τα κάτωκι : 

 Σόςο θ διεκνισ πρακτικι και θ εμπειρία του πεδίου ςτθ χϊρα μασ όςο και 

αναφορζσ και καταγραφζσ που προκφπτουν ςτισ Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ των 

Διμων, των Περιφερειϊν, των Ιατροπαιδαγωγικϊν Κζντρων, των Κζντρων 

Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ, και γενικότερα ςε όλεσ τισ 

Τπθρεςίεσ που εμπλζκονται ςτθν παιδικι προςταςία,  ωσ προσ το ηιτθμα τθσ 

ςυνεπιμζλειασ τονίηουν ότι ςθμαντικά για τθν υγιι ψυχοςυναιςκθματικι 

ανάπτυξθ των παιδιϊν και τθ δυνατότθτα κοινισ επιμζλειασ από τουσ γονείσ 

είναι: α) ο βαθμόσ ωριμότητασ των γονζων, β) η διαμορφοφμενη ςχζςη 

(ςυγκρουςιακή/ διενζξεισ) μεταξφ των γονζων, γ) η αντίληψη του γονεϊκοφ 

ρόλου και ο βαθμόσ τησ ςυναιςθηματικήσ διαθεςιμότητασ των γονζων 

προσ το παιδί, δ) η αυξανόμενη διαμάχη μεταξφ των γονζων και ε) η 

αντίληψη του ενόσ γονζα για το τι ςυνιςτά κίνδυνο για ζνα παιδί, που 

βρίςκεται ςτη φροντίδα του ζτερου γονζα (Trinder, 2010)3.  

 

 Επίςθσ καίριο ςθμείο αποτελεί, πριν από τθν απόφαςθ κοινισ επιμζλειασ 

από τουσ γονείσ, να λαμβάνεται υπόψθ πάντα θ γνϊμθ του παιδιοφ4, 

εφόςον ςε μελζτεσ που ζχουν διεξαχκεί ςε ενιλικεσ, οι οποίοι ωσ παιδιά 

είχαν τθν εμπειρία τθσ κοινισ επιμζλειασ, καταδεικνφεται ότι τα ςχζδια 

ανατροφισ παιδιϊν (parenting plans) ιταν περιςςότερο επικεντρωμζνα ςτθ 

ςτακερι και ίςθ κατανομι των αρμοδιοτιτων και των δικαιωμάτων μεταξφ 

των γονζων και λιγότερο ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ του παιδιοφ (Whitehead, 

2015)5. 

 

φμφωνα με τα ανωτζρω, διαχρονικό αλλά και επίκαιρο όςο ποτζ 

αναδεικνφεται το πάγιο αίτθμα του υνδζςμου Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ για 

τθν ενεργοποίηςη του άρθρου 49 του Ν.2447/1996, όπου προβλζπεται θ ςφςταςθ 

οργανωμζνθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ ςτα Πρωτοδικεία τθσ χϊρασ, θ οποία κα 
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μποροφςε διεπιςτθμονικά να αναλάβει υποκζςεισ που αφοροφν κζματα 

ςυνεπιμζλειασ παιδιϊν. Η μακρόχρονθ εμπειρία των κοινωνικϊν λειτουργϊν που 

εργάηονται ςτο πεδίο τθσ παιδικισ προςταςίασ μαρτυρεί ότι ιδιαίτερα ςτισ 

περιπτϊςεισ ςυγκρουςιακϊν διαηυγίων ι διενζξεων μεταξφ των γονζων, που 

αποτυπϊνεται με τθ διάρρθξθ του οικογενειακοφ δεςμοφ, είναι απαραίτθτθ θ 

παρζμβαςθ μιασ δθμόςιασ κοινωνικισ υπθρεςίασ, κατά τα πρότυπα άλλων χωρϊν, 

θ οποία κα λειτουργεί με διεπιςτθμονικι ςτελζχωςθ {κοινωνικοί λειτουργοί, 

ψυχολόγοι και άλλοι εξειδικευμζνοι επιςτιμονεσ}, ακολουκϊντασ ςυγκεκριμζνα 

πρωτόκολλα: αξιολόγθςθσ, ςυμβουλευτικισ {εκπαιδευτικζσ οικογενειακζσ 

ςυνεδρίεσ} και τζλοσ κεραπευτικϊν παρεμβάςεων, όπου απαιτείται -μετά από 

διαγνωςτικι εκτίμθςθ-,  πάντα με γνϊμονα το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ και 

τθν προςταςία του. 

Οι ςυγκεκριμζνεσ Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ, εφόςον ςτελεχωκοφν και 

λειτουργιςουν, κα αποτελοφν κεςμό και οι επαγγελματίεσ που κα τισ ςτελεχϊνουν 

κα ζχουν τισ κάτωκι αρμοδιότθτεσ: αξιολόγθςθ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του παιδιοφ 

κακϊσ και των αναγκϊν του, αξιολόγθςθ γονεϊκότθτασ6, διενζργεια κατ’ οίκον 

επιςκζψεων, δυνατότθτα μετα-παρακολοφκθςθσ (follow-up) και αξιολόγθςθ με 

ςυγκεκριμζνα εργαλεία του βακμοφ λειτουργικότθτασ του πλάνου ανατροφισ του 

παιδιοφ από τουσ γονείσ του. τισ Τπθρεςίεσ αυτζσ κα μποροφν να προςφεφγουν οι 

πολίτεσ ςυμβουλευτικά  αυτοβοφλωσ ι μετά από παραπομπι του δικαςτθρίου, 

προκειμζνου να προετοιμάηονται και να υποςτθρίηονται ςχετικά με τθ ςυνεπιμζλεια 

των τζκνων τουσ. 

Ζρευνα 7  που πραγματοποιικθκε ςτισ ΗΠΑ ςχετικά με τθν 

αποτελεςματικότθτα παρόμοιων υπθρεςιϊν (Pro Bono Parenting Coordination 

Programs8) ςθμειϊνει ότι μετά τισ παρεμβάςεισ τουσ ςε 491 περιπτϊςεισ που 

παραπζμφκθκαν από το Δικαςτιριο για επίλυςθ ςυγκροφςεων, μόνο οι 254 

ςυνζχιςαν (μετά από 1 ζτοσ παρακολοφκθςθσ) ςε χριςθ ζνδικων μζςων (επομζνωσ 

κατά 48,27% μειϊκθκε το ποςοςτό των προςφυγϊν ςτα δικαςτιρια ςχετικά με 

κζματα ανατροφισ παιδιϊν και ρφκμιςθσ τθσ επιμζλειασ). 
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