EL
Αρχική σελίδα>Οικογενειακά και κληρονομικά θέματα>Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας
Ένα παιδί μπορεί να χρειαστεί νέα οικογένεια είτε επειδή είναι ορφανό είτε επειδή οι γονείς του κρίνονται ακατάλληλοι να το φροντίσουν. Επίσης, ο όρος
«ανάδοχη οικογένεια» μπορεί να οριστεί διαφορετικά στις επιμέρους χώρες της ΕΕ.
Κάθε είδος τοποθέτησης παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια με ένα ή περισσότερα άτομα ή σε ίδρυμα —ορφανοτροφείο ή στέγη ανηλίκων— σε άλλη χώρα της
ΕΕ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα.
Το δικαστήριο ή η αρχή που προτίθεται να τοποθετήσει παιδί σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει να συμβουλευτεί τις αρχές της
εν λόγω χώρας πριν διατάξει την τοποθέτηση. Για να καθοριστεί ποιο είδος διαβούλευσης είναι αναγκαίο, ο κανονισμός παραπέμπει στο εθνικό δίκαιο:
Εάν η εν λόγω τοποθέτηση θα απαιτούσε, σε περίπτωση που επρόκειτο για εσωτερική υπόθεση, την παρέμβαση της δημόσιας αρχής του κράτους
τοποθέτησης του παιδιού, θα πρέπει για μια παρόμοια διασυνοριακή τοποθέτηση να ληφθεί η συναίνεση των αρχών του κράτους υποδοχής πριν από την
παραγγελία της τοποθέτησης.
Εάν η δημόσια αρχή δεν υποχρεούται να παρέμβει σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση στο κράτος τοποθέτησης του παιδιού, τότε οι αρχές του πρέπει απλώς
να ενημερώνονται για την τοποθέτηση.
Η εθνική νομοθεσία και διαδικασία κάθε χώρας της ΕΕ ορίζει τον όρο «ανάδοχη οικογένεια», ιδίως εάν περιλαμβάνει τους συγγενείς.
Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία επικαιροποίηση: 11/05/2022
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα
που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς
πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Τσεχική ∆ηµοκρατία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Στην πράξη, η κεντρική αρχή πρέπει να εξακριβώσει από την αρμόδια τοπική υπηρεσία προστασίας παιδιών ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την
τοποθέτηση ενός παιδιού.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Η κεντρική αρχή χορηγεί την έγκρισή της μετά από διαβούλευση με την αρμόδια τοπική υπηρεσία προστασίας παιδιών. Η έγκριση χορηγείται ανεπίσημα υπό
τη μορφή γραπτής γνώμης της κεντρικής αρχής.
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Η κεντρική αρχή έρχεται σε επαφή με την αρμόδια τοπική υπηρεσία προστασίας παιδιών (δημοτική αρχή με διευρυμένες εξουσίες), η οποία με τη σειρά της
προσδιορίζει το κατά πόσο και πού μπορεί να τοποθετηθεί ένα παιδί (εξακριβώνοντας εάν οι ανάδοχοι φροντιστές και τα ιδρύματα έχουν πλεονάζουσες
ικανότητες).
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Εάν κανένας από τους γονείς δεν είναι σε θέση να φροντίσει το παιδί, το δικαστήριο μπορεί να θέσει το παιδί στη φροντίδα νόμιμου κηδεμόνα (σε περίπτωση
που η γονική μέριμνα έχει αφαιρεθεί από τους γονείς ή έχει περιοριστεί, ή σε περίπτωση που κανένας γονέας δεν είναι ζωντανός) ή ανάδοχου γονέα, ή
μπορεί να θέσει το παιδί στη φροντίδα «άλλου προσώπου». Ο ανάδοχος γονέας και ο νόμιμος κηδεμόνας δικαιούνται πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές
παροχές. Το «άλλο πρόσωπο» δεν δικαιούται τέτοιου είδους παροχές.
Ο ανάδοχος γονέας υποχρεούται ή δικαιούται να φροντίζει ο ίδιος το παιδί. Κατά την ανατροφή του παιδιού, ο ανάδοχος γονέας ασκεί τα γονικά δικαιώματα
και τις ευθύνες με κατάλληλο τρόπο. Ο ανάδοχος γονέας υποχρεούται ή δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις μόνο σχετικά με τις καθημερινές υποθέσεις του
παιδιού, να εκπροσωπεί το παιδί σ’ αυτές τις υποθέσεις και να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του παιδιού. Ο ανάδοχος γονέας πρέπει να ενημερώνει
τους γονείς του παιδιού για ουσιώδη ζητήματα που αφορούν το παιδί. Όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, το δικαστήριο ορίζει περαιτέρω δικαιώματα και
ευθύνες για τον ανάδοχο γονέα.
Σε περίπτωση που το παιδί δεν μπορεί να τεθεί στη φροντίδα των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την τοποθέτησή
του σε ίδρυμα.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Ναι, μεγάλος αριθμός ανάδοχων γονέων στην Τσεχική Δημοκρατία έχει συγγένεια με το παιδί. Η τσεχική νομοθεσία περί αναδοχής δεν ορίζει με
οποιονδήποτε τρόπο τον βαθμό συγγένειας ή άλλους περιορισμούς.
Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Γερµανία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Κατ’ αρχήν ναι η αίτηση από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (με εξαίρεση τη Δανία) για διεξαγωγή της διαδικασίας διαβούλευσης πρέπει να υποβάλλεται πάντοτε
πριν από την τοποθέτηση του/της ανηλίκου στη Γερμανία.
Κατ’ αρχήν η απαίτηση αυτή καλύπτει κάθε μορφή τοποθέτησης στη Γερμανία, δηλαδή ιδίως την τοποθέτηση υπό τη φροντίδα συγγενών, υπό την
προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση στο κράτος μέλος αποστολής βασίζεται σε διοικητικό ή δικαστικό μέτρο. Στην περίπτωση μέτρου που λαμβάνεται από τις
αρχές ή τα δικαστήρια άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (με εξαίρεση τη Δανία), πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να θεωρηθεί ότι απαιτείται προηγούμενη
συγκατάθεση.

Το κατά πόσον, σε ειδικές μεμονωμένες περιπτώσεις, η προηγούμενη εξασφάλιση συγκατάθεσης μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να μην είναι αναγκαία, πρέπει να
συμφωνείται με την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας νέων πριν από την εκάστοτε τοποθέτηση.
Για κάθε τροποποίηση ή παράταση μέτρου τοποθέτησης απαιτείται επίσης νέα συγκατάθεση.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται από την αρμόδια στο εκάστοτε ομόσπονδο κράτος υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας νέων, στην περιφέρεια της οποίας
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη τοποθέτηση. Στα 16 ομόσπονδα κράτη της Γερμανίας υπάρχουν 17 υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
νέων (μία ανά ομόσπονδο κράτος και δύο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία· Ο κατάλογος των διευθύνσεων βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
http://www.
bagljae.de/). Εάν δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη πρόταση για τον τόπο της τοποθέτησης, κρίσιμη είναι η περιφέρεια της υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας
νέων με την οποία έχει εντοπίσει τη στενότερη σχέση η γερμανική κεντρική αρχή. Επικουρικώς αρμόδιο είναι το ομόσπονδο κράτος του Βερολίνου (άρθρο 45
του νόμου περί της εκτέλεσης και εφαρμογής συγκεκριμένων νομικών πράξεων στο πεδίο του διεθνούς οικογενειακού δικαίου —νόμος περί της διεθνούς
οικογενειακής δικονομίας― IntfamRVG).

Ομόσπονδο
κράτος

ΒάδηΒιρτεμβέργη

Βαυαρία

Βερολίνο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, διαδίκτυο

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-

Προϊστάμενος: Reinhold Grüner

Württemberg
Dezernat Jugend - Landesjugendamt

Τηλ.: 0711 6375-0
Φαξ: 0711 6375-449

Lindenspürstraße 39
70176 Stuttgart

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
http://www.kvjs.de/

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Προϊστάμενος: Hans Reinfelder
Τηλ.: 089 1261-04

Bayerisches Landesjugendamt
Marsstraße 46

Φαξ: 089 1261-2412
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:

80335 München

blja@zbfs.bayern.de
http://www.blja.bayern.de/

reinhold.gruener@kvjs.de

grenzueberschreitendeUnterbringung-

Προϊσταμένη: δεν έχει οριστεί
Τακτική εκπρόσωπος στην ομοσπονδιακή ένωση υπηρεσιών κοινωνικής
μέριμνας νέων:
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Δρ. Sabine Skutta
Jugend und Familie, Landesjugendamt Bernhard-Weiß-Staße 6
Τηλ.: 030 90227-5580
10178 Berlin
Φαξ: 030 90227-5011
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: :
sabine.skutta@senbjf.berlin.de
http://www.berlin.de/sen/bjw

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes
Brandenburg
Βραδεμβούργο Abteilung Kinder, Jugend und Sport
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

Προϊστάμενος: Volker-Gerd Westphal
Τηλ.: 0331 866-0
Φαξ: 0331 866-3595
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
http://www.mbjs.brandenburg.de/
Προϊσταμένη: Christiane Schrader
Τηλ.: 0421 361-0
Φαξ: 0421 496-4401
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
christiane.schrader@soziales.bremen.de
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.
740.de

Βρέμη

Die Senatorin für Soziales, Jugend,
Frauen, Integration und Sport
Landesjugendamt
Bahnhofsplatz 29
28195 Bremen

Αμβούργο

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Προϊστάμενος: Δρ. Herbert Wiedermann
Amt für Familie
Τηλ.: 040 42863-2504
Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4 Φαξ: 040 42796-1144
Adolph-Schönfelder-Straße 5
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de
22083 Hamburg
http://www.hamburg.de/basfi/
Προϊσταμένη: Cornelia Lange
Τηλ.: 0611 3219-3248 ή -3249
Φαξ: 0611 817-3260

Έση

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration Abteilung
II6B - Jugendgremienarbeit
Sonnenberger Straße 2/2a
65193 Wiesbaden

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
cornelia.lange@hsm.hessen.de
Τακτική εκπρόσωπος στην ομοσπονδιακή ένωση υπηρεσιών κοινωνικής
μέριμνας νέων:
Susanne Rothenhöfer
Τηλ.: 0611 3219-3433
Φαξ: 0611 32719-3433
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de
http://www.sozialministerium.hessen.de/

Kommunaler Sozialverband
Mecklenburg-Vorpommern
ΜεκλεμβούργοLandesjugendamt
Δυτική
Der Verbandsdirektor
Πομερανία
Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin

Προϊστάμενος: δεν έχει οριστεί
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Nicole Kehrhahn-von Leesen
Τηλ.: 0385 396899-11
Φαξ: 0385 396899-19
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
Kehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de
http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html
Προϊσταμένη: Silke Niepel

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und
Κάτω Σαξονία

Τηλ.: 0511 89701-303

Familie Außenstelle Hannover Fachgruppe Kinder, Jugend und Φαξ: 0511 89701-330
Familie
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
Schiffgraben 30-32
30175 Hannover

Landschaftsverband Rheinland
Βόρεια Ρηνανία- Dezernat Kinder, Jugend und Familie

Προϊστάμενος: Lorenz Bahr
Τηλ.: 0221 809-4002

Βεστφαλία
(Rheinland)

Φαξ: 0221 809-4009
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:

LVR-Landesjugendamt
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Βόρεια Ρηνανία- Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL-Dezernat Jugend

silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/
Προϊσταμένη: Birgit Westers
Τηλ.: 0251 591-01
Φαξ: 0251 591-275

Βεστφαλία
(Westfalen-

und Schule
Warendorfer Straße 25

Lippe)

48145 Münster

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
birgit.westers@lwl.org
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Landesamt für Soziales, Jugend und
Versorgung Rheinland-Pfalz

Προϊσταμένη: Birgit Zeller
Τηλ.: 06131 967-289

Landesjugendamt
Rheinallee 97-101

Φαξ: 06131 967-365
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:

ΡηνανίαΠαλατινάτο

55118 Mainz

zeller.birgit@lsjv.rlp.de

http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/
Προϊσταμένη: Alexandra Heinen
Τηλ.: 0681 501 – 2082
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:

Ζάαρλαντ

Σαξονία

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
C 5 - Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt
Franz-Josef-Röder-Straße 23
66119 Saarbrücken

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und
Verbraucherschutz
Landesjugendamt
Carolastraße 7a
09111 Chemnitz

Landesverwaltungsamt
Referat Jugend Landesjugendamt
Σαξονία-Άνχαλτ
Ernst-Kamieth-Straße 2
06122 Halle (Saale)

ΣλέσβιχΧολστάιν

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und
Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
Landesjugendamt
Adolf-Westphal-Straße 4
24143 Kiel

Θουριγγία

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Abt. 4 - Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt
Werner-Seelenbinder-Str. 7
99096 Erfurt

a.heinen@soziales.saarland.de

Τακτική εκπρόσωπος στην ομοσπονδιακή ένωση υπηρεσιών κοινωνικής
μέριμνας νέων:
Annette Reichmann
Τηλ.: 0681 501-2082
Φαξ: 0681 501-3416
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
a.reichmann@soziales.saarland.de
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
landesjugendamt@soziales.saarland.de
http://www.landesjugendamt.saarland.de/
Προϊστάμενος: Peter Darmstadt
Τηλ.: 0371 24081-101
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
peter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de
http://www.lja.sms.sachsen.de/
Προϊσταμένη: Antje Specht
Εκπρόσωπος στην ομοσπονδιακή ένωση υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας
νέων: Corinna Rudloff
Τηλ.: 0345 514-1625/1855
Φαξ: 0345 514-1012/1719
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de;
Corinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de
http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/
Προϊστάμενος: Thorsten Wilke
Τηλ.: 0431 988-2405
Φαξ: 0431 988-2618
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
thorsten.wilke@sozmi.landsh.de
http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html
Προϊσταμένη: Martina Reinhardt
Τηλ.: 0361 573411-300
Φαξ: 0361 573411-830
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:

martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Η αίτηση για τη χορήγηση συγκατάθεσης για την τοποθέτηση ανηλίκου από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (με εξαίρεση τη Δανία) αποστέλλεται είτε απευθείας
στην αρμόδια γερμανική υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας νέων είτε μέσω της κεντρικής αρχής του άλλου κράτους μέλους της ΕΕ στην Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία Δικαιοσύνης (Bundesamt für Justiz) της Γερμανίας, η οποία στη δεύτερη περίπτωση διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια γερμανική υπηρεσία
κοινωνικής μέριμνας νέων.
Η κατά τόπον αρμόδια γερμανική υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας νέων θα πρέπει, κατά κανόνα, να εγκρίνει την αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το
άρθρο 46 παράγραφος 1 του IntFamRVG, εφόσον:
1. η εκτέλεση της σχεδιαζόμενης τοποθέτησης στην εθνική επικράτεια είναι προς το συμφέρον του παιδιού, ιδίως επειδή έχει ειδικό δεσμό με την εθνική
επικράτεια·
2. η ξένη αρχή έχει υποβάλει έκθεση και, εφόσον απαιτείται, ιατρικά πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις, από τα οποία προκύπτουν οι λόγοι της σκοπούμενης
τοποθέτησης·

3. στο πλαίσιο της αλλοδαπής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε ακρόαση του παιδιού, εκτός εάν η ακρόαση αντενδείκνυτο λόγω της ηλικίας ή της ωριμότητας
του παιδιού. Η προσαρμοσμένη στην ηλικία και την ανάπτυξη του παιδιού ακρόασή του όσον αφορά την τοποθέτηση στη Γερμανία θεωρείται κατά κανόνα
αναγκαία από την ηλικία των 3 ετών.
4. έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση της κατάλληλης δομής ή ανάδοχης οικογένειας και δεν συντρέχουν λόγοι ενάντια στην τοποθέτηση του παιδιού στην εν
λόγω δομή ή ανάδοχη οικογένεια·
5. έχει χορηγηθεί ή έχει εγκριθεί άδεια σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αλλοδαπών, και
6. έχει ρυθμιστεί η κάλυψη των δαπανών (συμπεριλαμβανομένης επαρκούς ασφάλισης υγείας).
Για τη συγκατάθεση που προτίθεται να χορηγήσει η υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας νέων πρέπει να λάβει έγκριση από το δικαστήριο οικογενειακών
διαφορών στην έδρα του εφετείου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί, προτού δώσει τη συγκατάθεσή της στην αιτούσα
αλλοδαπή αρχή (άρθρο 47 παράγραφος 1, σημείο 1 του IntfFamRIG).
Μετά τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας, η αρμόδια γερμανική υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας νέων ανακοινώνει την αιτιολογημένη και
απρόσβλητη απόφαση της αιτούσας αλλοδαπής αρχής, στη γερμανική κεντρική αρχή και στη δομή ή την ανάδοχη οικογένεια στην οποία πρόκειται να
τοποθετηθεί το παιδί (άρθρο 46 παράγραφος 5 του IntFamRVG).
Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες και τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:
Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής που τοποθετεί το παιδί
Όνομα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια του παιδιού
(αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης)
-

(σκοπούμενη) διάρκεια της παραμονής στην τοποθέτηση
Λόγοι/ειδικοί λόγοι για την τοποθέτηση γενικά αλλά και ειδικά για την τοποθέτηση στη Γερμανία

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν προηγούμενων δικαστικών αποφάσεων)
Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας του παιδιού
(αν υπάρχουν: ιατρικά πιστοποιητικά/γνωματεύσεις)
Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου της δομής μέριμνας / ανάδοχης οικογένειας τοποθέτησης στη Γερμανία
-

Συγκατάθεση της δομής μέριμνας / ανάδοχης οικογένειας για την τοποθέτηση του παιδιού
Αν υπάρχουν: διαπίστωση της ικανότητας παροχής φροντίδας / άδεια παροχής φροντίδας που έχει χορηγηθεί στην ανάδοχη οικογένεια τοποθέτησης ή

άδεια λειτουργίας της δομής φροντίδας τοποθέτησης σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο
Στοιχεία επικοινωνίας του/των προσώπου/-ων που έχει/έχουν την επιμέλεια
Αποδεικτικό ότι το παιδί έτυχε ακρόασης στο πλαίσιο της αλλοδαπής διαδικασίας, εκτός εάν η ακρόαση αντενδείκνυται λόγω της ηλικίας ή της
ωριμότητας του παιδιού
Αποδεικτικό ρύθμισης της ανάληψης των δαπανών
Αποδεικτικό ασφάλισης ασθένειας/αστικής ευθύνης του παιδιού
Όλες οι πληροφορίες και τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να έχουν μεταφραστεί στα γερμανικά.
Περαιτέρω πληροφορίες και/ή έγγραφα μπορούν να απαιτούνται κατά περίπτωση.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Σύμφωνα με το άρθρο 56 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα περιλαμβάνονται όλες οι τοποθετήσεις εκτός δομών. Αυτό συνάδει με το άρθρο 44 παράγραφος 1
σημείο 1 του κοινωνικού κώδικα (Sozialgesetzbuch), μέρος όγδοο, Προστασία των παιδιών και των νέων (SGB VIII): «Όποιος επιθυμεί να φιλοξενεί παιδί ή
νεαρό άτομο στην οικία του ημέρα και νύχτα.» Αυτός/-ή είναι ανάδοχος.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Ναι. Κατά βάση περιλαμβάνονται όλες οι συγγενικές σχέσεις.
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/04/2022
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Γαλλία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις
Το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε
γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (κανονισμός Βρυξέλλες IIα) προβλέπει διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης και λήψη συναίνεσης πριν
από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στη Γαλλία. Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής προσδιορίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
28ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την έναρξη ισχύος του κανονισμού (εγκύκλιος αριθ. CIV/03/05· N° NOR JUS C 05 20 191 C).
Εκτός από την περίπτωση της τοποθέτησης σε γονέα, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση στη διαδικασία αυτή, δεδομένου ότι το γαλλικό δίκαιο απαιτεί την
παρέμβαση δημόσιας αρχής, ανεξάρτητα από το αν η τοποθέτηση αποφασίζεται σε διοικητικό πλαίσιο, με τη συγκατάθεση των νομικών υπευθύνων, ή σε
δικαστικό πλαίσιο.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Η Γαλλία έχει ορίσει το γραφείο νομοθεσίας και νομικών θεμάτων (bureau de la législation et des affaires juridiques) (γραφείο K1) της Διεύθυνσης Δικαστικής
Προστασίας της Νεολαίας (DPJJ) ως αρμόδια κεντρική αρχή. Ως εκ τούτου, πρέπει να ζητείται η γνώμη της εν λόγω αρχής στο πλαίσιο της διαδικασίας
διαβούλευσης και έγκρισης όταν εξετάζεται η τοποθέτηση παιδιού στη Γαλλία από άλλο κράτος στο οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός.
Ο φάκελος μπορεί να σταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση:
• με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr
• ταχυδρομικά, στην υπηρεσιακή διεύθυνση:
Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (bureau K1 – pôle international)
13 place Vendôme 75001 Paris
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών)
Σε περίπτωση τοποθέτησης στη Γαλλία από άλλο κράτος στο οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα, η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους
διαβιβάζει στην κεντρική αρχή της Γαλλίας τα ακόλουθα:

τα ληξιαρχικά στοιχεία του ανηλίκου·
τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου·
τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που έχουν οριστεί για την αναδοχή του παιδιού ή πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα που έχει προταθεί να αναλάβει
το παιδί·
περιγραφή της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης του ανηλίκου (συμπεριλαμβανομένου του επικαιροποιημένου ιστορικού και στοιχείων που
αφορούν την κατάστασή του)·
τα μέτρα που έλαβε η αιτούσα αρχή για την προετοιμασία της τοποθέτησης·
τις ρυθμίσεις για την προτεινόμενη τοποθέτηση (διάρκεια, οργάνωση των δικαιωμάτων επικοινωνίας, εξόδου, επίσκεψης και φιλοξενίας)·
τις ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της προτεινόμενης τοποθέτησης·
τις ρυθμίσεις για την οργάνωση της παρακολούθησης της τοποθέτησης και του χειρισμού τυχόν συμβάντων·
τη διάρκεια της ζητηθείσας τοποθέτησης.
Μόλις παραλάβει τα έγγραφα, η κεντρική αρχή της Γαλλίας διενεργεί όλους τους αναγκαίους ελέγχους σε συνεργασία με το αρμόδιο νομαρχιακό συμβούλιο.
Ο χρόνος απόκρισης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.
Όσον αφορά τις προθεσμίες:
Τα έγγραφα αυτά πρέπει να διαβιβάζονται πριν λάβει χώρα η τοποθέτηση του παιδιού στη Γαλλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. Σε κάθε
περίπτωση, η διαβίβαση της προτεινόμενης ημερομηνίας τοποθέτησης όσο το δυνατόν νωρίτερα αποτρέπει την καθυστέρηση της τοποθέτησης.
Οι αιτήσεις ανανέωσης των τρεχουσών τοποθετήσεων πρέπει να αποστέλλονται στην κεντρική αρχή της Γαλλίας τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη
της τοποθέτησης.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Το γαλλικό δίκαιο ορίζει την ανάδοχη οικογένεια ως «το πρόσωπο το οποίο, έναντι αμοιβής, υποδέχεται σε τακτική και μόνιμη βάση ανηλίκους και νέους
ενήλικες κάτω των είκοσι ενός ετών στην οικία του» και «το σύνολο των προσώπων που κατοικούν στην οικία του» [άρθρο L. 421-2 του κώδικα κοινωνικής
δράσης και οικογένειας (Code de l’action sociale et des Families)]. Για να χαρακτηριστεί μια οικογένεια ως «ανάδοχη οικογένεια» απαιτείται έγκριση, η οποία
εκδίδεται από το νομαρχιακό συμβούλιο.
Ωστόσο, το γαλλικό δίκαιο αναγνωρίζει επίσης την έννοια του «τρίτου προσώπου εμπιστοσύνης», που είναι πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί το τέκνο,
μπορεί να είναι πρόσωπο εκτός της οικογένειας και λαμβάνει επίδομα που αντιστοιχεί στα έξοδα φροντίδας του παιδιού.
Τέλος, ο νόμος προβλέπει επίσης την αναδοχή από μέλος της οικογένειας κατόπιν τοποθέτησης, η οποία αποφασίζεται σε διοικητικό ή δικαστικό πλαίσιο.
Και οι δύο αυτές δυνατότητες προβλέπονται στο άρθρο 375-3 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα, όλα αυτά τα σενάρια υπάγονται στο ίδιο καθεστώς και απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση και
έγκριση από την κεντρική αρχή της Γαλλίας.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Η ευρεία ερμηνεία που προκρίνεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειας του ανηλίκου στην
έννοια της «ανάδοχης οικογένειας». Κατά συνέπεια, για την τοποθέτηση σε μέλη της οικογένειας άλλα από τους γονείς του ανηλίκου απαιτείται προηγούμενη
διαβούλευση με την κεντρική αρχή της Γαλλίας.
Τελευταία επικαιροποίηση: 31/01/2022
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Ιταλία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Επί του παρόντος, η ιταλική νομοθεσία δεν διαθέτει ειδικούς κανόνες για τη διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 56
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003. Ωστόσο, σύμφωνα με γενικές διατάξεις, η λεγόμενη «εξωοικογενειακή» τοποθέτηση του παιδιού (δηλ.
η τοποθέτηση σε άλλα άτομα εκτός των γονέων) απαιτεί την παρέμβαση της αρμόδιας δικαστικής αρχής.
Σε περίπτωση που εξετάζεται η τοποθέτηση ανηλίκου στην Ιταλία, κατά την έννοια του προαναφερθέντος άρθρου 56, έστω και για την απόκτηση των
αναγκαίων πληροφοριών, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη της κεντρικής αρχής της Ιταλίας, η οποία μπορεί να παράσχει βοήθεια (Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Τμήμα δικαιοσύνης ανηλίκων και κοινοτήτων, Κεντρική Αρχή, via D. Chiesa, 24 – 00136 Ρώμη· τηλ. +39 06 6818.8535· e-mail:
autoritacentrali.
dgmc@giustizia.it).
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Η εξωοικογενειακή τοποθέτηση απαιτεί την παρέμβαση της δικαστικής αρχής· ελλείψει συγκεκριμένων κανόνων, ενδείκνυται να ζητείται η γνώμη της
κεντρικής αρχής της Ιταλίας πριν από την τοποθέτηση. Διευκρινίζεται ότι, λόγω του ότι δεν υφίστανται εθνικοί κανόνες που διέπουν τη διασυνοριακή
τοποθέτηση, απαιτείται από τα ιταλικά δικαστήρια να την εγκρίνουν κατ’ αναλογική εφαρμογή προς το καθεστώς επιμέλειας που ορίζεται στο άρθρο 4
παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 184 του 1983. Επομένως, η παρέμβαση των ιταλικών δικαστηρίων είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ενός παιδιού στην
Ιταλία.
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Δεν υπάρχουν ειδικοί εθνικοί κανόνες.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Το εθνικό δίκαιο δεν ορίζει την έννοια της «ανάδοχης οικογένειας», η οποία μπορεί να μεταφραστεί ως «famiglia affidataria» στην ιταλική έννομη τάξη.
Ωστόσο, ο θεσμός αυτός διέπεται από τον νόμο αριθ. 184 του 1983 και από τους κανόνες αυτούς προκύπτει ότι ως «famiglia affidataria» νοείται μια
οικογένεια (ένα ζευγάρι με ή χωρίς κοινά τέκνα, ή ένα μόνο άτομο) η οποία μεριμνά για τη φροντίδα ενός παιδιού που έχει απομείνει χωρίς τη βοήθεια και την
προστασία των φυσικών γονέων του.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (βλ. άρθρο 2 του νόμου αριθ. 184 του 1983), ένα παιδί το οποίο στερείται προσωρινά κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος
μπορεί να τοποθετηθεί σε άλλη οικογένεια, ενδεχομένως με ανήλικα τέκνα, ή σε ένα μόνο άτομο ή σε μια οικογενειακή κοινότητα, ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται η συντήρηση, η εκπαίδευση και η ανατροφή του. Όταν δεν είναι δυνατή η κατάλληλη τοποθέτηση σε οικογένεια, ο ανήλικος μπορεί να γίνει
δεκτός σε δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα πρόνοιας, κατά προτίμηση εντός της περιφέρειας κατοικίας του. Ελλείψει νομικού ορισμού, είναι κοινώς αποδεκτό ότι ως
ανάδοχη οικογένεια νοούνται άτομα εκτός των γονέων. Ως προς αυτό, η εθνική νομοθεσία δεν πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ συγγενών και μη συγγενών·

ωστόσο, σε περίπτωση απομάκρυνσης του παιδιού από την οικογένειά του, ο δικαστής οφείλει πρώτα να ελέγξει κατά πόσον είναι δυνατή η τοποθέτηση σε
συγγενείς και, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, μπορεί να εξετάσει μη συγγενικά περιβάλλοντα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/12/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Λεττονία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Προτού ληφθεί απόφαση για διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του οικογενειακού δικαστηρίου (bāriņtiesa) που είναι κατά τόπον
αρμόδιο για την περιφέρεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί και να ληφθεί η έγκρισή του.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Το σχέδιο τοποθέτησης παιδιού πρέπει να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λετονίας, το οποίο θα επικοινωνήσει με το αρμόδιο οικογενειακό
δικαστήριο σχετικά με το ζήτημα της έγκρισης.
Η έγκριση του αρμόδιου οικογενειακού δικαστηρίου δεν απαιτείται αν, κατά τον χρόνο της τοποθέτησης του παιδιού, η επιμέλεια του παιδιού από τους γονείς
δεν έχει ανακληθεί ή δεν έχει ανατεθεί η επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λετονίας είναι το κεντρικό σημείο επαφής για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων τοποθέτησης που αναφέρονται στο άρθρο 56
του κανονισμού και για τη διαβίβασή τους στην αρμόδια αρχή της Λετονίας, η οποία θα δώσει την έγκρισή της για την τοποθέτηση.
Κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων:
1. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς του παιδιού και αντίγραφα όλων των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, με μετάφρασή τους στα λετονικά·
2. Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απομάκρυνσης του παιδιού από την οικογένειά του, με μετάφρασή τους στα λετονικά·
3. Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού·
4. Πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες του παιδιού (κατάσταση υγείας, εκπαίδευση, συναισθηματικές ανάγκες και γλώσσες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με το παιδί), με μετάφρασή τους στα λετονικά·
5. Πιστοποιητικό σχολικής φοίτησης ή προσχολικής εκπαίδευσης και ιατρικοί φάκελοι του παιδιού (ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμοί και διαγνώσεις), με
μετάφρασή τους στα λετονικά·
6. Πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο ή την οικογένεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί.
* Όταν η αλλοδαπή αρχή δεν έχει ορίσει συγκεκριμένο άτομο στη Λετονία για την τοποθέτηση του παιδιού, αλλά το παιδί έχει στενούς δεσμούς με τη Λετονία,
το οικογενειακό δικαστήριο θα βοηθήσει στην εξεύρεση κατάλληλου επιτρόπου ή κατάλληλης ανάδοχης οικογένειας στη Λετονία.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Στη Λετονία, τα παιδιά χωρίς γονική μέριμνα μπορούν να τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια ή να τεθούν υπό επιτροπεία.
Ανάδοχη οικογένεια είναι η οικογένεια που παρέχει ανάδοχη φροντίδα σε ορφανό παιδί ή παιδί που δεν έχει γονική μέριμνα, έως ότου το παιδί μπορέσει να
επιστρέψει στη γονική μέριμνα, όταν αυτό είναι δυνατόν, ή έως ότου το παιδί υιοθετηθεί ή τεθεί υπό επιτροπεία.
Ο επίτροπος αναλαμβάνει όλα τα γονικά δικαιώματα και όλες τις γονικές ευθύνες και εκπροσωπεί το παιδί στις προσωπικές και περιουσιακές υποθέσεις του.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Συγγενής του παιδιού ή μη συγγενής που θεωρείται από το οικογενειακό δικαστήριο ως πρόσωπο ικανό να ασκήσει τα καθήκοντα επιτρόπου μπορεί να
διοριστεί επίτροπος του παιδιού.
Κάθε συγγενής που επιθυμεί να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού μπορεί να διοριστεί επίτροπος, αν διαθέτει τις ικανότητες και τα προσόντα που
απαιτούνται για την εκτέλεση καθηκόντων επιτρόπου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2022
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Μάλτα
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Αρμόδια για το ζήτημα αυτό είναι η Αρχή Προτύπων Κοινωνικής Προστασίας (Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali), η οποία έχει οριστεί κεντρική αρχή
της Μάλτας. Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 3 παρακάτω.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Αρμόδια για το ζήτημα αυτό είναι η Αρχή Προτύπων Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει οριστεί κεντρική αρχή της Μάλτας.
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Για την καταχώριση μιας διασυνοριακής τοποθέτησης στη Μάλτα, η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους πρέπει να ζητήσει τη συγκατάθεση της κεντρικής
αρχής της Μάλτας. Η Αρχή Προτύπων Κοινωνικής Προστασίας, υπό την ιδιότητα της κεντρικής αρχής της Μάλτας, χορηγεί το έντυπο υποβολής αίτησης, το
οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να της υποβληθεί.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Η κεντρική αρχή της Μάλτας λαμβάνει το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να αποσταλεί
από την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά στα μαλτεζικά ή τα αγγλικά.
Μόλις παραληφθεί το έντυπο αίτησης, η κεντρική αρχή της Μάλτας καθορίζει τον χαρακτήρα της υπό εξέταση τοποθέτησης.
Η κεντρική αρχή της Μάλτας διαβιβάζει την αίτηση μαζί με τα έγγραφα που έλαβε στις αρμόδιες αρχές της Μάλτας, όπως, για παράδειγμα, τον Οργανισμό
για την Προστασία του Παιδιού (Aġenzija Appoġġ), ανάλογα με την περίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν, σε κάθε περίπτωση, τις αιτήσεις μέσω της
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν και λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ακόλουθες πτυχές όσον αφορά την τοποθέτηση: εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές πτυχές,
νομική υποστήριξη, ψυχολογικές/ψυχιατρικές πτυχές και ασφάλεια/προστασία των παιδιών.

Στη συνέχεια, η κεντρική αρχή της Μάλτας είναι σε θέση να κοινοποιήσει την απόφαση των αρμόδιων αρχών της Μάλτας όσον αφορά τη διασυνοριακή
τοποθέτηση των παιδιών στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους. Η τοποθέτηση δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την κοινοποίηση της συγκατάθεσης της
κεντρικής αρχής της Μάλτας. Η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους που υποβάλλει την αίτηση κοινοποιεί εγγράφως την ημερομηνία έναρξης της γραπτής
διασυνοριακής τοποθέτησης στην κεντρική αρχή της Μάλτας.
Ορισμένα από τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση είναι:
α) αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου της μητέρας, του πατέρα και του παιδιού·
β) πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου ή των τέκνων
ε) δήλωση μέριμνας και επιμέλειας· &
δ) οποιαδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται απαραίτητο.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» δεν περιλαμβάνεται στο δίκαιο της Μάλτας. Ωστόσο, ο νόμος περί αναδοχής (Foster Care Act) του 2007, κεφάλαιο 491
της νομοθεσίας της Μάλτας, άρθρο 2, ορίζει ως «ανάδοχο φροντιστή», «το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν λάβει έγκριση για αναδοχή παιδιού από τον

Οργανισμό Αναδοχών (Bord għall-Fostering). Ομοίως, ο νόμος περί προστασίας ανηλίκων (εναλλακτική προστασία), άρθρο 602 της νομοθεσίας της Μάλτα,
ο οποίος πρόκειται να αντικαταστήσει τον νόμο περί αναδοχής του 2007 όταν τεθεί σε ισχύ, ορίζει, στο άρθρο 2, τον « ανάδοχο φροντιστή» ως «το πρόσωπο
ή τα πρόσωπα που έχουν λάβει έγκριση για την αναδοχή ανηλίκων από τον Οργανισμό Αναδοχών (Bord għall-Fostering) ».
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» δεν περιλαμβάνεται στο δίκαιο της Μάλτας.
Τελευταία επικαιροποίηση: 05/08/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Αυστρία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις
1. Μετεγκατάσταση στο εξωτερικό
Αν η γονική μέριμνα ασκείται από δύο πρόσωπα, ο τόπος διαμονής πρέπει να καθορίζεται, καταρχήν, με κοινή συναίνεση των δύο αυτών προσώπων. Η εν
λόγω αρχή της κοινής συναίνεσης ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή και στην περίπτωση εγχώριας μετοίκησης του παιδιού, ιδίως μάλιστα όταν η
μετοίκηση πρόκειται να επιφέρει σημαντική αλλαγή στη ζωή του. Επίσης, ιδίως στην περίπτωση της μετοίκησης στο εξωτερικό, ο γονέας που επιθυμεί να
μετοικήσει πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του έτερου γονέα ή να λάβει την έγκριση του δικαστηρίου· κατά τη λήψη της απόφασής του, το δικαστήριο πρέπει
να λαμβάνει υπόψη τόσο το συμφέρον του παιδιού όσο και το συμφέρον των γονέων.
Αν ένας γονέας ασκεί την κύρια επιμέλεια κατόπιν δικαστικής απόφασης ή συμφωνίας, εκείνος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τον τόπο
διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 2 του αυστριακού αστικού κώδικα [Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (στο εξής: ABGB)]· ως εκ
τούτου, δεν απαιτείται συγκατάθεση για (εγχώρια) μετοίκηση.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία, ο εν λόγω γονέας έχει και την υποχρέωση στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο μέτρο που η μετοίκηση του παιδιού
αποτελεί σημαντικό γεγονός, να ενημερώσει τον έτερο γονέα και να λάβει υπόψη το συμφέρον του παιδιού, ενώ η μετοίκηση δεν πρέπει να παρακωλύσει
σημαντικά την άσκηση της γονικής μέριμνας από τον έτερο γονέα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ιδιαιτέρως για τη μετοίκηση στο εξωτερικό.
Ισχύει επίσης για τους ανάδοχους γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα. Ωστόσο, αυτό σπανίως συμβαίνει στην πράξη, καθώς τις περισσότερες φορές τη
γονική μέριμνα διατηρεί η κρατική υπηρεσία πρόνοιας παιδιών και νέων.
2. Τοποθέτηση σε ίδρυμα ή σε ανάδοχους γονείς
Για την τοποθέτηση που πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα (που συνήθως είναι οι γονείς) δεν απαιτείται
περαιτέρω διαδικασία. Αντιθέτως, η τοποθέτηση που πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα υπόκειται σε εκ
των υστέρων δικαστικό έλεγχο, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης κατά την έννοια του νόμου.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Βλ. ερώτηση 1.
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών)
Η διαδικασία συνεννόησης πρέπει να απευθύνεται, μέσω της κεντρικής αρχής, στο εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο ή στην εκάστοτε αρμόδια κρατική υπηρεσία
πρόνοιας παιδιών και νέων. Όταν αρμόδια είναι κρατική υπηρεσία πρόνοιας παιδιών και νέων, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Magistrat der Stadt Wien (Δημοτική
αρχή της πόλης της Βιέννης)

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα έγγραφα

Είναι προς το συμφέρον του παιδιού
Η αιτούσα αρχή αποδέχεται να καλύψει τα έξοδα

Παραπομπή στο άρθρο 46 του νόμου περί του διεθνούς
δικονομικού δικαίου οικογενειακών υποθέσεων

Amt für Jugend und Familie (Γραφείο
νεολαίας και οικογένειας)

[Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz (IntFamRVG)]

Gruppe Recht (Νομική ομάδα)
Rüdengasse 11
1030 Wien
Amt der Ober-österreichischen

Είναι προς το συμφέρον του παιδιού

Landesregierung (Γραφείο της
κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου
της Άνω Αυστρίας)
Direktion Gesellschaft, Soziales und
Gesundheit (Διεύθυνση κοινωνίας,
κοινωνικών υποθέσεων και υγείας)
Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
(Τμήμα πρόνοιας παιδιών και νέων)
Bahnhofplatz 1

Έγκριση κάλυψης των εξόδων
Διαθέσιμη θέση για την τοποθέτηση
Συγκατάθεση της συγκεκριμένης δομής φροντίδας
Προκαθορισμένο καθεστώς διαμονής
Σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του
αιτούντος κράτους μέλους (είδος, έκταση και
πληρωμή) και του κράτους μέλους στο οποίο
απευθύνεται η αίτηση (εποπτεία της δομής)

4021 Linz

Αναγνώριση των επαγγελματικών προτύπων της

kjh.post@ooe.gv.at
Άνω Αυστρίας από την αιτούσα αρχή
https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/ Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής του αιτούντος
κράτους μέλους και στοιχεία επικοινωνίας των
αρμοδίων
Δομή στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί ο/η
ανήλικος/-η (διεύθυνση)
Δελτίο σχετικά με τον/την ανήλικο/-η, τους γονείς,
τα αδέλφια, τους/τις ασκούντες/-ούσες τη γονική
μέριμνα
Παρουσίαση της υποστήριξης που έχει
παρασχεθεί μέχρι τώρα για την ανατροφή
Είδος και αιτίες της προβλεπόμενης τοποθέτησης
Εξετάσεις, διαγνώσεις, εκθέσεις,
πραγματογνωμοσύνες
Πρακτικά της ακρόασης του/της ανηλίκου
Παρουσίαση των δικαιωμάτων επικοινωνίας των
βιολογικών γονέων
Δήλωση συγκατάθεσης του/της ασκούντος/-σας τη
γονική μέριμνα
Βεβαίωση ασφάλισης υγείας ή απόδειξη της
υφιστάμενης κοινωνικής ασφάλισης
Amt der Salzburger Landesregierung

Η δομή αποδέχεται την τοποθέτηση σε αυτήν

Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής του αιτούντος κράτους

(Γραφείο της κυβέρνησης του
ομόσπονδου κρατιδίου του

Γραπτή δήλωση της αιτούσας αρχής ότι
αποδέχεται να καλύψει τα έξοδα

μέλους και στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων
Δομή στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί ο/η ανήλικος/-η

Σάλτσμπουργκ)
Referat Kinder- und Jugendhilfe
(Μονάδα πρόνοιας παιδιών και νέων)
Fanny-von-Lehnert-Str. 1
Postfach 527
5010 Salzburg
soziales@salzburg.gv.at

Συγκατάθεση του φροντιστή και της τοπικής
κρατικής υπηρεσίας πρόνοιας νέων που είναι
αρμόδια σε περίπτωση τοποθέτησης

(διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας)
Δελτίο σχετικά με τον/την ανήλικο/-η, τους γονείς, τα αδέλφια,
τους/τις ασκούντες/-ούσες τη γονική μέριμνα
Παρουσίαση της υποστήριξης που έχει παρασχεθεί μέχρι
τώρα για την ανατροφή
Πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες της προβλεπόμενης
τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της
υπόθεσης και της περιγραφής του προβλήματος
Εξετάσεις, διαγνώσεις, πραγματογνωμοσύνες ιατρών
/ψυχιάτρων
Πρακτικά της ακρόασης του/της ανηλίκου
Παρουσίαση των δικαιωμάτων επικοινωνίας των βιολογικών
γονέων
Δήλωση συγκατάθεσης του/της ασκούντος/-σας τη γονική
μέριμνα
Δικαστικές αποφάσεις
Βεβαίωση Ε109 (βεβαίωση ασφάλισης υγείας) ή απόδειξη της
υφιστάμενης κοινωνικής ασφάλισης
Αντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας (e-card) του/της ανηλίκου
Ημερομηνία τοποθέτησης και προβλεπόμενη διάρκεια

Amt der Steiermärkischen
Landesregierung (Γραφείο της
κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου
της Στυρίας)
A11 Fachabteilung – Soziales und

Είναι προς το συμφέρον του παιδιού
Ανάληψη των εξόδων από το αιτούν κράτος μέλος
Δήλωση συγκατάθεσης των κηδεμόνων
Δικαστικές αποφάσεις
Ιατρικές εξετάσεις

Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe, Έκθεση διαβίβασης από την αρμόδια αιτούσα
Bereich Recht und Gewaltschutz (A11
αρχή (ιστορικό της υπόθεσης, τρέχουσα κοινωνική
Ειδικό τμήμα — Κοινωνικές υποθέσεις
και απασχόληση, Μονάδα πρόνοιας

και οικογενειακή κατάσταση, περιγραφή
προβλημάτων και πόρων, διάγνωση και

παιδιών και νέων, Τομέας για το δίκαιο
και την προστασία από τη βία)

πρόβλεψη από κοινωνικούς λειτουργούς, επίτευξη
στόχων, συνοπτική αξιολόγηση)

Hofgasse 12/1/115
8010 Graz
abteilung11@stmk.gv.at
Amt der Tiroler Landesregierung
(Γραφείο της κυβέρνησης του
ομόσπονδου κρατιδίου του Τιρόλου)
Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
(Τμήμα πρόνοιας παιδιών και νέων)
Leopoldstraße 3
6020 Innsbruck

Ανάληψη των εξόδων από το αιτούν κράτος μέλος
Συγκατάθεση της δομής
Το πρόγραμμα υποστήριξης καθώς και το ιστορικό
της υπόθεσης και η περιγραφή του προβλήματος
είναι απαραίτητα:

- στοιχεία του/της ανηλίκου
- στοιχεία των γονέων
- στοιχεία των αδελφών
- ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα
- επιδόματα που έχουν χορηγηθεί μέχρι τώρα
Τυχόν πραγματογνωμοσύνες, γνωμοδοτήσεις ψυχολόγων κ.
λπ.
Γραπτή συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική
μέριμνα

Αποδεδειγμένη συγκατάθεση του/της ανηλίκου προς
τοποθέτηση — εκτός αν δεν αρμόζει ακρόαση λόγω της
ηλικίας ή του (αποδεδειγμένου) βαθμού ωριμότητας του/της
ανηλίκου
Βεβαίωση ασφάλισης υγείας του/της ανηλίκου
Αντίγραφο ταυτότητας του/της ανηλίκου
Γραπτή συγκατάθεση της δομής η οποία αποδέχτηκε την
τοποθέτηση
Αιτιολογία:
- λόγοι για τους οποίους επιλέγεται η
συγκεκριμένη δομή
- κατά περίπτωση, αιτιολόγηση του επείγοντος
χαρακτήρα της υποστήριξης
Ημερομηνία έναρξης και προβλεπόμενη διάρκεια της
υποστήριξης
Προοπτικές του/της ανηλίκου μετά την επιστροφή
Amt der Vorarlberger Landesregierung

Η δομή / ανάδοχη οικογένεια αποδέχεται την

Αρμόδια αιτούσα αρχή και στοιχεία επικοινωνίας

(Γραφείο της κυβέρνησης του
ομόσπονδου κρατιδίου του

τοποθέτηση σε αυτήν
Έγκριση κάλυψης των εξόδων

Επιθυμητή δομή / ανάδοχη οικογένεια (διεύθυνση)
Στοιχεία του/της ανηλίκου και των γονέων

Φόραρλμπεργκ)
Landhaus

Απόφαση περί της γονικής μέριμνας με την εξής προσθήκη:
Με την τοποθέτηση του/της... σε..., η φροντίδα και η ανατροφή

Römerstraße 15
6901 Bregenz

μεταβιβάζονται στη δομή / στην ανάδοχη οικογένεια.
Υποστήριξη που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα για την

Abteilung Soziales und Integration
(Τμήμα κοινωνικών υποθέσεων και

ανατροφή
Αιτίες της τοποθέτησης· συμφωνία προγράμματος

ένταξης)
soziales-integration@vorarlberg.at

υποστήριξης· μελλοντική προοπτική του/-της ανηλίκου
Εξετάσεις/διαγνώσεις παιδοψυχιάτρων ή
γνωμοδοτήσεις ψυχολόγων
Ακρόαση του/-της ανηλίκου
Συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη γονική μέριμνα
Βεβαίωση ασφάλισης υγείας

Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung (Γραφείο της
κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου
της Κάτω Αυστρίας)
Gruppe Gesundheit und Soziales
(Ομάδα υγείας και κοινωνικών
υποθέσεων)
Abteilung Jugendwohlfahrt (Τμήμα
πρόνοιας νέων)
Landhausplatz 1,
3109 St. Pölten

Είναι προς το συμφέρον του παιδιού ή υπάρχει
πρόσωπο αναφοράς στην Κάτω Αυστρία η
παρουσία του οποίου θα προαγάγει το συμφέρον
του παιδιού
Γραπτή δήλωση ανάληψης των εξόδων
Κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση
Συγκατάθεση της συγκεκριμένης δομής
Αναγνώριση των επαγγελματικών προτύπων του
κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας
Τακτικός έλεγχος του προγράμματος υποστήριξης,
καθώς και του στόχου ανατροφής, από την
τοποθετούσα αρχή
Κοινοποίηση υπευθύνου επικοινωνίας σε
περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη
τερματισμού του μέτρου
Πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με τη σωματική,
συναισθηματική, κοινωνική, σχολική
/επαγγελματική εξέλιξη
Πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις
Αντίγραφο των απαραίτητων εγγράφων του/της
ανηλίκου, ηλεκτρονική κάρτα
Πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικές αγωγές
Πρόγραμμα υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης
της υποστήριξης που έχει παρασχεθεί μέχρι
σήμερα
Περιγραφή του προβλήματος, κοινωνική και
ψυχολογική διάγνωση, στοχοθέτηση, διάρκεια και
πρόβλεψη του μέτρου
Πρακτικά της ακρόασης του/της ανηλίκου σχετικά
με το σχεδιαζόμενο μέτρο
Γραπτή συγκατάθεση του/της ασκούντος/-σας τη
γονική μέριμνα
Συμφωνία σχετικά με τη ρύθμιση τυχόν
δικαιωμάτων επίσκεψης

Amt der
Burgenländischen

Είναι προς το συμφέρον του παιδιού
Έγκριση κάλυψης των εξόδων
Συγκατάθεση της δομής ή του φροντιστή

Landesregierung (Γραφείο της

Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής και δήλωση

κυβέρνησης του ομόσπονδου κρατιδίου
του Μπούργκενλαντ)

ικανότητας
Στοιχεία του/της ανηλίκου.

Abteilung 6 – Soziales,
Gesundheit, Familie, Sport (Τμήμα 6 —

Πληροφορίες σχετικά με το υφιστάμενο πρόβλημα
(αιτία της τοποθέτησης, στόχοι, εξετάσεις,

Κοινωνικές υποθέσεις, υγεία, οικογένεια, πραγματογνωμοσύνες, βεβαιώσεις, δικαστικές
αθλητισμός)
αποφάσεις)
Europaplatz 1,
7000 Eisenstadt

Δήλωση συγκατάθεσης του/της ασκούντος/-σας τη
γονική μέριμνα

4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Η έννοια του όρου «ανάδοχος γονέας» στο αυστριακό δίκαιο παρουσιάζει ενδιαφέρον σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Όσον αφορά τη γονική μέριμνα, οι
ανάδοχοι γονείς είναι τα πρόσωπα που μεριμνούν, ολικώς ή μερικώς, για τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού και με τους οποίους υφίσταται ή
επιδιώκεται σχέση η οποία είναι το ίδιο στενή με εκείνη που χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ βιολογικών γονέων και παιδιών (άρθρο 184 του ABGB). Οι
προϋποθέσεις και οι δυνατότητες ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προσώπων (ή των ζευγαριών) στα οποία η κρατική υπηρεσία πρόνοιας παιδιών και
νέων μπορεί να αναθέσει (μόνο) τη φροντίδα και την ανατροφή (επιμέλεια) καθορίζονται στη νομοθεσία του καθενός από τα 9 ομόσπονδα κρατίδια.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Η έννοια του όρου «ανάδοχος γονέας» είναι, σκοπίμως, διατυπωμένη με πολύ ευρύ τρόπο στην αυστριακή έννομη τάξη. Εκτός από τους παππούδες
/γιαγιάδες, οι οποίοι υπάγονται σε ειδικό καθεστώς δυνάμει, μεταξύ άλλων, του άρθρου 178 του ABGB, οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε (άλλος/άλλη) συγγενής
μπορεί να οριστεί ανάδοχος γονέας αν πράγματι μεριμνά, ολικώς ή μερικώς, για τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού και έχει τουλάχιστον την πρόθεση
να δημιουργήσει μια σχέση με το παιδί η οποία είναι το ίδιο στενή με εκείνη που χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ βιολογικών γονέων και παιδιών. Ο βαθμός
στον οποίο τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται στον έλεγχο των κρατικών υπηρεσιών πρόνοιας παιδιών και νέων καθορίζεται επίσης στη νομοθεσία του καθενός
από τα 9 ομόσπονδα κρατίδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στενοί συγγενείς όπως οι παππούδες και τα αδέλφια των γονέων εξαιρούνται από τον έλεγχο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 28/01/2022
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Πορτογαλία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις
Ναι, απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση και συναίνεση για την απόφαση να τοποθετηθεί παιδί στην Πορτογαλία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα.
Η προηγούμενη συναίνεση και διαβούλευση δεν είναι απαραίτητες εάν το παιδί έχει ανατεθεί σε πρόσωπο με το οποίο έχει οικογενειακό δεσμό — π.χ.
παππούδες, θείους, μεγαλύτερα αδέλφια. Σ’ αυτήν την περίπτωση, αρκεί απλώς η προηγούμενη ενημέρωση της κεντρικής αρχής της Πορτογαλίας από την
αρχή που αποφασίζει για την τοποθέτηση.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Η κεντρική αρχή της Πορτογαλίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 είναι η ακόλουθη:
Γενική Διεύθυνση Επανένταξης και Σωφρονιστικών Υπηρεσιών (Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
Γραφείο Νομικών Υπηρεσιών και Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας (GJC - Gabinete Jurídico e Contencioso)
Travessa da Cruz do Torel, n.º 1
1150-122 Lisboa
Τηλέφωνο: (+351) 218 812 200
Φαξ: (+351) 218 853 653
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
gjc@dgrsp.mj.pt
Ιστότοπος
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών)
Διαδικασία τοποθέτησης νέων στην Πορτογαλία δυνάμει του άρθρου 56 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα
Κεντρική αρχή της Πορτογαλίας (στο εξής: κεντρική αρχή)
Φάση 1 — Εκ των προτέρων έγκριση του μέτρου τοποθέτησης από την κεντρική αρχή
Προηγούμενη αίτηση έγκρισης υποβαλλόμενη από την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους·
Εξέταση των εγγράφων που απεστάλησαν και αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση·
Έκδοση από την κεντρική αρχή θετικής ή απορριπτικής απόφασης εκ των προτέρων έγκρισης·
Ενδεικτική προθεσμία: ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, 1 έως 3 μήνες από την παραλαβή όλων των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν
προς υποστήριξη της αίτησης.
Στάδιο 2 — Κήρυξη εκτελεστότητας από το δικαστήριο
Αίτηση αναγνώρισης και κήρυξη της εκτελεστότητας ενώπιον του δικαστηρίου (τμήμα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων του τόπου κατοικίας της
ανάδοχης οικογένειας ή του τόπου όπου βρίσκεται το ίδρυμα) από την ανάδοχη οικογένεια, το ίδρυμα πλαίσιο ή το ίδρυμα στο οποίο τοποθετήθηκε το παιδί·
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που να βεβαιώνουν την προηγούμενη συγκατάθεση της κεντρικής αρχής, καθώς και από τα δικαιολογητικά
για την εφαρμογή του μέτρου τοποθέτησης, τη διάρκειά του, το σχέδιο παρέμβασης, και δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ανάδοχης
οικογένειας·
Εναλλακτικά:
Αποστολή στην κεντρική αρχή της δικαστικής ή άλλης απόφασης τοποθέτησης που έχει εκδοθεί από διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας προέλευσης, η
οποία συνοδεύεται από επιπλέον δικαιολογητικά για την εφαρμογή του μέτρου τοποθέτησης, τη διάρκειά του, το σχέδιο παρέμβασης και δήλωση σχετικά με
την οικονομική κατάσταση της ανάδοχης οικογένειας·
Στη συνέχεια, η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας του μέτρου διαβιβάζεται από την κεντρική αρχή στις υπηρεσίες της αρμόδιας εισαγγελίας ώστε να
καταχωριστεί εκεί προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού·

Απόφαση του δικαστηρίου, η οποία, στην περίπτωση κήρυξης της εκτελεστότητας, μπορεί να ορίζει το πορτογαλικό ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων
(Instituto da Segurança Social, I.P.) ως το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του μέτρου στην εθνική επικράτεια.
Φάση 3 — Εφαρμογή του μέτρου τοποθέτησης στην Πορτογαλία
Μόλις εκδοθεί η απόφαση κήρυξης της εκτελεστότητας, το παιδί ή ο νέος μπορεί να έρθει στην Πορτογαλία και να αρχίσει η συμμόρφωση με το μέτρο.
Σε περίπτωση που η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας έχει αποσταλεί μέσω της κεντρικής αρχής και, σε κάθε περίπτωση, όταν το δικαστήριο της
κοινοποιήσει την απόφαση, η κεντρική αρχή διαβιβάζει την απόφαση του δικαστηρίου στην αντίστοιχη αλλοδαπή αρχή.
Το πορτογαλικό ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων παρακολουθεί το μέτρο και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις ως προς την εκτέλεση του μέτρου οι οποίες
αποστέλλονται στο δικαστήριο και στην κεντρική αρχή, εφόσον το διατάξει το δικαστήριο.
Κάθε παράταση του μέτρου υπόκειται στην εκ των προτέρων έγκριση της κεντρικής αρχής και στη συνέχεια έπεται η υπόλοιπη διαδικασία.
Ενημερωτικά, τα έγγραφα που ζητούνται από την κεντρική αρχή πριν από την έγκριση της τοποθέτησης του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα στην
Πορτογαλία είναι διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα σ’ αυτόν τον
σύνδεσμο.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 139/2019 το οποίο καθορίζει το καθεστώς εκτέλεσης του μέτρου φιλοξενίας στην Πορτογαλία:
«1— Η ανάδοχη οικογένεια μπορεί να είναι:

α) ένα μόνο φυσικό πρόσωπο·
β) δύο πρόσωπα που έχουν συνάψει μεταξύ τους γάμο ή που είναι καταχωρισμένοι σύντροφοι·
γ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με οικογενειακούς δεσμούς και ζουν στο ίδιο νοικοκυριό.
2— Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου, ένα από τα πρόσωπα της ανάδοχης οικογένειας θα έχει την
ευθύνη της αναδοχής.
3— Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στα οποία ανατίθεται το παιδί ή ο νέος με τη μορφή της αναδοχής δεν πρέπει να έχουν συγγενική
σχέση με το παιδί ή με τον νέο.»
Το άρθρο 6 του εν λόγω νόμου προβλέπει ότι τη διαχείριση του συστήματος της αναδοχής έχει αναλάβει το πορτογαλικό ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων και
da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), καθώς και το κοινωφελές ίδρυμα Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), σε συνεργασία με τα όργανα πλαίσια
τα οποία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, είναι οι ιδιωτικοί οργανισμοί κοινωνικής αλληλεγγύης που ασκούν δραστηριότητες σε ζητήματα παιδιών και νεολαίας
και έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με το πορτογαλικό ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων.
Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του ίδιου νόμου προβλέπει ότι η εκτέλεση του μέτρου οικογενειακής αναδοχής, το οποίο αποφασίστηκε στο πλαίσιο δίκης,
διευθύνεται και ελέγχεται από το δικαστήριο, που ορίζει τις ειδικές γι’ αυτόν τον σκοπό ομάδες, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο για την προστασία των
παιδιών και των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο (Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo) (νόμος αριθ. 147/99).
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Όχι, σύμφωνα με το πορτογαλικό δίκαιο, η έννοια της ανάδοχης οικογένειας δεν καλύπτει συγγενείς (βλ. άρθρο 16 παράγραφος 3 του νομοθετικού
διατάγματος αριθ. 139/2019, που αναφέρεται στην προηγούμενη απάντηση).
Συναφής νομοθεσία:
Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 139/2019
Νόμος αριθ. 147/99
Τελική σημείωση:
Το περιεχόμενο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου δεν δεσμεύει το σημείο επαφής στην Πορτογαλία ή τα δικαστήρια, άλλες οντότητες ή τα πρόσωπα που
το συμβουλεύονται. Παρά την επιμέλεια που καταβλήθηκε για τη σύνταξή του, δεν συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να ανατρέξετε στην ισχύουσα νομοθεσία και
τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής
Τελευταία επικαιροποίηση: 27/07/2022
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Σλοβακία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Για την τοποθέτηση ενός τέκνου σε ανάδοχη οικογένεια απαιτείται η συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής. Όταν καλείται να δώσει τη συγκατάθεσή του σχετικά
με τη διασυνοριακή τοποθέτηση ενός τέκνου σε ανάδοχη οικογένεια, το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων, ως η αρμόδια αρχή για
τους σκοπούς του άρθρου 56, ζητάει πάντοτε τη γνώμη του Κεντρικού Γραφείου Εργατικών, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας, δηλ. του οργανισμού
που είναι αρμόδιος για την ευημερία και τη νομική προστασία των παιδιών και για την κοινωνική επιμέλειά τους.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Η σύσταση του Κεντρικού Γραφείου είναι δεσμευτική για το Κέντρο.
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Το Κέντρο ζητάει επαρκείς πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με τη διαδικασία και, στη συνέχεια, ζητάει την άποψη του Κεντρικού Γραφείου σχετικά με την
τοποθέτηση. Όταν ένα τέκνο πρόκειται να τοποθετηθεί σε ίδρυμα φροντίδας ανηλίκων, το Κεντρικό Γραφείο έχει την ευθύνη να βρει την κατάλληλη δομή
φιλοξενίας για το εν λόγω τέκνο στη Σλοβακία.
Στη συνέχεια, το Κεντρικό Γραφείο απευθύνει σύσταση στο Κέντρο σχετικά με το συγκεκριμένο τέκνο και, εάν κρίνεται ότι αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε
δομή φιλοξενίας, ποια πρέπει να είναι αυτή.
Το Κέντρο ζητάει κατά κανόνα πληροφορίες και έγγραφα που αφορούν δικαστικές διαδικασίες και ήδη εκδοθείσες αποφάσεις, τα μέλη της οικογένειας του
τέκνου, καθώς και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να τοποθετηθεί, τις γνώμες των ψυχολόγων ή των κοινωνικών λειτουργών και τυχόν άλλων ειδικών.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αριθ. 36/2005, εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν δύνανται να φροντίσουν το ανήλικο τέκνο τους και εάν το επιτάσσει
το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει τη φροντίδα του σε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να γίνει ανάδοχος γονέας και
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Ο ανάδοχος γονέας υποχρεούται να παρέχει στο ανήλικο τέκνο την ίδια φροντίδα που παρέχουν οι γονείς στα τέκνα τους.
Ο ανάδοχος γονέας έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί το ανήλικο τέκνο και να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του μόνο για συνήθη θέματα. Κατά την
τοποθέτηση του τέκνου σε ανάδοχη οικογένεια, οι γονείς του ανήλικου τέκνου ασκούν μόνο τα γονικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που δεν εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του ανάδοχου γονέα. Όταν ένας ανάδοχος γονέας κρίνει ότι η απόφαση που έλαβε ο κηδεμόνας ανήλικου τέκνου επί θεμελιώδους ζητήματος

δεν συνάδει με το συμφέρον του τέκνου, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να επανεξετάσει την εν λόγω απόφαση. Οι γονείς του ανήλικου τέκνου που
έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια έχουν το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί του. Όταν οι γονείς και ο ανάδοχος γονέας δεν συμφωνούν επί της άσκησης
του εν λόγω δικαιώματος, το εν λόγω ζήτημα ρυθμίζεται από το δικαστήριο κατόπιν αίτησης ενός από τους γονείς ή του αναδόχου γονέα. Κατά την
τοποθέτηση ενός ανήλικου τέκνου σε ανάδοχη οικογένεια, το δικαστήριο καθορίζει τις υποχρεώσεις διατροφής που βαρύνουν τους γονείς ή άλλα φυσικά
πρόσωπα που υποχρεούνται να παρέχουν διατροφή στο τέκνο και τα υποχρεώνει να καταβάλλουν την εν λόγω διατροφή στον οργανισμό που είναι
αρμόδιος για την ευημερία και τη νομική προστασία του τέκνου.
Πέραν της τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια, το σλοβακικό δίκαιο προβλέπει μια άλλη μορφή εναλλακτικής φροντίδας (τη λεγόμενη «υποκατάστατη
προσωπική φροντίδα»), η οποία όμως δεν θεωρείται τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια. Όταν ένα ανήλικο τέκνο τοποθετείται σε υποκατάστατη προσωπική
φροντίδα, το δικαστήριο δίνει προτεραιότητα σε συγγενείς του ανήλικου τέκνου, εάν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Κατά την αξιολόγηση ενός ανάδοχου γονέα, η οικογενειακή σχέση ή ο βαθμός συγγενείας δεν παίζουν ρόλο. Ωστόσο, ο ανάδοχος γονέας ενός τέκνου μπορεί
να συνδέεται μαζί του με συγγενική σχέση, εάν πληρούνται οι σχετικές νομικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, η ανάδοχη οικογένεια μπορεί να
περιλαμβάνει συγγενείς.
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/04/2022
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Σουηδία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Κάθε τοποθέτηση παιδιού σε άλλη κατοικία πλην της δικής του υπόκειται σε προηγούμενη διαβούλευση και έγκριση. Δεν απαιτείται προηγούμενη
διαβούλευση ή έγκριση, εάν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί με γονείς ή πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Είναι η κοινωνική αρχή του δήμου στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί.
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση είναι εκτίμηση της διεύθυνσης κοινωνικών υποθέσεων ότι η τοποθέτηση είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του
παιδιού. Το σημείο εκκίνησης για την εκτίμηση του κατά πόσον η τοποθέτηση είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι ο δεσμός του
παιδιού με τη Σουηδία, π.χ. ότι το παιδί έχει κοινωνικές επαφές με γονείς ή συγγενείς στη Σουηδία ή έχει το εθνικό ή πολιτιστικό του υπόβαθρο στη Σουηδία.
Το ίδιο ισχύει, κατ’ αναλογία, για τοποθέτηση στο εξωτερικό. Πρόσθετη απαίτηση για την έγκριση τοποθέτησης στη Σουηδία ή για απόφαση τοποθέτησης στο
εξωτερικό είναι η κατανόηση της στάσης του παιδιού ως προς την τοποθέτηση, στο μέτρο του δυνατού. Επιπλέον, η έγκριση της διεύθυνσης κοινωνικών
υποθέσεων υπόκειται στη συμφωνία του κηδεμόνα του παιδιού και, εάν το παιδί έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, στη συμφωνία του ίδιου του
παιδιού με το μέτρο. Πριν από τη χορήγηση έγκρισης, πρέπει να διερευνώνται οι συνθήκες στην ατομική κατοικία και οι προϋποθέσεις για τη φροντίδα στο
σπίτι και το παιδί πρέπει να διαθέτει άδεια διαμονής, εφόσον είναι αναγκαία η άδεια αυτή.
Η διεύθυνση κοινωνικών υποθέσεων θα πρέπει να διενεργήσει άμεσα την έρευνα για πιθανή χορήγηση έγκρισης και να την ολοκληρώσει το αργότερο εντός
τεσσάρων μηνών. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η έρευνα μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα. Προκειμένου να διενεργηθεί η έρευνα, η
αλλοδαπή αρχή πρέπει να αναφέρει στον φάκελο την ατομική κατοικία που αποτελεί αντικείμενο αίτησης για τοποθέτηση.
Διεύθυνση κοινωνικών υποθέσεων που έχει εγκρίνει τοποθέτηση στη Σουηδία δεν φέρει καμία ευθύνη για δαπάνες που μπορεί να προκύψουν από την
τοποθέτηση, όπως τα έξοδα διαβίωσης του παιδιού ή το κόστος τοποθέτησης σε κατοικία αναδοχής.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Ο όρος «ανάδοχη οικογένεια» δεν υφίσταται στη σουηδική νομοθεσία. Τα παιδιά, ωστόσο, μπορούν να τοποθετηθούν σε κατοικία αναδοχής. Στο κεφάλαιο 3
τμήμα 2 του διατάγματος για τις κοινωνικές υπηρεσίες (2001:937) αναφέρεται ότι ως «κατοικία αναδοχής» νοείται η ατομική κατοικία η οποία, για λογαριασμό
της διεύθυνσης κοινωνικών υποθέσεων, υποδέχεται παιδιά με σκοπό τη μόνιμη φροντίδα και την εκπαίδευση ή ενηλίκους με σκοπό τη φροντίδα και την
περίθαλψη, και του οποίου η δραστηριότητα δεν ασκείται σε επαγγελματική βάση.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Η σουηδική έννοια της «κατοικίας αναδοχής» περιλαμβάνει όλους τους συγγενείς του παιδιού. Ωστόσο, δεν απαιτείται από τη διεύθυνση κοινωνικών
υποθέσεων έγκριση ή απόφαση σχετικά με τη φροντίδα που παρέχεται για τοποθέτηση σε ατομική κατοικία που ανήκει σε έναν από τους γονείς του παιδιού
ή σε άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού.
Τελευταία επικαιροποίηση: 27/07/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Αγγλία και Ουαλία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Προκειμένου το κράτος, μέσω της τοπικής αρχής, να προβεί στην τοποθέτηση παιδιού, οφείλει να ενεργήσει σύμφωνα με τον
νόμο του 1989 για τα παιδιά
(Children Act). Η τοποθέτηση λαμβάνει χώρα είτε σύμφωνα με το άρθρο 20, το οποίο απαιτεί από την τοπική αρχή να μεριμνήσει για τη στέγαση του παιδιού,
υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, είτε δυνάμει δικαστικής απόφασης ανάθεσης επιμέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 31. Κατά τη λήψη αποφάσεων για την
τοποθέτηση παιδιών σύμφωνα με την αγγλική νομοθεσία, οι τοπικές αρχές λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη τις ανάγκες του παιδιού.
Ο κανονισμός του
2010 για τον σχεδιασμό προστασίας, την τοποθέτηση παιδιών και την επανεξέταση υποθέσεων (Αγγλία) (στο εξής: κανονισμός του 2010), ορίζει ρητά ότι για
τα παιδιά για τη στέγαση των οποίων μεριμνά η τοπική αρχή, ή για τα παιδιά που τελούν υπό τη φροντίδα της, το σχέδιο προστασίας θα πρέπει, στον βαθμό
που είναι ευλόγως εφικτό, να συμφωνείται μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του γονέα του παιδιού ή οποιουδήποτε προσώπου που, ενώ δεν είναι γονέας του
παιδιού, έχει τη γονική του μέριμνα, ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο, του προσώπου που φρόντιζε το παιδί κατά το διάστημα αμέσως πριν από την
τοποθέτηση του παιδιού από την τοπική αρχή. Για κάθε παιδί ηλικίας 16 ετών και άνω, το οποίο συμφωνεί να αναλάβει τη στέγασή του η τοπική αρχή, ο
κανονισμός του 2010 απαιτεί το σχέδιο προστασίας να συμφωνείται μεταξύ της αρχής και του ίδιου του παιδιού.

Όσον αφορά τους διακανονισμούς που πληρούν τον ορισμό της ιδιωτικής αναδοχής, η τοπική αρχή πρέπει να εξετάσει αν με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται
ικανοποιητική προστασία και προαγωγή της ευημερίας του παιδιού και θα πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα κάθε πτυχής του διακανονισμού
ιδιωτικής αναδοχής, σύμφωνα με τα καθήκοντά της βάσει του άρθρου 67 του νόμου του 1989 για τα παιδιά. Προς τον σκοπό αυτόν,
ο κανονισμός του
2005 περί παιδιών (διακανονισμοί ιδιωτικής αναδοχής) (στο εξής: κανονισμός του 2005), ορίζει ότι ο ιδιώτης ανάδοχος φροντιστής γνωστοποιεί τον
διακανονισμό στην τοπική αρχή τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από την έναρξή του, ενώ σε περίπτωση που ο διακανονισμός πρόκειται να ξεκινήσει εντός 6
εβδομάδων, τότε θα πρέπει να τον γνωστοποιήσει αμέσως στην τοπική αρχή. Κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην ιδιωτική αναδοχή του παιδιού θα πρέπει
να ενημερώσει την τοπική αρχή σχετικά το συντομότερο δυνατόν αφότου πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός. Η τοπική αρχή πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο
διαμονής και να μιλήσει με τους υποψήφιους ιδιώτες ανάδοχους φροντιστές, τους οικείους τους και το παιδί και, αν είναι εφικτό, να επισκεφθεί και να μιλήσει
με τους γονείς του παιδιού ή οποιονδήποτε άλλον έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Η τοπική αρχή οφείλει να εξετάσει, στο μέτρο του δυνατού, διάφορες
λεπτομέρειες, οι οποίες καθορίζονται στα παραρτήματα του κανονισμού 2005.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Σε περίπτωση που την τοποθέτηση του παιδιού αναλαμβάνει η τοπική αρχή, η διαδικασία της διαβούλευσης και της λήψης συναίνεσης διεξάγεται σύμφωνα
με το άρθρο 20 του νόμου του 1989 για τα παιδιά, δηλαδή οι γονείς ή άλλα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα του παιδιού πρέπει να συναινέσουν στην
τοποθέτηση και να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια για την τοποθέτηση του παιδιού. Εναλλακτικά, η τοποθέτηση του παιδιού από την τοπική αρχή
γίνεται βάσει δικαστικής απόφασης για την ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού. Και στις δύο περιπτώσεις, η τοπική αρχή οφείλει να συμμορφώνεται με τον
νόμο του 1989 για τα παιδιά και ιδίως με τον κανονισμό του 2010. Η τοπική αρχή πρέπει, στον βαθμό που είναι ευλόγως εφικτό, να επιδιώκει να επιτύχει
συμφωνία με τους γονείς του παιδιού ή άλλο πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού και, ανάλογα με την περίπτωση και την ηλικία του παιδιού, με
το ίδιο το παιδί, ως προς το σχέδιο προστασίας, το οποίο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η τοπική αρχή θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του παιδιού.
Στην περίπτωση του διακανονισμού ιδιωτικής αναδοχής, ο ιδιώτης ανάδοχος φροντιστής καθίσταται υπεύθυνος για την καθημερινή φροντίδα του παιδιού με
τρόπο που προάγει και προστατεύει την ευημερία του τελευταίου. Ο γονέας ή άλλο πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού εξακολουθεί να φέρει
την ευθύνη για την προστασία και την προαγωγή της ευημερίας του παιδιού που έχει τεθεί υπό ιδιωτική αναδοχή. Οι ιδιώτες ανάδοχοι φροντιστές δεν
εγκρίνονται ούτε καταχωρίζονται επίσημα από τις τοπικές αρχές. Ωστόσο, είναι καθήκον των τοπικών αρχών να διασφαλίζουν ότι η ευημερία των παιδιών
που έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν υπό ιδιωτική αναδοχή στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους προστατεύεται και προάγεται ικανοποιητικά, και ότι θα
εξακολουθήσει να προστατεύεται και να προάγεται και στο μέλλον. Η τοπική αρχή που είναι αρμόδια για την περιοχή στην οποία διαμένει το παιδί που έχει
τεθεί υπό ιδιωτική αναδοχή έχει ορισμένες νομικές υποχρεώσεις σε σχέση με το παιδί αυτό. Ο κανονισμός του 2005 επιβάλλει στους γονείς ή στο πρόσωπο
που έχει τη γονική μέριμνα, καθώς και τους ιδιώτες ανάδοχους φροντιστές και κάθε άλλο πρόσωπο —είτε άμεσα, είτε έμμεσα— εμπλεκόμενο στον
διακανονισμό για την ιδιωτική αναδοχή του παιδιού, την υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην τοπική αρχή τον προτεινόμενο ή ήδη ισχύοντα διακανονισμό
ιδιωτικής αναδοχής. Επιπλέον, οι επαγγελματίες εκπαίδευσης, υγείας και άλλοι θα πρέπει επίσης να γνωστοποιούν στην τοπική αρχή κάθε διακανονισμό
ιδιωτικής αναδοχής που περιέρχεται σε γνώση τους, όταν δεν είναι βέβαιοι ότι ο διακανονισμός αυτός έχει γνωστοποιηθεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθεί στην
τοπική αρχή.
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Σε περίπτωση που την τοποθέτηση παιδιού αναλαμβάνει τοπική αρχή, ο κανονισμός του 2010 ορίζει ρητά τις προθεσμίες της διαδικασίας για τη διαμόρφωση
του σχεδίου προστασίας, αλλά όχι για τη γνωστοποίηση της απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση. Το σχέδιο προστασίας πρέπει να καταρτιστεί προτού η
αρμόδια αρχή τοποθετήσει το παιδί ή, αν δεν αυτό δεν είναι εφικτό, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης τοποθέτησης. Το σχέδιο
πρέπει να υποβάλλεται τακτικά σε επανεξέταση, η οποία διενεργείται υπό την εποπτεία ενός ανεξάρτητου ελεγκτή. Η αρμόδια αρχή οφείλει να διενεργήσει
την πρώτη επανεξέταση της υπόθεσης του παιδιού εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της τοποθέτησης του παιδιού. Η δεύτερη επανεξέταση
πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο τρεις μήνες μετά την πρώτη, ενώ στη συνέχεια το σχέδιο πρέπει να επανεξετάζεται ανά έξι μήνες τουλάχιστον. Κάθε
επανεξέταση διενεργείται από τον κοινωνικό λειτουργό του παιδιού (ο οποίος διορίζεται από την αρμόδια αρχή) και στο πλαίσιο αυτής θα πρέπει να
διαπιστώνεται αν είχε πραγματοποιηθεί διαβούλευση με το παιδί και άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ανάδοχων φροντιστών, του σχολείου ή
παιδικού σταθμού του παιδιού, γιατρού ή άλλου σχετικού προσώπου, ανάλογα με την περίπτωση.
Ο κανονισμός του 2005 ορίζει ρητά τις προθεσμίες για τη γνωστοποίηση και την αξιολόγηση, καθώς και τη διαρκή υποχρέωση της τοπικής αρχής να
εξακριβώνει κατά πόσον προστατεύεται και προάγεται η ευημερία των παιδιών που έχουν τεθεί υπό ιδιωτική αναδοχή στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους.
Όσον αφορά τη γνωστοποίηση, το πρόσωπο που επιθυμεί να αναδεχθεί ιδιωτικά ένα παιδί, πρέπει να γνωστοποιήσει την πρότασή του στην τοπική αρχή
τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από τη προγραμματισμένη έναρξη του διακανονισμού ιδιωτικής αναδοχής, ή αμέσως, εάν ο διακανονισμός πρόκειται να
ξεκινήσει εντός 6 εβδομάδων. Επιπλέον, κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του γονέα ή άλλου προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού,
ανεξάρτητα από το αν εμπλέκεται ή όχι —είτε άμεσα είτε έμμεσα— στον διακανονισμό για τη θέση του παιδιού υπό ιδιωτική αναδοχή, πρέπει να
γνωστοποιήσει τον διακανονισμό στην αρμόδια τοπική αρχή το συντομότερο δυνατόν μετά τη σύναψή του. Η τοπική αρχή πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο
όπου θα στεγαστεί το παιδί βάσει του διακανονισμού ιδιωτικής αναδοχής εντός 7 ημερών από τη γνωστοποίηση του διακανονισμού. Η τοπική αρχή αξιολογεί
τον διακανονισμό ή τον προτεινόμενο διακανονισμό. Στη συνέχεια, η τοπική αρχή πραγματοποιεί επισκέψεις παρακολούθησης. Όσον αφορά τη συχνότητα
των επισκέψεων, κατά το πρώτο έτος του διακανονισμού πρέπει να πραγματοποιούνται επισκέψεις ανά έξι εβδομάδες τουλάχιστον, ενώ το δεύτερο έτος και
εξής, ανά δώδεκα εβδομάδες.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Σύμφωνα με την αγγλική νομοθεσία, η έννοια της ανάδοχης οικογένειας στοιχειοθετείται όταν η τοπική αρχή τοποθετεί ένα παιδί σε ανάδοχο γονέα, ο οποίος
είναι πρόσωπο που έχει εγκριθεί από επίσημη υπηρεσία αναδοχής, κατόπιν αξιολόγησης βάσει της οποίας ο ίδιος και οι οικείοι του κρίθηκαν κατάλληλοι για
την αναδοχή παιδιού ή νεαρού ατόμου που έχει τεθεί υπό τη φροντίδα του κράτους. Η υπηρεσία αναδοχής μπορεί να αξιολογήσει και να εγκρίνει κάθε
πρόσωπο που θεωρεί κατάλληλο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, η υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις της αναδοχής σε όλα τα
μέλη του οικιακού περιβάλλοντος, καθώς και την ενδεχόμενη συμβολή τους στην αναδοχή. Κάθε μέλος του οικιακού περιβάλλοντος που δεν εγκρίνεται για
αναδοχή αναμένεται να υποβληθεί σε ελέγχους από τις αστυνομικές αρχές, τα αποτελέσματα των οποίων ενδέχεται επηρεάσουν την αξιολόγηση της
καταλληλότητας του οικιακού περιβάλλοντος συνολικά.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου του 1989 για τα παιδιά, ιδιωτική αναδοχή συντρέχει όταν ένα πρόσωπο άλλο από τον γονέα ή το πρόσωπο
που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού ή πρόσωπο που δεν είναι συγγενής [σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 105 του νόμου του 1989 για τα παιδιά, το
οποίο ορίζει ότι ο παππούς, η γιαγιά, ο αδελφός, η αδελφή, ο θείος ή η θεία (εξ αίματος, αμφιθαλής ή ετεροθαλής ή εξ αγχιστείας) ή ο θετός γονέας, δεν
θεωρούνται ιδιώτες ανάδοχοι φροντιστές], παρέχει φροντίδα και στέγη σε παιδί κάτω των 16 ετών (ή κάτω των 18, εάν έχει αναπηρία) στην οικία του ίδιου
του παιδιού. Ένα παιδί δεν θεωρείται ότι τελεί υπό ιδιωτική αναδοχή όταν έχει τεθεί υπό τη φροντίδα προσώπου για διάστημα μικρότερο των 28 ημερών και
το εν λόγω πρόσωπο δεν προτίθεται να εξακολουθήσει να φροντίζει το παιδί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εξαιρέσεις στον ορισμό αυτό προβλέπονται
στο άρθρο 8 του νόμου του 1989 για τα παιδιά. Με εξαίρεση την περίπτωση όπου το παιδί έχει αναπηρία κατά την έννοια του νόμου του 1989 για τα παιδιά,
η ιδιωτική αναδοχή παύει όταν το παιδί συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του ωστόσο, αν συνεχιστεί η ρύθμιση που αφορά τη διαμονή του, τότε οι

νομοθετικές οδηγίες –

Νέες οδηγίες προς αντικατάσταση των οδηγιών του νόμου του 1989 για τα παιδιά για την ιδιωτική αναδοχή θα εξακολουθήσουν να

εφαρμόζονται, καθώς ο διακανονισμός θα μετατραπεί σε ανεπίσημο διακανονισμό παροχής φροντίδας από οικογένεια και φίλους.
Ο ιδιώτης ανάδοχος φροντιστής καθίσταται υπεύθυνος για την παροχή καθημερινής φροντίδας στο παιδί. Ο γονέας εξακολουθεί να έχει τη γονική μέριμνα
του παιδιού. Ο ιδιώτης ανάδοχος φροντιστής δεν εγκρίνεται ούτε καταχωρίζεται επίσημα από την τοπική αρχή. Ωστόσο, είναι καθήκον της τοπικής αρχής να
διασφαλίζει ότι η ευημερία των παιδιών που έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν υπό ιδιωτική αναδοχή στην περιοχή της αρμοδιότητάς της, προστατεύεται και
προάγεται, και ότι θα εξακολουθήσει να προστατεύεται και να προάγεται και στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, η τοπική αρχή πρέπει να εκτιμά
την καταλληλότητα κάθε πτυχής του διακανονισμού ιδιωτικής αναδοχής, σύμφωνα με τον κανονισμό του 2005. Σε περίπτωση που η τοπική αρχή δεν είναι
βέβαιη ότι η ευημερία ενός παιδιού σε ιδιωτική αναδοχή προστατεύεται και προάγεται ικανοποιητικά, ή ότι θα εξακολουθήσει να προστατεύεται και να
προάγεται και στο μέλλον, πρέπει να λάβει εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι το παιδί θα στεγαστεί από τον γονέα του (ή άλλο πρόσωπο που έχει τη
γονική μέριμνα) ή συγγενή, καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο να ασκήσει κάποιες από τις εκ του νόμου αρμοδιότητές της σε σχέση με το παιδί.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Στην περίπτωση της τοποθέτησης παιδιού από το κράτος, μέσω τοπικής αρχής, οι συγγενείς κρίνονται κατάλληλοι για αναδοχή μόνο αφού υποβληθούν σε
διαδικασία αξιολόγησης αναδόχου κι εφόσον εγκριθούν από επιτροπή αναδοχής που συγκαλείται από υπηρεσία αναδοχής. Αυτοί οι ανάδοχοι φροντιστές
καλούνται «φίλοι και συγγενείς» και αποτελούν περίπου το 18 % των ανάδοχων φροντιστών στην Αγγλία. Αξιολογούνται με μεγαλύτερη επιείκεια και, ενώ
λαμβάνουν οικονομικό βοήθημα για το κόστος της φροντίδας του παιδιού ή των παιδιών, δεν έχουν την υποχρέωση να προβούν σε αναδοχή παιδιών με τα
οποία δεν έχουν συγγένεια. Τον ρόλο αυτόν μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε έχει συγγένεια ή κάποια σχέση με το παιδί.
Στην περίπτωση της ιδιωτικής αναδοχής, ο ιδιώτης ανάδοχος φροντιστής μπορεί να προέρχεται από την ευρύτερη οικογένεια, για παράδειγμα, μπορεί να
είναι ξάδερφος του παιδιού ή θεία των γονέων του παιδιού. Ωστόσο, τα πρόσωπα που είναι συγγενείς σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου του 1989 για τα
παιδιά, δηλαδή ο παππούς, η γιαγιά, ο αδελφός, η αδελφή, ο θείος ή η θεία (εξ αίματος, αμφιθαλής ή ετεροθαλής, ή εξ αγχιστείας) ή ο θετός γονέας, δεν
θεωρούνται ιδιώτες ανάδοχοι φροντιστές. Την ιδιότητα του ιδιώτη ανάδοχου φροντιστή μπορεί να αποκτήσει ο γονέας ενός φίλου του παιδιού, ή κάποιος που
μέχρι πρότινος η οικογένεια του παιδιού δεν γνώριζε, και οποίος επιθυμεί να αναλάβει το παιδί βάσει ιδιωτικής αναδοχής. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι
προκειμένου μια ρύθμιση να θεωρηθεί διακανονισμός ιδιωτικής αναδοχής, το παιδί πρέπει να είναι κάτω των 16 ετών (ή, εφόσον έχει αναπηρία, κάτω των
18) και η φροντίδα και στέγαση να παρέχονται για χρονικό διάστημα 28 ημερών ή μεγαλύτερο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 02/08/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Βόρεια Ιρλανδία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του διατάγματος του 1995 για τα παιδιά (Βόρεια Ιρλανδία)
Children (Northern Ireland) Order 1995, κατά τη λήψη απόφασης
που μπορεί να επηρεάσει την ευημερία του παιδιού πρέπει να εξακριβώνονται και να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι επιθυμίες και τα συναισθήματα του
παιδιού, των γονέων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου έχει τη γονική μέριμνα ή κάθε άλλου σχετικού προσώπου.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Η νομοθεσία της Βόρειας Ιρλανδίας αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές τον νόμο του 1989 της Αγγλίας και της Ουαλίας για τα παιδιά ( Children Act 1989).
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες:
• Άτυπη ρύθμιση— συνεννόηση μεταξύ γονέων και συγγενούς/-ών, χωρίς συμμετοχή των κοινωνικών υπηρεσιών·
• Οικειοθελής τοποθέτηση με παροχή καταλύματος — συνεννόηση μεταξύ γονέων και τοπικής αρχής (βλέπε άρθρα 21 και 27 του διατάγματος για τα παιδιά)·
• Εντολή φροντίδας — για τη λήψη της εν λόγω εντολής απαιτείται η υποβολή αίτησης στο δικαστήριο (βλέπε άρθρα 27 και 50 του διατάγματος για τα παιδιά).
Οι ρυθμίσεις για την ιδιωτική αναδοχή είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Αγγλίας και της Ουαλίας (βλ. το ενημερωτικό δελτίο για την Αγγλία και
την Ουαλία)
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Υπάρχει μια σειρά διαθέσιμων εντύπων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής/παροχής πληροφοριών, όταν ένα παιδί ή ένα νεαρό άτομο τίθεται υπό φροντίδα,
και για τη συνεχή επανεξέταση της κατάστασης.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Το διάταγμα για τα παιδιά δεν ορίζει την έννοια της «οικογένειας». Το διάταγμα για τα παιδιά ορίζει ως «ανάδοχο γονέα έπειτα από μεσολάβηση αρχής» το
πρόσωπο στο οποίο έχει τοποθετηθεί το παιδί (οικογένεια, συγγενή του παιδιού ή κάθε άλλο κατάλληλο πρόσωπο), όπως ορίζεται στο άρθρο 27
παράγραφος 3 του διατάγματος.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Το άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) του διατάγματος για τα παιδιά επιτρέπει την τοποθέτηση του παιδιού
i) σε οικογένεια·
ii) σε συγγενή του· ή
iii) σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο πρόσωπο.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του διατάγματος για τα παιδιά, ως «συγγενής» νοείται «σε σχέση με ένα παιδί, ο παππούς, η γιαγιά, ο αδελφός, η
αδελφή, ο θείος ή η θεία (είτε εξ αίματος -αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς- είτε εξ αγχιστείας λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης) ή ο πατριός ή η μητριά».
Τελευταία επικαιροποίηση: 05/08/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Σκωτία
1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Εθνική νομοθεσία για τη φροντίδα παιδιών από συγγενείς (συγγενική φροντίδα)
Υπάρχουν στη Σκωτία διάφοροι νομικοί τρόποι με τους οποίους οι συγγενείς μπορούν να φροντίσουν ένα παιδί. Αυτοί είναι οι εξής:

Α. Άτυπη συμφωνία.
Ένα παιδί μπορεί να τύχει φροντίδας από συγγενή ή φίλο (συγγενικός φροντιστής) έπειτα από συμφωνία μεταξύ του γονέα και του συγγενικού φροντιστή,
χωρίς τη συγκατάθεση ή τη γνώση του κράτους μέλους. Ο συγγενής μπορεί να βρίσκεται στη Σκωτία ή αλλού.
Β. Με τοποθέτηση από την τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί (σύμφωνα με το άρθρο 25 του σκωτικού νόμου του 1995 για τα παιδιά (
(Scotland) Act 1995)).
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Αν δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να φροντίσει το παιδί ή ο γονέας συναινεί να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού το κράτος μέλος, η τοπική αρχή που
είναι αρμόδια για την ευημερία του παιδιού οφείλει να αξιολογήσει τις ανάγκες του παιδιού και να λάβει υπόψη τις απόψεις των εμπλεκομένων,
συμπεριλαμβανομένου του συγγενή ή του φίλου (συγγενικού φροντιστή) και του παιδιού, πριν από την κατάρτιση σχεδίων για το παιδί. Στην περίπτωση
αυτή, απαιτείται γραπτή συμφωνία μεταξύ του φροντιστή και της τοπικής αρχής. Πρέπει τουλάχιστον να γίνονται αστυνομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι.
Γ. Με διαταγή κατόπιν ακρόασης του παιδιού. Σκωτικός νόμος του 2011 για τις ακροάσεις παιδιών ( Children’s Hearings (Scotland) Act 2011).
Κατά την ακρόαση του παιδιού προσδιορίζεται η τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί. Αυτή είναι συνήθως η τοπική αρχή της περιοχής στην οποία ζει
το παιδί. Οι γονείς και άλλα πρόσωπα που έχουν δικαιώματα γονικής μέριμνας έχουν το δικαίωμα να παραστούν στην ακρόαση. Μπορούν επίσης να
παραστούν και άλλοι στενοί συγγενείς.
Το παιδί μπορεί να παραπεμφθεί σε ακρόαση αυτού του είδους, η οποία θα λάβει απόφαση σχετικά με τον τόπο διαμονής του παιδιού. Υπάρχει δικαίωμα
προσφυγής στο Sheriff Court. Αν η απόφαση είναι να τοποθετηθεί το παιδί σε συγγενή, πρέπει να διαπιστώνεται η καταλληλότητα του φροντιστή και της
περιουσίας του και ο φροντιστής πρέπει να συναινεί να αναλάβει την φροντίδα του παιδιού.
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Η τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του συγγενικού φροντιστή. Αν ο συγγενής διαμένει σε περιοχή άλλης
τοπικής αρχής, τότε η αξιολόγηση αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί σε συνεργασία με την τοπική αρχή στην περιοχή της οποίας διαμένει ο φροντιστής, αν
συμφωνήσουν οι τοπικές αρχές.
Η τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί προβαίνει σε ελέγχους για να διασφαλίσει την καταλληλότητα του συγγενούς και έχει τη σχετική ευθύνη. Στο
πλαίσιο αυτό, η τοπική αρχή που είναι αρμόδια για το παιδί μπορεί να χρειαστεί να επισκεφθεί τον συγγενή περισσότερες από μία φορές και/ή μπορεί να
βασιστεί για την ενημέρωσή της στην τοπική αρχή στην οποία διαμένει ο συγγενής. Η στενή επικοινωνία των δύο τοπικών αρχών είναι πολύ σημαντική,
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία αξιοπιστία της αξιολόγησης.
Αν η αξιολόγηση δεν είναι πλήρης, υπάρχει κίνδυνος η τοποθέτηση να μην επιτύχει και να μην καλύψει τις ανάγκες του παιδιού. Απαιτείται επίσης συνολική
αξιολόγηση για να εξασφαλιστεί ότι το παιδί και ο συγγενής θα έχουν τα κατάλληλα μέσα υποστήριξης, όταν το παιδί μετακομίσει για να ζήσει με τον συγγενή.
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση κατά την οποία η απόφαση συνεπάγεται τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλη χώρα.
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Ο κανονισμός 11 των σκωτικών κανονισμών του 2009 για τα παιδιά που τελούν υπό φροντίδα ( Looked after Children Regulations (Scotland) 2009)
καθορίζει τις γενικές αρχές τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι τοπικές αρχές.
Η τοπική αρχή δεν πρέπει να τοποθετεί το παιδί σε συγγενικό φροντιστή αν δεν πειστεί για τα εξής:
α) ότι η τοποθέτηση είναι προς το συμφέρον του παιδιού·
β) ότι η τοποθέτηση του παιδιού στον εν λόγω συγγενικό φροντιστή είναι προς το συμφέρον του παιδιού·
γ) μετά την αξιολόγηση που αναφέρεται στον κανονισμό 10(3), ότι ο συγγενικός φροντιστής είναι κατάλληλος για να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού·
δ) ότι έλαβαν υπόψη όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 17 (1) έως (5) του νόμου του
1995·
ε) ότι ο φροντιστής έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με την τοπική αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό 12· και
στ) ότι ο συγγενικός φροντιστής έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με την τοπική αρχή για τα ζητήματα που ορίζονται στον πίνακα 4 του νόμου.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης διενεργούνται τουλάχιστον αστυνομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις, ενώ
για τις πιο μακροπρόθεσμες αποφάσεις, που εκτείνονται σε διάστημα έως και ενός έτους, διενεργείται πλήρης αξιολόγηση από την τοπική αρχή που είναι
αρμόδια για το παιδί. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει αξιολόγηση της ικανότητας του φροντιστή να φροντίζει το παιδί : ότι ο ίδιος είναι κατάλληλος και επίσης ότι
η οικία του είναι κατάλληλη για τη φροντίδα του παιδιού.
Η αξιολόγηση που διενεργείται στην περίπτωση της συγγενικής φροντίδας θα πρέπει να λαμβάνει σαφώς υπόψη τις ανάγκες του παιδιού, παράλληλα με την
ικανότητα του συγγενικού φροντιστή να τις καλύψει. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνει επανεξέταση των αρχικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τα
ακόλουθα χρονοδιαγράμματα:
• σε τρεις ημέρες·
• σε έξι εβδομάδες
• έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης για την επανεξέταση του παιδιού σε 4,5 μήνες.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Η ανάδοχη οικογένεια στη Σκωτία είναι εκείνη η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ενήλικο που έχει προσληφθεί, εγκριθεί και καταχωριστεί ως
κατάλληλος φροντιστής για παιδιά που τελούν υπό φροντίδα από τοπική αρχή ή από ιδιωτικό ή εθελοντικό οργανισμό αναδοχής, που με τη σειρά της/του
είναι επίσης καταχωρισμένη/-ος στην Επιθεώρηση Φροντίδας (Care Inspectorate) και επιθεωρείται ετησίως βάσει των εθνικών προτύπων φροντίδας.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Όχι. Στη Σκωτία, η έννοια αυτή θα οριζόταν ως συμφωνία για την παροχή «συγγενικής φροντίδας» (δηλαδή φροντίδας από συγγενή). Στη Σκωτία ο
συγγενικός φροντιστής είναι:
i) πρόσωπο που συνδέεται με το παιδί με συγγένεια εξ αίματος, εξ αγχιστείας ή δυνάμει συμφώνου συμβίωσης, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί ως προς
την εγγύτητα της εν λόγω συγγένειας·
ii) πρόσωπο που είναι γνωστό στο παιδί και με το οποίο το παιδί έχει προϋπάρχουσα σχέση. Στα πρόσωπα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στενοί
φίλοι ή άτομα που γνωρίζουν το παιδί καλά μέσω τακτικής επαφής και μπορούν να θεωρηθούν μέρος του δικτύου του παιδιού.
Οι συγγενείς δεν περιορίζονται σε κάποια ομάδα ή κατηγορία.
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας - Γιβραλτάρ

1 Προβλέπεται, βάσει του εθνικού σας δικαίου, υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης πριν από τη διασυνοριακή
τοποθέτηση παιδιού; Αναφέρετε πιθανές εξαιρέσεις.
Το μέρος VIIIA του νόμου του 2009 για τα παιδιά (Children Act 2009) μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τις ειδικές διαδικασίες και υποχρεώσεις που προβλέπονται
από τη σύμβαση της Χάγης του 1996. Η σύμβαση προβλέπει, βεβαίως, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών σε περιπτώσεις στις οποίες τα παιδιά
τοποθετούνται σε εναλλακτική φροντίδα πέραν των συνόρων, για παράδειγμα στο πλαίσιο αναδοχής ή άλλων μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων που δεν
συνιστούν υιοθεσία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 93M του νόμου του 2009 για τα παιδιά (Children Act 2009), απαιτείται η υποβολή έκθεσης στην κεντρική αρχή άλλου
συμβαλλόμενου κράτους, αν ο οργανισμός φροντίδας (Care Agency) προτίθεται να τοποθετήσει το παιδί σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος (κατά την έννοια του
άρθρο 33 της σύμβασης) ή να διαβουλευτεί (σύμφωνα με το άρθρο 56 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα).
Το ζήτημα της συγκατάθεσης, των παραπομπών και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις περιστάσεις και την
παρούσα κατάσταση του παιδιού. Για παράδειγμα, αν η σκοπούμενη τοποθέτηση αφορά παιδί για το οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) έχει
ήδη εκδώσει εντολή φροντίδας, τότε θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το κεφάλαιο IV της σύμβασης για την αναγνώριση
ή εκτέλεση εντολής.
Επιπροσθέτως, το άρθρο 67 του νόμου για τα παιδιά προβλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να απομακρύνει ένα παιδί από το Γιβραλτάρ βάσει εντολής φροντίδας
χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση κάθε προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (ή, εναλλακτικά, χωρίς την άδεια του Ανώτατου Δικαστηρίου).
2 Εάν απαιτούνται προηγούμενη συνεννόηση και συγκατάθεση, ποια αρχή είναι αρμόδια;
Βλ. ανωτέρω.
Το άρθρο 93Κ του νόμου Care Act 2009 (νόμος του 2009 περί φροντίδας) ορίζει ότι τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής που απορρέουν από τη σύμβαση
ασκούνται στο Γιβραλτάρ σε πρώτο βαθμό από τον υπουργό Δικαιοσύνης.
Για τους σκοπούς των άρθρων 24, 26 και 28 της σύμβασης, η αναφορά στην Αρχή περιλαμβάνει το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ.
Για τους σκοπούς του άρθρου 35.2 οι αναφορές στην Αρχή περιλαμβάνουν τον Οργανισμό Φροντίδας (Care Agency).
3 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και εξασφάλισης συγκατάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών,
των λεπτομερειών της διαδικασίας και άλλων σχετικών λεπτομερειών).
Ακολουθούμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις συμβάσεις της Χάγης και τους δικονομικούς κανόνες περί οικογενειακών υποθέσεων
[Family
Proceedings (Children) (1996 Hague Convention) Rules 2011] για τις δικαστικές προσφυγές.
4 Τι ορίζεται ως «ανάδοχη οικογένεια» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σας;
Στον νόμο του 2009 για τα παιδιά δεν υπάρχει ορισμός της ανάδοχης οικογένειας. Περιλαμβάνονται ορισμοί για τον ανάδοχο φροντιστή και για την αναδοχή.
«Ανάδοχος φροντιστής» είναι το πρόσωπο που εγκρίνεταια από τον Οργανισμό Φροντίδας (Care Agency) για τους σκοπούς της αναδοχής.
«Αναδοχή» είναι η φροντίδα του παιδιού που έχει ανάγκη φροντίδας από πρόσωπο που δεν είναι γονέας, θετός γονέας ή συγγενής ή πρόσωπο το οποίο
άλλως ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού.
5 Καλύπτει η έννοια της «ανάδοχης οικογένειας» συγγενείς ή όχι; Αν ναι, ποιους;
Δεν γίνεται λόγος για ανάδοχη οικογένεια όταν πρόκειται για συγγενείς ή φίλους που φροντίζουν τα παιδιά. Η περίπτωση αυτή είναι γνωστή ως τοποθέτηση
των παιδιών σε συγγενικά πρόσωπα / φίλους ή τοποθέτησή τους σε άτομα του συγγενικού/φιλικού περιβάλλοντος.
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/08/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

