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«Παιδιά βρίσκονται σε ιδρύματα και περιμένουν. Τι περιμένουν; κά-
ποιον να τα πάρει από το χέρι, να τα ρωτήσει: έφαγες; σε αγαπώ! θέ-
λεις να παίξουμε; πονάς κάπου; θέλεις να μάθεις κολύμπι; έχεις πάει 
στη θάλασσα; διαβάζουμε ένα παραμύθι; μαζί θα τα καταφέρουμε να 
περπατήσεις! 
Τα παιδιά αυτά έχουν οικογένεια που ίσως δεν μπορεί να τα φροντίσει 
σωστά ή έχει σοβαρά προβλήματα. Τα παιδιά, όμως, θα μπορούσαν να 
ζήσουν μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή δίπλα σας και να απολαύ-
σουν τα αυτονόητα....Μην αποζητάτε την πλήρη κατοχή ενός παιδιού. 
Ακόμα και το παιδί που γεννάτε δεν είναι ιδιοκτησία σας».



-4- -5-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (Ν. 2101/1992) κάθε 
παιδί έχει δικαίωμα για ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης, στέγης, ασφάλειας, δι-
ατροφής, εκπαίδευσης, πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες και προστασίας από 
οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Επιπλέον, αναφαίρετα δικαιώματά του είναι η 
ανεμπόδιστη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, της ελευθερίας της γνώμης του, 
της θρησκευτικής του συνείδησης και της πρόσβασης στην πληροφορία. 
Κάθε παιδί δικαιούται να μην αποχωρίζεται τους γονείς του χωρίς την θέλησή του 
και εφόσον δεν συντρέχει λόγος που απειλεί την ασφάλειά του. Το παιδί έχει δι-
καίωμα σε εναλλακτική μορφή φροντίδας (επανορθωτικού τύπου) όταν έχουν εξα-
ντληθεί όλες οι πιθανότητες παραμονής στο οικογενειακό του περιβάλλον (αναδο-
χή, υιοθεσία).
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΑΔΟΧΗ

Η Αναδοχή μπορεί να «γιάνει», να απαλύνει, να σταθεροποιήσει σχέσεις και συ-
ναισθήματα, αρκεί οι ανάδοχοι να αντιληφθούν το πραγματικό νόημά της. 
«Στηρίζω το ευάλωτο παιδί και στέκω δίπλα του, του προσφέρω την αγάπη 
που έχω μέσα μου για το παιδί, όποιο και όποιου παιδί. Γιατί αγαπάω τα παιδιά 
χωρίς όρια, κανόνες και στερεότυπα».
Η αναδοχή έχει ΑΞΙΑ, στοιχίζει λιγότερο, προσφέρει περισσότερα. 
Είναι τρόπος σκέψης, βίωμα και προσφορά, γιατί «όταν δίνεις με τα χέρια ανοι-
χτά, παίρνεις με όλο σου το είναι».

1) Τι είναι αναδοχή: 

Είναι ένας σπουδαίος κοινωνικός θεσμός παιδικής προστασίας για παιδιά ηλικίας 
0-18, των οποίων οι βιολογικοί γονείς αδυνατούν να ασκήσουν επαρκώς  τον γο-
νικό τους ρόλο.

Στόχος της αναδοχής είναι η προσωρινή φροντίδα των παιδιών και η ασφαλής 
επιστροφή τους στην βιολογική οικογένεια όταν οι συνθήκες έχουν εξομαλυνθεί. 
Επομένως, η αναδοχή έχει προσωρινό χαρακτήρα και λειτουργεί υποστηρικτικά 
προς την βιολογική οικογένεια. Διαδραματίζει ρόλο επανορθωτικό στην ομαλή ψυ-
χοσωματική εξέλιξη των παιδιών που στερούνται το οικογενειακό τους περιβάλλον 
για πολύ σοβαρούς λόγους, αντικαθιστώντας την ιδρυματική φροντίδα.

2 ) Είδη αναδοχής:
■ Συγγενική αναδοχή
■ Επείγουσα αναδοχή 
■ Βραχυπρόθεσμη αναδοχή
■ Μεσοπρόθεσμη αναδοχή
■ Μακροπρόθεσμη αναδοχή
■ Επαγγελματική αναδοχή
■ Αναδοχή με ιδιωτική σύμβαση 

Η συγγενική αναδοχή έχει προτεραιότητα, αρκεί οι υποψήφιοι να τηρούν τις προ-
ϋποθέσεις που απαιτούνται τόσο τις τυπικές όσο και τις ουσιαστικές και προτιμάται 
σε μια προσπάθεια μη απομάκρυνσης και αποκοπής του παιδιού από το φυσικό του 
περιβάλλον.
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Η επείγουσα αναδοχή αναφέρεται, κυρίως, σε περιπτώσεις που ΑΜΕΣΑ τα παιδιά 
πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον και προτείνεται, 
κυρίως, για εγκαταλελειμμένα παιδιά ή παιδιά που παραμένουν στα Νοσοκομεία 
κατόπιν Εισαγγελικών εντολών, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή τους σε 
ιδρυματικούς χώρους.

Στην βραχυπρόθεσμη αναδοχή, η τοποθέτηση του παιδιού συνήθως διαρκεί από 
μερικές εβδομάδες έως λίγους μήνες και προτείνεται σε μια προσπάθεια υποστήρι-
ξης της βιολογικής οικογένειας (για την αντιμετώπιση π.χ. μιας παροδικής κρίσης). 

Στην μεσοπρόθεσμη αναδοχή, η τοποθέτηση του παιδιού συνήθως διαρκεί από ένα  
έως  δύο χρόνια. 

Στην μακροχρόνια αναδοχή, η τοποθέτηση του παιδιού μπορεί να διαρκέσει έως 
και την ενηλικίωσή του.

Στην επαγγελματική αναδοχή που θεσμοθετήθηκε με Ν. 4538/2018 τοποθετού-
νται παιδιά με αναπηρία.

Στην αναδοχή με ιδιωτική σύμβαση, η βιολογική οικογένεια υπογράφει σύμβαση 
με ανάδοχη οικογένεια που έχει αξιολογηθεί και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 
4538/2018, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενό-
τητας ή την Κοινωνική Υπηρεσία των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέ-
ρειάς της. 

**Στον Νόμο 4538/2018 συμπεριλήφθηκε επίσης η αναδοχή ως μέτρο που επο-
πτεύεται από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.  

3) Τυπικές προϋποθέσεις Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων (Υ.Α.Γ.):

Σύμφωνα με τον Ν. 4538/2018 Υ.Α.Γ. μπορούν να γίνουν:

-Οικογένειες με ή χωρίς παιδιά 

-Μεμονωμένα άτομα (άγαμα, διεζευγμένα ή σε χηρεία) 

-Άτομα με σύμφωνο συμβίωσης (ομόφυλα ή ετερόφυλα) 

-Άτομα που δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και δεν τους έχει αφαιρε-
θεί η γονική μέριμνα 

-Άτομα που έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα οικονομικής δυνατότητας για τη 
διατροφή, ιατρική περίθαλψη και εκπαίδευση των παιδιών.

-Άτομα που είναι κλινικά υγιή και δεν πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα ή  προβλή-
ματα ψυχικής υγείας 

-Άτομα που πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια (25-75 ετών).
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Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση των Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων (ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα  
www.anynet.gr).

2. Αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πρόσφατα Πιστοποιητικά Υγείας των ενδιαφερόμενων  για αναδοχή προσώπων 
(εκδοθέντα από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ΤΟ.Μ.Υ. ή Κέντρο Υγείας). 

 α) απαιτείται βεβαίωση/γνωμάτευση παθολόγου (εκδίδεται βάσει ακτινο-
γραφίας θώρακος, εξετάσεων HIV, ηπατίτιδας Β και C, VDRL) που θα αναφέρει ότι 
οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς δεν πάσχουν από λοιμώδες-μεταδοτικό νόσημα και 
είναι κλινικά υγιείς.

 β) βεβαίωση ψυχιάτρου, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδο-
χος γονέας δεν πάσχει από ψυχικό νόσημα και τον λόγο για τον οποίο χορηγείται.

Τα πιστοποιητικά (παθολόγου και ψυχιάτρου) θα πρέπει να φέρουν επικολλημένη 
φωτογραφία των Υ.Α.Γ. που σφραγίζεται με στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκομείου.

4. Πρόσφατο Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου για τους Υ.Α.Γ. (αναζητάται από την 
υπηρεσία μας). 

5. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση των Υ.Α.Γ.  (εκδίδεται 
από το Πρωτοδικείο του τόπου διαμονής των υποψηφίων  ή από το www.gov.gr).

6. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής για το μη φυγόποινο ή φυγόδικο των Υ.Α.Γ. 
(εκδίδεται από το Πρωτοδικείο του τόπου διαμονής των υποψηφίων). 

7. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίω-
ξη για τα αδικήματα που επισύρουν έκπτωση της γονικής μέριμνας (αναζητάται από 
την υπηρεσία μας).

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η σύνθεση 
της οικογένειας και το έτος γέννησης των μελών της (εκδίδεται  από το Δημοτολό-
γιο, το ΚΕΠ ή το www.gov.gr).

9. Εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των τριών τελευταίων χρόνων και βεβαιώ-
σεις αποδοχών, εάν προκύπτει για μισθωτούς υπαλλήλους. 

10. Ε9  των Υ.Α.Γ.

Υ.Γ. Όποιο άλλο δικαιολογητικό προκύψει κατά τη γνώμη του κοινωνικού λειτουρ-
γού στη διάρκεια της συνεργασίας. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά σκανάρονται και επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα www.anynet.gr.
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Σημαντική παρατήρηση

Αν με τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς συνοικούν κι άλλα ανήλικα ή ενήλικα 
μέλη, απαιτούνται και γι’ αυτά τα παραπάνω δικαιολογητικά (που αφορούν το πι-
στοποιητικό υγείας, το πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης, το αντίγραφο της 
Α.Τ., το ποινικό μητρώο και την βεβαίωση εισαγγελικής αρχής). 

**Σε περίπτωση δυσκολίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία μας.

4) Ουσιαστικές προϋποθέσεις Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων (Υ.Α.Γ.) :

Η αναδοχή ως επανορθωτικός θεσμός αναζητά αναδόχους που: 

- διαθέτουν μια μεγάλη αγκαλιά σε συνδυασμό με υπομονή, κατανόηση, σταθερό-
τητα, ευελιξία.

- παρέχουν συναισθηματική στήριξη, ασφάλεια, θετικές εμπειρίες οικογενειακής 
ζωής. 

- αναπτύσσουν στο παιδί το αίσθημα πως αξίζει και προωθούν την εξέλιξη των 
δυνατοτήτων του.

- σέβονται και δέχονται ταυτότητα, θρησκεία, φυλή, γλώσσα  και κάθε ιδιαίτερη 
ανάγκη του.

- σέβονται την βιολογική του οικογένεια και διευκολύνουν την επικοινωνία του 
παιδιού με τους βιολογικούς του γονείς. 

- γίνονται οι επανορθωτές της τραυματικής εμπειρίας του παιδιού.  

- συνεργάζονται με τον κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο για το συμφέρον του 
παιδιού.

5) Διαδικασία: 

Με τον Ν. 4538/2018 οι πολίτες που ενδιαφέρονται να γίνουν ανάδοχοι γο-
νείς μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στην πλατφόρμα  
www.anynet.gr.

H αίτηση που υποβάλλουν ισχύει για ανηλίκους που διαβιούν σε Δομές παιδιών 
(κρατικές, ιδιωτικές, εκκλησιαστικές) σε όλη την Ελλάδα (δεν απαιτείται πλέον ξε-
χωριστή αίτηση ανά Δομή).

Αφού υποβάλλουν τα δικαιολογητικά και την αίτησή τους, ξεκινά η συνεργασία τους 
με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή των Κέντρων Κοινω-
νικής Πρόνοιας των Περιφερειών τους.

Η συνεργασία αυτή σύμφωνα με τον Ν. 4538/2018 διαρκεί από την ημερομηνία 
ανάθεσής της σε κοινωνικό λειτουργό για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Κατά την διάρκειά της, οι Υ.Α.Γ. συνεργάζονται με κοινωνικούς λειτουργούς & ψυ-
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χολόγους, προκειμένου, να διαπιστωθεί αν πληρούν τόσο τις τυπικές όσο και τις 
ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανάληψη του ρόλου του αναδόχου γονέα. 

Μετά τη θετική έκβαση της συνεργασίας, ακολουθεί επιμορφωτικό πρόγραμμα δι-
άρκειας 30 ωρών με θεματικές ενότητες, που στόχο έχουν την κατάλληλη προε-
τοιμασία των Υ.Α.Γ.

Με το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος οι Υ.Α.Γ. λαμβάνουν τη σχετική βε-
βαίωση παρακολούθησης και εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ανα-
δόχων Γονέων (Ε.Μ.Υ.Α.Γ.) που τηρεί το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΕΚΚΑ).

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει την έναρξη της σύνδεσης με ανήλικο.

Όταν αυτή προκύψει, ακολουθεί συνεργασία των Κοινωνικών Υπηρεσιών (ανη-
λίκου & Υ.Α.Γ.) καθώς και περίοδος προσαρμογής ανάμεσα στους Υ.Α.Γ. και το 
ανήλικο παιδί, στο χώρο των Δομών (κρατικών,  ιδιωτικών ή εκκλησιαστικών) δι-
άρκειας 15 έως 30 ημερών περίπου, εκτός αν κριθεί απαραίτητο επιπλέον χρόνος 
προσαρμογής. 

Σε περίπτωση ομαλής προσαρμογής του ανηλίκου και των Υ.Α.Γ., το ανήλικο πλέον 
τοποθετείται στην ανάδοχη οικογένεια, αφού υπογραφεί μεταξύ των Υ.Α.Γ. και των 
Δομών, σύμβαση αναδοχής και ακολουθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασί-
ες.

6) Επιμορφωτικά προγράμματα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων (Y.A.Γ):

Όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με τον Ν. 4538/2018 είναι υποχρεωτική η εκπαί-
δευση των Υ.Α.Γ. 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες, οι οποίες υλο-
ποιούνται σε συνεργασία με έμπειρους και ειδικευμένους με τη θεματολογία ειση-
γητές, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία των Υ.Α.Γ. (ΦΕΚ 4489/Β΄/11-10-
2018).

Οι θεματικές ενότητες αφορούν:

- Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Ο χάρτης 
δικαιωμάτων των παιδιών.

 - Προσδοκίες αναδόχων γονέων. Οι βασικές ανάγκες των παιδιών για την ανά-
πτυξή τους. Σωματική και ψυχική ανάπτυξη βρέφους, νηπίου, παιδιού και εφήβου.

- Οι αντιξοότητες στη ζωή της οικογένειας και οι επιπτώσεις τους. Ζητήματα παρα-
μέλησης, εγκατάλειψης και αποχωρισμού. Αποτυπώσεις επώδυνων εμπειριών και 
μετά-τραυματικού άγχους στη συμπεριφορά των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες.
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- Μηχανισμοί προστασίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης.

- Φροντίδα παιδιών με αυξημένες ανάγκες, ιδίως υγείας, αναπηρίας, εμπειρίας κα-
κοποίησης, παραβατικότητας κ.λπ. Διαπολιτισμικά ζητήματα.

- Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας παιδιού και ανάδοχων γονέων με 
την οικογένεια προέλευσής του. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ανάδοχης οικο-
γένειας.

- Κατανόηση του γονεϊκού ρόλου και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων 
στο οικογενειακό περιβάλλον και ενδυνάμωση των σχέσεων με τα μέλη της οικο-
γένειας. Η προοπτική της σχέσης του παιδιού με την ανάδοχη οικογένεια. Η υπο-
στήριξη της ανάδοχης οικογένειας από τον Φορέα Εποπτείας και από το δίκτυο των 
κοινωνικών υπηρεσιών.

**Τα επιμορφωτικά προγράμματα διενεργούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες 
ή τα Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας δια ζώσης ή διαδικτυακά. Στην τελευταία περίπτωση η 
παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και από άλλη Π.Ε ή Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας. Στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.Α. αναφέ-
ρονται τα επιμορφωτικά προγράμματα που διενεργούνται σε όλη την Ελλάδα  ανά 
τρίμηνο.

7) Ρόλος των Κοινωνικών Υπηρεσιών(Κ.Υ.): 

Όπως αναφέρθηκε οι Κ.Υ. αποτελούν κομβικό κομμάτι της διαδικασίας και υλοποί-
ησης των αναδοχών. Ο ρόλος τους είναι υποστηρικτικός, καθοδηγητικός και εστια-
σμένος στην αξιολόγηση, προετοιμασία & εποπτεία του θεσμού, δημιουργώντας τις 
κατάλληλες συνθήκες συνεργασίας και βοηθώντας τους Υ.Α.Γ. να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις της αναδοχής.

Οι κυριότερες  προκλήσεις είναι: 

Η αποδοχή  και ο σεβασμός του παιδιού, των ιδιαίτερων αναγκών του, ο σεβασμός 
προς την βιολογική του οικογένεια και η διευκόλυνση της επικοινωνίας, καθώς και 
η διαχείριση των συναισθημάτων του αποχωρισμού, όταν το παιδί επιστρέψει στην 
βιολογική του οικογένεια.

Συγκεκριμένα οι Κ.Υ. συνεργάζονται με τους Υ.Α.Γ. προκειμένου  να υπάρξει μια 
σωστή και ουσιαστική ενημέρωση για τον θεσμό της αναδοχής, τις δυσκολίες και 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν, ακολουθεί η αξιολόγηση των υποψηφίων στο 
πλαίσιο μιας καλής συνεργασίας για το συμφέρον του παιδιού και  η εποπτεία μετά 
την τοποθέτηση, για όσο διάστημα διαρκέσει η αναδοχή, για την αντιμετώπιση των 
όποιων δυσκολιών προκύψουν. 
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Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία με το ίδιο το παιδί ξεκινώντας από το κατάλλη-
λο ταίριασμα ανάδοχου γονέα-παιδιού που αποτελεί το κλειδί μιας πετυχημένης 
αναδοχής, την υποστήριξη του παιδιού μετά την τοποθέτηση, εστιάζοντας στις ανά-
γκες του και τις πιθανές παρεμβάσεις στο οικογενειακό, εκπαιδευτικό ή κοινωνικό 
περιβάλλον του.

Με την βιολογική οικογένεια υπάρχει συνεργασία που αφορά τα θέματα επικοινω-
νίας με το παιδί και την ενημέρωσή τους σχετικά με την διαβίωση του παιδιού στην 
ανάδοχη οικογένεια.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων διαθέτουν εξειδικευμένο 
προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους) που αναλαμβάνει  να διαχει-
ριστεί  όλα τα θέματα που αφορούν τον θεσμό της αναδοχής (αξιολόγηση, συμβου-
λευτική κλπ.).

8) Πιθανές ερωτήσεις για την αναδοχή

1. Ποια παιδιά μπορούν να γίνουν ανάδοχα; 

Σε αναδοχή μπορεί να τοποθετηθούν: 

-παιδιά που η οικογένειά τους βρίσκεται σε περίοδο κρίσης (π.χ. σοβαρά περιστατι-
κά ενδοοικογενειακής βίας, εθισμός σε ουσίες, ψυχικές ασθένειες κλπ.).

-παιδιά που έχουν υποστεί σοβαρή παραμέληση.

-παιδιά που έχουν κακοποιηθεί (σωματικά, ψυχικά η σεξουαλικά).

-παιδιά με αναπηρίες.

-παιδιά με παραβατική συμπεριφορά.

2. Γιατί να δεθώ με ένα παιδί αφού θα επιστρέψει στην οικογένεια του;

Αναδοχή σημαίνει προσφορά αγάπης, φροντίδας, και ασφάλειας σε ένα παιδί που 
το χρειάζεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το κίνητρο για Αναδοχή δεν 
είναι η χρηματική ανταμοιβή, ούτε όμως και η φιλανθρωπία. 

Για να φροντίσετε το παιδί του άλλου πρέπει να έχετε εμβαθύνει, να είστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσετε το μέγεθος των προβλημάτων της ανατροφής ενός παιδιού γενικά. 
Το παιδί θα σας  εξουθενώσει αλλά και θα σας αγαπήσει, θα νιώσει τη ζεστασιά που 
χρειάζεται αν την προσφέρετε απλόχερα. Μόνη ανταμοιβή σας το χαμόγελο και η 
καλή πορεία του παιδιού, όπως και η αίσθηση της πληρότητας από το συναισθημα-
τικό σας δόσιμο. 

Αν αποφασίσετε να γίνετε ανάδοχος γονέας θα εντάξετε στο λεξιλόγιό σας τις λέ-
ξεις, φροντίζω, στηρίζω, αποδέχομαι, ανοίγω τον εαυτό μου, σε ένα οποιοδήποτε 
παιδί.
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3. Ποια η σχέση του παιδιού με την βιολογική οικογένειά του;

Με την αναδοχή ΔΕΝ αποκόπτεται το παιδί από την βιολογική του οικογένεια, εκτός 
αν συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού. 

Η επικοινωνία πραγματοποιείται με την επίβλεψη των κοιν. υπηρεσιών. 

4. Ποια η σχέση της ανάδοχης οικογένειας με την βιολογική οικογένεια;

Με βάση τα δεδομένα κάθε τοποθέτησης καθορίζεται και ο τρόπος επικοινωνίας της 
ανάδοχης με την βιολογική οικογένεια. 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάδοχη οικογένεια οφείλει να λειτουργεί υποστηρικτικά 
προς την βιολογική οικογένεια (εκτός ιδιαίτερων συνθηκών που τίθεται το παιδί 
σε κίνδυνο).

5. Ποιες οι διευκολύνσεις της αναδοχής;

Σύμφωνα με τον νόμο 4538/2018 οι διευκολύνσεις της αναδοχής περιλαμβάνουν: 

Α) Άδειες. Οι ανάδοχοι γονείς δικαιούνται τις ίδιες άδειες, που αφορούν στη φρο-
ντίδα και ανατροφή του ανηλίκου, με τους βιολογικούς  γονείς, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της αναδοχής. 

Β) Ασφάλιση. Ο ανήλικος που τοποθετείται σε ανάδοχο γονέα και για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά από τον ασφαλιστικό 
φορέα του αναδόχου γονέα. Σε περίπτωση έλλειψης ασφάλισης αυτού, ο ανήλικος 
καλύπτεται υγειονομικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στην υγειονομική 
κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Γ) Επίδομα. Στους ανάδοχους που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ή με σύμβα-
ση ή με εισαγγελική διάταξη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, παρέ-
χεται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ανηλίκου.

Δ) Προτεραιότητα. Οι ανήλικοι που τοποθετούνται σε ανάδοχο γονέα με οποιονδή-
ποτε τρόπο, εγγράφονται κατά προτεραιότητα και φοιτούν δωρεάν στους παιδικούς 
και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αρμοδιότητας των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. του τόπου 
κατοικίας των αναδόχων γονέων. Επίσης, φιλοξενούνται, κατά προτεραιότητα, στις 
παιδικές εξοχές και τα κέντρα οικογενειακών διακοπών που λειτουργούν στο πλαί-
σιο του κρατικού προγράμματος. Ανάλογη εφαρμογή έχουν οι ανωτέρω ρυθμίσεις 
για την κατά προτεραιότητα φιλοξενία των ανηλίκων σε εξοχές και όταν οι ανήλικοι 
φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε φοιτητικές εστίες στην περίπτωση 
σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους το καθεστώς αναδοχής 
διατηρείται.
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6. Έχω κάποια οικονομική επιβάρυνση από τη συνεργασία μου με τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες; 

Όχι, όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 

7. Ποιες είναι οι υπηρεσίες αξιολόγησης για την εγγραφή μου στο Εθνικό Μη-
τρώο Υποψηφίων Αναδόχων;

Τα Τμήματα Κοιν. Αλληλεγγύης των Π.Ε. των Διευθύνσεων Δημ. Υγείας και Κοιν. 
Μέριμνας ή τα Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας των Περιφερειών. 

8. Αν είμαι ανάδοχος γονέας μπορώ να γίνω και θετός; 

Φυσικά επιτρέπεται η συμμετοχή και στους δύο θεσμούς, με διαφορετικές αιτήσεις 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.anynet.gr. 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αιτηθούν και στους δύο θεσμούς ακολουθούν τη 
διαδικασία αξιολόγησής τους, όπως περιγράφηκε παραπάνω, αλλά συμμετέχουν 
στα επιμορφωτικά προγράμματα και των δύο θεσμών.

9. Αναδοχή και υιοθεσία είναι ίδιοι θεσμοί;

Οι θεσμοί είναι διαφορετικοί. Έχουν, όμως, ως επίκεντρο και γνώμονα το πραγμα-
τικό συμφέρον του παιδιού και τη μοναδική ευκαιρία να μεγαλώσει ένα παιδί σε 
οικογενειακό περιβάλλον αντί σε μια Δομή.

Συγκεκριμένα: 

- Στην αναδοχή το παιδί τοποθετείται προσωρινά στην ανάδοχη οικογένεια.–Στην 
υιοθεσία η τοποθέτηση είναι μόνιμη. 

- Στην αναδοχή το παιδί διατηρεί την επικοινωνία με την βιολογική του οικογέ-
νεια.–Στην υιοθεσία αποκόπτεται πλήρως από το βιολογικό του περιβάλλον.

- Στην αναδοχή το παιδί διατηρεί το ονοματεπώνυμό του.-Στην υιοθεσία λαμβάνει 
το επώνυμο των θετών γονέων.

- Στην αναδοχή οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν την πραγματική φροντίδα ή την επιμέ-
λεια του παιδιού.-Στην υιοθεσία οι θετοί γονείς αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την 
γονική του μέριμνα.

- Στην αναδοχή η βιολογική οικογένεια διατηρεί τα γονικά της δικαιώματα.- Στην 
υιοθεσία χάνει κάθε δικαίωμα. 

- Στην αναδοχή το παιδί δεν έχει δικαίωμα στην περιουσιακή κατάσταση των ανα-
δόχων γονέων.-Στην υιοθεσία έχει δικαίωμα στην περιουσιακή κατάσταση των 
θετών γονέων.
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 ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 

Η δυνατότητα του παιδιού να αναπτυχθεί μέσα στο ευεργετικό οικογενειακό πε-
ριβάλλον.

10) Μπορώ να γίνω ανάδοχος γονέας  για αδελφάκια;

Φυσικά και αποτελεί μέλημα των κοιν. υπηρεσιών να μην χωρίζονται τα αδέρφια. 

11) Σε περίπτωση που η αίτησή μου απορριφθεί, τι μπορεί να γίνει; 

Σε αυτήν την περίπτωση , μπορείτε μετά από τρία χρόνια να υποβάλλετε εκ νέου 
δικαιολογητικά και να επαναξιολογηθείτε .

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ

Το ανάδοχο παιδί :

■  Έχει ανάγκη από αγάπη.

■ Χρειάζεται κατανόηση για τις ανάγκες του που μπορεί να είναι διαφορετικές ή 
περισσότερες από εκείνες των βιολογικών παιδιών.

■  Έχει ανάγκη από παραδοχή των αδυναμιών του.

■  Έχει ανάγκη από παραδοχή της καταγωγής του.

■ Φέρνει μαζί του τις βιολογικές καταβολές του που διαφέρουν από εκείνες των 
ανάδοχων γονιών.

■ Χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες του, περίοδος που μπορεί 
να είναι δύσκολη και για το ίδιο και για τους ανάδοχους γονείς του.

■ Φέρνει αλλαγές στον τρόπο ζωής της ανάδοχης οικογένειας.

■ Φέρνει ευτυχία αλλά και υποχρεώσεις και πιθανόν προβλήματα.

■ Έχει δικαίωμα και ανάγκη να επικοινωνεί με την βιολογική του οικογένεια.

9) Πραγματικά αποσπάσματα από εμπειρίες Αναδοχής 

«Οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στην ζωή σου είναι εκείνοι που σε μεγάλωσαν. 
Οποιοσδήποτε μπορεί να γεννήσει ένα παιδί αλλά δεν μπορεί ο καθένας να μεγα-

λώσει ένα παιδί» (Ανάδοχο παιδί).

«Είχα μια μαμά Ελένη, τώρα έχω εσένα Νίκη, δεν σε λέω μαμά αλλά με αγαπάς, 
όπως οι μαμάδες που βλέπω στο σχολείο. Με χαϊδεύεις, με αγαπάς, μου δίνεις το 

φαγητό μου. Δεν κλαίω πια τα βράδια. Σε αγαπώ Νίκη». (Λόγια μικρού ανάδοχου 
παιδιού). 
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«Οι ανάδοχοι γονείς δεν περιμένουν επιβραβεύσεις. Έχουν την δική τους φιλο-
σοφία ζωής που πιστεύουν ότι μπορούν να δώσουν ποιότητα ζωής σε κάθε παιδί 
όποιο και αν είναι αυτό, μια αγκαλιά, ώστε να μπορούν αυτόνομα να ζήσουν ως 

ενήλικες. Αναδοχή είναι μια πραγματικά δυνατή εμπειρία ζωής».

 (Λόγια ανάδοχου γονέα).
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Μέρος Β
ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Ο θεσμός της υιοθεσίας έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Η υιοθεσία στην Ελλάδα 
αρχίζει  να θεωρείται ως υπηρεσία παιδικής προστασίας που στόχο έχει την εξα-
σφάλιση του συμφέροντος του παιδιού, αναγνωρίζοντας πρωτίστως το γεγονός 
της ψυχοκινητικής και πνευματικής του ανάπτυξης μέσα σε οικογενειακό περιβάλ-
λον και δευτερευόντως την ικανοποίηση των υποψηφίων θετών γονέων. 

Έχει  χαρακτήρα καθαρά παιδοκεντρικό ιδίως μετά τη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμά-
των του παιδιού που κυρώθηκε και στην χώρα μας με το Ν. 2101/1992. 

Ο Νόμος 4538/2018 που ρυθμίζει σήμερα τα θέματα περί υιοθεσίας διατηρεί τα 
καινοτόμα στοιχεία του Ν. 2447/1996, σύμφωνα με τον οποίο μπορούσαν και 
μόνα άτομα να υιοθετήσουν, αλλά και για πρώτη φορά είχαν δυνατότητα αναζήτη-
σης ριζών μετά την ενηλικίωση τα θετά άτομα.

Παράλληλα προσθέτει την ασφαλιστική δικλείδα που αφορά τις ιδιωτικές υιοθεσί-
ες, οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν οι υποψήφιοι θετοί γονείς δεν 
είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων. 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων διαθέτουν εξειδικευμένο 
προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους) που αναλαμβάνει  να διαχει-
ριστεί  όλα τα θέματα που αφορούν τον θεσμό της υιοθεσίας (αξιολόγηση, συμβου-
λευτική, αναζήτηση ριζών). 

1) Τι είναι Υιοθεσία  

Η υιοθεσία είναι μια νομική πράξη που κατοχυρώνεται από τον Ν. 4538/2018 και 
τον Ν. 2447/1996, κατά την οποία το θετό παιδί απολαμβάνει όλα τα προνόμια 
και δικαιώματα του βιολογικού παιδιού, όπως και τις υποχρεώσεις αλλά και η θετή 
οικογένεια έχει τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι σε αυτό, σα να ήταν βιολογικό παιδί 
της. 

Με την υιοθεσία αλλάζει η νομική ταυτότητα του παιδιού, το οποίο πλέον λαμβάνει 
το επώνυμο των θετών γονέων και αποκόπτεται, πλήρως, από την βιολογική του 
οικογένεια. 

Η υιοθεσία είναι αμετάκλητη νομική πράξη και λύνεται σε εξαιρετικά σπάνιες πε-
ριπτώσεις, όπως: έκπτωση του θετού γονέα από την άσκηση γονικής μέριμνας ή 
συναινετική λύση και των δύο εμπλεκόμενων μερών, κατόπιν ενηλικίωσης του παι-
διού και πάντα με απόφαση του Δικαστηρίου. 
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2) Είδη υιοθεσίας 
■ Υιοθεσία μέσω του Εθνικού Μητρώου

Σύμφωνα με τον Νόμο 4538/2018 δημιουργήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Κοιν. Αλ-
ληλεγγύης  (Ε.Κ.Κ.Α.) μητρώο ανηλίκων  που περιλαμβάνει τους ανηλίκους, που 
προορίζονται για υιοθεσία  και διαβιούν σε Δομές. 

Επίσης, δημιουργήθηκε Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων στο οποίο εντάσσο-
νται οι υποψήφιοι Θετοί Γονείς  από όλη την Ελλάδα που έχουν κριθεί κατάλληλοι 
για την ανάληψη του γονικού ρόλου και έχουν λάβει βεβαίωση παρακολούθησης 
του σχετικού επιμορφωτικού προγράμματος (διάρκειας 30 ωρών). Μέσω των δύο 
μητρώων πραγματοποιείται η σύνδεση  ανηλίκου–υποψηφίου θετού γονέα (βλ. δι-
αδικασία). 
■ Διακρατική Υιοθεσία

Με τον όρο Διακρατική Υιοθεσία εννοούμε την υιοθεσία ενός παιδιού με τη συνήθη 
διαμονή του σε Συμβαλλόμενο Κράτος (το κράτος προέλευσης) από συζύγους ή 
από ένα πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος 
(το κράτος υποδοχής). Οι υποψήφιοι θετοί γονείς μπορούν να υποβάλλουν το αίτη-
μά τους για υιοθεσία παιδιού σε κράτος της επιλογής τους. 

Υπάρχουν κράτη που περιλαμβάνονται στη «Σύμβαση της Χάγης για την προστασία 
των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη Διακρατική Υιοθεσία» και κράτη που 
δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτή, καθώς δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης, 
επιτρέπουν όμως τη Διακρατική Υιοθεσία και σέβονται τις αρχές και τη δεοντολογία 
της Σύμβασης. Ανάλογα με τη χώρα που οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα επιλέξουν να 
απευθυνθούν, θα ακολουθήσουν και συγκεκριμένη διαδικασία.

Η λίστα των χωρών στις οποίες έχει ισχύ η Σύμβαση της Χάγης ή των χωρών που 
πρόκειται να εισχωρήσουν σ’ αυτή, μπορεί να αναζητηθεί από την επίσημη ιστοσε-
λίδα της Χάγης: HCCH, www.hcch.net (The Apostille Section). 

Η πραγματοποίηση των διακρατικών υιοθεσιών γίνεται από τις εξής αναγνωρισμέ-
νες, ως εξειδικευμένες υπηρεσίες, για τη διενέργεια διακρατικών υιοθεσιών:

1. τις Διευθύνσεις  Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών.

2. τον Ελληνικό Κλάδο της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, με έδρα την Αθήνα.

3. τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών.

4. τα Δημοτικά Βρεφοκομεία.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες Υπηρεσίες, 3 και 4, αναφέρονται μόνο για τα παιδιά 
που έχουν υπό την προστασία τους και τα οποία αποδεδειγμένα δεν μπορούν να 
υιοθετηθούν στο εσωτερικό της χώρας μας.



-18- -19-

■ Ιδιωτική υιοθεσία

Στην ιδιωτική υιοθεσία η βιολογική οικογένεια επιλέγει η ίδια συγκεκριμένη οι-
κογένεια για να αναλάβει την φροντίδα του παιδιού της. Η πρόθεση και των δύο 
μερών δηλώνεται στην κοινωνική υπηρεσία της περιφερειακής τους Ενότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

α. Οι Υ.Θ.Γ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να είναι  πλέον εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο 
Υ.Θ.Γ.

β. Σε αυτή την περίπτωση οι Υποψήφιοι Θετοί Γονείς πρέπει να είναι πολύ προ-
σεκτικοί και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται  να υπάρξει οποιαδήποτε χρη-
ματική συναλλαγή που επιφέρει και ποινικές ευθύνες. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ.

3) Τυπικές προϋποθέσεις υποψηφίων θετών γονέων(Υ.Θ.Γ.)

Σύμφωνα με τον Ν. 4538/2018 Υ.Θ.Γ  μπορούν να γίνουν: 

- οικογένειες με ή χωρίς παιδιά.

- μεμονωμένα άτομα (άγαμα, διεζευγμένα, ή σε χηρεία).

- άτομα που δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και δεν τους έχει αφαιρε-
θεί η γονική μέριμνα.

- άτομα που έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα οικονομικής δυνατότητας, για την 
διατροφή, ιατρικής περίθαλψης και εκπαίδευσης των παιδιών. 

- άτομα που είναι κλινικά υγιή και δεν πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα ή  προβλή-
ματα ψυχικής υγείας.

- άτομα που πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια (30-60 ετών).

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση των Υ.Θ.Γ. (ηλεκτρονικά  στην πλατφόρμα www.anynet.gr).

2. Αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πρόσφατα Πιστοποιητικά Υγείας των Υ.Θ.Γ.  (εκδοθέντα από Δημόσιο Νοσοκο-
μείο ή ΤΟ.Μ.Υ. ή Κέντρο Υγείας).

α) απαιτείται βεβαίωση/γνωμάτευση παθολόγου (εκδίδεται βάσει ακτινογραφίας 
θώρακος, εξετάσεων HIV, ηπατίτιδας Β και C, VDRL) που θα αναφέρει ότι οι Υ.Θ.Γ.  
δεν πάσχουν από λοιμώδες-μεταδοτικό νόσημα  και είναι κλινικά υγιείς.

β) βεβαίωση ψυχιάτρου από την οποία προκύπτει ότι ο Υ.Θ.Γ. δεν πάσχει από ψυχι-
κό νόσημα και τον λόγο για τον οποίο χορηγείται.

Τα πιστοποιητικά (παθολόγου και ψυχιάτρου) θα πρέπει να φέρουν επικολλημένη 



-20- -21-

φωτογραφία των Υ.Θ.Γ. σφραγισμένη  με στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκομείου.

4. Πρόσφατο Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου για τους Υ.Θ.Γ.  (αναζητάται από την 
υπηρεσία μας). 

5. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση για τους Υ.Θ.Γ. (Εκδί-
δεται από το Πρωτοδικείο της Περιφέρειας τους ή από το www.gov.gr).

6. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής για το μη φυγόποινο ή φυγόδικο των Υ.Θ.Γ.  
(εκδίδεται  από  το Πρωτοδικείο της Περιφέρειας τους).

7. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίω-
ξη για τα αδικήματα που επισύρουν έκπτωση της γονικής μέριμνας (αναζητάται από 
την υπηρεσία μας).

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η σύνθεση 
της οικογένειας και το έτος γέννησης των μελών της (αναζητάται από το Δημοτολό-
γιο, το ΚΕΠ ή το www.gov.gr).

9. Εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των τριών τελευταίων χρόνων και βεβαιώ-
σεις αποδοχών, εάν προκύπτει για μισθωτούς υπαλλήλους. 

10. Ε9 των Υ.Θ.Γ.

Υ.Γ. Όποιο άλλο δικαιολογητικό προκύψει κατά τη γνώμη του κοινωνικού λειτουρ-
γού στη διάρκεια της συνεργασίας. 

Σημαντική Παρατήρηση  

Αν με τους υποψήφιους θετούς γονείς συνοικούν κι άλλα ανήλικα ή ενήλικα μέλη, 
απαιτούνται και γι’ αυτά,  τα παραπάνω δικαιολογητικά (που αφορούν το πιστοποιη-
τικό υγείας, το πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης, το αντίγραφο της Α.Τ., το 
ποινικό μητρώο και την βεβαίωση εισαγγελικής αρχής ) 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά σκανάρονται και επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα www.anynet.gr. 

**Σε περίπτωση δυσκολίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία μας.

4) Ουσιαστικές προϋποθέσεις υποψηφίων θετών γονέων(Υ.Θ.Γ.)

Η υιοθεσία ως επανορθωτικός θεσμός αναζητά θετούς γονείς  που: 

-  διαθέτουν μια μεγάλη αγκαλιά σε συνδυασμό με υπομονή, κατανόηση, σταθερό-
τητα, ευελιξία

- παρέχουν συναισθηματική στήριξη, ασφάλεια, θετικές εμπειρίες οικογενειακής 
ζωής

- αναπτύσσουν στο παιδί το αίσθημα πως αξίζει και προωθούν την εξέλιξη των 
δυνατοτήτων του
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- σέβονται και δέχονται ταυτότητα, θρησκεία, φυλή, γλώσσα και κάθε ιδιαίτερη 
ανάγκη του

-  γίνονται οι επανορθωτές της τραυματικής εμπειρίας του παιδιού

- ενημερώνουν οι ίδιοι το παιδί για την αλήθεια της ζωής του και παραμένουν αρω-
γοί σε περίπτωση αναζήτησης ριζών

- συνεργάζονται με τον κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο για το συμφέρον του 
παιδιού.

5) Διαδικασία 

Με τον Ν. 4538/2018 οι πολίτες που ενδιαφέρονται να γίνουν θετοί γονείς μπο-
ρούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση τους στην πλατφόρμα www.anynet.gr  
(εκτός των αιτήσεων των διακρατικών υιοθεσιών) 

H αίτησή τους ισχύει για όλες τις Δομές ανηλίκων (κρατικές, ιδιωτικές, εκκλησια-
στικές) σε όλη την Ελλάδα (δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση σε κάθε δομή). 

Αφού υποβάλλουν τα δικαιολογητικά και την αίτησή τους ξεκινά η συνεργασία τους 
με τις κοιν. υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή των Κέντρων Κοιν. Πρόνοι-
ας των Περιφερειών τους.

Η συνεργασία αυτή σύμφωνα με τον Ν. 4538/2018 διαρκεί από την ημερομηνία 
ανάθεσής της σε κοινωνικό λειτουργό έως έξι (6) μήνες. Κατά τη διάρκειά της, οι 
Υ.Θ.Γ. συνεργάζονται με κοινωνικούς λειτουργούς & ψυχολόγους προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν πληρούν τόσο τις τυπικές όσο και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την ανάληψη του ρόλου του θετού  γονέα.

Μετά τη θετική έκβαση της συνεργασίας, ακολουθεί επιμορφωτικό πρόγραμμα δι-
άρκειας 30 ωρών με θεματικές ενότητες που στόχο έχουν την κατάλληλη προετοι-
μασία των Υ.Θ.Γ. Με το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος οι Υ.Θ.Γ. λαμβά-
νουν τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης και εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο 
Υποψηφίων Θετών Γονέων (Ε.Μ.Υ.Θ.Γ.) που τηρεί το Εθνικό Κέντρο Κοιν. Αλλη-
λεγγύης (ΕΚΚΑ).

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει την έναρξη της σύνδεσης με ανήλικο.

Όταν αυτή προκύψει ακολουθεί συνεργασία των Κ.Υ. (ανηλίκου & Υ.Θ.Γ.) καθώς 
και περίοδος προσαρμογής στον χώρο των Δομών (κρατικών, ιδιωτικών, εκκλη-
σιαστικών), διάρκειας 15 έως 30 ημερών περίπου,  εκτός αν κριθεί απαραίτητο 
επιπλέον χρόνος προσαρμογής.

Σε περίπτωση ομαλής προσαρμογής του ανηλίκου και των Υ.Θ.Γ. το ανήλικο πλέον 
τοποθετείται στη θετή οικογένεια και ακολουθούν οι προβλεπόμενες νομικές δια-
δικασίες. 
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Για τη Διακρατική Υιοθεσία οι τυπικές προϋποθέσεις και η διαδικασία έχει την 
παρακάτω μορφή:    

Α. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση που οι υποψήφιοι θετοί γονείς 
αιτούνται Διακρατική Υιοθεσία παιδιού από χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση 
της Χάγης είναι η εξής:
■ Υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, από τους υποψη-
φίους θετούς γονείς στις παραπάνω αναφερόμενες αναγνωρισμένες Υπηρεσίες. 
Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να δηλώνεται η χώρα προέλευσης του προς υιοθε-
σία τέκνου. Αίτηση μπορεί να κατατεθεί ταυτόχρονα για Διακρατική υιοθεσία, αλλά 
και για Εθνική υιοθεσία και για παραπάνω από μία χώρες.
■ Αξιολόγηση της ετοιμότητας των υποψηφίων θετών γονέων για την ανάληψη της 
φροντίδας ενός παιδιού, μέσω του θεσμού της υιοθεσίας.
■ Σύνταξη Έκθεσης Κοινωνικής Έρευνας και έκδοση Βεβαίωσης Καταλληλόλητας 
των υποψηφίων θετών γονέων.
■ Επικύρωση με τη σφραγίδα Apostille (σφραγίδα της Χάγης) κάθε εγγράφου που 
προσκομίστηκε. 
■ Ετοιμασία του σχετικού φακέλου και διαβίβασή του προς πιστοποιημένο μετα-
φραστή, από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών, για τη μετάφραση όλων των εγγράφων στη γλώσσα της χώρας προέλευσης 
του προς υιοθεσία τέκνου.
■ Διαβίβαση του πλήρους φακέλου στην Κεντρική Αρχή Υιοθεσιών της  χώρας προ-
έλευσης του προς υιοθεσία τέκνου, μέσω του Τμήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Β. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση που οι υποψήφιοι θετοί γονείς 
αιτούνται υιοθεσία παιδιού από χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της 
Χάγης είναι η εξής:
■ Υποβολή της αίτησης από τους υποψηφίους θετούς γονείς στο Προξενείο/Πρε-
σβεία της χώρας προέλευσης του παιδιού, που βρίσκεται στην Ελλάδα. 
■ Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις παραπάνω αναφερόμενες 
αναγνωρισμένες Υπηρεσίες, οι οποίες ενημερώνονται από τις ανωτέρω Προξενι-
κές Αρχές για την ετοιμασία του φακέλου των υποψηφίων θετών γονέων.  
■ Αξιολόγηση της ετοιμότητας των υποψηφίων θετών γονέων για την ανάληψη της 
φροντίδας  ενός παιδιού μέσω του θεσμού της υιοθεσίας.
■ Σύνταξη Έκθεσης Κοινωνικής Έρευνας και έκδοση Βεβαίωσης Καταλληλόλητας 
των υποψηφίων θετών γονέων.
■ Ετοιμασία του σχετικού φακέλου και διαβίβασή του προς πιστοποιημένο μετα-
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φραστή, από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών, για τη μετάφραση όλων των εγγράφων στη γλώσσα της χώρας προέλευσης 
του προς υιοθεσία τέκνου.
■ Διαβίβαση του πλήρους φακέλου στις Προξενικές Αρχές στη χώρα προέλευσής 
του προς υιοθεσία τέκνου από τις παραπάνω αναφερόμενες αναγνωρισμένες Υπη-
ρεσίες. 

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι υποψήφιοι θετοί γονείς μεταβαίνουν στη χώρα 
επιλογής τους, προκειμένου να γνωρίσουν το παιδί που έχει επιλεγεί, να δηλώ-
σουν τη συγκατάθεσή τους ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσί-
ας και να επιτευχθεί η διαδικασία «συνταιριάσματος» ενός παιδιού με τους ίδιους. 

Στη συνέχεια εκδίδεται η δικαστική απόφαση που κηρύττει την υιοθεσία από το 
κράτος προέλευσης του παιδιού. Οι θετοί γονείς παραλαμβάνουν αντίγραφο της 
δικαστικής απόφασης, εκδίδεται το διαβατήριο και η βίζα του παιδιού και οι θετοί 
γονείς μαζί με το παιδί μπορούν να μετακινηθούν στην Ελλάδα.

Τέλος, απαιτείται η αναγνώριση της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης στην Ελλάδα, 
συνήθως στο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας των υποψηφίων θετών γονέων. 

Σε επόμενο χρόνο μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης του παιδιού 
στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.  

Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις θετές 
οικογένειες επί μία τριετία, τουλάχιστον, με επισκέψεις μία φορά το χρόνο ή ανά-
λογα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία του κάθε κράτους για περισσότερα χρόνια, με 
σκοπό την παρακολούθηση της προσαρμογής του παιδιού στο νέο του περιβάλλον 
και την παροχή σχετικών συμβουλών.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της Διακρατικής Υιοθεσίας  είναι 
τα εξής:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

2. Ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις από κρατικό νοσοκομείο και πιο συγκεκρι-
μένα:

α. Βεβαίωση/Γνωμάτευση ιατρού Παθολόγου που εκδίδεται βάσει ακτινογραφίας 
θώρακος, εξέτασης HIV, Ηπατίτιδας B+C, VDRL, στην οποία να αναφέρεται ότι οι 
υποψήφιοι θετοί γονείς δεν πάσχουν από λοιμώδες–μεταδοτικό νόσημα. Στη βε-
βαίωση του παθολόγου αναφέρονται αλλά δεν επισυνάπτονται οι άνω εξετάσεις.

β. Βεβαίωση/Γνωμάτευση ιατρού Ψυχιάτρου από την οποία να προκύπτει ότι οι 
υποψήφιοι θετοί γονείς δεν πάσχουν από ψυχικό νόσημα.

Στις βεβαιώσεις επικολλάται φωτογραφία των Υ.Θ.Γ. , η οποία σφραγίζεται με την 
στρογγυλή σφραγίδα Νοσοκομείου . 
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3. Πιστοποιητικό γέννησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις παραπάνω αναγνω-
ρισμένες υπηρεσίες) 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις πα-
ραπάνω αναγνωρισμένες υπηρεσίες) 

5. Πρωτότυπο Ποινικό Μητρώο «δικαστικής χρήσης» (αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
από τις παραπάνω αναγνωρισμένες υπηρεσίες)

6.  Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολο-
γικού έτους 

7. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του Ν. 4223/2013 (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) του 
τελευταίου φορολογικού έτους.

8. Βεβαίωση αποδοχών και βεβαίωση εργοδότη για μισθωτούς ή ασφαλιστικού 
Φορέα για συνταξιούχους.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, προς την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, 
όπου ο κάθε υποψήφιος θετός γονέας θα δηλώνει:

α. ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος

β. τα τυχόν συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα

γ. ότι αποδέχεται τη συνεργασία με τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες για την πα-
ρακολούθηση του θετού τέκνου

δ. ότι θα ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία για οποιαδήποτε αλλαγή της ταχυδρο-
μικής του διεύθυνσης.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να αναζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τις αρ-
μόδιες αρχές του κράτους προέλευσης του προς υιοθεσία τέκνου, προκειμένου 
να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερα το συμφέρον του παιδιού.

Επίσης ΔΕΝ είναι υποχρεωτικά προς το παρόν τα επιμορφωτικά προγράμματα 
Υποψηφίων Θετών Γονέων. 

6) Επιμορφωτικά προγράμματα Υποψηφίων Θετών Γονέων (Υ.Θ.Γ)

Όπως αναφέρθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4538/2018 είναι υποχρεωτική η εκπαίδευ-
ση των Υ.Θ.Γ. 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες σε συνεργασία με 
έμπειρους και ειδικευμένους με την θεματολογία εισηγητές που πραγματοποιούν 
την επιμόρφωση προγραμμάτων με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία των Υ.Θ.Γ.  
(ΦΕΚ 4489/Β΄/11-10-2018) 

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:
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Θεματική Ενότητα Α: Ο χάρτης δικαιωμάτων των παιδιών. Το θεσμικό πλαίσιο προ-
στασίας των ανηλίκων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Διαδικαστικά και νομικά θέματα.

Θεματική Ενότητα Β: Προσωπικά κίνητρα και προσδοκίες. Στάσεις, αντιλήψεις σε 
σχέση με το θεσμό της υιοθεσίας και την ανατροφή των παιδιών.

Θεματική Ενότητα Γ: Ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών προς υιοθεσία. Οι αντιξοότητες στη 
ζωή της φυσικής οικογένειας και επιπτώσεις τους για γονείς και παιδιά. Μηχανισμοί 
προστασίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης.

Θεματική Ενότητα Δ:  Στάδια σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης των παιδιών. Προ-
σαρμογή στη σχέση και ανάπτυξη ψυχικού δεσμού με το παιδί. Αποδοχή της διαφο-
ρετικότητας.

Θεματική Ενότητα Ε: Το δικαίωμα του παιδιού στην ενημέρωση για την προέλευσή 
του και την υιοθεσία. Ζητήματα ταυτότητας στην υιοθεσία. Πρόσβαση σε εξειδικευ-
μένες υπηρεσίες μετά την υιοθεσία.

Θεματική Ενότητα ΣΤ: Φροντίδα παιδιών με αυξημένες ανάγκες στην υγεία, αναπη-
ρία, με εμπειρία κακοποίησης. 

**Τα επιμορφωτικά προγράμματα διενεργούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες ή 
τα Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας δια ζώσης ή διαδικτυακά. Στην τελευταία περίπτωση η πα-
ρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
από άλλη Π.Ε ή Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας . Στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.Α. αναφέρονται 
τα επιμορφωτικά προγράμματα που διενεργούνται σε όλη την Ελλάδα  ανά τρίμηνο.

7) Ρόλος των Κ.Υ.(Κοινωνικές Υπηρεσίες) 

Όπως αναφέρθηκε, οι Κ.Υ. αποτελούν κομβικό κομμάτι της διαδικασίας και υλο-
ποίησης του θεσμού της υιοθεσίας. Ο ρόλος τους είναι υποστηρικτικός, καθοδη-
γητικός και εστιασμένος στην αξιολόγηση,  προετοιμασία και εποπτεία του θεσμού, 
δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες συνεργασίας και βοηθώντας τους Υ.Θ.Γ. να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της υιοθεσίας.

Οι κυριότερες  προκλήσεις είναι: Η αποδοχή, ο σεβασμός του παιδιού και των ιδιαί-
τερων αναγκών του, ο σεβασμός προς την βιολογική του οικογένεια, η γνώση της 
αλήθειας και η αναζήτηση ριζών μετά την ενηλικίωση.

Συγκεκριμένα, οι Κ.Υ. συνεργάζονται με τους Υ.Θ.Γ. προκειμένου να υπάρξει μια 
σωστή και ουσιαστική ενημέρωση για τον θεσμό της υιοθεσίας, καθώς και αναφο-
ρά  στις δυσκολίες και προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν, ακολουθεί η αξιολό-
γηση των υποψηφίων στο πλαίσιο μιας καλής συνεργασίας για το συμφέρον του 
παιδιού και η παρακολούθηση για τρία χρόνια μετά την τοποθέτηση. 

Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία με το ίδιο το παιδί ξεκινώντας από την κατάλληλη 
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σύνδεση θετού γονέα–παιδιού που αποτελεί το κλειδί μιας πετυχημένης υιοθε-
σίας, την υποστήριξη του παιδιού μετά την τοποθέτηση εστιάζοντας στις ανάγκες 
του και τις πιθανές παρεμβάσεις, στο οικογενειακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
περιβάλλον του, αν χρειαστεί.

Με τη βιολογική οικογένεια υπάρχει συνεργασία σε περίπτωση αναζήτησης ριζών 
μετά την ενηλικίωση του παιδιού. 

Παράλληλα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κατάλληλη συναισθηματική προετοι-
μασία και των τριών εμπλεκόμενων μερών της υιοθεσίας (θετού παιδιού, θετής 
οικογένειας, βιολογικής οικογένειας).

8) Πιθανές ερωτήσεις για την υιοθεσία 

1. Ποια παιδιά μπορούν να υιοθετηθούν; 

Πρόκειται για: 

-Παιδιά ηλικίας από 0-18 ετών, που δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην βιολογική 
οικογένειά τους,  διότι οι βιολογικοί γονείς έχουν εκπέσει από την γονική τους μέ-
ριμνα λόγω σοβαρών προβλημάτων (περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, εθισμός 
σε ουσίες, ψυχικές ασθένειες κλπ). 

-Παιδιά που έχουν υποστεί σοβαρή παραμέληση.

-Παιδιά που έχουν κακοποιηθεί (σωματικά, ψυχικά ή σεξουαλικά). 

-Παιδιά με αναπηρίες.

-Παιδιά με παραβατική συμπεριφορά.

-Παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δεν διαθέτουν κατάλληλο 
συγγενικό περιβάλλον.  

2. Τι σημαίνει να είσαι θετός γονέας;

Ο ερχομός ενός παιδιού φέρνει αλλαγές στον τρόπο ζωής μιας οικογένειας.

Οι θετοί γονείς οφείλουν να γίνουν οι γέφυρες για την κάλυψη των αναγκών των 
παιδιών για αγάπη, ασφάλεια, φροντίδα, έπαινο και αναγνώριση, καλλιέργεια του 
συναισθήματος της ευθύνης και της προσωπικής ανεξαρτησίας τους.

Το κίνητρο για την υιοθεσία δεν είναι η φιλανθρωπία ή η ικανοποίηση προσωπικών  
αναγκών και προσδοκιών.

 Αν αποφασίσετε να γίνετε θετός γονέας θα εντάξετε στο λεξιλόγιό σας τη σχέση 
ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης και επανόρθωσης των τραυματικών εμπειριών ενός 
παιδιού, σε συνδυασμό με την αρωγή και τη συμπαράσταση, για το χτίσιμο της ταυ-
τότητάς του που θα στηρίζεται σε δύο οικογένειες (βιολογική–θετή). 
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3. Πρέπει ή όχι να μαθαίνει την αλήθεια της ζωής του; 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της υιοθεσίας είναι η γνώση της προσωπικής 
ιστορίας του παιδιού, η οποία πλέον είναι αποδεκτό ότι βοηθά στην ολοκλήρωση 
της εικόνας και της ταυτότητας του εαυτού του. Για αυτό  ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ θέμα για το 
αν πρέπει το θετό παιδί να μαθαίνει την αλήθεια της ζωής του. Είναι επιστημονικά 
παραδεκτό ότι το θετό παιδί από πολύ μικρή ηλικία θα πρέπει να γνωρίζει την αλή-
θεια που το αφορά, ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΝΤΑΣ μια ισχυρή σχέση με τους θετούς γονείς 
ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης, αφού οι ίδιοι και όχι ο περίγυρος θα του εξηγήσουν 
με κατανοητό τρόπο,  πώς ήρθε στη ζωή τους χωρίς να φοβούνται ότι το παιδί θα 
πληγωθεί ή θα τους εγκαταλείψει.

Στη Διακρατική Υιοθεσία οι θετοί γονείς είναι αναγκαίο να αντιληφθούν ότι τα δια-
φορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το παιδί τους, αποτελούν στοι-
χεία της ταυτότητας και της ιστορίας του και ΔΕΝ απειλούν τη ταυτότητα του στη νέα 
του θετή οικογένεια.

4. Πώς και πότε μπορεί να γίνει η αναζήτηση ριζών;

«Η ανθρώπινη ανάγκη και περιέργεια δεν έχει σύνορα παρά μόνο κοινωνικά εμπό-
δια» (John Triseliotis)

Σύμφωνα με τον Ν. 2447/1996 το θετό άτομο, μετά την ενηλικίωσή του, έχει το 
δικαίωμα να αναζητήσει τις ρίζες του και οι αντίστοιχες υπηρεσίες  οφείλουν να 
διευκολύνουν το ταξίδι της αναζήτησης και πιθανής επανασύνδεσής του με τη βιο-
λογική του οικογένεια, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της υιοθεσίας 
(θετό παιδί, θετή οικογένεια, βιολογική οικογένεια).

5. Το παιδί μέσα στην υιοθεσία έχει επαφή με την βιολογική του οικογένεια;

Μετά την υιοθεσία το βιολογικό παιδί αποκόπτεται πλήρως από την βιολογική του 
οικογένεια. 

6. Eαν είμαι θετός γονέας  μπορώ να γίνω και ανάδοχος;

Οι δύο θεσμοί είναι διαφορετικοί.

Φυσικά επιτρέπεται η συμμετοχή και στους δύο θεσμούς, με διαφορετικές αιτή-
σεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.anynet.gr. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν 
να αιτηθούν και στους δύο θεσμούς, ακολουθούν τη διαδικασία αξιολόγησής τους, 
όπως περιγράφηκε παραπάνω, αλλά συμμετέχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα 
και των δύο θεσμών.

7. Ποιες είναι οι υπηρεσίες αξιολόγησης για την εγγραφή μου στο Εθνικό Μη-
τρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων; 

Τα Τμήματα Κοιν. Αλληλεγγύης των  Διευθύνσεων Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας 
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Π.Ε. ή τα Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας των Περιφερειών.

8. Εάν  έχω ξεκινήσει διαδικασία διακρατικής υιοθεσίας μπορώ να εγγραφώ και 
στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων;

Ναι, δεν υπάρχει κώλυμα για τη διαδικασία, αλλά συνεργάζεστε εκ νέου με την 
υπηρεσία αξιολόγησής σας (Δ/νσεις Δημ. Υγείας και  Κοιν. Μέριμνας των Π.Ε. ή τα 
Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας της Περιφέρειας σας).

9. Έχω διευκολύνσεις ως θετός γονέας; 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διευκολύνσεις, εκτός όσων αφορούν και τα βιολογικά 
τέκνα μιας οικογένειας.

10. Έχω δικαίωμα να υιοθετήσω αδελφάκια;

Φυσικά, και αποτελεί μέλημα των Υπηρεσιών να μην χωρίζονται τα αδέλφια.

11. Σε περίπτωση που η αίτησή μου απορριφθεί, τι μπορεί να γίνει;

Σε αυτήν την περίπτωση , μπορείτε μετά από τρία χρόνια να υποβάλλετε εκ νέου 
δικαιολογητικά και να επαναξιολογηθείτε

12. Υπάρχει οικονομική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τις 
κοινωνικές Υπηρεσίες;

Όχι, όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Σ.Σ. Στην περίπτωση επιλογής της Διακρατικής Υιοθεσίας,  θα πρέπει να υπολο-
γιστούν έξοδα που αφορούν τις μεταφράσεις των εγγράφων καθώς και έξοδα 
μετάβασης στην χώρα προέλευσης του παιδιού.  Επίσης, αν συνεργαστείτε για το 
ίδιο θέμα με την Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία υπάρχει αντίτιμο φακέλου.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ 
Το θετό παιδί : 
■  Έχει ανάγκη από αγάπη
■ Χρειάζεται κατανόηση για τις ανάγκες του που μπορεί να είναι διαφορετικές ή 
περισσότερες από εκείνες των βιολογικών παιδιών
■  Έχει ανάγκη από παραδοχή των αδυναμιών του
■  Έχει ανάγκη από παραδοχή της καταγωγής του
■ Φέρνει μαζί του τις βιολογικές καταβολές του, που διαφέρουν από εκείνες των 
θετών  γονέων 
■ Χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες του, περίοδος που μπορεί 
να είναι δύσκολη και για το ίδιο και για τους θετούς  γονείς του
■ Φέρνει αλλαγές στον τρόπο ζωής της θετής του οικογένειας
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■  Φέρνει ευτυχία αλλά και υποχρεώσεις και πιθανόν προβλήματα
■  Έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια της ζωής του 
■  Έχει δικαίωμα να αναζητήσει τις ρίζες του και να επανασυνδεθεί με την βιολογική 
του οικογένεια  

9) Πραγματικά αποσπάσματα εμπειριών υιοθεσίας 

Γράμμα της μικρής Μ…..

    «Όλα ξεκίνησαν επτά χρόνια πριν όταν εγώ ήμουν ακόμα πέντε. Ζούσα σε 
ίδρυμα  μοιραζόμουν το κρεβάτι μου,  το παιχνίδι  μου, το φαγητό μου και τα 
ρούχα μου. Ποτέ δεν είχα πει πως κάτι ήταν δικό μου. Ζούσα με πολλά παιδιά 
τουλάχιστον πενήντα κορίτσια και εκεί βαφτίστηκα μεγάλωσα και έμαθα να είμαι 
αληθινή, ώσπου μια μέρα η οικογένεια μου μεγάλωσε,  γιατί μπήκε σε αυτή η 
μαμά της καρδιάς μου, αυτή που με πήρε και με αγάπησε, που με έκανε δυνατή,  
μου έδωσε δικό μου δωμάτιο, δικό μου σπίτι, δικιά μου ταυτότητα. Αυτή  η γυναί-
κα  που με πήγε ταξίδια, μου διάβασε παραμύθια  και στάθηκε δίπλα μου  που 
μου έδειξε ένα άλλο κόσμο, που δεν έπαψε να κάνει το καλύτερο για  εμένα. Αυτή 
η γυναίκα που  ήταν το σκαλοπατάκι  όταν κάτι δεν το έφτανα και τώρα  είμαι  
εγώ. Αυτή  που ήξερε ότι ποτέ δεν θα τα παρατούσα. Την μαμά μου που ποτέ, δεν 
με ανάγκασε να ξεχάσω ότι η οικογένεια μου δεν ήταν μόνο αυτή, αλλά πολλοί 
ακόμα άνθρωποι, που με αγαπούν και με στηρίζουν, γιατί το πιο σημαντικό  στην 
οικογένεια, είναι να είναι όλοι καλά μεταξύ τους και να βοηθάνε ο ένας τον άλλον. 
Επίσης, εάν  αγαπάτε πραγματικά, η αγάπη σας θα κερδίσει την καρδιά του παι-
διού». (από θετό παιδί) 

«Η οικογένεια είναι φως, είναι λαχείο που σου χαρίζει ασφάλεια, ψυχικά εφόδια 
μέχρι το τέλος. Σε κάθε παιδί αξίζει να έχει οικογένεια και κάθε παιδί έχει το 
δικαίωμα να ανοίξει τα φτερά του και να ονειρευτεί να πιάσει ένα χέρι να μην 
νιώθει μοναξιά και να περπατήσει το δικό του δρόμο. Όχι, δεν το μετάνιωσα ήμουν 
και είμαι υπέρ της υιοθεσίας και όσο ζω θα το φωνάζω με όση δύναμη μπορώ και 
θα επιμένω ότι στη ζωή δεν υπάρχουν δεσμοί αίματος, υπάρχουν δεσμοί ψυχής». 
(από θετή μητέρα).

«Αχ , να σε συναντούσα ξανά … Να μάζευα την κλωστή που είχα αφήσει τόσο 
καιρό να αιωρείται , να την ξανατύλιγα στη ζωή μου , να γινόμουν ξανά ολοκλη-
ρωμένος άνθρωπος : Αχ τι γαλήνη , τι θαύμα!». (από βιολογική μητέρα).
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Γ΄ΜΕΡΟΣ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ

Όσοι επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι ή θετοί γονείς μπορούν να απευθυνθούν: 

1)Στις Περιφερειακές Ενότητες/Τμήματα Κοιν. Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων 
Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας στα Τμήματα Κοιν. Αλληλεγγύης της περιοχής τους 

2) Στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας τους

Για την  Περιφέρεια Κρήτης 

-Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Τηλέμαχου Πλεύρη 2, Ηράκλειο)

Φραγκιουδάκη Μαρία Τηλέφωνο: 2813-410712,
Email: m.fragioudaki@crete.gov.gr

Φασουλά Ζαφειρένια Τηλέφωνο: 2813-410708, 
Email: z.fasoula@crete.gov.gr, 
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Email: kogeraki@crete.gov.gr

-Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Ηρ. Πολυτεχνείου 11, Χανιά)

Κουμαντάκη Δήμητρα Τηλέφωνο: 28213-44238,
Email: koumantaki@crete.gov.gr

-Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Ζαμπελίου 34, Ρέθυμνο)

Μαρκάκη Καλλιόπη Τηλέφωνο: 28313-43326, 
Email: kmarkaki@crete.gov.gr, Κτίριο: Δ/νση Δημ. Υγείας, 

-Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ: 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, Λασίθι)

Γκούτη Μαρία Τηλέφωνο: 28413-40394,

Email: gouti@crete.gov.gr
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Τμήμα: Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής. Τηλέφωνο: 2813-410209, 
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Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Κρήτης η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ενερ-
γεί για τις Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν στη χωρική της αρμοδιότητα, τις  
Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με έδρα το Ηράκλειο.

** Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, με έδρα την Αθήνα, 
Ταχ. Δ/νση: Δεριγνύ 24, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-3636191, 210-3617710
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2) Ν.4538/2018(ΦΕΚ 85/16-5-2018/τ.Α)  - Υιοθεσία Αναδοχή  
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Θετών Γονέων  

5)  Ν. 3765/2009(ΦΕΚ 101/1-7-2009/τ.Α΄)  Διακρατική Υιοθεσία

6) Π.Δ226(ΦΕΚ190/Α/20-9-99  όπως τροποποιήθηκε με την

Υ.Α.Δ1153189/2249/11-10-2018 Διακρατική Υιοθεσία
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«Μόνο όταν σε νοιάζονται ηρεμείς 
Μόνο όταν σε αγαπάνε είσαι 

Μόνο όταν αγαπάς εξανθρωπίζεσαι»

  Μικρός Πρίγκηπας
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