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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των δυσκολιών 

στην συνεργασία που εντοπίζουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες στις δομές παιδικής 

προστασίας και οι επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης στα παιδιά. Ακόμη θα 

διερευνηθούν οι δυνατότητες και τα εμπόδια που εντοπίζονται στην διαδικασία 

κάλυψης των αναγκών των αιτημάτων για τεκνοθεσία και αναδοχή, ενώ θα παρατεθούν 

προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δομών. Παράλληλα θα 

αναφερθεί η τοποθέτηση τους σχετικά με το ν.4538/2018, αναφορικά με το συνολικό 

χρόνο και τις βελτιωμένες και πιο αξιόπιστες πρακτικές. 

Το πλαίσιο μελέτης μας είναι τα κέντρα παιδικής προστασίας που υπάγονται 

στην Περιφέρεια Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα θα παρθούν συνεντεύξεις από ειδικούς 

που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς και θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν σε συνδυασμό με την βιβλιογραφία. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν ότι σχετίζεται η επαγγελματική 

εμπειρία και κατάρτιση των ειδικών με την ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν στα 

περιστατικά που ανακύπτουν. Αυτό συμβαίνει καθώς όσο περισσότερη εμπειρία και 

γνώση έχουν τόσο πιο άμεση είναι η ανταπόκρισή τους στο αντικείμενο. Επίσης 

προέκυψε, ότι η έλλειψη προσωπικού σχετίζεται με την επιβράδυνση των διαδικασιών 

της αναδοχής και της τεκνοθεσίας, καθώς όπως ανέφεραν οι επαγγελματίες ο αριθμός 

του προσωπικού είναι δυσανάλογος με τον αριθμό των περιπτώσεων που καλούνται να 

διαχειριστούν. Τέλος μέσα από την έρευνα προέκυψε, ότι σχετίζεται η ποιότητα 

διασύνδεσης των δομών με το ευ-ζην των παιδιών, καθώς η υπολειτουργία του πρώτου 

επηρεάζει την ομαλή έκβαση των περιστατικών παιδικής προστασίας. 
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Στην έρευνα θα αναλυθεί η διαδικασία που ακολουθείται έπειτα από 

εισαγγελική εντολή για απομάκρυνση του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον. 

Ακόμη θα δοθεί έμφαση στη διαδικασία που ακολουθεί η κάθε υπηρεσία ξεχωριστά 

καθώς και ο ρόλος που λαμβάνει ο εκάστοτε κοινωνικός λειτουργός. Επιπλέον θα 

εξεταστεί η συνεργασία που έχουν μεταξύ τους οι φορείς και κατά πόσο αυτή συμβάλει 

στην προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της τεκνοθεσίας. Απώτερος στόχος της 

έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού διασφάλισης του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος με κύριο γνώμονα το συμφέρον των παιδιών που χρήζουν βοήθειας και 

η διερεύνηση του συστήματος παιδικής προστασίας που ακολουθεί το ελληνικό 

κράτος. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας η μέθοδος συλλογής δεδομένων θα είναι η 

ποιοτική έρευνα, κάτι που θα βοηθήσει στην εις βάθος και με λεπτομέρεια αναζήτηση 

της. Τα πλεονεκτήματα της ποιοτικής έρευνας ποικίλλουν καθώς ο ερευνητής  «βλέπει» 

και κατανοεί τον κόσμο μέσα από τα μάτια και την αντίληψη των κοινωνικών 

υποκειμένων και είναι δυνατό να οδηγήσει στην διερεύνηση φαινομένων, διαδικασιών 

και συμπεριφορών που δεν είχαν προβλεφθεί από πριν. Μέσω αυτής ο ερευνητής 

μπορεί να εστιάσει το ενδιαφέρον του στην οπτική των συμμετεχόντων και στο νόημα 

που προσδίδουν στις πράξεις τους και στα γεγονότα (Ιωσηφίδης, 2008). 

Λέξεις κλειδιά: παιδική προστασία, συνεργασία ,φορείς, θεσμός αναδοχής τεκνοθεσίας. 
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ABSTRACT  
The present researching project aims to investigate the difficulties that professionals 

find in the cooperation with child protection structures and the effects of institutionali-

zation on children. 

Τhe potentials and obstacles still will be explored to cover the needs of the applications 

for adoption and foster adoption that they have to deal with, while proposals will be 

presented for the improvement of the cooperation between the structures. 

Alongside, will be referred their position according to the new law, regarding the total 

time and the improved and more reliable practices. 

Our study framework is the child protection centers that belong to the Region of Crete. 

More specifically, interviews will be taken by experts who work in these institutions 

and the collected data will be analyzed in combination with the bibliography.  

From the analysis of the data came up: 

The analysis of the data showed that the experience and training of the professionals is 

related to their readiness to respond to the incidents that arise. This is because the more 

experience and knowledge they have the more immediate their response to the case. It 

also turned out that the lack of staff is related to the slowdown of the adoption and 

childbirth processes, as the professionals stated that the number of staff is 

disproportionate to the number of cases they are called to manage. Finally, the research 

showed that the quality of interconnection of the structures is related to the well-being 

of children, as the under-functioning of the former affects the positive outcome of child 

protection incidents. 

More specifically, this project will analyze the procedure followed after a prosecutor's 

order to remove the child from the family environment. In addition, emphasis will be 

placed on the process, which is followed by each service separately, as well as the role 

that each social worker assume. Furthermore, the cooperation between the institutions 

as well as their collaboration for the forwarding of the institution of fostering and 

childbearing will be examined. Its ultimate goal is to investigate if the best interests of 

children who need help are taken care of, as well as if the child protection system of the 

Greek state is followed. 
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For the execution of the research, the method of data collection will be the qualitative 

research, since it will help the investigation, to be carried out in depth and in detail. The 

benefits of qualitative research vary as the researcher "sees" and understands the world 

through the eyes and perceptions of social subjects and can lead to the investigation of 

phenomena, processes and behaviors that were not previously predicted and focus on 

the perspective of participants, and the meaning they give to their actions and events 

(Ιωσηφίδης, 2008). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην πιο ευάλωτη κοινωνική 

ομάδα τα παιδιά. Προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών στο πλαίσιο που λαμβά-

νουν χώρο αλλά και η επανεξέταση των μέτρων νομικά απετέλεσε το κύριο μέλημα 

των θεσμών προστασίας του παιδιού. Ο νόμος 4538/2018 αποτέλεσε έναυσμα της επι-

λογής του συγκεκριμένου θέματος, καθώς αποτελεί μια εκσυγχρονιστική αλλαγή, η 

οποία μειώνει σημαντικά τον χρόνο παραμονής των παιδιών στα ιδρύματα, εμφανίζει 

επισπεύσεις στις γραφειοκρατικές διαδικασίες για το ευ ζην των παιδιών που βιώνουν 

αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Μέσα από αυτή την έρευνα θα μελετηθεί η διασύνδεση 

των φορέων και οι επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης στα παιδιά και στην κοινωνία. 

Σκοπός επίσης αυτής της έρευνας είναι να αναδείξει τα κενά και τις καινοτομίες του 

νόμου, καθώς και βελτιωτικές κινήσεις που θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν με βάση 

την διεθνή βιβλιογραφία. Το πλαίσιο μελέτης μας είναι τα κέντρα παιδικής προστασίας 

που υπάγονται στην Περιφέρεια Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα θα παρθούν συνεντεύξεις  

από ειδικούς  που εργάζονται σε αυτούς  τους φορείς και  θα πραγματοποιηθεί η ανά-

λυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν  σε συνδυασμό με την βιβλιογραφία. Όλοι οι 

προαναφερθέντες λόγοι οδήγησαν στην εμβάθυνση του συγκεκριμένου θέματος.   

  



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 

Περιεχόμενα 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ................................................................................................................................. 3 

ABSTRACT .................................................................................................................................. 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................... 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ............................................................................................................................. 10 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ................................................................................................................. 10 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ............................................................................................. 11 

ΑΝΑΔΟΧΗ -ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ .......................................................................................................... 13 

Α.ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ......................................................................................................................... 14 

Β. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ .................................................................................................... 14 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ............................................................ 15 

ΝΟΜΟΣ: 4538/2018 ................................................................................................................ 17 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ........................................................................................................... 26 

ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ............................................................................................................ 27 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ............................................................................ 29 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ .............................................. 30 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ................................................... 31 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ......................... 33 

ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................... 36 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ................................................................................. 38 

Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ..................................................................................................... 38 

ΑΝΑΔΟΧΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ .................................................................................................. 39 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ....................... 41 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ......................................... 41 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ........................ 44 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ ..................................................................................................................................... 45 

ΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙ .......................................................................................................................... 45 

ΘΕΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ...................................................................................................................... 46 

ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΝΟΘΕΤΗΜΕΝΟ .............................................. 47 

ΑΝΑΖΗΤΗΖΗ ΡΙΖΩΝ .................................................................................................................. 48 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ...................................................................................... 49 

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΑΙΤΙΑ ......................................................................................... 50 

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ................................................................ 53 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ............................................................................................................. 55 

ΠΡΟΛΗΨΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ...................................................... 57 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ........................................... 58 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ........................................................................................................... 59 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ........................ 59 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ...................................................................... 59 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ Κ.Λ. ................................................................. 60 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ....................................................... 60 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................................................ 62 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ............................................................................................................. 62 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ...................................................................................................................... 62 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ........................................................... 63 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΔΕΙΓΜΑ .............................................................................................................. 64 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ............................................................................................................... 65 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ................................................... 65 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ........................................................................................................... 66 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ........................................................................ 66 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ .............................................................................................................. 66 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ...................................................................................................... 67 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ .......................................................................................... 67 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .............................................................................................. 67 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ........................................................................................ 68 

ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ................................................................................... 69 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ................................................................................................................ 69 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ .................................................................................................... 69 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ........................................................................................................ 69 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ............................................................................................... 70 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ................................................................................................................... 98 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................................................................................................... 116 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................................................. 116 

Αναφορές .............................................................................................................................. 118 

 

 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση για την 

παιδική προστασία στην Ελλάδα, την αναδοχή και την τεκνοθεσία μέσα από αναφορές 

επίσημων φορέων και επιστημονικών μελετών.  

Παιδική προστασία νοείται η ανάληψη ρόλου φροντίδας από κρατικούς ιδιωτικούς ορ-

γανισμούς της κοινωνίας, σε οικογένειες και παιδιά ,όταν η φυσική οικογένεια εμφα-

νίζει αδυναμίες στο να προστατεύσει το παιδί. Κύριο μέλημα της παιδικής προστασίας 

αποτελεί το ευ ζην των παιδιών που καλούνται την απομάκρυνση από τη βιολογική 

τους οικογένεια, είτε για κάποιο χρονικό διάστημα είτε μέχρι αορίστου χρόνου. Το πα-

ρόν έργο βρίσκει χώρο στα ιδρυματικά πλαίσια  δημοσίου δικαίου  (όπως για παρά-

δειγμα στέγες Ανηλίκων, δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών κ.α.). 

Πέρα από τα ιδρύματα δημοσίου δικαίου άλλες μορφές παιδικής προστασίας αποτε-

λούν και τα ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (όπως για στέ-

γες ιδρύματα φιλοξενίας, εκκλησιαστικά ιδρύματα κ.α.). Εκεί παράγεται η καθημερινή 

φροντίδα του παιδιού υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας (Συνήγορος 

του παιδιού, 2015). 

Οι όροι παιδική προστασία και κοινωνική φροντίδα στην Ελλάδα χρησιμοποι-

ούνται για κάθε περίπτωση φροντίδας, ασφάλειας, ευημερίας ευάλωτων κοινωνικά 

πληθυσμιακά ομάδων. Πρωτεύον μέλημα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας εί-

ναι η εξασφάλιση βασικών αναγκών επιβίωσης.  Για να το επιτύχει αυτό, σε περιπτώ-

σεις που χρήζουν άμεσης ανάγκης όπως για παράδειγμα ριζική μείωση του εισοδήμα-

τος, απουσία εργασίας, μία έκτακτη συγκυρία, κάποια αρρώστια, ένα εργατικό ατύ-

χημα, μία εγκυμοσύνη κ.α., η κοινωνία καλείται να παρέμβει για να το αντιμετωπίσει. 

Η παραπάνω αναφορά επιτυγχάνεται με την μορφή των δημοσίων μέτρων.  Εξασφαλί-

ζοντας τα βασικά όπως κοινωνικοοικονομική ασφάλεια, με την πάροδο του χρόνου το 

ενδιαφέρον στράφηκε ειδικώς στην πιο ευάλωτη κατηγορικά ομάδα τα παιδιά.  Η ανά-

γκη για προστασία, φροντίδα, υποστήριξη των  δικαιωμάτων του παιδιού θα εξασφα-

λίσει την μετάβαση και το μέλλον της κοινωνίας. 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές δυσκολίες και προβλήματα 

στα σχήματα και στην δόμηση των νέων οικογενειών. Για να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα για μία κοινωνία σημαντικό είναι οι πολιτικές που θα ακολουθήσει 
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να επικεντρώνονται σε επενδύσεις με στόχο τα παιδιά. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφα-

λιστεί ένα ελπιδοφόρο μελλοντικό αποτέλεσμα για το ευ ζην των ιδίων αλλά και της 

κοινωνίας συνολικά (Το χαμόγελο του παιδιού, 2009). 

Από χώρα σε χώρα οι τρόποι φροντίδας οργάνωσης ανάπτυξης χώρας και προ-

στασίας των παιδιών διαφοροποιούνται. Στο πλαίσιο της θεραπευτικής αντιμετώπισης 

συνηθίζεται να προσφέρεται πρακτική και συμβουλευτική στήριξη που μπορεί να πε-

ριορίζει την εξέλιξη των γεγονότων στην οικογένεια όπως το αποχωρισμό την διάλυση 

της κλπ.  

Πιο συγκεκριμένα εάν αυτή η επιλογή της οικογενειακής θεραπείας δεν ευδο-

κιμήσει, τότε το παιδί πια οδηγείται υπό την ευθύνη και φροντίδα της πολιτείας. Συνή-

θης λύση στην παρούσα περίπτωση αποτελεί η εισαγωγή σε ίδρυμα.  

Η παιδική προστασία επομένως συμβάλλει στο να διαχειριστεί και να εξομαλύνει τα 

αισθήματα αποστέρησης του παιδιού, φυσικής και συναισθηματικής εγκατάλειψης, α-

πόρριψης απομάκρυνσης από τους γονείς του και αναλαμβάνει να το ενδυναμώσει στο-

χεύοντας στην προσωπική του ανάπτυξη.  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Συστάθηκε με συνεργασία και συναίνεση από τους φορείς IASSW και IFSW 

και επικυρώθηκε το 2004 στο διεθνές Συνέδριο των κοινωνικών λειτουργών στην Α-

δελαΐδα της Αυστραλίας. Σύμφωνα με αυτόν:  

Η κοινωνική εργασία αποτελεί  ένα επάγγελμα το οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον 

της στην αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων στις σχέσεις που αναπτύσσονται με-

ταξύ των ατόμων. Στόχος της αποτελεί η απελευθέρωση του ατόμου, κάτι που στα-

διακά αναπτύσσεται μέσω της συνεργασίας του με τον εκάστοτε ειδικό επαγγελματία 

κοινωνικό λειτουργό, της ενδυνάμωσης και παροχής των κατάλληλων μέσων, ενώ επι-

τυγχάνεται τελικώς μέσω της διαδικασίας της κοινωνικής αλλαγής του ατόμου.  Θεω-

ρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών συστημάτων επικεντρώνονται 

στο πώς το περιβάλλον τείνει να ασκεί επιρροή στο άτομο και αντιστρόφως. Κατευθυ-

ντήριες θεμελιώδης αρχές τους επαγγέλματος αποτελούν η προάσπιση των ανθρώπι-

νων δικαιωμάτων καθώς και της κοινωνικής δικαιοσύνης. (Καλλινικάκη, 2011) 

Τα καθήκοντα του κοινωνικού λειτουργού στο πλαίσιο που εργάζεται ως επαγγελ-

ματίας οδηγούν και στην επιλογή των ρόλων που αναλαμβάνει σε επίπεδο παρέμβασης. 
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Πιο συγκεκριμένα ένας κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει πιθανά τους παρακάτω 

ρόλους: 

• Υποστηρικτής: Το κοινοτικό στέλεχος εισαγάγει προβληματισμούς και ερωτή-

ματα που συμβάλλουν στην συνειδητοποίηση των προβλημάτων σε συλλογικό 

επίπεδο. Ενθαρρύνει τους κατοίκους να λάβουν μέρος σε αυτές τις δυσκολίες 

με κύριο στόχο την αντιμετώπιση τους. Το αποτέλεσμα της κοινωνικής αλλα-

γής εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις ενέργειες τους και την προσπά-

θεια τους. Ακόμη αναλαμβάνει να προσδώσει και να δημιουργήσει τα κατάλ-

ληλα ερεθίσματα ,παρότρυνση και το κατάλληλο περιβάλλον που θα παρέχει 

την δυνατότητα και την ευκαιρία για συλλογική δράση. 

• Σχεδιαστής προγραμμάτων: Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μιας σειράς ειδι-

κών επιστημόνων με σκοπό τον σχεδιασμό των στρατηγικών προγραμμάτων 

και των στόχων. Σημαντική η συμβολή του στην οργάνωση της συλλογικής 

δράσης και συνολικά στην οργάνωση της κοινότητας. 

• Κοινοτικός σύμβουλος: Ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους που αναλαμ-

βάνει ο κοινωνικός λειτουργός είναι εκείνος του συμβούλου στην ομάδα. Ρόλος 

του είναι η εκμάθηση τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών που ανακύπτουν στη 

συλλογική δράση και ενημέρωση των πηγών και των μεθόδων κάλυψης χρη-

ματοοικονομικών και κοινοτικών αναγκών καθώς και των υπαρχόντων υπηρε-

σιών φροντίδας. 

• Συνήγορος: Εκπροσωπεί και προστατεύει τα δικαιώματα των ασθενέστερων 

κοινωνικά ομάδων ανάμεσα στις κοινοτικές ομάδες και τις κοινοτικές οργανώ-

σεις μέσω επιστολών και υπομνημάτων που συντάσσει.  

• Διαμεσολαβητής: Κύριο μέλημα αποτελεί η μεσολάβηση σε στιγμές διαφωνίας 

μέσω των διαφόρων υποομάδων της κοινότητας, βάση των κοινωνικών αξιών 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασμού στο διαφορετικό.  

• Αξιολογητής αναγκών: Στόχος του η εις βάθος διερεύνηση των χαρακτηριστι-

κών μιας ομάδας, ο εντοπισμός των αδυναμιών της και των βελτιώσεων που 

δύναται, η εκτίμηση των αναγκών και η αξιολόγηση των κοινοτικών παρεμβά-

σεων και αποτελεσμάτων με την συνεργασία και άλλων ειδικών επιστημόνων. 

Ο ίδιος συντάσσει εκθέσεις και σχετικές εργασίες που αναγράφουν τα βήματα 

που ακολουθήθηκαν και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της κοινότητας. 
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• Συντονιστής και οργανωτής ομάδων: Αναλαμβάνει να ενισχύσει τη σύσταση 

των ήδη υπαρχόντων ομάδων αλλά και των νέων, συντονίζει και διοργανώνει 

δράσεις συλλόγων και επιτροπών καθώς και δημόσιες συζητήσεις για θέματα 

που απασχολούν την κοινότητα. 

• Διαχειριστής πόρων: Η διαχείριση των πόρων αποτελεί βασικό μέλημα του κοι-

νοτικού στελέχους, τους οποίους εξασφαλίζει από διάφορους φορείς , υπηρε-

σίες οργανώσεις, επιχειρήσεις κ.λπ.. Ακόμη αναλαμβάνει την οργάνωση και 

την ανάληψη εργασιών-ευθυνών σε εργαζομένους και εθελοντές της κοινότη-

τας. 

• (Ζαιμάκης, 2011) 

ΑΝΑΔΟΧΗ -ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ 

Ο θεσμός της τεκνοθεσίας και της αναδοχής είναι χρονοβόρος και μόλις το 

2018 άρχισε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά η ηλεκτρονική ενιαία διαδικασία για την 

επιλογή αναδόχου ή θετού γονέα (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2018). 

Η φροντίδα ως ανάδοχος γονέας, συμπληρώνεται με την παροχή προστασίας 

του παιδιού ,η οποία παρέχεται από την Πολιτεία, για τα παιδιά που για κάποιο λόγο 

χρήζουν την απομάκρυνση τους για κάποιο σύντομο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο 

χρονικό διάστημα από τη βιολογική τους οικογένεια (Φωλιά Αγάπης, Σύνδεσμος 

Ανάδοχης Οικογένειας, 2017) 

Η αναδοχή λοιπόν περιλαμβάνει την προσωρινή και όχι μόνιμη εγκατάσταση του παι-

διού στην οικογένεια που το φιλοξενεί, η οποία αναλαμβάνει την πραγματική φροντίδα 

του  χωρίς όμως  να επηρεάζονται τα νομικά δικαιώματα του σε σχέση με την βιολογική 

του οικογένεια (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2018) 

Σημαντικό να αναφερθεί πως η οικογένεια που το αναλαμβάνει έχει διαχωρίσει 

το ζήτημα της παραμονής αλλά και τους είναι εύληπτο πως κύριο μέλημα αποτελεί η 

επιστροφή του παιδιού στη βιολογική οικογένεια όταν αυτό θα συνάδει με το καλό του 

παιδιού. Μία εναλλακτική, στην περίπτωση διάψευσης της παραπάνω δυνατότητας, 

αποτελεί η προώθηση εάν και εφόσον το επιθυμεί η οικογένεια και είναι εφικτό, απορ-

ρόφησης της πράξης της αναδοχής σε τεκνοθεσία. Αν και πρωτεύον σημασία στην 

πράξη αυτή αποτελεί η επιστροφή του παιδιού στην βιολογική του οικογένεια, ωστόσο 

είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να συμβαίνει. Παρόλα αυτά αποτελεί ειδοποιό διαφορά 
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ανάμεσα στον όρο της τεκνοθεσίας η οποία προσφέρει μόνιμη και ξεκάθαρη τοποθέ-

τηση του παιδιού σε μία οικογένεια. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν παρθεί η απόφαση 

τοποθέτησης του παιδιού σε κάποιο ίδρυμα συνίσταται η προσέγγιση συγγενικών προ-

σώπων πιθανών ως συγγενών αναδόχων ή κάποιας ανάδοχης οικογένειας εφόσον αυτό 

συνάδει με το συμφέρον του παιδιού. Είναι περισσότερο πρόσφορο ένα παιδί να ζει 

στο πλαίσιο μιας οικογενειακής φροντίδας από ότι την παραμονή του σε κάποιο ί-

δρυμα.  

Α.ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ 

Η τεκνοθεσία είναι θεσμός παιδικής προστασίας και αποκατάστασης των ιδίων, 

που οριστικά έχει εκτιμηθεί με δικαστική απόφαση από τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπη-

ρεσίες ότι, δεν μπορούν να ζήσουν με τη βιολογική τους οικογένεια ή στερούνται οι-

κογένειας (Φωλιά Αγάπης, Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας, 2017) 

Ο θεσμός της τεκνοθεσίας ρυθμίζεται από τον νόμο 4538 τον οποίο υπέγραψε 

η χώρα μας στη Χάγη στις 29-5-1993 μέσω της σύμβασης για την προστασία των παι-

διών.   

Β. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ  

Διακρατική τεκνοθεσία αποτελεί η διαδικασία τεκνοθεσίας ενός παιδιού με την 

μόνιμη εγκατάσταση του σε διαφορετικό μέρος διαμονής (του γονέα-ων) από τη χώρα 

προέλευσης του. 

Χαρακτηριστικό και μοναδικό κριτήριο επιρροής στην περίπτωση της πράξης 

της  διακρατικής τεκνοθεσίας ανεξάρτητα από την εθνικότητα αποτελεί ο τόπος διαμο-

νής της θετής οικογένειας και του παιδιού σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης. Η 

εφαρμογή της δεν παρεμβαίνει τα όρια του νόμου βάση  των ελληνικών δεδομένων των 

τεκνοθεσιών. 

Ωστόσο σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλοί κοινωνικοί επιστήμονες θεωρούν 

πολιτικά ορθότερο τον όρο παιδοθεσία ή τεκνοθεσία από τον όρο υιοθεσία. Η τεκνο-

θεσία αποτελεί όρο που θεωρείται αναχρονιστικός, αδόκιμος και δεν ανταποκρίνεται 

στα σύγχρονα δεδομένα ενώ αναφέρεται κυρίως στο αρσενικό φύλο (Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Διαδικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων, 2017). 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 

Το βασικότερο και πολύ χρήσιμο εργαλείο που στόχο έχει να προστατεύει τα δικαιώ-

ματα των παιδιών και γενικότερα στην προστασία τους. Αυτό το εργαλείο ονομάζεται 

Διεθνής Σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού.  

Υιοθετήθηκε με ομοφωνία το 1989 από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. 

Επίσης, ξεκίνησε να εφαρμόζεται στις 2 Σεπτεμβρίου το 1990. Μέχρι την σημερινή 

εποχή συνολικά 193 κράτη έχουν κυρώσει την Σύμβαση και έχει ενσωματωθεί στα 

δίκαια των χωρών που αποτελούν  μέλη του Διεθνούς Οργανισμού, εκτός από τις Η-

νωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Σομαλία.  

Η εν λόγω μορφή σύμβασης επικυρώθηκε από την Ελλάδα μέσα από το νομοθετικό 

πλαίσιο 2101 που ισχύει στη χώρα μας από την περίοδο του 1992. Από τότε αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι του εθνικού δικαίου. Η συγκεκριμένη σύμβαση περιέχει τρεις βα-

σικές κατηγορίες δικαιωμάτων των παιδιών, οι οποίες ακολουθούν στην συνέχεια: α) 

Η πρώτη κατηγορία είναι η προστασία των παιδιών και συμπεριλαμβάνει οποιαδή-

ποτε μορφής βίας, παραμέληση, διακρίσεις, εκμετάλλευση, ρατσισμό, κ.λπ. σε βάρος 

των παιδιών. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις παροχές που χρειάζεται και έχει ανάγκη 

ένα παιδί, όπως το δικαίωμα του στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην πρόνοια, στην 

ψυχαγωγία κ.λπ. Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει το δικαίωμα του παιδιού στην 

συμμετοχή, στο να εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του, να μπορεί να συμμετέχει στην 

πληροφόρηση, να διαθέτει ελεύθερο χρόνο, κ.λπ. (0-18, συνήγορος του παιδιού) 

(Συνήγορος του Παιδιού, 2016). 

 

Όλα τα κράτη που είναι Συμβαλλόμενα στην εν λόγω Σύμβαση, συμφώνησαν τα πα-

ρακάτω άρθρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού:   

Άρθρο 1: Δόθηκε ο ορισμός της έννοιας του παιδιού, κάθε ανθρώπινο ον που είναι 

μικρότερο από τα 18 έτη. Άρθρο 2: Προστασία των παιδιών από κάθε μορφής διάκρι-

σης (φυλής, χρώματος, θρησκείας, καταγωγής κ.λπ.). Άρθρο 3: Να λαμβάνεται πά-

ντοτε υπόψη το συμφέρον του παιδιού για οποιαδήποτε απόφαση παρθεί. Άρθρο 4: 

Όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προ-

στασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Άρθρο 5: Καθορίζεται ο ρόλος των γονέων ή 

του επίτροπου ή του ατόμου που έχει την ευθύνη του παιδιού ώστε να του παρέχονται 
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τα κατάλληλα εφόδια για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του και να αναγνωρίζει το 

παιδί τα δικαιώματα του. Άρθρο 6: Το δικαίωμα του παιδιού στην ζωή, στην επιβίωση 

και την ανάπτυξη του. Άρθρο 7: Δικαίωμα στο όνομα, στην ιθαγένεια και στην γνωρι-

μία-ανατροφή από τους γονείς του, αν είναι εφικτό και προς το συμφέρον του. Άρθρο 

8: Η προστασία του παιδιού στο να μπορεί να διατηρήσει την ταυτότητα και την ιθα-

γένεια του. Άρθρο 9: Σεβασμός στον μη αποχωρισμό του παιδιού από τους γονείς του, 

αλλά αν αυτό είναι ενάντια στο συμφέρον του τότε λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 

από την νομοθεσία του κάθε κράτους. Άρθρο 10: Μέριμνα και υποστήριξη από το 

κράτος για οικογενειακή επανένωση αν αυτό είναι επιθυμητό. Άρθρο 11: Μέτρα για 

τις αθέμιτες μετακινήσεις των παιδιών. Άρθρο 12: Δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση 

της άποψης του για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το ίδιο. Άρθρο 13: Δικαίωμα στην 

ελευθερία της έκφρασης του. Άρθρο 14: Το δικαίωμα των παιδιών στην ελευθερία της 

θρησκείας, της σκέψης και της συνείδησης. Άρθρο 15: Η ελευθερία να συνεταιρίζεται 

και να συνέρχεται κάθε παιδί ειρηνικά. Άρθρο 16: Δεν μπορεί κανείς να παραβιάσει 

την ιδιωτική του ζωή. Άρθρο 17: Το δικαίωμα της  πρόσβασης στην ενημέρωση, την 

πληροφόρηση και τα Μ.Μ.Ε. Άρθρο 18: Αναγνωρίζεται η ευθύνη σχετικά με την ανα-

τροφή που έχουν οι γονείς του παιδιού ή το άτομο που είναι υπεύθυνο για την φροντίδα 

του ή κάποιο Κέντρο Παιδικής Προστασίας. Άρθρο 19: Λήψη κατάλληλων μέτρων για 

την προστασία του παιδιού από κάθε μορφής βίας, κακής μεταχείρισης, παραμέλησης, 

εκμετάλλευσης, κακοποίησης. Άρθρο 20:  Το δικαίωμα στην εναλλακτική επιμέλεια 

αν το παιδί στερηθεί την οικογένεια του. Άρθρο 21: Το δικαίωμα του στην τεκνοθεσία 

όταν αυτό εξασφαλίζει το καλύτερο συμφέρον του. Άρθρο 22: Λήψη μέτρων για τα 

παιδιά που είναι πρόσφυγες με σκοπό της προστασία τους. Άρθρο 23: Δικαίωμα στην 

ζωή, στην συμμετοχή, στην αυτονομία, στην φροντίδα για τα παιδιά με σωματική ή 

πνευματική αναπηρία. Άρθρο 24: Αναγνώριση του δικαιώματος στην υγεία και στις 

υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας. Άρθρο 25: Αναγνωρίζεται πως μπορεί να γίνει αναθε-

ώρηση της αναδοχής. Άρθρο 26: Υποστήριξη του παιδιού από την κοινωνική πρόνοια 

και παροχή κοινωνικής ασφάλισης. Άρθρο 27: Το δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο 

ζωής που στόχο έχει την ψυχοκοινωνική, πνευματική, σωματική και ηθική ανάπτυξη 

του παιδιού. Άρθρο 28: Δικαίωμα στην εκπαίδευση και στις ίσες ευκαιρίες. Άρθρο 29: 

Η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους σκοπούς (ανάπτυξη της 

προσωπικότητας παιδιού, να μάθει να σέβεται και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα, τις πολιτιστικές του αξίες, την γλώσσα, την ταυτότητα, προετοιμασία για μα υ-
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πεύθυνη ζωή, σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, να προάγει την ισότητα των φύ-

λων, την ειρήνη κ.λπ.). Άρθρο 30:  Το δικαίωμα του παιδιού που προέρχεται από μειο-

νότητες να ακολουθεί τον πολιτισμό, την γλώσσα, την θρησκεία με την ομάδα του. 

Άρθρο 31: Αναγνωρίζεται το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και η ασχολία με δρα-

στηριότητες και παιχνίδια που αρμόζουν για την ηλικία του κάθε παιδιού. Άρθρο 32: 

Προστασία του παιδιού από την οικονομική εκμετάλλευση-παιδική εργασία και από 

καθετί που ελλοχεύει κινδύνους και μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην ανάπτυξη του. 

Άρθρο 33: Λήψη απαραίτητων μέτρων για την προστασία των παιδιών από την χρήση 

ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Άρθρο 34: Προστασία από οποιαδήποτε μορφής 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και βίας. Άρθρο 35: Λήψη απαραίτητων μέτρων για την 

αποτροπή της απαγωγής, της πώλησης ή του δουλεμπορίου των παιδιών. Άρθρο 36: 

Προστασία από κάθε μορφής βλαβερής εκμετάλλευσης που στέκεται ενάντια στην ευ-

ημερία του παιδιού. Άρθρο 37: Προστασία από κάθε είδος βασανιστηρίων, από το να 

μην στερούνται τα παιδιά την ελευθερία και όσα την στερούνται να αντιμετωπίζονται 

με σεβασμό κα τις ανάγκες της ηλικίας τους. Άρθρο 38: Προστασία των παιδιών από 

τις ένοπλες συρράξεις και μέτρα όπου παιδιά ηλικίας κάτω των 15 χρονών δεν θα παίρ-

νουν μέρος άμεσα στις πολεμικές συγκρούσεις. Άρθρο 39: Λήψη μέτρων για την σω-

ματική και ψυχολογική βελτίωση και την κοινωνική επανένταξη των παιδιών που έ-

χουν υπάρξει θύματα. Άρθρο 40: Η ποινική μεταχείριση κάθε παιδιού που μπορεί να 

είναι ύποπτο ή καταδικασμένο ή κατηγορούμενο σε κάποια παράβαση, να αρμόζει με 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τις αξίες του. Άρθρο 41: Ευνοϊκότερες 

συνθήκες για τα δικαιώματα των παιδιών όπως αυτές ορίζονται από την νομοθεσία του 

εκάστοτε συμβαλλόμενου κράτους ή από το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 42: Το κάθε κράτος 

αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνο για την γνωστοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών 

στους ενήλικες και στα παιδιά. (ΦΕΚ2101, 1992) 

 

 ΝΟΜΟΣ: 4538/2018  

Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε στόχο έχει να επιφέρει την επίσπευση και την  απλού-

στευση των διαδικασιών της αναδοχής και της τεκνοθεσίας, τη χαρτογράφηση των παι-

διών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, των ίδιων των ιδρυμάτων αλλά και των υποψή-

φιων γονέων. Άξιο να σημειωθούν ακόμη, οι αλλαγές στα εργαλεία παρακολούθησης 

των δράσεων παιδικής προστασίας, τα οποία επρόκειτο να εφαρμοστούν  στην Ελλάδα 
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με τον νέο νόμο. Με αυτή την νομοθετική παρέμβαση επιδιώκεται η μείωση του χρό-

νου αναμονής που έφτανε έως τα έξι χρόνια, λειτουργώντας αποθαρρυντικά για πολλά 

ζευγάρια που τελικά κατέφευγαν σε άλλες μεθόδους απόκτησης παιδιού. Με το νέο 

νόμο, θα απαιτούνται οκτώ έως δώδεκα μήνες για την ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας.  Επίσης, ο νέος νόμος, 4538/2018, στοχεύει  στην αποϊδρυματοποίηση των παι-

διών.  

 

   Μέτρα για την αναδοχή και την τεκνοθεσία σύμφωνα με τον νέο νόμο  

                   Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Τεκνοθεσίας  

 

Άρθρο 1: Βασική καινοτομία στον νέο νόμο είναι η δημιουργία του Εθνικού Συμβου-

λίου Αναδοχής Τεκνοθεσίας (Ε.Σ.Α.N.Υ), ως συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο. Το 

συμβούλιο έχει ως σκοπό την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών.  

 

Άρθρο 2: Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης αποφασίζει για την συγκρότηση του Συμβουλίου. Τα άτομα που συγκροτούν το 

Συμβούλιο είναι πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων καθώς οι περισσότεροι σχετίζο-

νται με τον τομέα της Παιδικής Προστασίας. Μεταξύ άλλων, α) ορίζεται ως  Πρόεδρος 

του Συμβουλίου ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) ένας εισαγγελέας 

Ανηλίκων, γ) ένας εκπρόσωπος από το ΣΚΛΕ, δ) ένας νομικός, ε) ο Πρόεδρος του 

Ε.Κ.Κ.Α, κ.λπ.  

Επίσης, τα μέλη που συγκροτούν το Συμβούλιο εκπληρώνουν τριετή θητεία.  

 

Άρθρο 3: Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες, με-

ταξύ άλλων κάποιες από αυτές είναι: α) να παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθε-

σίας, β) να υποβάλει προτάσεις και γνωμοδοτήσεις για τις σχεδιαζόμενες πολιτικές α-

ναφορικά με την προώθηση της αναδοχής και της τεκνοθεσίας, γ) να παρακολουθεί και 

να συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς  ώστε να είναι η εφαρμογή των θεσμών πιο 

αποτελεσματική, δ) να γίνεται η επεξεργασία των στατιστικών που υποβάλει η 

Ε.Κ.Κ.Α, εξάγοντας πορίσματα, ε)  να προσδιορίζει τα εκπαιδευτικά και επαγγελμα-

τικά προσόντα των εκπαιδευτών που πραγματοποιούν τα εκπαιδευτικά/μορφωτικά 

προγράμματα στους υποψήφιους γονείς αλλά και να καθορίζει τις θεματικές ενότητες 
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που πρέπει να περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα προγράμματα, στ) να παρέχει επιστη-

μονική συνδρομή στους φορείς που πραγματοποιούν προγράμματα των θεσμών μετά 

από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, κ.λπ.  

 

Άρθρο 4: Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου  συγκαλεί τα υπόλοιπα μέλη. Επίσης, γίνεται μια συνεδρίαση του Συμβου-

λίου κάθε μήνα αλλά πολλές φορές μπορεί να πραγματοποιηθεί και έκτακτη συνεδρί-

αση, ακόμη μπορεί να συμβεί, εάν τέσσερα τουλάχιστον μέλη υποβάλουν αίτημα.  

 

                       Μέτρα για την Αναδοχή  

Άρθρο 5: Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων  

Π. 1,  Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) εφαρμόζει το Εθνικό 

Μητρώο Ανηλίκων όπου υποχρεωτικά εγγράφονται όλα τα παιδιά που τοποθετούνται 

σε κέντρα παιδικής προστασίας ή οι ανήλικοι που πρόκειται να τοποθετηθούν σε ανά-

δοχους γονείς ή να υιοθετηθούν.  

Π. 2, Όλα τα Κέντρα Παιδικής Προστασίας  είτε ιδιωτικά, είτε δημόσια υποχρεούνται 

να τηρούν Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων. Σε αυτό το Μητρώο  αναγράφονται όλα τα  

στοιχεία  εντός 48 ωρών μετά την άφιξη του παιδιού. Τα στοιχεία  αφορούν το παιδί, 

τους φυσικούς γονείς του και την αίτηση/παρέμβαση ανάθεσης της φροντίδας ή της 

επιμέλειας του ανηλίκου σε τρίτο ή σε διορισμό επίτροπου, η ημερομηνία του δικα-

στηρίου και το δικαστήριο και ο αριθμός της αίτησης της τεκνοθεσίας, το δικαστήριο 

και η ημερομηνία της δίκης. 

Π. 3, Το κάθε Κέντρο Παιδικής Προστασίας έχει το χρέος να δηλώσει στο Εθνικό και 

Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων  οποιαδήποτε αλλαγή που μπορεί να  υπάρξει στα στοιχεία 

που αναφέρθηκαν παραπάνω και να τα αποστείλει στο Ε.Κ.Κ.Α. Το Ε.Κ.Κ.Α την στέλ-

νει στον αρμόδιο φορέα εποπτείας.            

Π. 3, Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση του παιδιού δίνονται τα 

στοιχεία του στο Ε.Κ.Κ.Α για την εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο. Το  Ε.Κ.Κ.Α 

γνωστοποιεί στον αρμόδιο φορέα εποπτείας τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει των α-

νηλίκων. Το χρονικό περιθώριο που έχει δοθεί σε όλα τα κέντρα Παιδικής Προστασίας 
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που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια είναι οι 90 μέρες από την στιγμή που 

αρχίζει να ισχύει η παρούσα νομοθεσία.  

Άρθρο 6 

Π. 1, Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων 

των φορέων εποπτείας, καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων 

Γονέων το οποίο τηρεί το Ε.Κ.Κ.Α.  

Π. 2, Για την εγγραφή των υποψήφιων αναδόχων γονέων στα Μητρώα χρειάζονται: α) 

υποβολή της αίτησης του υποψήφιου ενδιαφερόμενου γονέα μαζί με κάποια συγκεκρι-

μένα δικαιολογητικά. β) Η κοινωνική υπηρεσία του φορέα εποπτείας διεξάγει έλεγχο 

καταλληλόλητας, αυτή η βεβαίωση της ολοκλήρωσης και των θετικών αποτελεσμάτων 

της κοινωνικής έρευνας είναι απαραίτητη.  

Άρθρο 7: Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και Ειδικό 

Μ.Ε.Α.Α. 

Π. 1, Το Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων τηρείται από το 

Ε.Κ.Κ.Α και καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με την αναδοχή των 

ανηλίκων.  

Π. 2, Όλοι οι φορείς εποπτείας της αναδοχής είναι αναγκαίο να τηρούν Ειδικό Μη-

τρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, για τις αναδοχές που εποπτεύουν. Εντός 

15 ημερών πρέπει να σταλθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία  στο Ε.Κ.Κ.Α ώστε να 

γίνει η καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο. Οι γονείς/ο γονέας πρέπει να ενημερώσει για 

οποιαδήποτε αλλαγή τον αρμόδιο φορέα εποπτείας και αυτός με την σειρά του να ενη-

μερώσει το Ε.Κ.Κ.Α.  

Άρθρο 8: Προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος ανάδοχος γονέας 

Π. 1, Βασική προϋπόθεση για να γίνει κάποιος ανάδοχος: Είτε άτομα που είναι πα-

ντρεμένα ή που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με ή χωρίς παιδιά, άτομα άγαμα 

ή μεμονωμένα ή διαζευγμένα, ή σε χηρεία που έχουν ή δεν έχουν παιδιά. Ο νόμος ορίζει 

ότι η συγγενική αναδοχή πρέπει να προτιμάται. 
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Π. 2, Η αναδοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν ισχύουν και οι παρακάτω προ-

ϋποθέσεις: α) Τα όρια ηλικίας μεταξύ ανάδοχου παιδιού και γονέα/γονέων είναι τα 

επιτρεπτά σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση συγγενικής ανα-

δοχής, β) Να μην πάσχουν από κάποια ψυχιατρική ασθένεια, να είναι σε μια καλή δια-

νοητική και σωματική υγεία, γ) να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή να μην εκκρε-

μεί κάποια ποινική δίωξη, δ) όταν έχουν να καλύψουν όλες τις απαραίτητες ανάγκες 

του παιδιού, οικονομικού και ψυχοσυναισθηματικού επιπέδου, ε) θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων.  

Άρθρο 9: Η Διαδικασία της εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων 

Γονέων και στο Εθνικό Μητρώο Υ.Α.Γ. είναι η εξής:  

Π. 1, Στον αρμόδιο φορέα εποπτείας όποιος επιθυμεί να γίνει ανάδοχος υποβάλει συ-

γκεκριμένα δικαιολογητικά.  

Π. 2, Ύστερα από την αίτηση και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ο 

αρμόδιος φορέας πραγματοποιεί κοινωνική έρευνα 3 μηνών για τον έλεγχο της καταλ-

ληλόλητας  του υποψήφιου ανάδοχου γονέα, ώστε να γίνει η εγγραφή του στο Ειδικό 

Μητρώο. Μετά την  αποπεράτωση της έρευνας συντάσσεται από τον φορέα έκθεση 

καταλληλόλητας, γίνεται η εγγραφή το Ειδικό Μητρώο και παρακολουθεί το εκπαι-

δευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς. Μετά την 

επιτυχή αποπεράτωση του προγράμματος ο φορέας εγγράφει τον υποψήφιο στο Εθνικό 

Μητρώο Υ.Α.Γ. Εάν περάσουν τρία χρόνια και δεν έχει τοποθετηθεί κάποιο παιδί στον 

υποψήφιο ανάδοχο τότε διαγράφεται από το Εθνικό Μητρώο και για επανεγγραφεί α-

κολουθεί την ίδια διαδικασία.  

Άρθρο 10: Τοποθέτηση του ανήλικου σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση  

Π. 1, Ο επίτροπος ή οι βιολογικοί γονείς έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν το 

παιδί προς το καλύτερο δυνατόν συμφέρον του σε ανάδοχους γονείς (προτιμάται η συγ-

γενική αναδοχή) έχοντας εγγράψει σύμβαση. Η γνώμη του ανήλικου λαμβάνεται υ-

πόψη πριν την τοποθέτηση, ανάλογα με την ηλικία του και την ωριμότητα του.  

Π. 2, Αν ο επίτροπος του ανηλίκου είναι νομικό πρόσωπο, τότε εγγράφεται σύμβαση 

ανάμεσα στον επίτροπο και τους ανάδοχους γονείς. Η γνώμη του ανήλικου λαμβάνεται 

υπόψη πριν την τοποθέτηση ανάλογα με την ηλικία του και την ωριμότητα του. 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

Π. 3, Για προχωρήσει η διαδικασία στην σύμβαση θα πρέπει ο ανάδοχος γονέας να έχει 

εγγραφεί ήδη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδοχών. Εντός 15 ημερών από την 

σύμβαση  θα πρέπει να έχει φροντίσει για την καταγραφή της σύμβασης στο Εθνικό 

Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών. 

Π. 4, Η κοινωνική υπηρεσία του αρμόδιου φορέα διεξάγει έρευνα 3 μηνών για να δια-

πιστωθεί η καταλληλόλητά του ανάδοχου. Έπειτα από αυτή την διαδικασία γίνεται η 

εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.  

Άρθρο 11: Τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχο γονέα με δικαστική απόφαση 

Π. 1, Αφορά όλα τα ανήλικα που είναι παραμελημένα ή κακοποιημένα ή εγκαταλε-

λειμμένα ή διαβιούν σε ιδρύματα κ.λπ. και  χρήζει απαραίτητο το δικαστήριο να ανα-

λάβει την φροντίδα του ανάδοχος γονέας.  

Π. 2, Το δικαστήριο επιλέγει τον ανάδοχο γονέα είτε από όσους είναι εγγεγραμμένοι 

στο Εθνικό Μ.Υ.Α.Γ. ή από τους επαγγελματίες αναδόχους, ύστερα από  έλεγχο που 

γίνεται εντός ενός μήνα από την κοινωνική υπηρεσία για την καταλληλόλητά του ανα-

δόχου.  

 

Άρθρο 12: Παροχές προς τους ανάδοχους γονείς 

Π. 1, Όσοι ανάδοχοι έχουν οριστεί από, δικαστική απόφαση ή σύμβαση ή εισαγγελική 

διάταξη παρέχεται οικονομική βοήθεια από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού.  

Π. 2, Η οικονομική βοήθεια συνεχίζεται να παρέχεται και μετά την ενηλικίωση του 

παιδιού όταν: α) Το παιδί έχει κάποιας μορφής αναπηρία παρέχεται σε όλη την διάρκεια 

της αναδοχής, β) Όταν σπουδάζει αλλά δεν ξεπερνάει τα έξι χρόνια σπουδών. Παύει η 

οικονομική ενίσχυση μετά τα 26 έτη του ατόμου, γ) όταν το ανάδοχο παιδί εκπληρώνει 

την στρατιωτική του θητεία, όχι όμως μετά τα 26 έτη.  

Π. 3,Το παιδί καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του αναδόχου γονέα ιατροφαρ-

μακευτικά. Σε περίπτωση έλλειψης ασφαλιστικού φορέα καλύπτεται το παιδί από την 

ασφάλεια που αφορά τις ανασφάλιστες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 
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 Π. 4, Τα παιδιά που βρίσκονται σε αναδοχή έχουν προτεραιότητα σε βρεφονηπιακούς 

και παιδικούς σταθμούς, σε παιδικές εξοχές, σε κρατικά προγράμματα οικογενειακών 

διακοπών, σε φοιτητικές εστίες αν φοιτούν στην τριτοβάθμια,  κ.λπ.  

Άρθρο 13: Οι αρμόδιοι φορείς εποπτείας της αναδοχής  

Π. 1,Οι φορείς  αναλαμβάνουν την απαραίτητη εποπτεία της αναδοχής σε παιδιά που 

έχουν υπό την ευθύνη τους και είναι οι εξής: α) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφε-

ρειών, β) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφερειών ή τα Τμήματα Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης των Περιφερειών ή των Περιφερειακών Ενοτήτων, γ) τα δημοτικά βρεφο-

κομεία, δ) οι κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και ε) οι υ-

πηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.  

Π. 3,Ο αρμόδιος φορέας αποστέλλει κάθε εξάμηνο έκθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα 

ανηλίκων για τις δράσεις του αλλά αποστέλλει και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Αποστέλλεται αντίγραφο της έκθεσης στο Ε.Κ.Κ.Α ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες 

καταχωρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών. 

 

Άρθρο 14  

Π.1, Μέσω των φορέων εποπτείας πραγματοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης 

και εκπαίδευσης προς τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς. Μπορούν και μετά την το-

ποθέτηση του ανήλικου να παρακολουθούν τα παραπάνω προγράμματα.  

Π. 2, Η εκπαίδευση υλοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που θέτονται από 

τον φορέα, κυρίως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και νομικοί. 

Π. 3, Μετά την αποπεράτωση του προγράμματος δίνεται βεβαίωση από τον φορέα και 

γίνεται η εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων. 

Π. 4, Το περιεχόμενο των προγραμμάτων, η διάρκεια, ο τρόπος και ο τόπος, αποφασί-

ζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης σε συνδυασμό με την γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Τεκνοθε-

σίας.  
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Άρθρο 15: Σύμφωνα με την Παράγραφο 1, άρση αναδοχής μπορεί να υπάρξει όταν 

οι ανάδοχοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ανάδοχου παιδιού ή όταν 

ο αρμόδιος φορέας εποπτείας υποβάλλει αίτηση στο δικαστήριο ή στον αρμόδιο εισαγ-

γελέα, πως η αναδοχή δεν λειτουργεί προς το καλύτερο δυνατόν συμφέρου του παιδιού.  

Άρθρο 16 

Π. 1, Τα παιδιά που έχουν κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή, καθώς και παιδιά με 

αναπηρία  τοποθετούνται σε επαγγελματική αναδοχή έπειτα από την απαραίτητη κοι-

νωνική έρευνα. Ο επαγγελματίας ανάδοχος είναι υπεύθυνος για ένα θεραπευτικό πλάνο 

του παιδιού που έχει καθοδηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας. Επίσης, του πα-

ρέχεται πληρωμή μηνιαία, καθώς και ασφάλεια για ασθένεια και σύνταξη.  

Π. 2, Τηρείται Ειδικό Μητρώο Επαγγελματιών Αναδόχων όπου ρυθμίζονται όλα τα 

απαραίτητα για την επαγγελματική αναδοχή (μισθός, ασφάλιση, ειδικά προγράμματα 

επιμόρφωσης κ.λπ.)  

 

Άρθρο 17: Στην περίπτωση της Επαγγελματικής Αναδοχής Βραχείας Διάρκειας, ο 

εισαγγελέας έχει την δυνατότητα τοποθέτησης του παιδιού σε επαγγελματία ανάδοχο  

,αν δεν έχει βρεθεί ανάδοχος γονέας από το  Ειδικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων 

Γονέων. 

                                    Μέτρα για την Τεκνοθεσία  

Άρθρο 20: Σύμφωνα με την παράγραφο 1, τηρείται από το Ε.Κ.ΚΑ το Εθνικό Μη-

τρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων στο οποίο εγγράφονται όλοι όσοι είναι καταχωρη-

μένοι στα επί μέρους Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Θετών Γονέων και όσοι τελειώ-

νουν με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

Π. 2, Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαθέτουν τα Ειδικά Μητρώα Υ.Θ.Γ. και για την εγγραφή 

τους χρειάζονται: α) την αίτηση του ενδιαφερόμενου, β) όλα όσα έχουν σχέση με τον 

ενδιαφερόμενο, στοιχεία της προσωπικότητας και της ζωής του, γ) η έκθεση που έχει 

συντάξει η αρμόδια υπηρεσία για την καταλληλόλητά του υποψηφίου. 
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Π. 3, Η αρμόδια υπηρεσία που διεξάγει την κοινωνική έρευνα έχει την ευθύνη της 

εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο Εθνικό Μητρώο και η ίδια επίσης πιστοποιεί την 

περάτωση του επιμορφωτικού προγράμματος που παρακολούθησε ο υποψήφιος.  

Άρθρο 21 

Π. 1 και 2: Το Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών τηρείται από το Ε.Κ.Κ.Α, στο οποίο εγ-

γράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκνοθεσία. Στοιχεία που αφορούν το 

τεκνοθετημένο παιδί, τους βιολογικούς γονείς, τους θετούς γονείς και τα στοιχεία που 

έχουν να κάνουν με το δικαστήριο που κηρύσσει την τεκνοθεσία. 

Π. 3, Ο εισαγγελέας έπειτα την κήρυξη της τεκνοθεσίας πρέπει μέσα σε 10 μέρες να 

εγγράψει όλα τα στοιχεία του άρθρου 20 στο Εθνικό Μητρώο. Το ίδιο συμβαίνει και 

για τις διακρατικές τεκνοθεσίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Άρθρο 22: Σύμφωνα με τον νόμο την κοινωνική έρευνα προς τους υποψήφιους θε-

τούς έχουν την ευθύνη να την πραγματοποιήσουν για τεκνοθεσίες που αφορούν το 

εσωτερικό της χώρας οι ακόλουθοι φορείς: οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή τα 

Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Κέντρων Κοινωνι-

κής Πρόνοιας Περιφερειών και τα Δημοτικά Βρεφοκομεία. Για τεκνοθεσίες που αφο-

ρούν το εξωτερικό (διακρατικές τεκνοθεσίες) υπεύθυνοι φορείς είναι: Η Διεύθυνση 

Κοινωνικής Μέριμνας της κάθε Περιφέρειας, ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοι-

νωνικής Υπηρεσίας (Αθήνα), τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και τα 

Δημοτικά Βρεφοκομεία για τα παιδιά μονάχα που δεν μπορούν να τεκνοθετηθούν εντός 

χώρας.  

Άρθρο 23: Όταν η κοινωνική έρευνα από τον αρμόδιο φορέα έχει θετικά αποτελέσματα 

τότε εγγράφεται ο υποψήφιος στο Ειδικό Μητρώο από τον συγκεκριμένο φορέα και 

μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησής του εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού προ-

γράμματος τον εγγράφουν στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων.  

Άρθρο 24: Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση 

του προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων θετών γονέων. Δίνεται η ευκαιρία να 

συνεχίζουν να παρακολουθούν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μετά την τοποθέ-

τηση του παιδιού στην θετή οικογένεια. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες που υλοποιούν 
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το πρόγραμμα είναι κυρίως κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί και ψυχολόγοι. Με την βε-

βαίωση παρακολούθησης που  λαμβάνουν οι υποψήφιοι εγγράφονται στο Εθνικό Μη-

τρώο.  

Άρθρο 25: Η βασικότερη προϋπόθεση για να τοποθετηθεί το παιδί στην θετή οικογέ-

νεια είναι η εγγραφή τον υποψήφιων θετών γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων 

Γονέων. (ΦΕΚ4538, 2018) 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με τους Hartman και Laird (1983) (Βεργέτη, 2009) στις μέρες μας είναι δύ-

σκολο να υπάρξει συγκεκριμένος ορισμός για την οικογένεια κυρίως λόγω της συνε-

χούς μεταβολής της φύσης των κοινωνικών σχέσεων. Ωστόσο είναι απαραίτητο οι κοι-

νωνικοί λειτουργοί να γνωρίζουν τι εννοούν με τον όρο οικογένεια, καθώς εκείνοι είναι 

αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν ποιες υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε μια περίπτωση, 

ποιος εξυπηρετούμενος θα επιλεχθεί για παροχές όπως η μητρική άδεια κι η υγειονο-

μική φροντίδα κι αν θα γίνει παρέμβαση σε μια οικογένεια από την κοινωνική υπηρεσία 

(Βεργέτη, 2009, σ. 33). Ο κάθε πολιτισμός δίνει διαφορετικό περιεχόμενο στην έννοια 

και τις λειτουργίες της οικογένειας. «Η απουσία ενός υποστηρικτικού πλαισίου συμ-

βάλλει στη διάσπαση της οικογένειας .Οι κοινωνικοί λειτουργοί βλέπουν θετικά την 

οικογενειακή ποικιλομορφία , καθότι η πολυμορφία δεν αποτελεί εν τέλει απειλή για 

την οικογένεια αλλά το αντίθετο. Αντί να στηρίζεται λοιπόν στο έλλειμα, η ποικιλο-

μορφία παρέχει στις οικογένειες βάθος, χαρακτήρα και πλούτο. Οι οικογένειες έρχο-

νται αντιμέτωπες με προβλήματα για πολλούς λόγους κι ένας από αυτούς είναι η έννοια 

ότι ένα ταιριάζει σε όλα σύμφωνα με την οποία όλοι πρέπει να ακολουθούν την ίδια 

δομή και τους ίδιους κανόνες. Όταν οι κοινωνικές στάσεις καταπιέζουν αυτούς που δεν 

ταιριάζουν μέσα σε αυτές ,τότε εμφανίζονται τα προβλήματα. Χρησιμοποιώντας έναν 

ευρύτερο ορισμό για την οικογένεια, οι κοινωνικοί λειτουργοί προετοιμάζονται να λει-

τουργούν με μη επικριτική στάση σε όλους τους τύπους οικογενειών. Η μη καταπίεση 

κι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα είναι οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι της Κοινωνικής 

Εργασίας» (Βεργέτη, 2009, σ. 37). 

Σύμφωνα με τον Eichler (1988), (Βεργέτη, 2009, σ. 43) «Μια οικογένεια είναι μια κοι-

νωνική ομάδα που μπορεί να περιλαμβάνει ή να μην περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα 

παιδιά (π.χ. ζευγάρια χωρίς παιδιά), που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν γεννηθεί στο 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

γάμο (π.χ. τεκνοθετημένα παιδιά ή παιδιά γονιού από προηγούμενη σχέση). Η σχέση 

των ενηλίκων μπορεί να βασίζεται ή να μη βασίζεται στο γάμο (π.χ. ζευγάρια με συμ-

βόλαιο κοινής συμβίωσης), μπορεί να διαμένουν ή να μη διαμένουν στην ίδια κατοικία 

(π.χ. ζευγάρια που μετακινούνται λόγω εργασίας). Οι ενήλικες μπορεί να έχουν ή να 

μην έχουν σεξουαλικές σχέσεις ή σχέσεις που να περιλαμβάνουν ή να μην περιλαμβά-

νουν κοινωνικά αποδεκτά συναισθήματα προς τους συζύγους όπως αγάπη, έλξη ή θαυ-

μασμό» . 

O Murray Bowen (1971) (Βεργέτη, 2009, σ. 43) υποστηρίζει ότι « Η οικογένεια είναι 

ένα σύνολο από διαφορετικά συστήματα. Μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ως 

κοινωνικό σύστημα, πολιτισμικό σύστημα, σύστημα παιχνιδιών ,σύστημα επικοινω-

νίας, βιολογικό σύστημα κλπ. ». Ακόμα θεωρεί ότι «η οικογένεια είναι ένας συνδυα-

σμός συναισθηματικού και σχεσιακού συστήματος». 

Το ίδρυμα Vanier ορίζει την οικογένεια ως «κάθε συνδυασμό δύο ή περισσότερων α-

τόμων που έχουν δεσμευτεί με δεσμούς αμοιβαίας συναίνεσης, γέννησης και/ή τεκνο-

θεσίας ή συμβίωσης και που μαζί αναλαμβάνουν ευθύνες για διάφορους συνδυασμούς. 

Οι συνδυασμοί αυτοί αφορούν τη φυσική διατήρηση και φροντίδα των μελών της οι-

κογένειας, την προσθήκη νέων μελών μέσω γέννησης ή τεκνοθεσίας. Ακόμα η οικογέ-

νεια φροντίζει για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, τον κοινωνικό έλεγχο των μελών, 

την προαγωγή, κατανάλωση και διανομή αγαθών κι υπηρεσιών και φροντίζουν για τη 

συναισθηματική φροντίδα κι αγάπη» (Ίδρυμα Vanier) (Βεργέτη, 2009, σσ. 43-44). 

Τέλος θα μπορούσαμε να πούμε πως η οικογένεια είναι απλά μια ομάδα ατόμων που 

αυτοπροσδιορίζεται ως οικογένεια, ανεξάρτητα από το αν η συγκεκριμένη ομάδα ανα-

γνωρίζεται νομικά, κοινωνικά ή πολιτικά ως οικογένεια π.χ. τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια 

(Παπαδάκη, 2018). 

 

 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
1. Εκτεταμένη οικογένεια 
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Η εκτεταμένη μορφή οικογένειας κυριαρχούσε μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα. Πε-

ριελάβανε -πέρα από τους γονείς και τα παιδιά τους-κι άλλους συγγενείς όπως τους 

παππούδες, τους θείους και τα ξαδέρφια. Στις εκτεταμένες οικογένειες συμμετείχαν 

συγγενείς από δύο, τρεις ή και τέσσερις διαφορετικές γενιές οι οποίοι ζούνε κάτω από 

την ίδια στέγη. Στη συγκεκριμένη μορφή οικογένειας συνήθως αρχηγός είναι κάποιο 

αρσενικό μέλος και πολλές φορές οι ατομικές ανάγκες κάθε μέλους ταυτίζονται με τις 

ανάγκες όλης της ομάδας. Τέλος στην εκτεταμένη οικογένεια παρατηρείται η κατα-

νομή των εργασιών με βάση την ετεροκανονικότητα. Τα αρσενικά μέλη δηλαδή είναι 

αρμόδια για την εργασία και την προστασία της οικογένειας σε αντίθεση με τα θηλυκά 

μέλη τα οποία αναλαμβάνουν τη φροντίδα του νοικοκυριού (Μπακατσέλου, 2019). 

2. Παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια 

Η παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια είναι η ιστορική εξέλιξη της εκτεταμένης οικο-

γένειας. Λόγω της εκβιομηχάνισης και της αστικοποίησης η εκτεταμένη μορφή οικο-

γένειας ατόνησε, καθώς τα μέλη της χρειάστηκε να φύγουν από το σπίτι τους προκει-

μένου να βρουν ευκολότερα δουλειά. Η παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια αποτελείται 

από τους γονείς -οι οποίοι είναι του αντίθετου φύλου- κι από το ένα ή τα περισσότερα 

παιδιά τα οποία έχουν αποκτηθεί εντός του γάμου. Αυτή η οικογένεια λειτουργεί σαν 

ομάδα και σκοπός της είναι η κάλυψη των αναγκών του κάθε μέλους. Ωστόσο και σε 

αυτήν τη μορφή οικογένειας υπάρχει ο διαχωρισμός των υποχρεώσεων με βάση το 

φύλο (Μπακατσέλου, 2019). 

3. Μονογονεϊκή οικογένεια 

Η μονογονεϊκή οικογένεια περιλαμβάνει έναν γονέα κι ένα ή περισσότερα παιδιά. Μια 

οικογένεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονογονεϊκή είτε γιατί ένας από τους δύο γο-

νείς έχει πεθάνει, είτε λόγω διαζυγίου, είτε γιατί δεν υπήρξε γάμος ούτε συμβίωση με-

ταξύ των βιολογικών γονέων. Ακόμα μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή όταν ένα μεμο-

νωμένο άτομο αποφασίζει να τεκνοθετήσει κάποιο παιδί. Αυτή η μορφή οικογένειας 

τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει ραγδαία αύξηση κι ο μονογονέας έρχεται να κα-

λύψει τους ρόλους και των δύο γονέων (Μπακατσέλου, 2019). 

 

4. Χωλή οικογένεια 
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Η χωλή οικογένεια είναι αποτέλεσμα των απαιτήσεων της σύγχρονης ζωής. Πιο συ-

γκεκριμένα χωλή οικογένεια είναι αυτή στην οποία οι συζυγικοί σύνδεσμοι έχουν χω-

ριστεί σε δύο μέρη λόγω του ότι οι σύζυγοι μένουν σε διαφορετικές περιοχές κι επομέ-

νως και σε διαφορετικό σπίτι. Αυτό συνήθως συμβαίνει για κοινωνικό-οικονομικούς 

λόγους όταν οι σύζυγοι εργάζονται σε διαφορετικές περιοχές, είναι στρατιωτικοί , φα-

ντάροι κλπ. και παρόλα αυτά διατηρούν σχέση μεταξύ τους (Μπακατσέλου, 2019). 

5. Ανασυγκροτημένη-ασύνθετη-μεικτή οικογένεια-οικογένεια δεύτερης ευκαιρίας 

ή δεύτερου γάμου 

Αυτή η μορφή οικογένειας προκύπτει μέσα από τη σύναψη δεύτερου γάμου τουλάχι-

στον του ενός εκ των δύο συζύγων ή μέσα από έναν δεύτερο γάμο λόγω χηρείας κά-

ποιου από τους συζύγους. Η οικογένεια αυτή μπορεί να περιλαμβάνει παιδιά -ή και όχι-

είτε από τους προηγούμενους γάμους των συζύγων ή από την απόκτηση παιδιού από 

το νέο ζεύγος μέσα από την κύηση ή την αναδοχή ή την τεκνοθεσία. Τα τελευταία 

χρόνια σημειώνεται αύξηση της εν λόγω μορφής οικογένειας ,ωστόσο οι άντρες ξανα-

δημιουργούν οικογένεια με αυτόν τον τρόπο σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις 

γυναίκες κυρίως λόγω των κοινωνικών στερεοτύπων που υπάρχουν (Μπακατσέλου, 

2019). 

6. Οικογένεια ελεύθερης συμβίωσης 

Στην οικογένεια ελεύθερης συμβίωσης το ζευγάρι δεν έχει συνάψει γάμο αλλά μπορεί 

να έχει υπογράψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Η οικογένεια αυτή μπορεί να περι-

λαμβάνει βιολογικά ή ανάδοχα παιδιά ενώ για τις περιπτώσεις που το ζευγάρι είναι 

ετεροφυλόφιλο μπορεί να περιλαμβάνει και τεκνοθετημένα παιδιά. Αυτή η μορφή οι-

κογένειας έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και το ζευγάρι απολαμβάνει νομική α-

ναγνώριση από το κράτος κι έχει ίσα κληρονομικά κι άλλα νομικά δικαιώματα με ένα 

ζευγάρι ετεροφυλόφιλων που έχουν τελέσει θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο. Μέσα από 

της σύναψη του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης δίνεται η δυνατότητα και το δικαί-

ωμα στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να γίνονται ανάδοχοι γονείς. Αυτή είναι μια νομοθε-

τική ρύθμιση που θεσπίστηκε το 2015 (Ν.4356/2015, 2015) με την επέκταση του συμ-

φώνου συμβίωσης (Μπακατσέλου, 2019). 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Η οικογένεια προσφέρει ευημερία στα μέλη της και στην κοινωνία. Ιδανικά παρέχει 

προστασία ,πλαίσιο κι ασφάλεια ,καθώς τα μέλη της ωριμάζουν και συμμετέχουν στην 
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κοινωνία. Όταν οι οικογένειες λειτουργούν σωστά τότε λειτουργεί κι η κοινωνία 

(Βεργέτη, 2009, σ. 37). 

• Μέσα στις οικογένειες τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους που θα τα 

προετοιμάσουν για την ενήλικη ζωή. Πρώτα στο σχολείο και τους φίλους και 

μετέπειτα στην εργασία και τους συντρόφους τους. 

• Μέσα στην οικογένεια τα μέλη καλύπτουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες κι ό-

ταν αποτυγχάνουν να τις καλύψουν τότε κρίνεται αναγκαία η εξωτερική πα-

ρέμβαση. 

• Μεταφέρουν τα πολιτισμικά στοιχεία από γενιά σε γενιά. 

• Με τις διδαχές τα παιδιά μαθαίνουν πως να επιβιώνουν έξω από αυτήν. Μέσα 

στο οικογενειακό πλαίσιο τα ανήλικα μέλη διδάσκονται τον τρόπο κοινωνικής 

συναναστροφής, καθώς επίσης και τη σημαντικότητα της ατομικής και κοινω-

νικής υπευθυνότητας. 

• Παράγει εργαζόμενους και καταναλωτές. Αυτές είναι δύο βασικές προϋποθέ-

σεις για μια ισχυρή οικονομία. 

 (Βεργέτη, 2009, σ. 38). 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Οι Θεωρητικοί του λειτουργισμού τονίζουν ότι η κοινωνία, για να αποκτήσει την δυ-

ναμική της αποτελεσματικής επιβίωσης και λειτουργίας, είναι υποχρεωμένη να εξα-

σφαλίσει την επιτέλεση ορισμένων καίριων λειτουργιών. Οι λειτουργίες αυτές δεν μπο-

ρούν να αφεθούν στην τύχη, καθώς θα υπήρχε κίνδυνος να μην επιτελεστούν και η 

κοινωνία να οδηγηθεί στην παρακμή. Οι φονξιοναλιστές αναγνωρίζουν τη μεγάλη ποι-

κιλομορφία που εμφανίζει ο θεσμός της οικογένειας στα διάφορα μέρη του κόσμου, 

όμως προσπαθούν να αναγνωρίσουν ποιες είναι οι κοινές λειτουργίες που επιτελεί η 

οικογένεια ανεξάρτητα από τη δομή και την φύση της. 

Οι κοινές λειτουργίες είναι η αναπαραγωγή, η ρύθμιση της σεξουαλικής συμπεριφο-

ράς, η κοινωνικοποίηση, η απόδοση κοινωνικής θέσης και τέλος η φροντίδα, προστα-

σία και συναισθηματική υποστήριξη. 

Κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, η οικογένεια διαμεσολαβεί ανάμεσα στο 

άτομο και την ευρύτερη κοινότητα. Τα παιδιά γεννιούνται αμύητα στους κανόνες του 
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πολιτισμού τους, οπότε η έλευση κάθε νέας γενιάς υποβάλλει την κοινωνία σε συνεχείς 

«βαρβαρικές εισβολές». Μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης τα παιδιά μα-

θαίνουν τους κοινωνικούς κανόνες, με την οικογένεια να παίζει συνήθως το ρόλο του 

βασικού φορέα πολιτισμικής μεταβίβασης. 

Σχετικά με την φροντίδα, προστασία και συναισθηματική υποστήριξη, τα παιδιά χρειά-

ζονται τροφή, ένδυση και στέγη ακόμα και πολύ μετά την είσοδο τους στην εφηβεία. 

Σε ολόκληρο το κόσμο, η οικογένεια έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη για τη στέγαση, 

την προστασία και τη γενικότερη φροντίδα όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και τους ασθενείς 

και τα άλλα εξαρτημένα μέλη της κοινότητας.  Η οικογένεια αποτελεί επίσης ένα ση-

μαντικό πλαίσιο για την ανάπτυξη άμεσων και σταθερών διαπροσωπικών επαφών. Οι 

υγιείς οικογενειακές σχέσεις εξασφαλίζουν στον άνθρωπο τη συντροφικότητα, την α-

γάπη και την ασφάλεια, τον κάνουν να νιώθει ότι αξίζει και του προσφέρουν ένα γενι-

κότερο αίσθημα ευημερίας. 

Τέλος, αναφορικά με την απόδοση κοινωνικής θέσης, η οικογένεια συμβάλλει στην 

τοποθέτηση των παιδιών στην κοινωνική δομή, καθώς τους αποδίδει δοτές κοινωνικές 

θέσεις. Οι θέσεις αυτές καθορίζουν αφενός τη συμπεριφορά του ατόμου στο πλαίσιο 

ενός πλήθους διαπροσωπικών σχέσεων (με τους γονείς, τα αδέλφια, τους άλλους συγ-

γενείς κ.λπ. ), και αφετέρου καθορίζουν τις κοινωνικές ομάδες που μπορεί να συμμε-

τέχει το άτομο (φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές, ταξικές, εθνοτικές και κοινοτικές) 

(Hughes & Kroehler, 2014). 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Το μοντέλο παρέμβασης που ενδείκνυται να χρησιμοποιείται από τους κοινωνικούς 

λειτουργούς στα κέντρα παιδικής προστασίας είναι το γενικό - ολιστικό μοντέλο και 

το μοντέλο παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης. 

Το γενικό – ολιστικό μοντέλο είναι ο συγκερασμός τριών μεθόδων, της ενοποιημένης-

δια μεθοδικής -γενικευμένης μεθόδου και η διαμόρφωση μιας ενιαίας πρακτικής στην 

κοινωνική εργασία. Η αναγκαιότητα αυτή δημιουργήθηκε μέσα από την αύξηση της 

πολυπλοκότητας και της σοβαρότητας των προβλημάτων και λόγω της ανεπάρκειας 

μιας μόνο μεθόδου για την κάλυψη αυτών των αναγκών (Κ.Ε.Ο., Κ.Ε.Α., Κ.Ε.Κ.). Η 

παρέμβαση του κοινωνικού λειτουργού αποσκοπεί στη διατήρηση, την επαναφορά και 
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την ενδυνάμωση της αλληλεπίδραση του παιδιού και του περιβάλλοντος του. Η παρέμ-

βαση στο μοντέλο αυτό μπορεί να είναι άμεση κι έμμεση. Στην άμεση παρέμβαση ο 

κοινωνικός λειτουργός αποσκοπεί στην υποστήριξη του εξυπηρετούμενου κι οι στόχοι 

του είναι η ενδυνάμωση του , η υποστήριξη της κοινωνικής λειτουργικότητας του, η 

χρήση των δυνατών πόρων, η παρέμβαση σε κρίση κι η χρησιμοποίηση της δραστη-

ριότητας ως μέσου βοηθείας. Στην άμεση παρέμβαση ο κοινωνικός λειτουργός πρέπει 

να είναι καλός γνώστης των εξειδικευμένων εργαλείων, τεχνικών και δεξιοτήτων που 

χρησιμοποιούνται στη διεργασία της παρέμβασης (δεξιότητες της προσεκτικής παρα-

κολούθησης, συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης, ενθάρρυνσης κ.τ.λ.) 

Στην έμμεση παρέμβαση ο κοινωνικός λειτουργός προκειμένου να βοηθήσει επαρκώς 

το άτομο χρειάζεται συχνά να εμπλέκεται σε δραστηριότητες κι ενέργειες με άλλα ά-

τομα, μικρές ομάδες, οργανώσεις, κοινότητες προς όφελος των εξυπηρετούμενων. Η 

έμμεση παρέμβαση πραγματοποιείται παράλληλα με την άμεση .Οι δεξιότητες του κοι-

νωνικού λειτουργού είναι η συνεργασία, η διαπραγμάτευση, η πειθώ, η διαμεσολά-

βηση, η αντιπροσώπευση κι η συνηγορία. 

Συνδυαστικά με το γενικό ολιστικό μοντέλο ο κοινωνικός λειτουργός αξιοποιεί το μο-

ντέλο σε κατάσταση κρίσης. Ο τύπος κρίσης που έχουν βιώσει τα παιδιά που φιλοξε-

νούνται στα κέντρα παιδικής προστασίας είναι περιστασιακή, διότι δεν έχει υπάρξει 

κάποια περίοδος κρίσης στα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών ούτε τα παιδιά αντιμε-

τώπισαν κάποια υπαρξιακή κρίση, αλλά λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονέων τους 

έχουν βιώσει κακοποιητικές και παραμελητικές καταστάσεις. 

Αυτές οι συμπεριφορές είχαν προκαλέσει στα παιδιά έντονη αναστάτωση στον ψυχικό 

τους κόσμο σε σημείο που οι συνηθισμένοι προσαρμοστικοί μηχανισμοί τους αδυνα-

τούσαν να επαναφέρουν σε σωστή λειτουργία τον οργανισμό. 

Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση χρήσιμη είναι η έγκαιρη παρέμβαση του κοι-

νωνικού λειτουργού. Όταν ένα παιδί και κατ' επέκταση ένας άνθρωπος βιώνει μία έ-

ντονα στρεσογόνο κατάσταση τότε ζητά απεγνωσμένα κάποιον για να τον βοηθήσει, ο 

κοινωνικός λειτουργός λοιπόν αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Η παρέμβαση του θεω-

ρείται άμεση με την είσοδο του παιδιού στο χώρο φιλοξενίας του. Τότε ο κοινωνικός 

λειτουργός υποδέχεται το παιδί και προσπαθεί να του κατευνάσει τη στεναχώρια και 

όλα αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα που προκαλούνται στο παιδί εξαιτίας της απο-

μάκρυνσης από τους γονείς τους και να δημιουργήσει αντ' αυτού κλίμα ασφάλειας και 
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σταθερότητας για το παιδί. Κυρίαρχο ρόλο στην επαγγελματική σχέση διαδραματίζουν 

η γνησιότητα συναισθήματος, η εν συναίσθηση του κοινωνικού λειτουργού, αλλά και 

η χρήση της ‘επαγγελματικής εξουσίας’ που προέρχεται από την ικανότητα και τη 

γνώση χειρισμού συναισθημάτων έντονου άγχους, ανεπάρκειας και απελπισίας. ο κοι-

νωνικός λειτουργός αναγνωρίζει, αλλά δεν ενθαρρύνει φαινόμενα μεταβίβασης στη 

σχέση του με το παιδί. Εάν εμφανιστούν τείνει να τα αντικαταστήσει με συναισθήματα 

που συνδέονται με την τρέχουσα πραγματική κατάσταση που αντιμετωπίζει το παιδί. 

Εφόσον η παρέμβαση κατά την κρίση καλύπτει όχι μόνο το γεγονός κινδύνου, αλλά 

επεκτείνεται και σε περιοχές που συνδέονται με την ευάλωτη κατάσταση , η αναζήτηση 

των συγκρουσιακών καταστάσεων που προϋπήρχαν αποτελεί εξίσου αντικείμενο δια-

πραγμάτευσης και παρέμβασης με το άτομο. 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Golan η παρέμβαση σε κατάσταση κρίσης διακρίνεται σε 

τρείς φάσεις. Στην αρχική, την ενδιάμεση και την τελική. Στην αρχική φάση διατυπώ-

νεται το πρόβλημα, γίνεται προσδιορισμός της τωρινής κατάστασης και διαμορφώνεται 

η συμφωνία μεταξύ του κοινωνικού λειτουργού και του παιδιού. Στην ενδιάμεση φάση 

γίνεται η εφαρμογή της αμοιβαίας συμφωνίας του κοινωνικού λειτουργού και ατόμου. 

Στην τελική φάση γίνεται η περάτωση της περίπτωσης, δηλαδή αποτιμάται από τον 

κοινωνικό λειτουργό και τον εξυπηρετούμενο ο βαθμός εκπλήρωσης των υλοποιηθέ-

ντων στόχων, καθώς επίσης και το κατά πόσο ο εξυπηρετούμενος θα είναι λειτουργικός 

με τα δικά του αποθέματα (Δημοπούλου-Λαγωνίκα, Ταυραλίδου-Καλούτση, & 

Μουζακίτης, 2011). 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Ένας από τους βασικούς τομείς της κοινωνικής πρόνοιας είναι η προστασία των εγκα-

ταλελειμμένων, παραμελημένων, κακοποιημένων παιδιών. Όσον αφορά τα ιστορικά 

δεδομένα, η προστασία των παιδιών επιτυγχάνεται από το ίδιο το κράτος αλλά και την 

ιδιωτική πρωτοβουλία (Ζηλίδης, 1990). Από τις αρχές της ανεξαρτησίας του ελληνικού 

κράτους γίνονται προσπάθειες και εφαρμόζονται τα πρώτα μέτρα για την προστασία 

και την μέριμνα των απροστάτευτων παιδιών κυρίως μέσω της εκκλησιαστικής και της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, 1994).  
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Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, επί Ιωάννη Καποδίστρια  το κράτος επικεντρώνε-

ται θέτοντας τα πρώτα προνοιακά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιδημιών (χολέρα, 

τύφο κ.λπ.) και την προστασία του παιδιού. Το 1828, το μοναστήρι Ζωοδόχου Πηγής 

Πόρου γίνεται το πρώτο ίδρυμα της Ελλάδος για να φροντίσει τα παιδιά των πολεμι-

στών που συμμετείχαν στον αγώνα απομένοντας χωρίς οικογένεια. Σε αρχικό στάδιο 

τοποθετήθηκαν 180 παιδιά, φτάνοντας στη συνέχεια τα 500, τα οποία μεταφέρθηκαν 

ένα χρόνο μετά  στο ίδρυμα της Αίγινας, όπου ξεκίνησε η λειτουργία του για τον συ-

γκεκριμένο σκοπό, έχοντας νοσοκομείο και εκκλησία. Την ανέγερση του κτιρίου ανέ-

λαβαν κυρίων φιλελληνικές εταιρείες και  Έλληνες που προσέφεραν την οικονομική 

τους βοήθεια, καθώς την εποπτεία του ανέλαβε η Μαντώ Μαυρογένους. Το ίδρυμα της 

Αίγινας είχε σύνολο 12 δωμάτια, με πληρότητα το καθένα  40 κλίνες 

(Πανουτσοπούλου, 1984). Το 1833 συγκροτήθηκε η πρώτη υπηρεσία της χώρας, 

«Τμήμα Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» που είχε ως αρμοδιότητα την κοινωνική 

πρόνοια-προστασία της Ελλάδας (Πανουτσοπούλου, 1984). Επίσης, το 1834 ιδρύεται 

το ίδρυμα της Άνδρου, με συνολική πληρότητα 48 παιδιών, καθώς συνέβαλε μετέπειτα 

ως εκπαιδευτικό κέντρο (Πανουτσοπούλου, 1984). 

 Στη συνέχεια, όλο και περισσότερα ιδρύματα αρχίζουν σιγά σιγά να ανοικοδομούνται 

για τα απροστάτευτα παιδιά λόγω πολέμου και λόγω των επιδημιών. Χτίστηκαν, στην 

Αθήνα το 1853, το ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώστα  για τη φροντίδα 

αγοριών, το 1855 το Αμαλίειον Ορφανοτροφείον Κορασίδων και το 1856 το ίδρυμα 

της Ερμούπολης (Πανουτσοπούλου, 1984).  

Από τα μέσα έως το τέλος του 19ου η κοινωνική πρόνοια ελεγχόταν και εποπτευόταν 

από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η ιδιωτική πρωτοβουλία κυρίως μέσω δωρεών και 

φιλανθρωπιών, συνέβαλε  στην δημιουργία ιδρυματικής φροντίδας σε ολόκληρη την 

χώρα καθώς το κράτος δεν είχε τη δυναμική να ανταποκριθεί λόγω της αδυναμίας που 

υπήρχε στο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Την εποχή εκείνη ξεκίνησαν να λειτουρ-

γούν πολλά ιδρύματα, καθώς κάποια από αυτά συνεχίζουν ακόμη και σήμερα την λει-

τουργία τους όπως είναι, το Κέντρο παιδικής προστασίας Ζάννειο, τότε του δόθηκε η 

ονομασία ’’Ορφανοτροφείο Ζάννειο’’ που βρίσκεται στο Πειραιά και ιδρύθηκε γύρω 

στο 1874 με σκοπό να φιλοξενεί αγόρια, άλλο ένα ίδρυμα Παιδικής Προστασίας που 

ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1889 είναι το Χατζηκυριάκειο, τότε του είχε δοθεί η ονομα-



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

σία ’’Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο’’ με σκοπό την φιλοξενία κοριτσιών, στην Θεσ-

σαλονίκη το Παπάφειο κέντρο παιδικής μέριμνας «ο Μελιτεύς» (1903) που φιλοξε-

νούσε αγόρια, το Εθνικό Ορφανοτροφείο Θυμάτων Πολέμου Καλλιθέας (1912) κ.λπ. 

Επιπλέον, η εκκλησία συνέβαλε στην ανέγερση εκκλησιαστικών ιδρυμάτων αλλά και 

στην οικονομική ενίσχυση των ιδρυμάτων που λειτουργούσαν ήδη στην χώρα (Πανου-

τσοπούλου, 1984). Επίσης, έως τις αρχές του 20ου αιώνα η προστασία για το παιδί δεν 

αλλάζει καθώς κυρίως οφειλόταν στην ιδιωτική και εκκλησιαστική πρωτοβουλία 

(Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, 1994, σ. 70). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα όπου η χώρα βίωσε πολλές αντίξοες συνθήκες, πολλούς 

διαφορετικούς πολέμους, όπως τους Βαλκανικούς, την Μικρασιατική καταστροφή, τον 

Α’ Παγκόσμιο, το κράτος κρίνει απαραίτητο να προστατεύσει τον ευάλωτο πληθυσμό. 

Το 1914 δημιουργείται ένας από τους σπουδαιότερους κρατικούς οργανισμούς, ο ο-

ποίος είναι το Π.Ι.Κ.Π.Α, Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως 

που μερίμνησε για τη προστασία του παιδιού. Το 1918, ιδρύεται το Υπουργείο Υγιεινής 

Πρόνοιας και Κοινωνικής Αντίληψης το οποίο μερίμνησε και αυτό ιδιαίτερα για την 

φροντίδα των παιδιών (Πανουτσοπούλου, 1984, σ. 116). Σύμφωνα με τον νόμο 

1950/1939, το Π.Ι.Κ.Π.Α έδωσε έμφαση στην προστασία των παιδιών και στην μητρό-

τητα, καθώς ήταν ένα από τις σπουδαιότερες υπηρεσίες της κοινωνικής πρόνοιας 

(Πανουτσοπούλου, 1984, σ. 117). Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ιδρύθηκαν 

πολλά κέντρα προστασίας παιδιών, από τα οποία, κάποια λειτουργούν ακόμη και σή-

μερα. Ένα από τα οποία είναι το κέντρο προστασίας παιδιού Ηρακλείου, ιδρύθηκε το 

1922, ως Εθνικό ορφανοτροφείο με το Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 114/15-07-1922), 

περί «Ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων Απόρων Μαθητών» 

(Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης). Μετά τον β’ Παγκόσμιο πόλεμο 

η επιτακτική ανάγκη για την φροντίδα και την προστασία απροστάτευτων παιδιών κα-

τέστη αναγκαία, καθώς στατιστικά του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας δείχνουν πως 

μετά τον πόλεμο υπήρχαν 350.000 χωρίς οικογένεια (Σταθόπουλος Π., 1996). Τέθηκε 

επομένως ως προτεραιότητα η δημιουργία Προνοιακού συστήματος, δέχοντας ακόμη 

και βοήθεια από το εξωτερικό, το 1947 ιδρύεται η Βασιλική Πρόνοια  (Εθνικός 

Οργανισμός Πρόνοιας, 1994, σ. 70). Μετά το 1950 η κατάσταση στην Ελλάδα αρχίζει 

να ανασυγκροτείται στο τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας. Νέοι φορείς ξεκινούν να ι-

δρύονται, όπως το 1955 το κέντρο βρεφών «Μητέρα»  που παίζει καθοριστικό ρόλο 
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στο τομέα της παιδικής προστασίας, αφού ξεκινούν σιγά σιγά να εφαρμόζονται οι θε-

σμοί της αναδοχής και της τεκνοθεσίας. Το 1964 συντελείται τομή στη παιδική προ-

στασία καθώς οι διευθύνσεις που συστάθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πρόνοιας ήταν η Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας με τα τμήματα, Μητρότητα-Βρέ-

φους, Προσχολικής-σχολικής ηλικίας και τεκνοθεσίας. Η ονομασία της Βασιλικής 

Πρόνοιας αλλάζει, σε Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας  Ε.Ο.Π. το 1970. (Φυλλάδιο 

Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας). Τέλος, με τον νόμο 2646/98 δημιουργήθηκε ο 

Ε.Ο.Κ.Φ ο οποίος είναι ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας και ανήκει στο 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Στον συγκεκριμένο Οργανισμό έγινε η συγχώνευση 

του κέντρου βρεφών «Μητέρα», του Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Αντιλήψεως και του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας. (ΦΕΚ2636, 1998).  

ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Ο θεσμός της τεκνοθεσίας υπήρξε γνωστός ακόμη και κατά την αρχαιότητα, με τους 

όρους ’’Ποίησις’’ και ’’Εισποίησις’’. Με τους όρους ’’τιθημίνιον’’ και ’’υιόν’’, σή-

μαινε κατά την αρχαία Ελλάδα πως ένας πατέρας αποκτά έναν γιο. Ο γιος που τον 

τεκνοθετούσαν λεγόταν ’’Ποιητός γιος’’ ενώ ο πατέρας που τεκνοθετούσε λεγόταν 

’’Ποιητός ή Θέσει πατήρ’’ (Σπυριδάκης, 2006).  

Με την μαρτυρία του  Αριστοτέλη στο έργο του Πολιτικά, αποδεικνύεται πως ο θεσμός 

είναι αρχαιότατος, καθώς  αποτελούσε μέρος της Θηβαϊκής νομοθεσίας διότι οι σχετι-

κές ρυθμίσεις αποδίδονται στον Κορίνθιο Φιλόλαο, ο οποίος έζησε κατά τον 8ο αιώνα 

π.Χ. (Χατζόπουλος, 2014, p. 17) 

Στην αρχαία κρητική πόλη Γόρτυνα, η Δωδεκάδελτο Επιγραφή της Γόρτυνας ή αλλιώς 

ο Κώδικας της Γόρτυνας παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη του θεσμού της τεκνο-

θεσίας (Νάκος 1991, στο Χατζόπουλος Ι., 2014, σ. 18). Στην αρχαία Αθήνα, ο Ισαίος 

στους κληρονομικούς του λόγους αναφέρεται σε περιπτώσεις τεκνοθεσιών, καθώς ο 

θεσμός συνδεόταν άρρηκτα με την κληρονομική διαδοχή (Smith 1967, στο 

Χατζόπουλος Ι., 2014, σ. 18) 

Στην αρχαία Αθήνα ο βασικός σκοπός που εφάρμοζαν το θεσμό της τεκνοθεσίας ήταν 

για την συνέχιση της λειτουργίας του Οίκου (Ισαίας 7.30-1, στο Grubbs-Parkin-Bell, 

2013, σ. 514). Ο Οίκος αποτελούσε τη βασική νομική, θρησκευτική και οικονομική 
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μονάδα της κοινωνίας και ήταν αναγκαία η ύπαρξη του αρσενικού ατόμου για να μπο-

ρεί η οικογένεια να λειτουργήσει σωστά. Το κράτος ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για αυτήν 

την πρακτική  και δεν αποτελούσε  ιδιωτική-οικογενειακή υπόθεση (Αισχύλος 3.21, 

στο Grubbs-Parkin-Bell , 2013, σ. 514).  

Ο κύριος λόγος που ένας Αθηναίος τεκνοθετούσε κατά την αρχαιότητα, ήταν διότι αν 

δεν είχε γνήσιο απόγονο δεν θα ήταν δυνατόν να συνεχίσει η λειτουργία του Οίκου και 

θα σταματούσαν οι σπονδές, οι θυσίες δηλαδή στην οικία και στους οικογενειακούς 

τάφους (Asheri 1963, στο Χατζόπουλος, 2014, σ. 19). Θεωρούνταν συμφορά να πεθά-

νει κάποιος άτεκνος γιατί η συνέχιση του οίκου ήταν απαραίτητη, έτσι οι αρχαίοι Αθη-

ναίοι έσπευδαν στην τεκνοθεσία ενός γιου (Ισαίος 7.30, στο Χατζόπουλος, 2014).  

Όπως αναφέρεται και παραπάνω η τεκνοθεσία συνδεόταν με την κληρονομική δια-

δοχή, καθώς η μη συνέχιση του οίκου προκαλούσε οικονομική δυσκολία στην πόλη-

κράτος αφού από αυτόν εξασφάλιζε το κέρδος και την δύναμη της (Δημάκης 1986, στο 

Χατζόπουλος, 2014, p. 20). Επίσης, άλλος ένας σημαντικός λόγος που προέβαινε κά-

ποιος στην τεκνοθεσία ήταν τα γηρατειά και η ανάγκη ενός ατόμου να το φροντίζουν, 

να το παρηγορούν για να μην νιώθει το αίσθημα της μοναξιάς (Ισαίος 2.10, στο 

Χατζόπουλος , 2014, p. 23).  

Τρεις βασικές προϋποθέσεις που ήταν αναγκαίο να κατέχει ο υποψήφιος πατέρας για 

τεκνοθετήσει ήταν, να είναι γνήσιος Αθηναίος πολίτης, να έχει ολοκληρώσει το 18ο 

της ηλικίας του και να μην έχει ήδη φυσικό γιό (Ισαίος Περί του Απολλοδώρου 

Κλήρου,στο Χατζόπουλος, 2014, σ. 24). Ενώ το αγόρι που επρόκειτο να τεκνοθετηθεί 

έπρεπε να είναι γεννημένο στην Αθήνα και να έχει αδελφό, ώστε η βιολογική του οι-

κογένεια να μην μείνει χωρίς απόγονο (Σπυριδάκης, 2006).  

Στη κλασική Αθήνα τα είδη τεκνοθεσίας ήταν τρία, α) τεκνοθεσία εν ζωή, β) τεκνοθε-

σία δια διαθήκης και γ) μετά θάνατον τεκνοθεσίαν (Harrison 1968, στο Χατζόπουλος , 

Διαχρονική Εξέλιξη του Θεσμού της Υιοθεσίας, 2014, σ. 30). Η πρώτη ήταν το πιο 

σύνηθες είδος που εφαρμοζόταν καθώς ο θετός πατέρας βρισκόταν εν ζωή. Η διαδικα-

σία γινόταν στη γιορτή των Απατουρίων (γιορτή των πατεράδων) με συνοδεία θυσίες 

στους φρατρίους θεούς,  καθώς ο θετός πατέρας ορκιζόταν πως ο θετός γιος  αποτε-

λούσε γνήσιο παιδί Αθηναίου και Ατθίδας (Brindesi 1961, στο Χατζόπουλος , 2014, σ. 

32). Το δεύτερο είδος γινόταν για να υπάρξει κάποιος γιος κληρονόμος της περιουσίας 
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του οίκου αλλά και για να μπορέσει να συνεχιστεί (Harrison 1968, στο Χατζόπουλος , 

Διαχρονική Εξέλιξη του Θεσμού της Υιοθεσίας, 2014, σ. 35).  

Τέλος ο τρίτος τρόπος τεκνοθεσίας ήταν η τεκνοθεσία μετά θάνατον, η οποία γινόταν 

μετά τον θάνατο του πατέρα ώστε να υπάρχει κάποιος γιος που θα μπορούσε συνεχίσει 

τη διατήρηση  του οίκου. Άπαξ και γινόταν η τεκνοθεσία ο θετός γιος είχε στην κατοχή 

του όλη την κληρονομιά, την περιουσία του πεθαμένου πατέρα του και όλα τα δικαιώ-

ματα ενός φυσικού γιού, ο οποίος δεν είχε καμία πλέον σχέση, δεσμό με την βιολογική 

του οικογένεια (Σπυριδάκης, 2006). 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Η Μικρασιατική καταστροφή έφερε στην Ελλάδα πάνω από 1,5 εκατομμύρια πρόσφυ-

γες. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και πολλά παιδιά των οποίων οι γονείς πέθαναν κατά τη 

διάρκεια του πολέμου. Το 1992 το Ελληνικό κράτος ίδρυσε το Υπουργείο Υγιεινής, 

Πρόληψης κι Αντιλήψεως προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση που δημιουρ-

γήθηκε λόγω του ξεριζωμού. Η ανάγκη για κέντρα παιδικής προστασίας ήταν αυξη-

μένη. Μερικά από τα ιδρύματα που δημιουργήθηκαν τότε είναι το Αμερικανικό Ορφα-

νοτροφείο ΄΄Near East Relief΄΄ στη Σύρο (Κουλουμπής, 2020)το ίδρυμα θηλέων Μέ-

λισσα στη Θεσσαλονίκη (www.stegimelissa.gr), το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης 

(www.infokids.gr, 2020), το Ορφανοτροφείο Βόλου (www.orfanotrofeio-volou.gr), το 

Ιωσηφόγλειο (neasmyrni.gr) και το Ίδρυμα Απόρων Κορασίδων ΄΄Ενική Στέγη΄΄ στην 

Αθήνα (neasmyrni.gr). 

Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Κατά το β’ παγκόσμιο πόλεμο παρατηρείται ένας συγκερασμός ευθυνών μεταξύ κοι-

νωνικής πρόνοιας και κοινωνικής  εργασίας. Με τη λήξη του παγκοσμίου πολέμου 

κλονίστηκε κάθε δεδομένο μέχρι τότε, σωματικής-ψυχικής υγείας. Οι πληγές των οι-

κογενειών, η τραυματική εμπειρία του πολέμου, οι δυσμενείς συνθήκες-αντιξοότητες  

για τον καθένα, αποτελούσε ολιστικό καθήκον που αναλάμβαναν οι δύο αυτοί τομείς, 

της κοινωνικής εργασίας-πρόνοιας. Η εποχή αυτή αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην 

ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού καθώς λόγω συνθηκών ανατράπηκαν πολλοί ρό-

λοι και δεδομένα  της εποχής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα  αποτελεί πως ανατρά-

πηκαν θέσεις που μέχρι τότε ήθελαν τον άνδρα ως αρχηγό του νοικοκυριού και ο ρόλος 
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της γυναίκας να δεσμεύεται στην φροντίδα του σπιτιού και της οικογενείας. Η ανα-

γκαιότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων έφερε στο προσκήνιο μετά τη δημιουργία 

λοιπόν του κοινωνικού κράτους πρόνοιας, τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως τις 

αρχές του 1970, την ανάληψη μεγάλου μέρους διεκπεραίωσης, αποκατάστασης προ-

βλημάτων από την κοινωνική εργασία. Πιο συγκεκριμένα ανέλαβε την υλοποίηση με-

γάλου όγκου δουλειάς κυρίως αναγνώριση και κατοχύρωση των ανθρωπίνων και κοι-

νωνικών δικαιωμάτων. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στην εγκαθίδρυση και αναγνώ-

ριση διεθνώς  πια του επαγγέλματος από ειδικούς εκπαιδευμένους επαγγελματίες της 

κοινωνικής εργασίας το 1952 στην Γενική Συνέλευση του οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών. Στις αρχές του 2ου αιώνα η παροχή βοήθειας είχε ταυτιστεί με την έννοια της 

φιλανθρωπίας  από γυναίκες της ανώτερης τάξης. Αυτό δημιούργησε προβληματι-

σμούς σε σχέση με το εφαρμοσμένο επάγγελμα καθώς ερχόταν σε ρήξη με τα κομμου-

νιστικά καθεστώτα της εποχής. Το 1948 θεωρήθηκε πλέον πως οι ανάγκες καλύπτο-

νταν επαρκώς από την κοινωνική πρόνοια και έτσι διακόπηκαν τα μαθήματα της κοι-

νωνικής εργασίας σε κάποια  Πανεπιστήμια, ενώ αντίθετα στη Γιουγκοσλαβία την ίδια 

περίοδο ιδρύθηκαν σχολές της κοινωνικής εργασίας. Μετά την κατάρρευση του κομ-

μουνισμού εισήχθη το επάγγελμα και στη Ρωσία ενώ παράλληλα η πτώση του επέφερε 

μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Αλλαγές στην οικογενειακή δομή και η εμφάνιση φαινο-

μένων της μετανάστευσης ανατάραξε την ισορροπία των προβλημάτων αντιμετώπισης 

. Τότε έγινε η επανεμφάνιση του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια 

αναγκαιότητας αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων. Το 2009 θεσμοθετήθη-

καν τα Εθνικά κριτήρια για εκπαίδευση ειδίκευση και επικύρωση των δικαιωμάτων του 

επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού επίσημα πλέον και σε διδακτορικό μεταπτυ-

χιακό επίπεδο (Καλλινικάκη, 2011). 

ΑΝΑΔΟΧΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η αναδοχή ως διαδικασία και όχι ως θεσμός έχει τις ρίζες της από την αρχαία εποχή. 

Μια από τις μαρτυρίες που καταγράφεται η συγκεκριμένη πρακτική είναι στην Παλαιά 

Διαθήκη. Ήταν υποχρέωση σύμφωνα με τον ’’θεϊκό νόμο’’ να φροντίσουν οι πιστοί τα 

παιδιά τα οποία ήταν, είτε παραμελημένα, είτε χωρίς οικογένεια (Παλαιά Διαθήκη, στο 

Φίλη , 2018, σ. 11). Στο πρώτο στάδιο της εξέλιξης της χριστιανικής εκκλησίας έχει 

καταγραφεί πως δίνονταν παιδιά σε «άξιες χήρες» για να μεριμνήσουν για εκείνα με 

αγάπη, οι οποίες πληρώνονταν από την εκκλησία (Φίλη, 2018). 
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Από τις απαρχές του Χριστιανισμού η εκκλησία προσπάθησε να φροντίσει τα παιδιά 

που δεν είχαν οικογένεια τοποθετώντας τα σε ανάδοχες οικογένειες, όπου η εκκλησία 

συνέχιζε μετά την διαδικασία αυτή να έχει το καθήκον προστασίας των παιδιών.  

Κατά την μεσαιωνική περίοδο και τις αρχές του 15ο αιώνα, δηλαδή στις αρχές της 

Αναγέννησης εφαρμοζόταν, η ένταξη των παιδιών που ήταν σε πολύ δύσκολη οικονο-

μική κατάσταση ή (οργάνων) σε οικογένειες, με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά αυτά 

ήταν αναγκαίο να μάθουν την όποια δουλειά ώστε να βοηθούν την οικογένεια που τους 

παρείχε στέγη και τροφή.  

Οι σημαντικές, θετικές επιδράσεις των θεωριών του Ελβετού φιλόσοφου Jean-Jacques 

Rousseau σε σχέση με την οικογένεια, την κοινωνία και το παιδί αποτέλεσαν ένα ση-

μαντικό έναυσμα της σημαντικότητας που έπρεπε να δοθεί στην ανάπτυξη του παιδιού 

στο οικογενειακό περιβάλλον.  

Από τον 18ο αιώνα αρχίζει να ενισχύεται και αυξάνεται η διαδικασία της αναδοχής σε 

πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως στην Γαλλία,  Αγγλία,  Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία και 

Ισπανία. Ένας από τους βασικούς λόγους της εφαρμογής του θεσμού, ήταν ο μειωμένος 

αριθμός ιδρυμάτων καθώς δεν είχαν την διαθεσιμότητα να φροντίσουν τόσα εγκατα-

λελειμμένα παιδιά και η τοποθέτηση των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες ήταν ο οι-

κονομικότερος τρόπος από την ανέγερση νέων ιδρυμάτων.  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο θεσμός ξεκίνησε να εφαρμόζεται κατά τον 

19ο αιώνα και είχε εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο και στόχους, αφού τα παιδιά το-

ποθετούνταν σε οικογένειες ηλικίας από 1-10 ετών για να βοηθάνε την ανάδοχη οικο-

γένεια στον εργασιακό τομέα παρέχοντας τους για αυτό, τροφή και στέγη. Σε αυτή τη 

διαδικασία δεν ακολουθούσαν καμία κοινωνική έρευνα για τους μελλοντικούς πιθα-

νούς αναδόχους γονείς, καθώς  και  δεν πραγματοποιούσαν καμία εποπτεία μετά την 

τοποθέτηση του παιδιού στην συγκεκριμένη οικογένεια.  

Καθοριστικής σημασίας διαδραματίζει το πρώτο Συνέδριο για την Προστασία του Παι-

διού που πραγματοποιείται το 1909, στο οποίο  δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο δικαίωμα 

και την ανάγκη του παιδιού να ζει σε οικογενειακό περιβάλλον και την αναγκαιότητα 

της μη στέρησης της οικογένειας του παρά μόνο εάν υπάρχουν σημαντικοί, επικίνδυνοι 

λόγοι (Σουρράπα-Ταυρή 1974, στο Κουσκουρέλου, 1999, σ. 79) 
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ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Στις περιπτώσεις των παιδιών που μεταφέρονται σε κάποιο κέντρο παιδικής προστα-

σίας δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν πεθάνει οι γονείς τους. Οι γονείς αυτών των 

παιδιών πολλές φορές είναι χρήστες παράνομων ουσιών ή αντιμετωπίζουν ψυχικά προ-

βλήματα. Τα παιδιά λοιπόν που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους πλαίσιο 

μπορεί να έχουν υποστεί κάποιας μορφής βίας (παραμέληση, σωματική-συναισθημα-

τική-σεξουαλική κακοποίηση) (Nanou, 2011).Χάρη στον Χάρτη των δικαιωμάτων του 

Παιδιού τα παιδιά έχουν κάποια θεμελιώδη κι αναφαίρετα δικαιώματα . Ο χάρτης αυ-

τός -ο οποίος έχει επικυρωθεί κι από το Ελληνικό Δίκαιο- προστατεύει τα παιδιά που 

εκτίθενται σε κίνδυνο κι η οικογένειά του δεν το προστατεύει. Έτσι λοιπόν ένα παιδί 

μπορεί να απομακρυνθεί από τη βιολογική του οικογένεια γιατί έχει υποστεί κακοποί-

ηση κι έχει υπάρξει καταγγελία κι έρευνα από τους κρατικούς λειτουργούς. Ακόμα το 

παιδί απομακρύνεται από τους γονείς του αν εργάζεται ενώ δεν έχει την ηλικία που ο 

νόμος το επιτρέπει αυτό. Επιπλέον αν κι οι δύο γονείς του παιδιού είναι χρήστες ή 

ψυχικά πάσχοντες τότε το παιδί φιλοξενείται σε κάποιο κέντρο προστασίας παιδιών. 

Παρόλα αυτά κάποιοι γονείς επιλέγουν να αφήσουν τα παιδιά τους σε κάποιο κέντρο 

παιδικής προστασίας είτε γιατί θεωρούν οι ίδιοι ότι δε μπορούν να το μεγαλώσουν, είτε 

γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, είτε γιατί ήταν ανήλικοι όταν γεννή-

θηκε το παιδί, είτε γιατί δεν υπάρχει γάμος κτλ. 

Εφόσον δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί σε πολλά σχολεία ώστε να μπορούν να 

εντοπίζουν περιστατικά κακοποίησης τα σχολεία θα πρέπει να βρίσκονται σε συχνή 

επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι δάσκαλοι είναι χρήσιμο να έχουν εκπαι-

δευτεί επαρκώς ώστε να καταλαβαίνουν αν ένα παιδί κακοποιείται από τους γονείς του 

,όπως επίσης να έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν αυτό το παιδί 

(ΑμΚΕ, 2018). 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑ-

ΚΡΥΝΣΗ 
Η διαφοροποίηση των παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας έ-

γκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά αυτά έχουν βιώσει καταστάσεις κρίσεως (κακοποί-

ηση, παραμέληση κ.λπ..) και για αυτό το λόγο έχουν απομακρυνθεί από τους γονείς 

τους, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση. Δηλαδή πριν την απομάκρυνση των παιδιών 

από το σπίτι τους έχει προηγηθεί καταγγελία των περιστατικών βίας και παραμέλησης 
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κι έχει γίνει εξέταση του περιστατικού από τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό της εκά-

στοτε κοινωνικής υπηρεσίας. Ύστερα ο ίδιος διενεργεί κοινωνική έρευνα με το σχετικό 

έγγραφο εισαγγελικής εντολής κι αν διαπιστώσει την εγκυρότητα της καταγγελίας, συ-

ντάσσει έκθεση στον εισαγγελέα ανηλίκων της περιοχής αναλύοντάς του τους λόγους 

που χρήζει αναγκαία η απομάκρυνση των παιδιών από τους γονείς τους. Κατόπιν ο 

εισαγγελέας κάνει εισαγγελική παρέμβαση δηλαδή διατάζει την απομάκρυνση των παι-

διών από το σπίτι τους και την τοποθέτησή τους σε κάποιον φορέα παιδικής προστα-

σίας ή σε κάποια ανάδοχη οικογένεια. Ο φορέας αργότερα ή η ανάδοχη οικογένεια που 

έχει αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα, την ανάπτυξη 

και την ασφάλεια του παιδιού που φιλοξενεί. 

Όταν την επιμέλεια κάποιου παιδιού αναλάβει το κέντρο παιδικής προστασίας στο ο-

ποίο επρόκειτο να φιλοξενηθεί το παιδί, τότε ο κοινωνικός λειτουργός της δομής υπο-

δέχεται το παιδί στο κέντρο και φροντίζει ώστε η προσαρμογή του να είναι ομαλή. Τα 

παιδιά σε αυτή τη φάση βιώνουν μία εσωτερική σύγκρουση καθώς απομακρύνονται 

από τη βιολογική τους οικογένεια σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τα ίδια, όμως τα 

συναισθήματα τους συνοδεύονται κυρίως από λύπη λόγω του αποχωρισμού ,καθώς και 

άγχος προς το άγνωστο περιβάλλον που μέλλεται να συναντήσουν. Για κάθε παιδί η 

αγκαλιά του γονέα του είναι υψίστης και μοναδικής συναισθηματικής αξίας. Οι εργα-

ζόμενοι στις δομές αυτές καταβάλλουν συλλογική προσπάθεια φροντίδας, συναισθη-

ματικής στήριξης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτά τα παιδιά 

παρά τις δύσκολες καταστάσεις που έχουν βιώσει και τα άσχημα βιώματα που ίσως 

έχουν αποκομίσει δεν χάνουν ποτέ την ελπίδα επιστροφής τους πίσω στο σπίτι καθώς 

και την επαναφορά της δομής της οικογένειας. 

Ταυτόχρονα σε κάποιες δομές παρόλο που τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από τους 

γονείς γίνονται προσπάθειες ώστε να μη χαθούν οι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των 

δύο μερών και για αυτό το λόγο διατηρούν τηλεφωνική ή/και δια ζώσης επαφή. Με 

βάση τα χαρακτηριστικά της ψυχοσύνθεσης των παιδιών και των καταστάσεων που 

έχουν βιώσει η προσέγγιση των επαγγελματιών στα κέντρα απαιτεί ειδικό χειρισμό κα-

θώς υπάρχουν ευαίσθητες πλευρές που θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή ώστε 

μην θιχτούν θέματα τα οποία στην συνέχεια θα είναι δύσκολο να τα διαχειριστούν οι 

φροντιστές. 
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Ακόμα η διαδικασία για να γίνει δεκτό ένα παιδί σε κάποιο κέντρο παιδικής προστα-

σίας ξεκινάει όταν η κοινωνική υπηρεσία της Περιφέρειας ή οι εισαγγελικές αρχές ή οι 

γονείς του παιδιού αιτηθούν τη φιλοξενία του παιδιού σε αυτό. Στη συνέχεια ακολου-

θούνται συγκεκριμένα βήματα όπως διαθεσιμότητα χώρου, μια σειρά από ιατρικές και 

ψυχολογικές εκτιμήσεις κι εξετάσεις κι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μπορεί ο φορέας 

να ανταποκριθεί στη φιλοξενία. Ο κοινωνικός λειτουργός ενημερώνει επομένως την 

παιδαγωγική υπηρεσία που αποτελείται από το διευθυντή, τον κοινωνικό λειτουργό και 

τους παιδαγωγούς προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού ένα κατάλληλο σχέδιο πα-

ρέμβασης. Ο κοινωνικός λειτουργός αποσκοπεί στη συνεργασία με τους εμπλεκόμε-

νους φορείς κι εφόσον το αίτημα προχωρήσει κι εγκριθεί η κοινωνική υπηρεσία του 

δήμου ενημερώνει την οικογένεια για την απομάκρυνση και τη φιλοξενία του παιδιού 

στη δομή. Έπειτα δίνει πληροφορίες στην οικογένεια σχετικά με το φορέα , προτείνει 

ένα πολύ σύντομο πρόγραμμα επισκέψεων με στόχο την ομαλότερη μετάβαση του παι-

διού από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Αυτή η συνεργασία συνεχίζεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια φιλοξενίας του παιδιού στη δομή. 

Επιπρόσθετα όταν δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό σχήμα που επιτρέ-

πει σε σταθερή βάση η τηλεφωνική ή η δια ζώσης επικοινωνία του παιδιού με τη βιο-

λογική οικογένεια και σημαντικά πρόσωπα για το ίδιο. Ο κοινωνικός λειτουργός απο-

τελεί το συνδετικό κρίκο κι είναι παρών στην τηλεφωνική και δια ζώσης επικοινωνία . 

Παρατηρεί και καταγράφει δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς ή το παιδί κατά τη 

διάρκεια της επικοινωνίας. Παρεμβαίνει όπου το κρίνει απαραίτητο καθώς και ενημε-

ρώνει τους γονείς για την καθημερινότητα του παιδιού τους, για τις δυσκολίες και τα 

επιτεύγματά τους. 

Ακόμα ενημερώνει συστηματικά τους ηλεκτρονικούς κι έντυπους φακέλους των παι-

διών, συμμετέχει σε εκδηλώσεις που προωθούν το έργο του φορέα , συνεργάζεται με 

τους θεραπευτές των παιδιών με στόχο το σχεδιασμό, την παρέμβαση, το χειρισμό σε 

επίπεδο παιδιού και βιολογικής οικογένειας. 

Τέλος παρίστανται στα δικαστήρια που αφορούν τις υποθέσεις των παιδιών της δομής. 

Δηλαδή επειδή η δομή έχει την επιμέλεια των παιδιών που φιλοξενεί ένας από τους 

ρόλους που ο κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει είναι η αντιπροσώπευση των παι-

διών με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και με βασικό γνώμονα 

το συμφέρον του (Συνήγορος του Πολίτη, 2020), (Κλεισαρχάκη, 2017). 
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ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-

ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Όταν ένα άτομο ή ένα ζευγάρι κάνει την αίτηση για να μπει στη λίστα του Εθνικού 

Μητρώου Υποψήφιων Θετών ή Αναδόχων Γονέων και λάβει τον Αριθμό Μητρώου 

Υποβολής ξεκινάει η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών τους . Σύμφωνα με τα 

όσα προβλέπει ο Ν.4538/2016 για τη διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών υπεύ-

θυνος είναι ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός από την Κοινωνική Υπηρεσία της Πε-

ριφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του αιτούντα ή από το 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών που διαθέτουν μονάδες παιδικής προ-

στασίας. 

Αφού τα δικαιολογητικά είναι σωστά κι η αίτηση του/ων αιτούντος/ων εγκριθεί, τότε 

ξεκινάει η κοινωνική έρευνα. Για την κοινωνική έρευνα υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος 

κοινωνικός λειτουργός τω υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σκοπός της κοι-

νωνικής έρευνας είναι να αξιολογηθούν οι συνθήκες διαβίωσης του αιτούντα, ο χώρος 

που μένει, η ψυχολογική του κατάσταση, το οικείο περιβάλλον του καθώς επίσης κι οι 

λόγοι και τα κίνητρα του για αυτήν του την απόφαση. Ο κοινωνικός λειτουργός είναι 

υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει την κοινωνική έρευνα σε διάστημα 90 ημερών. 

Στη συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα κι η έκβαση της είναι θετική, 

δηλαδή κριθεί ότι το άτομο ή το ζευγάρι που έκανε την αίτηση αναδοχής ή τεκνοθεσίας 

είναι κατάλληλα, ο κοινωνικός λειτουργός εξετάζει ποιο παιδί μπορεί να τοποθετηθεί 

σε αυτήν την οικογένεια. Για το βήμα αυτό συστήνεται μια διεπιστημονική ομάδα α-

ποτελούμενη από τον κοινωνικό λειτουργό της κρατικής υπηρεσίας κι από επιστήμονες 

του κοινωνικού φορέα (Ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό) στο οποίο μένει το παιδί. 

Η ομάδα αυτή εξετάζει το προφίλ του παιδιού και των αιτούντων κι αποφασίζει την 

καταλληλόλητά της. 

Αν τελικά προχωρήσει η διαδικασία και αποφασιστεί να τοποθετηθεί ένα παιδί σε μια 

συγκεκριμένη οικογένεια, τότε υπογράφεται μια σύμβαση μεταξύ τω μερών κι ο κοι-

νωνικός λειτουργός της Περιφερειακής Ενότητας είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση 

των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών. 

Το τελευταίο βήμα αφορά το χρόνο μετά την τοποθέτηση του παιδιού στη θετή του 

οικογένειά του. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ο κοινωνικός λειτουργός της Περιφέρειας 

έχει την υποχρέωση να εποπτεύει συχνά την οικογένεια για τα επόμενα τρία χρόνια. 
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Μέσα από τις εποπτείες θα παρατηρεί την εξέλιξη της σχέσης των γονέων με το παιδί, 

την εξέλιξη του παιδιού καθώς επίσης και τις συνθήκες διαβίωσης. Στην περίπτωση 

της αναδοχής τότε ο εν λόγω κοινωνικός λειτουργός εποπτεύει το περιβάλλον μέχρι τη 

λήξη της αναδοχής. Σε αυτήν την περίπτωση αν καταλάβει μέσα από τις επισκέψεις 

του κάτι το επιλήψιμο τότε γίνεται άρση της αναδοχής (Ν.4538/2016). 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

Ο κοινωνικός λειτουργός κατά την ιδιωτική διαδικασία έρχεται σε επαφή με τους βιο-

λογικούς γονείς, συχνά με την μητέρα, όπου καταγράφει το κοινωνικό ιστορικό, με το 

οποίο έπειτα από την ενηλικίωση του και κατόπιν απόφασης αναζήτησης των βιολογι-

κών γονέων του θα μπορέσει να κατευθυνθεί και να επικοινωνήσει. Απαραίτητο χαρα-

κτηριστικό για την καλύτερη πορεία της διαδικασίας της τεκνοθεσίας είναι η πλήρης 

αποδοχή των αιτιών και της κουλτούρας, των συναισθημάτων, της ανάγκης των γονέων 

που οδηγήθηκαν στην παραπάνω απόφαση απομάκρυνσης του παιδιού και να τους πα-

ρέχει υποστήριξη. Ιδιαίτερα αναλαμβάνει να υποστηρίξει τη μητέρα και να την συμ-

βουλεύσει ώστε να μην διακατέχεται από συναισθήματα άγχους και ενοχών. Η μητέρα 

δεν βιώνει συνεπώς το πένθος καθώς είναι κάτι που συμβαίνει ασυνείδητα. Η μεγαλύ-

τερη δυσκολία για την μητέρα είναι ότι με την διαδικασία της τεκνοθεσίας στις μέρες 

μας, στη διάρκεια που συμβαίνει αυτή μπορεί ν εμφανιστεί ξανά και ξανά σε διάφορες 

εκφάνσεις της ζωής της. Ο κοινωνικός λειτουργός δουλεύει μαζί της με σκοπό την α-

ποδοχή της τεκνοθεσίας ως η καλύτερη λύση και όχι ως φαινόμενο ανάγκης. Τέλος ο 

κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει να συμβουλεύσει την θετή οικογένεια να την κά-

νει να κατανοήσει και να αποβάλλει τα στερεότυπα που τυχόν υπάρχουν για την από-

φαση αυτή των βιολογικών γονέων. Αυτό γίνεται με σκοπό να δουλευτούν τα όποια 

συναισθήματα απασχολούν τους θετούς γονείς και να μην μεταφερθούν αργότερα στο 

παιδί.  

ΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙ 

Ο κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει να κάνει εύληπτο στο παιδί τη διαδικασία της 

τεκνοθεσίας στη ζωή του. Προετοιμάζει το παιδί ως προς την αναγνώριση της στη ζωή 

του, ανάλογα βέβαια με το αναπτυξιακό του στάδιο επικοινωνίας και αφότου ο ειδικός 
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αποτελεί για το ίδιο το παιδί πρόσωπο εμπιστοσύνης. Η πορεία διαρκεί για περισσό-

τερο από δύο συνεδρίες, ώστε το παιδί να καταφέρει να αφομοιώσει και να εκφράσει 

απορίες και ανησυχίες συναισθήματα του με τρόπους ανάλογα την ηλικία του (π.χ. 

μέσω παιχνιδιού ή λόγου). Το συγκεκριμένο έργο απαιτεί δεξιότητες του ειδικού και 

είναι κοινό σε όλα τα παιδιά. Τα άτομα που έχουν τεκνοθετηθεί είναι καλό να δουλέ-

ψουν με τον εκάστοτε ειδικό ψυχολόγο κ.λπ., έτσι ώστε να κατανοήσουν την ύπαρξη 

δύο ζευγαριών γονέων στην ζωή τους έχοντας υπόψη πάντα το αναπτυξιακό στάδιο 

που θα καθορίζει τον κώδικα συμπεριφοράς και προσέγγισης από την πλευρά του ειδι-

κού. 

ΘΕΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

Σημαντικό στη διαδικασία αυτή είναι πως η τεκνοθεσία δεν μηδενίζει σε καμία περί-

πτωση το πλαίσιο αναφοράς του δηλαδή την βιολογική του οικογένεια. Ο προορισμός 

του παιδιού είναι εξίσου σημαντικός με τη διαδικασία καθώς βοηθάει το ειδικό να κα-

τανοήσει συναισθήματα και συμπεριφορές του. Αποτελεί λοιπόν έτσι ένα μεγάλο μέ-

ρος της επιτυχίας της διαδικασίας της τεκνοθεσίας. Οι εκάστοτε θετοί γονείς πραγμα-

τοποιούν προετοιμασία που θα τους βοηθήσει στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου  

,κάτι το οποίο αναλαμβάνει ο επιβλέπον κοινωνικός λειτουργός. Τα πρώτα βήματα 

πραγματοποιούνται στο γραφείο της Κοινωνικής Μέριμνας στο γραφείο της κοινωνι-

κής εργασίας της Περιφέρειας όπου ενημερώνονται λεπτομερώς για την διαδικασία και 

με υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί διαμένει δια την οικεία τους με μέλημα την τεκνοθε-

σία του τέκνου με αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης και προσκομίζοντας σε 

δεύτερο χρόνο τα απαραίτητα αρχεία με σκοπό την αρχή της διαδικασίας. Ρόλος του 

κοινωνικού λειτουργού σε αυτή τη φάση αποτελεί η διεξαγωγή της κοινωνικής έρευ-

νας, ο συντονισμός για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων, καθώς και η προ-

σφορά οποιασδήποτε πληροφορίας προς τους επιλαχόντες θετούς γονείς. Οποιαδήποτε 

προετοιμασία των θετών γονέων δεν αντιπροσωπεύει φυσικά τις πραγματικές συνθή-

κες και δυσκολίες στο περιβάλλον που θα παρουσιαστεί το παιδί κατά την άφιξη την 

αρχική αλλά και  μετέπειτα παραμονή του. Για αυτό το λόγο ο νόμος Ν.2447/1996 

προϋποθέτει για τα τρία πρώτα χρόνια την συχνή διέλευση του επιβλέποντα κοινωνι-

κού λειτουργού και την υποστήριξη της οικογένειας που το έχει αναλάβει. Αυτό έχει 

ως την συζήτηση σε θέματα που τους προβληματίζουν αλλά και την προσκόμιση πλη-

ροφοριών σε σχέση με τα έγγραφα για πληροφορίες που έχουν να κάνουν με ιστορικό 
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του παιδιού. Οι ρόλοι που αναλαμβάνει είναι αυτοί του εμψυχωτή, του καθοδηγητή 

του συμβούλου και όποιον από αυτό θεωρεί απαραίτητο για την όποια περίπτωση κάθε 

φορά. Η επιρροή που ασκούν το τρίγωνο θετοί γονείς- βιολογικοί παιδί παραμένουν 

άρρηκτοι δεσμοί σε βάθος χρόνου στη ζωή του παιδιού. Στην ιδιωτική τεκνοθεσία το 

τετράγωνο καλύπτεται αντί του τριγώνου με τον κοινωνικό λειτουργό να αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο μεταξύ των μερών. Ιδιάζουσας σημασίας αποτελεί και ο ρόλος που 

αναλαμβάνει ο κοινωνικός λειτουργός στην περίπτωση της ιδιωτικής τεκνοθεσίας, κα-

θώς ο ίδιος δεν πρέπει να εναρμονίζεται με το πρόβλημα συνεχώς αλλά να βρίσκεται 

συνεχώς σε επαγρύπνηση με την εξέλιξη του επαγγέλματος και των νέων μεθόδων που 

θα καταστήσουν και θα επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα στην όποια περίπτωση 

προστατεύοντας και υπογραμμίζοντας πάντα το δικαίωμα του κάθε παιδιού. (Demaj 

Κατριβέση, 2016) 

ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΝΟΘΕΤΗΜΕΝΟ 
Είναι πολύ σημαντικό οι θετοί γονείς να μιλήσουν στο παιδί τους για την τεκνοθεσία 

του. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική κι όσο νωρίτερα ενημερωθεί το παιδί 

τόσο ευκολότερα θα είναι εξοικειωμένο με την ιδέα αυτή. Ακόμα όσο νωρίτερα συζη-

τήσει με τους θετούς του γονείς για αυτό το θέμα η τεκνοθεσία του, θα του είναι κάτι 

το φυσικό. Αν το παιδί έχει τεκνοθετηθεί πριν από τα έξι οι θετοί γονείς του μπορούν 

να του το αναφέρουν συχνά λέγοντας τα θετικά στοιχεία και την εμπειρίας τους που 

είναι το παιδί τους, όπως παραδείγματος χάριν ότι νοιώθουν πως είναι ευτυχισμένοι 

και τυχεροί που το έχουν. Με αυτόν το τρόπο το παιδί θα νοιώθει το αίσθημα της α-

σφάλειας και της αποδοχής. Όταν το ίδιο γίνει έξι χρονών περίπου μπορεί να συζητήσει 

και να αντιληφθεί πιο πολλές πληροφορίες γύρω από αυτό το θέμα. Στη συζήτηση που 

θα γίνει με το παιδί, οι γονείς του πρέπει να αρχίσουν λέγοντάς του ότι όλα τα παιδιά 

γεννιούνται από δύο γονείς κι ότι κάποια παιδία μεγαλώνουν μακριά από αυτούς συμ-

βαίνει γιατί η οικογένεια που τα γέννησε δε μπορούσε να τα φροντίσει. Όμως μπορεί 

οι γονείς που τα γέννησαν να μη μπορούσαν να τα φροντίσουν αλλά υπήρχαν κάποιες 

άλλες οικογένειες που ήθελαν πολύ να τα φροντίσουν. Επίσης σε αυτήν τη συζήτηση 

είναι καλό οι γονείς να πουν στο παιδί τους ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές οικογέ-

νειες. Άλλες οικογένειες έχουν ένα μπαμπά και μια μαμά, άλλες έχουν ή μια μαμά ή 

έναν μπαμπά κι άλλες έχουν δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Μερικές οικογένειες γεν-

νούν τα παιδιά τους, ενώ άλλες έχουν τεκνοθετήσει το παιδί τους. Μετά από αυτήν την 
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πρώτη αναγνωριστική συζήτηση θα γεννηθούν απορίες στο παιδί σε διαφορετικές ηλι-

κιακές φάσεις της ζωής του και θα μπορεί να τις εκφράσει στους γονείς του. Ανάλογα 

με την ηλικιακή φάση του παιδιού οι θετοί γονείς θα πρέπει να τους παρέχουν τις ανά-

λογες πληροφορίες. Δε θα είναι ωφέλιμο στη συζήτηση να τους βομβαρδίσουν με πλη-

ροφορίες που δε μπορούν να κατανοήσουν γιατί τότε υπάρχει η πιθανότητα να σταμα-

τήσουν να ρωτάνε για αυτό το θέμα. Πάνω από όλα είναι σημαντικό οι θετοί γονείς να 

είναι ειλικρινείς κι υποστηρικτικοί γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώνεται 

ένα μέρος της ταυτότητας του παιδιού τους (ANYNET, 2019). 

ΑΝΑΖΗΤΗΖΗ ΡΙΖΩΝ 
Σύμφωνα με την Καλλινικάκη (2001) ως ρίζες νοείται το σύνολο των στοιχείων που 

αφορούν το περιβάλλον καταγωγής (οικογένεια, τόπος καταγωγής, πολιτισμικά στοι-

χεία, μεταβιβαζόμενα φυσικά χαρακτηριστικά) και τα οποία ενυπάρχουν στα άτομα 

αυτούσια, μέσω της επιρροής τους. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μην είναι γνωστά 

(σε συνειδητό επίπεδο) σε όσους έζησαν μακριά από το περιβάλλον καταγωγής τους. 

Ρίζες δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη βιολογική οικογένεια και η καταγωγή, ρίζες είναι 

και οι δεσμοί με ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα, τα οποία από μια προσω-

ρινή σχέση σημάδεψαν τη ζωή των παιδιών (σημαντικοί άλλοι)» (Καλλινικάκη Θ. , 

2001). Σύμφωνα με το Ν.2447/96 άρθρο 1559 η τεκνοθεσία είναι μια διαδικασία μυ-

στική που το θετό παιδί έχει το δικαίωμα να μάθει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τη 

βιολογική του οικογένεια μετά την ενηλικίωσή του. Η κοινωνική υπηρεσία η οποία 

είχε αναλάβει την τεκνοθεσία ενός παιδιού διατηρεί ένα αρχείο με τα στοιχεία του παι-

διού. Σε αυτό το αρχείο υπάρχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τα ονοματεπώνυμα 

των βιολογικών του γονέων, τη διεύθυνση κατοικίας που έδωσαν και την περίοδο που 

φιλοξενήθηκε σε κάποιο ίδρυμα. Η διαδικασία που ακολουθείται ξεκινάει όταν ο τε-

κνοθετημένος ζητήσει από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία να μάθει για τις ρίζες του. 

Οι αρμόδιοι φορείς λειτουργούν με εχεμύθεια και διακριτικότητα. Αφού εντοπιστεί η 

βιολογική οικογένεια του ατόμου ακολουθεί μια περίοδος προετοιμασίας των εμπλε-

κόμενων κατά την οποία ο κοινωνικό λειτουργός παρέχει στήριξη σε αυτά. Η διαδικα-

σία αυτή είναι αρκετά ευαίσθητη και για αυτό το λόγο ο κοινωνικός λειτουργός βοη-

θάει τόσο το παιδί που τεκνοθετήθηκε όσο και τη βιολογική του οικογένεια να διαχει-

ριστούν τα συναισθήματά του πριν γίνει η πρώτη συνάντηση. Ακόμα ο κοινωνικός λει-

τουργός παρέχει στήριξη στο άτομο, σε περίπτωση που η βιολογική του οικογένεια δεν 

ανταποκριθεί στο αίτημα του (Ν.2447/1996, 1996). 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ιδρυματική φροντίδα αποτελεί μια οργανωμένη, απρόσωπη δόμηση λειτουργιών δια-

βίωσης για τα παιδιά, «μια καθημερινή αυστηρή ρουτίνα (π.χ. τα παιδιά κοιμούνται, 

τρώνε και πλένονται στον ίδιο χρόνο) και μια επαγγελματική σχέση μεταξύ παιδιών 

και προσωπικού, παρά μια γονική σχέση. Παιδιά που διαμένουν σε τέτοια περιβάλλο-

ντα, χωρίς γονέα, για περισσότερο από τρεις μήνες θεωρούνται ιδρυματοποιημένα παι-

διά». Στις μέρες μας η επιρροή που ασκεί η ιδρυματοποίηση στην ανάπτυξη των παι-

διών που λαμβάνουν την παραπάνω φροντίδα εμπλουτίζεται κυρίως από αρνητικές ε-

πιδράσεις. Βαθμιαία τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει και ζουν σε ιδρύματα φαίνεται να 

παρουσιάζουν ,τις περισσότερες φορές, σοβαρές γνωστικές καθυστερήσεις, σε  αντί-

θεση με αυτά που λαμβάνουν την οικογενειακή θαλπωρή, ανάδοχη φροντίδα. Ο μεγά-

λος αριθμός παιδιών που διαβιούν σε αυτά τα πλαίσια φαίνεται να είναι ένας παράγο-

ντας που συμβάλλει σε αυτό το ελλιπές αποτέλεσμα στην προσωπικότητα του παιδιού. 

Η ποιότητα της ανατροφής του, η ποιότητα των ερεθισμάτων που λαμβάνει, οι κοινω-

νικές αλληλεπιδράσεις ,το βίωμα του σε σχέση με την χρόνια συχνά παραμονή του στο 

ίδρυμα, επηρεάζουν σημαντικά τη γνωστική, συναισθηματική, νευρολογική και συνε-

πώς και τη μαθητική του πορεία. Υψίστης σημασίας αποτελεί και η επιρροή που ασκεί 

η διαμονή το παιδιών στα ιδρυματικά πλαίσια σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Σημα-

ντικό να αναφερθεί πως οι συνέπειες αυτές δεν είναι καθοριστικές αλλά δύναται βελ-

τίωσης στην περίπτωση αλλαγής των συνθηκών κατάλληλο και ποιοτικά παρωχημένο 

με ερεθίσματα που θα βοηθήσουν στο παιδί στην ανάπτυξη του. Πιο συγκεκριμένα η 

ιδρυματοποίηση προκαλεί συχνά δυσκολίες στη διανοητική, συμπεριφορική, συναι-

σθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων παιδιών ,σωματική υπό-ανάπτυξη κάτι 

που εντοπίζεται στη διαταραχή του βάρους , ύψους, περίμετρο κεφαλιού ,προβλήματα 

ακοής και όρασης, εξαιτίας φτωχής διατροφής ,έλλειψης ερεθισμάτων (η πρώιμη ανί-

χνευση θα αποβιώσαν  μοιραία στην αποφυγή αυτών των δυσκολιών), καθυστέρηση 

στις κινητικές δεξιότητες, αλλά και στερεοτυπικές συμπεριφορές , έχουν μειωμένες 

διανοητικές, κοινωνικές και συμπεριφορικές ικανότητες, φτωχή υγεία και συχνές α-

σθένειες λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων σε περιορισμένους χώρους ,η ανάγκη του 

για παρηγοριά και φροντίδα, η οποία συχνά δυναμώνει σε περιπτώσεις νοσήματος κρυ-

ολογήματος δεν καλύπτεται ,σωματικές και μαθησιακές αναπηρίες που προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα της ιδρυματοποίησης, ,συναισθηματικά, κινητικά ,εμφανίζουν συχνά συ-



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

μπεριφοριστικά προβλήματα όπως διάσπαση προσοχής και προσκόλλησης, στερεοτυ-

πίες, υπερκινητικότητα, σύνδρομο που μοιάζει με αυτισμό. Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί 

ότι πολλές από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις, υποχωρούν μετά την ανάδοχη φρο-

ντίδα. Άξιο να σημειωθεί ότι η πορεία δεν είναι καθοριστική για κάθε παιδί αλλά φαί-

νεται να εμφανίζει διαφορές κυρίως λόγω των διαφορετικών καταστάσεων και εμπει-

ριών του κάθε παιδιού σε κάθε χώρα (Γκρέκου, 2018). 

 

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΑΙΤΙΑ 

Σύμφωνα με τους (Πρεκατέ & Γιωτάκος, 2005)στην Ελλάδα έχει ανακαλυφθεί και έχει 

γίνει γνωστό με έκπληξη, πως στο εσωτερικό της οικογένειας υπάρχουν βίαια περιστα-

τικά και περιπτώσεις μόνιμης σχεδόν βίας. Σχετικά με την δικαιοσύνη (Kempe) το με-

γαλύτερο και σημαντικότερο μέρος του φαινομένου διαφεύγει, καθώς δεν είναι ο-

ρατό  και όπως αναφέρει η ίδια, φτάνει μονάχα στην « ορατή κορυφή του παγόβου-

νου».  

Η κακοποίηση και η παραμέληση του παιδιού για να αντιμετωπιστεί, απαραίτητο είναι 

να συμβάλλει και η κοινωνία, καθώς δεν είναι μόνο νομικό ζήτημα αλλά είναι κυρίως 

κοινωνικό.  

Επίσης, το κράτος είναι αναγκαίο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των παραπάνω 

φαινομένων με ιδιαίτερη φροντίδα, κάνοντας αλλαγές στις κοινωνικές δομές, τις υπο-

δομές, στην γενικότερη νοοτροπία που επικρατεί και στην αλλαγή της ενημέρωσης και 

πρόληψης. Όμως η δικαστική αντιμετώπιση έχει σημαντική λειτουργία καθώς είναι « 

προληπτική, κατασταλτική, ιδεολογική και δικαστική». 

 Στην εποχή μας έχουν παργματοποιηθεί γενικότερες βελτιώσεις που έχουν γίνει στην 

τωρινή μορφή της οικογένειας, όπως η επιτυχία της γυναίκας για την νομική ισότητα 

με τον άντρα, έχει αντικατασταθεί η πατρική εξουσία με την γονική μέριμνα. Παρατη-

ρείται όμως πως στην περίπτωση με το παιδί δεν έχει συμβεί το ίδιο.  

Το παιδί βρίσκεται στα χέρια των μεγάλων ως «υποχείριο», μη έχοντας πολλές φορές 

την ικανότητα και την δυναμική της αντίστασης, που όταν προσπαθεί να αντιδράσει σε 

αυτή την καταπίεση το κάνει «σπασμωδικά, περιθωριακά, τελώντας το ίδιο αξιόποινες 

πράξεις».   
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Την παιδική προστασία δικαιούνται όλα τα παιδιά ηλικίας 0-18, χωρίς καμία εξαίρεση 

που διαμένουν στην Ελλάδα και είναι απαραίτητο να δέχονται συνεχώς υποστήριξη και 

βοήθεια για να μεγαλώσουν, χωρίς να εμποδίζονται όσα τους αξίζουν, όσα προσδοκούν 

και όσα έχουν ανάγκη, όπως κατοχυρώνονται σύμφωνα με την Σύμβαση των δικαιω-

μάτων του Παιδιού και την υπάρχουσα εθνική νομοθεσία.  

Ο βασικός και πρωταρχικός σκοπός είναι το παιδί να μεγαλώνει και να βρίσκεται με 

την οικογένεια του καθώς αυτό  είναι δικαίωμα του παιδιού. Οι όποιες προσπάθειες 

που πρέπει να λαμβάνονται έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση, την στήριξη, την ενί-

σχυση της οικογένειας ώστε να μπορεί να μεριμνά, να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 

σε όσα έχει ανάγκη και δικαίωμα το παιδί.  

Για τον εκσυγχρονισμό ενός αποτελεσματικού συστήματος παιδικής προστασίας είναι 

αναγκαίο να λειτουργήσουν οργανωμένα και κατάλληλα οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

και κοινωνικής πρόνοιας, επαρκώς στελεχωμένες σε όλη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες 

αυτές θα πρέπει να συνεργάζονται  άμεσα και να συνδέονται με τα σχολεία, τους παι-

δικούς σταθμούς, τις δομές φιλοξενίας και φροντίδας για παιδιά με ή χωρίς αναπηρίες 

και με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.  

Επίσης, θα πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να είναι προσπελάσιμες με ότι συνεπάγεται αυτό 

για να υποστηρίξουν τις οικογένειες που χρήζουν ανάγκης στους τόπους όπου διαμέ-

νουν και κυρίως οικογένειες που ζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες όπως ακραία φτώ-

χεια και ανέχεια, οικογένειες που είναι άστεγες, άπορες κ.λπ.  

Τα κέντρα παιδικής προστασίας, οι φορείς και όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με 

τα παιδιά είναι απαραίτητο να έχουν οργανωμένη και τακτική  διασύνδεση και συνερ-

γασία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Επίσης όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, είναι απαραίτητο να εξελίσ-

σονται ακολουθώντας επιμορφώσεις σχετικά με τις σύγχρονες δυνατότητες και τα ερ-

γαλεία που έχουν ανακαλυφθεί ώστε να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό και αποτε-

λεσματικό έργο.  

Τέλος, θα πρέπει οι επαγγελματίες να είναι άριστοι γνώστες σχετικά με τις αλλαγές της 

νομοθεσίας, τη δεοντολογία αντιμετώπισης προς τα παιδιά και να στοχεύουν στην βελ-
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τίωση των δεξιοτήτων των παιδιών. Επίσης, είναι αναγκαίο οι επαγγελματίες να αντα-

ποκρίνονται ικανοποιητικά με σύγχρονο τρόπο  στις ανάγκες των παιδιών με απόλυτο 

σεβασμό στα δικαιώματα τους. (Συνήγορος του Παιδιού, 2016) 

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τους θύτες της κακοποίησης των παιδιών, «Τα εκμαθη-

μένα υποδείγματα εκδήλωσης επιθετικότητας, που είναι προϊόντα μίμησης των γονέων 

και σημαντικών άλλων προτύπων, σε συνδυασμό με την χαμηλή ικανότητα μη επιθε-

τικής απόκρισης, οδηγούν σε ένα γενεαλογικό κύκλο της παιδικής κακοποίησης, γνω-

στό και ως σύνδρομο της κακοποίησης.  

Άλλα αίτια όπως ο εκνευρισμός και η ματαίωση, τα άγχη, οι κοινωνικές και οικονομι-

κές δυσκολίες, οι χρόνιες αρρώστιες και οι καταχρήσεις ουσιών συμβάλλουν στους 

ψυχολογικούς παράγοντες που δημιουργούν τους θύτες της παιδικής κακοποίησης. Η 

ανάγκη επιβολής ισχύος, κυρίως στα πλαίσια της παραδοσιακής πυρηνικής οικογέ-

νειας, μπορεί να συντελέσει στο να γίνει ένα ενήλικας» (Hogg and Vaughan, 2010, σ. 

597).  

Επίσης, οι θύτες της παιδικής κακοποίησης έχει διαπιστωθεί ότι είναι άτομα οικεία στο 

περιβάλλον του παιδιού, είτε ο ίδιος ο γονέας, κάποιο άτομο εμπιστοσύνης ή συγγενικό 

πρόσωπο κ.λπ. και συχνά κάνουν χρήση κάποιας εξαρτησιογόνας ουσίας, όπως το αλ-

κοόλ, ναρκωτικά κ.λπ. (Σουλή, 2010).  

Η οικογενειακή βία εκφράζει τις διαταραγμένες, δυσλειτουργικές και αποτυχημένες 

προσκολλήσεις των ατόμων που διαπράττουν την κακοποίηση με τους δικούς τους γο-

νείς. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από την κακοποίηση κρύβεται κάποια τραυματική εμπει-

ρία, που προέρχεται  από την παιδική ηλικία του θύτη, την οποία την αναπαράγει ο 

ίδιος (Θανοπούλου 2008, στο Γιωτάκος και Τσιλιάκου, 2008).  

Τέλος, οι θύτες μπορεί να έχουν υψηλό το αίσθημα της κατωτερότητας , να έχουν γε-

νικά μια παθητική στάση στη ζωή τους και να είναι εξαρτημένα άτομα ή να είναι ψυ-

χροί σαν άνθρωποι ή  επιθετικοί. Οι θύτες ενδεχομένως μπορεί να  έχουν κάποιο είδος 

ψυχοπαθολογίας και για αυτό το λόγο να διαπράττουν την κακοποίηση. Πιο συγκεκρι-

μένα μπορεί να έχουν διαταραγμένη προσωπικότητα και ανώριμη συμπεριφορά, χα-

μηλή ή και καθόλου αυτοεκτίμηση, έλλειψη αυτοσεβασμού, μειωμένη νοημοσύνη και 

συνήθως είναι άτομα τα οποία είναι κοινωνικά και συναισθηματικά απομονωμένοι 

(Χατζηφωτίου, 2005).  
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Σχετικά με τη μορφή έξω-οικογενειακής προστασίας στην Ελλάδα, οι (Γεωργοπούλου 

& Στάικου, 2015) αναφέρει «σήμερα την προστασία των παιδιών έξω από τη φυσική 

τους οικογένεια πρέπει να τη δούμε μόνο στα πλαίσια μιας πολύπλευρης κοινωνικής δι-

κτύωσης που στοχεύει στο να στηρίζει όλες τις οικογένειες στη λειτουργία του ρόλου τους, 

έχοντας σεβασμό για τα δύσκολα και περίπλοκα χρονικά διαστήματα που μπορεί να βιώ-

νει κάθε οικογένεια, στις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν αλλά συνάμα είναι πολύτιμη 

και η μέριμνα για το καλύτερο δυνατόν συμφέρον των παιδιών. Έξω-οικογενειακοί θε-

σμοί, όπως το ίδρυμα και η αναδοχή, λειτουργούν στο κενό, σαν ένας παθολογικός αυ-

τοσκοπός, αν δεν συνδυαστούν με πολύπλευρη στήριξη της φυσικής οικογένειας ώστε να 

ξανά αναλάβει τις ευθύνες των παιδιών της».  

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ  

Οι μειωμένοι πόροι σε όλες τις μονάδες παιδικής προστασίας έχουν επιδεινώσει προ-

βλήματα που αφορούν αφενός το ότι απουσιάζουν κριτήρια και κατάλληλοι μηχανι-

σμοί που θα διασφαλίζουν την ποιότητα αυτών που παρέχονται  και αφετέρου προβλή-

ματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών που φιλοξενούνται.  

Αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, η έξω-οικογενειακή φροντίδα που δέχονται τα 

παιδιά βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ένα αναχρονιστικό μοντέλο. Πολλά ιδρύματα βρί-

σκονται σε παλιά κτίρια που είχαν χτιστεί την μεταπολεμική περίοδο και στόχευαν 

στην περίθαλψη ενός μεγάλου αριθμού παιδιών που σε πολλές περιπτώσεις είχαν απο-

μείνει χωρίς οικογένεια.  

Επιπλέον, αρκετά εκκλησιαστικά  ιδιωτικά ιδρύματα, δεν έχουν προσαρμοστεί στη ση-

μερινή πραγματικότητα σε σχέση με τα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά  και την κα-

τάλληλη ανατροφή που είναι απαραίτητο να τους παρέχεται. Επίσης, δεν λαμβάνουν 

υπόψη πως το κάθε παιδί που έχει υποστεί κάποια μορφής κακοποίηση, παραμέληση ή 

για τον εκάστοτε λόγω που έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον 

έχει το δικό του προφίλ και τις δικές του ανάγκες.   

 Αυτά τα ιδρύματα λειτουργούν με βάση ενός μοντέλου «φιλανθρωπίας». Η διατήρηση 

λέξεων όπως «Ορφανοτροφείο» ή «Ορφανική Στέγη» δεν αντικατοπτρίζουν τη σύγ-

χρονη εποχή και στιγματίζουν τα φιλοξενούμενα παιδιά. Παρόλα αυτά, η λειτουργία 

τους δεν είναι αναχρονιστική στα ιδρύματα με τέτοια ονόματα.  
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Τα παραδοσιακά ιδρύματα παιδικής προστασίας, στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, 

έχουν καταργηθεί και τη θέση τους πήραν μικρές οικογενειακές και θεραπευτικές μο-

νάδες προσανατολισμένες σε παιδιά και εφήβους με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Η πο-

λιτική των μονάδων αυτών προσπαθεί να τοποθετεί κατά κύριο λόγο τα μικρότερα παι-

διά σε αναδόχους γονείς, επιδιώκεται η ελάχιστη διάρκεια παραμονής των παιδιών στα 

ιδρύματα, καθώς η εισαγωγή του παιδιού σε κάποιο ίδρυμα λαμβάνεται ως έσχατη 

λύση. 

Από την άλλη, στην Ελλάδα, η διαδικασία που ακολουθείται, ως επί το πλείστων, είναι 

η  απομάκρυνση των παιδιών από τις βιολογικές οικογένειές τους και η ενσωμάτωσή 

τους σε κάποιο κέντρο παιδικής προστασίας. 

Κατά κύριο λόγο, τα παιδιά αυτά παραμένουν στο ίδρυμα για πολύ καιρό, δεδομένης 

της απουσίας προγραμμάτων αναδοχής ή τεκνοθεσίας καθώς επίσης, και αδυναμίας 

διερεύνησης κατά πόσο είναι εφικτό να επιστρέψει κάποιο παιδί στην οικογένειά του. 

Αξιοσημείωτο να αναφερθεί στο συγκεκριμένο μέρος του κεφαλαίου είναι ότι  η πολι-

τική των ιδρυμάτων, όσον αφορά την αναδοχή και την τεκνοθεσία, δεν είναι ομοιογε-

νής.  Επομένως, η δυνατότητα που θα έχει ένα παιδί να δοθεί για αναδοχή ή να επι-

στρέψει πάλι στην οικογένειά του-  ακόμα και η δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί της ή 

με άλλα συγγενικά του πρόσωπα, υπόκειται στη γραμμή πολιτικής που ακολουθεί το 

ίδρυμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί. 

Σε συχνή βάση, ιδίως όσον αφορά ιδρύματα ΝΠΙ∆, κάτι τέτοιο, συμβαίνει εξαιτίας των   

παιδαγωγικών ή γενικότερων αντιλήψεων των υπευθύνων καθώς δεν υπάρχει ουσια-

στικός έλεγχος. 

Ένα ακόμη μελανό σημείο που ακολουθεί το Ελληνικό σύστημα παιδικής προστασίας, 

είναι ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στα ιδρύματα ανεξάρτητα από την ηλικία τους 

δεν τους παρέχεται να εκφράσουν ελεύθερα την άποψη τους για την τοποθέτηση τους 

σε κάποιο κέντρο αλλά και για θέματα που έχουν να κάνουν με τα ίδια κατά τη διάρκεια 

της  φιλοξενίας τους στα ιδρύματα (Συνήγορος του Παιδιού, 2015).  

 Ως εκ τούτου, η αδυναμία ύπαρξης ενός ενιαίου πλαισίου και προδιαγραφών λειτουρ-

γίας, καθώς και  η ελλιπής στελέχωση τόσο των δημόσιων  όσο και των  ιδιωτικών 
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ιδρυμάτων  παιδικής προστασίας της χώρας, διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο στη δια-

τήρηση του προβλήματος. 

 Επιπλέον,  σε αυτά έρχονται να προστεθούν και οι πολλές ελλείψεις και κενά που υ-

πάρχουν στη νομοθεσία και τη παιδική προστασία στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, η μη ύπαρξη δομών άμεσης υποδοχής για τη περίοδο όπου το παιδί 

έχει απομακρυνθεί από την οικογένεια του έως ότου την τοποθέτησή του παιδιού σε 

κάποια μονάδα παιδικής προστασίας. 

 Ένα σύνηθες ’’μπάλωμα’’ στο κενό του συστήματος, είναι η απόφαση των εισαγγε-

λέων ανηλίκων να εισάγουν τα παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία ή στις παιδιατρικές 

κλινικές, στα οποία  η παραμονή τους (πέρα των ιατρικών εξετάσεων κ.λπ.) , διαρκεί 

μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει εφικτή η φιλοξενία τους σε ένα κέντρο παιδι-

κής προστασίας ή να ληφθούν άλλες εναλλακτικές λύσεις για την επιμέλεια τους.   

ανεξαρτήτως των ιατρικών τους αναγκών,  παρατείνεται συνήθως, για διάστημα  αρ-

κετών µηνών , μέχρι να καταστεί εφικτή η τοποθέτησή τους  σε κάποιο ίδρυμα, ή να 

παρθούν  άλλες αποφάσεις για την επιμέλειά τους. 

Συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων, οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες που ε-

φαρμόζονται από το κράτος σε σχέση τις πιστοποιήσεις, τις αδειοδοτήσεις, οι έλεγχοι 

και  οι εποπτείες για τα κέντρα παιδικής προστασίας δείχνουν πολλά προβλήματα και 

ελλείψεις, με αποτέλεσμα,  να καθίσταται  απαραίτητη η αντιμετώπισή τους από τη 

Πολιτεία, έχοντας ως γνώμονα πως ποιότητα των υπηρεσιών και τα δικαιώματα των 

παιδιών θα διασφαλίζονται (Συνήγορος του Παιδιού, 2015). 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  

Το να γίνετε θετοί γονείς θεωρείται γενικά μια δύσκολη μετάβαση της ζωής που απαιτεί 

ένα μεγάλο επίπεδο προσαρμογής τόσο ατομικά όσο και για το ζευγάρι. Αρκετές μελέ-

τες ανέλυσαν πως αυτή η κρίσιμη μεταβατική περίοδος στη ζωή μεταξύ ζευγαριών ο-

μοφυλοφίλων, υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι ακόμη πιο αγχωτική  λόγω της διασταύ-

ρωσης των καθεστώτων τεκνοθεσίας και της σεξουαλικής μειονότητας τους. 
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 Η τεκνοθεσία από το ίδιο φύλο είναι μια νέα πορεία στην Ευρώπη που προκαλεί εν-

διαφέρον τόσο στο ευρύ κοινό όσο και από τα μέσα ενημέρωσης. Επί του παρόντος, 

υπάρχει μια ποικιλία νόμων σχετικά με την τεκνοθεσία της LGBT στην Ευρώπη.  

Σύμφωνα με τη Διεθνή ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα (Carroll και Mendos 2017) είναι νόμιμη η 

πλήρης κοινή τεκνοθεσία από ζευγάρια του ιδίου φύλου σε 17 χώρες: την Ανδόρα, 

Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμ-

βούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμέ-

νες Πολιτείες Βασίλειο (Messina & D' Amore, 2018, σ. 62) 

Το Βέλγιο αναφέρεται επισήμως ως μία από τις πιο προοδευτικές χώρες ως προς Δι-

καιώματα της ΛΟΑΤ (Paternotte 2010, cited in Messina and D’Amore, 2018,63). Ήταν 

η δεύτερη χώρα στον κόσμο που νομιμοποίησε τον ομοφυλοφιλικό γάμο το 2003 και 

επέτρεψε την τεκνοθεσία του ίδιου φύλου το 2006. Παρόλα αυτά, σε παρόμοιες νομικές 

διατάξεις, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια. Ο αριθμός των τεκνοθεσιών του 

ιδίου φύλου είναι πολύ μεγάλος ενώ παρέχεται το δικαίωμα των ζευγαριών LG να τε-

κνοθετήσουν, όμως ο αριθμός είναι μικρός.  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από τη στατιστική και οικονομική 

πληροφόρηση (2015), από το 2006 έως το 2014, μόνο 48 τεκνοθεσίες ομοφυλοφίλων 

ζευγαριών έχουν πραγματοποιηθεί από σύνολο 6.435 τεκνοθεσιών. Όμως τα τελευταία 

χρόνια υπάρχουν ενθαρρυντικά ευρήματα, τα παιδιά που τεκνοθετήθηκαν από ζευγά-

ρια του ίδιου φύλου έχουν αυξηθεί από 1 παιδί το 2009 σε 19 παιδιά το 2014 (Messina 

& D' Amore, 2018, σ. 63). 

Επίσης, το 2003 έγινε νόμιμο, τα ζευγάρια του ίδιου φύλου να μπορούν να γίνουν θετοί 

γονείς στην Σουηδία. Προτού εγκριθεί ο νόμος στην Σουηδία για το δικαίωμα τεκνο-

θεσίας παιδιών από  ομοφυλόφιλα ζευγάρια, υπήρξε μια εκτεταμένη έκθεση από την 

Σουηδική Επιτροπή Επίσημης Έκθεσης (Swedish Official Report Committee) σχετικά 

με τη κατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ομοφυλόφιλων. Η έκθεση έδειξε πως τα 

παιδιά δεν είχαν αρνητικές επιπτώσεις λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού των 

γονέων τους (Eriksson 2008, cited in COWI , 2009, σ. 9).   

Η Charlotte J. Patterson, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια διε-

ξήγαγε το 2010 μια έρευνα για τα παιδιά που τεκνοθετούνται από ομοφυλόφιλους γο-
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νείς. Η Patterson και οι συν-συγγραφείς Rachel H. Farr διδακτορικός φοιτητής της ψυ-

χολογίας στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και Stephen L. Forsell, PhD, του πανεπιστη-

μίου George Washington, μελέτησαν 106 οικογένειες από τις οποίες οι 56 ήταν ομο-

φυλόφιλα ζευγάρια και οι 50 ετεροφυλόφιλα ζευγάρια που τεκνοθέτησαν παιδιά από 

την γέννηση τους ή από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους.  

Στην μελέτη η γονείς αξιολόγησαν τον δικό τους τρόπο, στυλ ως γονείς και την ικανο-

ποίηση της σχέσης με τα παιδιά. Επίσης συμπλήρωσαν τις δραστηριότητες των παιδιών 

της προσχολικής ηλικίας, το οποίο αξιολογεί εάν η συμπεριφορά ρόλου του φύλου 

συμμορφώνεται με τα αναμενόμενα πρότυπα ή όχι και την λίστα ελέγχου συμπεριφο-

ράς των παιδιών.  

Επιπλέον ζητήθηκε από εκπαιδευτικούς και τους παρόχους παιδικής μέριμνας να συ-

μπληρώσουν μια φόρμα Caregiver-teacher report, η οποία αξιολογούσε τα σωματικά 

παράπονα, την κατάθλιψη, το άγχος και τις αποτραβηγμένες συμπεριφορές ενός παι-

διού. Επομένως, οι ερευνητές κοιτάζοντας τις αυτοαναφορές των γονέων αλλά και των 

υπολοίπων, διαπίστωσαν πως τα παιδιά των ομοφυλοφίλων ήταν δυσδιάκριτα, δηλαδή 

ίδια με τα παιδιά των  ετεροφυλόφιλων γονέων.  

Επιπλέον, η Patterson δήλωσε πως τα παιδιά που τεκνοθετούνται από ομοφυλόφιλους 

γονείς είναι τόσο προσαρμοσμένα όσο τα παιδιά που τεκνοθετούνται από ετεροφυλό-

φιλους γονείς και ακολουθούν παρόμοια πρότυπα ανάπτυξης φύλου. Η Patterson και 

οι συν-συγγραφείς επισημαίνουν πως ενώ πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει πρότυπα 

υγιούς ανάπτυξης των παιδιών που γεννιούνται από ομοφυλόφιλους γονείς, έχει ανα-

φερθεί πολύ λίγη έρευνα σχετικά με τις τεκνοθεσίες σε ομοφυλοφιλικές οικογένειες. 

Με περίπου 100.000 παιδιά που περιμένουν να τεκνοθετηθούν στις Ηνωμένες Πολι-

τείες από το 2008, η έρευνα δείχνει ότι οι πολιτικές σε κράτη που απαγορεύουν την 

τεκνοθεσία ομοφυλόφιλων ζευγαριών, πρέπει να εξεταστούν δήλωσε η Patterson 

(Munsey C., 2010).  

ΠΡΟΛΗΨΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Το πρώτο βήμα για τη βελτίωση του συστημάτων της αναδοχής και της τεκνοθεσίας 

σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία είναι η πρόληψη μέσα από την ενίσχυση των 

οικογενειών προέλευσης. Σύμφωνα με τους Spigne και Bent-Goodley (καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο της Pennsylvania School of Social Policy & Practice και καθηγήτρια και 
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πρόεδρος της Μακροοικονομικής (Πολιτική, Κοινότητα και Διοίκηση) Σχολή Κοινω-

νικής Εργασίας στην Ουάσιγκτον, DC αντίστοιχα) η πιο αποτελεσματική κίνηση που 

μπορεί να γίνει από την κρατική μέριμνα είναι να ενισχύσει τους δεσμούς της οικογέ-

νειας, όταν εμφανιστούν προβλήματα μέσω των κοινωνικών της παρεμβάσεων. Προ-

τρέπουν να δημιουργηθούν περισσότερα προγράμματα οικογενειακής στήριξης και να 

παρέχεται άμεσα υποστήριξη σε όλα τα μέλη της οικογένειας (Hasenecz, 2009). Επι-

πλέον η Bent-Goodley υποστηρίζει ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης 

στο σύστημα της πρόνοιας (ή οικογενειακής φροντίδας ή οικογενειακή περίθαλψη ή 

υπηρεσίες οικογενειακής ενίσχυσης;). Συγκεκριμένα θεωρεί ότι η πιο αποτελεσματική 

κι η πιο οικονομική λύση είναι να δοθούν περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό στο κομμάτι της πρόληψης παρά στις αναδοχές και τις τεκνοθεσίες που 

είναι περισσότερο χρονοβόρες για τον κρατικό μηχανισμό. Υποστηρίζει ακόμα ότι η 

εμπειρία της απομάκρυνσης ενός παιδιού από τη βιολογική του οικογένεια, η παρα-

μονή του σε κάποιο ίδρυμα κι η τοποθέτηση του σε κάποια άλλη οικογένεια είναι μια 

τραυματική εμπειρία για το ίδιο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν 

ψυχολογικά τραύματα στο παιδί που ως ενήλικας θα χρειαστεί χρησιμοποιήσει απευ-

θυνθεί σε κάποιο κρατικό πρόγραμμα συμβουλευτικής κι υποστήριξης. Με αυτόν τον 

τρόπο λοιπόν θα επιβαρυνθεί σε βάθος χρόνου ο κρατικός μηχανισμός . Φυσικά οι πα-

ρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται όταν οι κοινωνικοί λειτουργοί που χει-

ρίζονται μια υπόθεση έχουν ενδείξεις ότι η παρέμβασή τους έχει θετικά αποτελέσματα. 

Αν δεν υπάρξουν οι επιδιωκόμενες αλλαγές μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα τότε 

το παιδί πρέπει να απομακρυνθεί από τη βιολογική του  οικογένεια και να επιλεχθεί η 

λύση της αναδοχής ή της τεκνοθεσίας (Dupere, 2018). 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Εφόσον κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση ενός παιδιού από τους φυσικούς γονείς του, 

τότε το επόμενο βήμα που θα συμβάλλει στη βελτίωση του συστήματος οικογενειακής 

φροντίδας είναι η ενίσχυση της αναδοχής και της τεκνοθεσίας από κάποιο συγγενικό 

πρόσωπο. Στο παιδί που απομακρύνεται από την οικογένειά του είναι φυσικό η διαδι-

κασία αυτή να του δημιουργεί άγχος. Κατά πλειοψηφία οι αναδοχές κι οι τεκνοθεσίες 

γίνονται από άγνωστα προς το παιδί άτομα. Έτσι λοιπόν θα κληθεί να γνωρίσει και να 

συνδεθεί με τους θετούς/ανάδοχους γονείς του, καθώς επίσης και με το φιλικό και συγ-

γενικό τους περιβάλλον. Το άγχος αυτό κι η ψυχολογική ένταση θα μετριαστούν αν το 

παιδί μείνει σε άτομα που είναι ήδη οικεία σε αυτό. Τα παιδιά χρειάζονται να ζούνε σε 
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ένα σταθερό οικογενειακό πλαίσιο. Για αυτό το λόγο είναι ωφέλιμη η αναδοχή ή η 

τεκνοθεσία από συγγενικά τους πρόσωπα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι χρήσιμο να 

επικοινωνούν με όλα τα μέλη της οικογένειας για να δουν αν είναι πρόθυμοι και ικανοί 

να φροντίσουν το παιδί. Αν ωστόσο δεν υπάρξει η κατάλληλη ανταπόκριση από το 

οικείο περιβάλλον θα πρέπει να γίνεται η αναδοχή/τεκνοθεσία από άλλα άτομα (Jensen, 

et al., 1997). 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Τα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τη βιολογική τους οικογένεια έχουν υποστεί 

κάποιου είδους καταχρηστικής συμπεριφοράς από τους γονείς τους (παραμέληση ή 

βία). Σύμφωνα με έρευνες περίπου το 30% αυτών των παιδιών αντιμετωπίζουν σοβαρά 

συναισθηματικά ή συμπεριφοριακά προβλήματα. Πολλές φορές αισθάνονται ενοχή για 

τη συμπεριφορά των γονιών τους και την απομάκρυνσή τους από αυτούς, δυσκολεύο-

νται να παραδεχτούν ότι έχουν κακοποιηθεί παρά τα σημάδια που υπάρχουν και θέλουν 

να γυρίσουν πίσω. Για να αντιμετωπιστούν οι ψυχολογικές δυσκολίες των παιδιών αυ-

τών και για να επουλωθούν τα τραύματά τους ώστε να έχουν μία υγιή ενήλικη ζωή 

είναι επιτακτική η ανάγκη παροχής ψυχολογικής στήριξης και μετά την αναδοχή τους 

ή την τεκνοθεσία τους (Dupere, 2018). 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
Οι άνθρωποι που γίνονται θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανοίγουν τα σπίτια τους σε παιδιά 

που έχουν βιώσει δύσκολες κι επικίνδυνες καταστάσεις. Τα παιδιά αυτά λόγω των κα-

ταστάσεων αυτών ενδεχομένως είναι αντιμέτωπα με σοβαρά συναισθηματικά προβλή-

ματα ή προβλήματα στη συμπεριφορά τους. Οι άνθρωποι που θέλουν να φροντίσουν 

ένα παιδί που έχει αυτές τις δυσκολίες πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε 

να είναι σε θέση να τα βοηθήσουν. Ο νέος νόμος έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη 

συμμετοχή των ανθρώπων αυτών σε ομάδες γονέων. Μέσα από τη συμμετοχή τους 

στις ομάδες θα μάθουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και κυρίως 

το πως μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά μέσα στην καθημερινότητά τους (Dupere, 

2018). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Σύμφωνα με τον Greenblatt οι εργαζόμενοι είναι απαραίτητο να είναι επαρκώς καταρ-

τισμένοι σε θέματα που σχετίζονται με τις τεχνικές και μεθόδους μέσα από τα οποία 

θα παρέχουν στήριξη τα παιδιά που βρίσκονται υπό την κρατική προστασία. Αυτό ση-
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μαίνει τη συνεχή εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών. Οι επαγγελματίες που βρί-

σκονται στο χώρο της παιδικής προστασίας είναι απαραίτητο να συμμετέχουν συστη-

ματικά σε σεμινάρια ,ομιλίες ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκπαίδευσης που να μαθαί-

νουν σύγχρονες κι αποτελεσματικές πρακτικές για την μείωση του τραύματος στα παι-

διά αυτά. Ακόμα μέσα από την εκπαίδευση αυτή θα ενημερώνονται συνεχώς για τα 

συστήματα άλλων κρατών και για τις καινοτομίες που αυτά εισάγουν στο χώρο των 

αναδοχών και των τεκνοθεσιών. Η γνώση αφενός κι η ανάδειξη αφετέρου των δυνατών 

σημείων στα συστήματα άλλων κρατών θα οδηγήσει και στη βελτίωση του συστήματος 

αναδοχής και τεκνοθεσίας της χώρας (Hasenecz, 2009). 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ Κ.Λ. 
Οι κοινωνικοί λειτουργοί μέσα από την καθημερινή ενασχόλησή τους με την οικογε-

νειακή φροντίδα έρχονται σχεδόν καθημερινά αντιμέτωποι με στρεσογόνες καταστά-

σεις. Ακόμα έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που βιώνουν τον πόνο και γενικά έντο-

νες συναισθηματικές καταστάσεις. Αυτό ενδεχομένως να τους δημιουργήσει κάποιο 

δευτερογενές τραύμα ή Burnout. Για αυτό λοιπόν θα ήταν ωφέλιμο πρώτα-πρώτα για 

τους ίδιους να έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και τα 

συναισθήματα που βιώνουν στην εργασία τους με κάποιον ψυχολόγο ή κάποιο σύμ-

βουλο, κι αυτή η δυνατότητα να παρέχεται από την υπηρεσία τους. Αυτό θα βοηθήσει 

τους κοινωνικούς λειτουργούς να ελέγχουν να μετριάσουν την οποιαδήποτε συναισθη-

ματική ένταση και να είναι πιο αποτελεσματικοί στις υποθέσεις που αναλαμβάνουν. 

Επίσης θα ήταν ωφέλιμο για τη συναισθηματική τους υποστήριξη να έχουν τη δυνατό-

τητα να παραπέμψουν μια υπόθεση που τους δυσκολεύει σε κάποιον άλλο συνάδελφό 

τους. Αυτό βέβαια απαιτεί την πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών στις υπηρεσίες οι-

κογενειακής φροντίδας (Hasenecz, 2009). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
Ένα ακόμα βήμα το οποίο θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

της αναδοχής και της τεκνοθεσίας είναι η αύξηση των μισθών των κοινωνικών λει-

τουργών. Πιο συγκεκριμένα οι κοινωνικοί λειτουργοί μέσα από τις περιπτώσεις που 

χειρίζονται αναλαμβάνουν πολλές ευθύνες και καθήκοντα. Έρχονται σε επαφή με τους 

γονείς των παιδιών, με τα ίδια τα παιδιά, συμπληρώνουν κοινωνικά ιστορικά, είναι υ-

πεύθυνοι για τη γραφειοκρατία, πρέπει να αποφασίσουν ποιοι άνθρωποι έχουν τα κρι-

τήρια κι είναι ικανοί να γίνουν ανάδοχοι και θετοί γονείς ,ποιο παιδί μπορεί να τοπο-
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θετηθεί σε μια νέα οικογένεια κ.α. Στις περισσότερες περιπτώσεις όλο το φόρτο εργα-

σίας το επωμίζεται ένας μόνο κοινωνικός λειτουργός και τα χρήματα που παίρνει δεν 

είναι ανταποδοτικά σε σχέση με τη δουλεία που κάνει. Αυτή η συνθήκη αυξάνει τις 

πιθανότητες να μη λαμβάνει ο επαγγελματίας την ανατροφοδότηση που χρειάζεται κι 

έτσι να οδηγηθεί στο Burnout. Έτσι λοιπόν αν γίνει κάποια αύξηση του μισθού τότε θα 

είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί περισσότερο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους και 

θα έχουν ένα παραπάνω κίνητρο να εργαστούν με μεγαλύτερο ζήλο (venngage.com, 

2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση της διασύνδεσης  και  της συ-

νεργασίας  σε  θεσμικό επίπεδο των φορέων που ασχολούνται με τους θεσμούς της 

αναδοχής και της τεκνοθεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης.  

 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Αρχικά, βασικό μέλημα της έρευνας είναι η αναγνώριση και η κατανόηση της δια-

δικασίας που ακολουθεί η κάθε υπηρεσία ξεχωριστά ως προς το παιδί, τη βιολογική, 

την ανάδοχη ή τη θετή οικογένεια, την κοινωνική έρευνα που πραγματοποιεί και το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία. 

2. Ένας ακόμα στόχος της έρευνας αποτελεί η αναζήτηση σχετικά με τη διαδικασία 

που ακολουθείται από την στιγμή της εισαγγελικής εντολής, για απομάκρυνση του παι-

διού από το οικογενειακό του περιβάλλον, έως την τοποθέτηση του σε ένα ασφαλές για 

εκείνο μέρος. 

3. Στο σημείο αυτό θα διερευνηθεί επιπλέον το προφίλ τόσο των κέντρων που φιλοξε-

νούνται  παιδιά ,όσο και των φυσικών, ανάδοχων και θετών γονέων. Ακόμη θα μελε-

τηθούν τα κριτήρια εισαγωγής των παιδιών στα κέντρα παιδικής προστασίας. Τέλος, 

είναι χρήσιμο να μάθουμε ποια  διαθεσιμότητα υπάρχει στις δομές αναφορικά με το 

αριθμό τον παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν. 

4. Πρωτεύουσα σημασία κατέχει εξίσου η διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας των φο-

ρέων ως προς τους θεσμούς της αναδοχής και της τεκνοθεσίας κι η αντίληψη σε σχέση 

με αυτές. Σε αυτό το σημείο θα γίνει έρευνα για τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες ως προς τους συγκεκριμένους θε-

σμούς. Θα γίνουν  εύληπτα επίσης τα δυνατά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου κα-

θώς επίσης κι οι ελλείψεις που εντοπίζουν οι επαγγελματίες. 

5. Επιπλέον στόχος είναι η μελέτη της ποιότητας συνεργασίας  μεταξύ των φορέων και 

κατά πόσο αυτή επιτυγχάνεται για θέματα που αφορούν την παιδική προστασία και το 

συμφέρον των παιδιών. 
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6. Τέλος  είναι υψίστης σημασίας να ερευνηθεί ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού σε 

κάθε υπηρεσία ξεχωριστά, οι πιθανές δυσκολίες, αντιστάσεις, εμπόδια που αντιμετω-

πίζουν σχετικά με το νόμο 4538/2018 αλλά κι οι πιθανές  κινήσεις που θα οδηγήσουν 

στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων. 

Ο προσδιορισμός του σκοπού και των στόχων σύμφωνα με την Καλλινικάκη έχει ως 

απότοκο τη σε βάθος μελέτη ενός κοινωνικού φαινομένου. Στόχος είναι η δημιουργία 

ενός συγκερασμού επιστημονικής κι οντολογικής γνώσης και θέσης  του ερευνητή για 

τον κοινωνικό κόσμο  και την καλύτερη επικοινωνία του με αυτό. Επίσης συνδυάζει τα 

ερωτήματα που απασχολούν τον εκάστοτε ερευνητή στην ανασκόπηση της βιβλιογρα-

φίας σχετικά με τον ποιόν και το τι εξυπηρετεί η έρευνα και ποιους θα μπορούσε να 

επηρεάσει άμεσα ή μακροπρόθεσμα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Ερευνητική Υπόθεση 

Οι επαγγελματίες στην αναδοχή και στην τεκνοθεσία εντοπίζουν  περισσότερα θετικά 

στο νέο νόμο αναφορικά με το συνολικό χρόνο και τις βελτιωμένες και πιο αξιόπιστες 

πρακτικές.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

● Σχετίζεται η επαγγελματική εμπειρία-κατάρτιση με την ετοιμότητα των ειδικών 

σε δύσκολες καταστάσεις. 

● Σχετίζεται η έλλειψη προσωπικού με την επιβράδυνση των διαδικασιών της α-

ναδοχής και της τεκνοθεσίας. 

● Σχετίζεται η ποιότητα διασύνδεσης των δομών με το ευ-ζην των παιδιών. 

 Σύμφωνα με την Καλλινικάκη τα ερευνητικά ερωτήματα αποτελούν την ουσία της 

μελέτης και λειτουργούν ως  σημείο αναφοράς καθορίζοντας και καθοδηγώντας τον 

τρόπο σκέψης, τα βήματα και τη συνολική πορεία του ερευνητή. Σε οποιαδήποτε δυ-

σκολία ή εμπόδιο προκύψει ανατρέχει στα ερευνητικά ερωτήματα για να επαναπροσ-

διορίσει τη συνέχεια της έρευνας του (Καλλινικάκη, 2010). 
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΔΕΙΓΜΑ 
Οι φορείς με τους οποίους οι ερευνήτριες θα έρθουν σε επαφή για να πραγματοποιή-

σουν τις συνεντεύξεις είναι οι παρακάτω: 

Κέντρα Παιδικής Προστα-

σίας  Περιφέρειας Κρήτης 

 

 

Νομός Ηρακλείου 

• Κέντρο Προστασίας Παιδιού  (Πόρος, Ηράκλειο 

Κρήτης) 

• Στέγη Ανηλίκων Αρρένων (Μασταμπάς, Ηράκλειο 

Κρήτης) 

• Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης (Φοινικιά, Ηράκλειο 

Κρήτης) 

• Μονάδες Παιδικής Προστασίας-Μονή Παναγίας 

Καλυβιανής (Μεσσαρά, Ηρακλείου) 

Νομός Λασιθίου 

• Παράρτημα Προστασίας Παιδιού (Πρώην ‘’Παιδό-

πολη, Νεάπολη) 

Νομός Χανίων 

• Παράρτημα Προστασίας Παιδιού και Νέων 

(Πρώην Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων, 

στεγάζεται 

• Στέγη κοριτσιού ο ‘’Άγιος Νεκτάριος’’                                 

( Εκκλησιαστικό Κέντρο, Παχιανά Χανίων) 

• Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ-

ριμνας  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, 

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Στεγάζεται στην 

Τηλέμαχου Πλεύρη 2, Ηράκλειο Κρήτης 

• Πρωτοδικείο Δήμου Ηρακλείου. Στεγάζεται στη 

Δαιδάλου 36, Ηράκλειο Κρήτης 

• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στεγά-

ζεται στην Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Α-

θήνα 

  

Περιφέρεια Κρήτης – Πε-

ριφερειακή Ενότητα Η-

ρακλείου 
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Στις προαναφερθείσες υπηρεσίες θα γίνει προσέγγιση των ατόμων ελίτ-κλειδιά και θα 

πραγματοποιηθούν πέντε ξεχωριστές συνεντεύξεις που θα είναι συνολικά έντεκα συ-

νεντεύξεις, 1) στην υπεύθυνη κοινωνική λειτουργό Δημόσιας Υγείας και Διεύθυνση 

κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου-τμήμα κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2) στην εισαγ-

γελέα ανηλίκων, 3) στους υπεύθυνους χάραξης κοινωνικών πολιτικών όπως η αντιπε-

ριφερειάρχης της κοινωνικής πολιτικής,  4) σε έναν ειδικό από το Εθνικό Κέντρο Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), τέλος, 5)  σε όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς των 

κέντρων παιδικής προστασίας της Περιφέρειας της Κρήτης. Μέσα από τις επαφές αυ-

τές θα αντληθούν οι επιδιωκόμενες πληροφορίες και θα γίνει σχετική επιθυμητή ενη-

μέρωση. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Το βασικό κριτήριο για τον καθορισμό του δείγματος της έρευνας ήταν η επαγγελμα-

τική ιδιότητα των συνεντευξιαζόμενων. Πιο συγκεκριμένα  οι ειδικοί που επιλέχθηκαν 

ήταν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία της αναδοχής και της τεκνοθεσίας 

σύμφωνα με το Ν.4538/2018. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  

Η μέθοδος δειγματοληψίας της έρευνας περιλαμβάνει τη δειγματοληψία χωρίς πιθανό-

τητα (non probability sampling). Η επιλογή του δείγματος έχει τα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με την ερευνητική υπόθεση, προσφέροντας όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες για την εξήγηση και την ερμηνεία του εξεταζόμενου θέματος. Η μέθοδος 

δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η σκόπιμη δειγματο-

ληψία (purposive sampling). Στο αρχικό στάδιο ο ερευνητής εστιάζει στην ερευνητική 

του υπόθεση και στο ευρύτερο πεδίο της. Στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζονται κάποια 

βασικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαίο να έχει το δείγμα για να μπορέσουν οι α-

παντήσεις να καλύψουν μεγάλο μέρος της συνέντευξης (Γαλάνης, 2017).  

Στην έρευνα το ερευνητικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η ημι-δομημένη 

συνέντευξη καθώς παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία σχετικά με την σειρά των ερωτήσεων, 

την αλλαγή του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και την ε-

ξέλιξη της συνέντευξης και των ερωτήσεων και θεμάτων που προκύπτουν για συζή-

τηση σε σχέση με την εκάστοτε θεματολογία (Ιωσηφίδης, 2008).  
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Περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου όπως η δομημένη συνέντευξη αλλά ταυτο-

χρόνως γίνονται και ανοιχτές ερωτήσεις για περαιτέρω κατανόηση του θέματος. Στο 

συγκεκριμένο είδος συνέντευξης επιτρέπει στον συνεντευκτή να εμβαθύνει περισσό-

τερο, διότι μπορεί να αλλάξουν οι διευκρινιστικές ερωτήσεις και η σειρά των ερωτή-

σεων. Επίσης, επιλέγεται συχνά από τους νέους ποιοτικούς μελετητές για να έχουν έναν 

οδηγό ερωτήσεων σε σχέση με τα σημαντικά θέματα που θέλουν να καλύψουν στην 

συνέντευξη (Robson 2007, στο Ίσαρη και Πουρκός, 2015, σ. 92).  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 Στο σημείο αυτό δίνεται το νόημα στα εμπειρικά δεδομένα που συγκέντρωσε ο ερευ-

νητής μέσα από τις συνεντεύξεις του με τα πρόσωπα κλειδιά. Κατά την απόδοση του 

νοήματος, γίνεται η ομαδοποίηση, η κατηγοριοποίηση και η θεωρητικοποίηση των δε-

δομένων της συνέντευξης. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων λαμβάνει χώρα κατά 

τη διαδικασία της συλλογής, παράλληλα με τα προπαρασκευαστικά στάδια και προη-

γείται (Ιωσηφίδης, 2008). 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η παρούσα έρευνα θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια της Κρήτης με τους παρα-

κάτω φορείς: 

1.   Κέντρα Παιδικής Προστασίας (ιδιωτικά, εκκλησιαστικά και δημόσια) 

2.  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ε-

νότητας Ηρακλείου 

3. Εισαγγελία Ανηλίκων Δήμου Ηρακλείου 

4. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

5. Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-

μνας 

Ο Χρόνος που θα διαρκέσει η έρευνα είναι δύο μήνες. 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Το πλαίσιο μελέτης είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η Περιφέρεια χωρίζεται διοικητικά σε 

4 περιφερειακές ενότητες και 24 δήμους. Αποτελείται από τη νήσο Κρήτη (που κατα-

λαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση της Περιφέρειας), τη Γαύδο, τη Γαυδοπούλα, τη 
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Χρυσή, τη Δια, το Κουφονήσι και τις νήσους Διονυσάδες. Πρωτεύουσα και μεγαλύ-

τερη πόλη είναι το Ηράκλειο. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 682.928 κα-

τοίκους -δηλαδή το 5,76% του συνολικού πληθυσμού της χώρας- κι είναι το πιο πολυ-

πληθές νησί στην Ελλάδα. Επίσης η έκταση της ανέρχεται στα 8.336km² και είναι με-

γαλύτερο νησί της Ελλάδας και το 5 μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου μετά τη Σαρδη-

νία, την Κύπρο ,τη Σικελία και την Κορσική. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του Αιγαίου 

Πελάγους κι έχει μήκος 260χλμ κι ανώτατο πλάτος τα 60χλμ κι ακτογραμμή που εκτεί-

νεται στα 1046km (www.crete.gov.gr). 

Η οικονομία της Κρήτης μέχρι τη δεκαετία του 1970 βασιζόταν κυρίως στη γεωργία 

και την κτηνοτροφία. Ύστερα ξεκίνησε να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς ο τουρι-

σμός. Τώρα οι δραστηριότητες του τουρισμού και του εμπορίου αντικατοπτρίζουν το 

35,4% της οικονομίας του νησιού και οι αγροτικές– κτηνοτροφικές δραστηριότητες το 

19,4%. Η Περιφέρεια της Κρήτης έχει ένα από τα μεγαλύτερα Περιφερειακά Α.Ε.Π. 

(5,76). Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα ανέρχεται στα 22.268 ευρώ κι η ανεργία φτάνει 

στο 9,4% (www.crete.gov.gr). 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένα βασικό εμπόδιο στη συγκεκριμένη έρευνα είναι οι τυχόν αντιστάσεις που 

μπορεί να προβάλουν οι φορείς. Δηλαδή ενδεχομένως κάποιος φορέας να αρνηθεί τη 

συμμετοχή του στην παρούσα έρευνα ή και να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορείς 

κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

Τέλος άλλη μία πιθανή δυσκολία που πιθανόν να ανακύψει αποτελεί η ενδεχό-

μενη αναμονή επίσκεψης του επιδιωκόμενου εκάστοτε φορέα καθώς και να μην επι-

τραπεί η προσέγγιση του. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 Η προσέγγιση των συνεντευξιαζόμενων έγινε μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία των 

ερευνητριών μαζί τους. Σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία τους εξηγήθηκε ο σκο-

πός κι οι στόχοι της έρευνας κι έπειτα κλείστηκε ραντεβού. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στη διάρκεια των συνεντεύξεων θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τεχνικές: 
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• Ανατροφοδότηση-Ανάδραση: Μέσα από αυτήν την τεχνική αυτή ο συνεντευ-

κτής επιχειρεί να εκμαιεύσει από το πρόσωπο-κλειδί τις πληροφορίες που  είναι 

απαραίτητες για το σκοπό της έρευνάς του. 

• Ενεργητική ακρόαση: Περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την σύνδεση και την 

ανάλυση από την πλευρά του συνεντευκτή των λεγομένων του συνεντευξιαζό-

μενου. Στην ενεργητική ακρόαση οργανώνονται οι πληροφορίες και αποφεύγο-

νται οι βιαστικές κινήσεις. 

• Αντανάκλαση: Συνοδεύεται από επιβράβευση και καθρεφτίζει λεκτικά η μη λε-

κτικά μηνύματα και επιβεβαιώνει τα νοήματα που υπάρχουν σε αυτά. 

• Παράφραση: Η επαναδιατύπωση των λόγων του συμβουλευόμενου αλλά πιο 

σαφής και πιο ξεκάθαρη κι μέσω αυτής διευκολύνεται η συζήτηση. 

• Ανοικτές/κλειστές ερωτήσεις: Οι ανοικτές ερωτήσεις ενθαρρύνουν τον συνε-

ντευξιαζόμενο να μιλήσει περισσότερο. Οι κλειστές είναι χρήσιμες για τη συ-

γκέντρωση συγκεκριμένων πληροφοριών. 

• Στοιχειώδης ενθάρρυνση: Είναι σύντομες απαντήσεις όπως νεύματα κεφαλιού 

και μεμονωμένες λέξεις ή φράσεις. Προτρέπουν περισσότερο για συζήτηση. 

• Περίληψη: Είναι χρήσιμη για το άνοιγμα ή το κλείσιμο μιας συνέντευξης και 

της αποσαφήνισης του τι συνέβη κατά τη διάρκεια μερικών τμημάτων- κλει-

διών στη συνέντευξη (Κανδυλάκη 2008) 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας δεν δόθηκε καμία χρηματική α-

μοιβή καθώς οι ενδιαφερόμενες φοιτήτριες επέλεξαν την υλοποίηση της εκούσια. Η 

κάθε συνέντευξη διήρκησε περίπου 30 λεπτά έως 60 λεπτά το μέγιστο και οι συνεντεύ-

ξεις πραγματοποιήθηκαν κατ’ ουσίαν εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής βίντεο κλή-

σης καθώς ήταν ριψοκίνδυνη η παρουσία των συνεντευκτών στις δομές λόγω της υφι-

στάμενης κατάστασης εν μέσω covid-19. Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε συνεντεύξεις έ-

γιναν δια ζώσης, δύο διαδικτυακά μέσω zoom, άλλη μία μέσω skype, δύο μέσω τηλε-

φωνικής κλήσης και τέλος σε μία συνέντευξη λόγω έλλειψης διαθέσιμου χρόνου από 

τον συνεντευξιαζόμενο, του δόθηκε ο οδηγός συνέντευξης με αποτέλεσμα να αποστεί-

λει τις απαντήσεις μέσω email. Επιπλέον σε κάποιες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν 
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μαγνητοφωνήσεις αποκλειστικά και μόνο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της έ-

ρευνας, σε καμία περίπτωση το υλικό των μαγνητοφωνήσεων δεν χρησιμοποιήθηκε για 

άλλους λόγους. 

     

ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ 

Στην παρούσα μελέτη -όπως άλλωστε και σε κάθε έρευνα- ένα καίριο ηθικό ζήτημα 

που ανακύπτει είναι το ζήτημα της εχεμύθειας και της διασφάλισης του απορρήτου και 

της ανωνυμίας των απαντήσεων. Οι φοιτήτριες της συγκεκριμένης έρευνας δεσμεύο-

νται να τηρήσουν τον Κώδικα Δεοντολογίας του επαγγέλματος, χωρίς να υπάρξει η 

οποιαδήποτε διαρροή των απαντήσεων κα στην προστασία των προσωπικών δεδομέ-

νων. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η βασική δυσκολία που αντιμετωπίσαμε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας είναι το 

γεγονός, ότι λόγω της πανδημίας οι περισσότερες συνεντεύξεις δεν ήταν δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν δια ζώσης. Έτσι λοιπόν αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες που παρέχει 

η τεχνολογία κι η πλειονότητα των συνεντεύξεων έγινε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά, 

χάνοντας έτσι βασικά στοιχεία που προσφέρει η επικοινωνία από κοντά όπως είναι η 

ζεστασιά κι η οικειότητα. Επιπλέον επειδή οι συνεντεύξεις έγιναν ηλεκτρονικά πολλές 

φορές η επικοινωνία γινόταν με δυσκολία λόγω της κακής ποιότητας του διαδικτύου κι 

αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάνεται η ροή της συνέντευξης.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τις δομές παιδικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης 

και για αυτό το λόγο το μέγεθος του δείγματος που απαιτείται για να θεωρηθεί έγκυρη 

είναι περιορισμένο. Έτσι λοιπόν το δείγμα δεν είναι καθολικό και τα αποτελέσματά της 

έρευνας δε είναι δυνατόν να ισχύουν για τα κέντρα παιδικής προστασίας όλης της 

χώρας.  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Από τους 12 συνεντευξιαζόμενους οι 11 είναι γυναίκες, ηλικίας από 28 έως 56 ετών. 

Τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στον τομέα της παιδικής προστασίας κυμαίνονται από 1 

έως 30 έτη.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΑΞΟΝΑΣ 1 

 

Δυσκολίες με προηγούμενη νομοθεσία 

Οι δυσκολίες που ανέφεραν οι επαγγελματίες σε σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία 

σχετίζονται με τον χρόνο αναμονής, την οργάνωση και τη συνεργασία των δομών και 

το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των ειδικών 

αναφέρθηκε πρώτα-πρώτα στο χρόνο αναμονής. Η Σ11 ανέφερε για το συγκεκριμένο 

θέμα πως «ένας πολίτης θα μπορούσε να έχει κάνει αίτηση σε δυο ή τρεις ή πέντε φορείς. 

Αυτό σήμαινε εξυπηρέτηση των ίδιων αιτημάτων από διάφορες υπηρεσίες άρα και 

καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση νέων αιτημάτων». Επιπλέον μερικοί είπαν ότι τα 

προβλήματα που υπήρχαν ως προς την οργάνωση και τη συνεργασία μεταξύ των δομών 

σχετιζόταν με το γεγονός ότι δε γινόταν επίσημη καταγραφή των παιδιών του έμεναν 

στις δομές. Σύμφωνα λοιπόν και με τη Σ9 υπήρχαν δυσκολίες με «τη μη  καταγραφή 

και χαρτογράφηση των παιδιών που φιλοξενούνται στα Ν.Π.Ι.Δ». Επιπρόσθετα 

επισημαίνεται σύμφωνα με τη Σ11 ότι «παλαιότερα οι υποψήφιοι γονείς, ενώ έπρεπε να 

υποβάλλουν τα ίδια δικαιολογητικά στην πράξη αυτό δε γινόταν, άλλα δικαιολογητικά 

υποβάλλονταν στο ένα φορέα, άλλα ζητούσε ο άλλος κι άλλα γίνονταν δεκτά από 

κρατικούς φορείς». Ακόμα μόνο η Σ11 έκανε λόγο για τις δυσκολίες που υπήρχαν με 

τις ιδιωτικές τεκνοθεσίες και είπε για αυτό συγκεκριμένα ότι «δημιουργούσαν πολλά 

ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητά τους και τον τρόπο διεξαγωγής τους». Τέλος η Σ4 

τόνισε πως αντιμετώπιζε προβλήματα με την προηγούμενη νομοθεσία, «καθώς ήταν 

πεπαλαιωμένη και δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες των παιδιών της σημερινής 

εποχής».  

 

Αλλαγές στο Νόμο 4538/2018 

PROVISIONAL CATEGORY :  Άποψη των ειδικών για το νόμο 4538/2018 σχετικά 

με τις αστοχίες, τα θετικά στοιχεία του, τις αλλαγές που έχουν διαπιστώσει από την 

έως τώρα εφαρμογή του και τις δυσκολίες  του παλαιού νόμου. Σε αυτό το σημείο 

θα διερευνηθούν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ειδικοί στην παιδική προστασία σε 

σχέση με τον προηγούμενο νόμο. Ακόμα θα γίνει μια εκτενείς αναφορά στις θετικές 

αλλαγές του νόμου 4538/2018, καθώς επίσης και στα κενά που υπάρχουν σε αυτόν. 
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1.Θετικές αλλαγές 

Στις θετικές αλλαγές που έφερε ο νόμος 4538 σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι τόνισαν την 

σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής και περάτωσης μιας υπόθεσης με την 

ταυτόχρονη διαφάνεια της διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα η Σ2 αναφέρει πώς «η 

αναμονή έχει περιοριστεί» κάτι που επιβεβαιώνουν η Σ4 κι η Σ9 «πιο γρήγορα 

εξελίσσονται οι διαδικασίες» και «μέσα από το νόμο προβλέπεται η εισαγωγή του θεσμού 

της ανάθεσης της διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας και της σύνταξης κοινωνικής 

έκθεσης από πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς του Σ.Κ.Λ.Ε.. Μέσα από αυτό 

μειώνεται ο χρόνος αναμονής». Ακόμα ως προς τη διαφάνεια της διαδικασίας η Σ1 

απάντησε πως «οι τυχαίες συνδέσεις επομένως η διαδικασία είναι πιο διαφανής» κι η 

Σ11 πρόσθεσε ότι «έχει γίνει ομογενοποίηση διαδικασιών και κοινά εργαλεία για όλους. 

π.χ. ίδια δικαιολογητικά». 

Ακόμα ως προς τις θετικές αλλαγές του νόμου όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν 

τη διαδικασία που αλλάζει κι απλοποιείται. Αναλυτικότερα στις αλλαγές της 

διαδικασίας περιλαμβάνεται  η αλλαγή των κριτηρίων, η αλλαγή στη   διαδικασία 

κατάθεσης τω δικαιολογητικών, η εισαγωγή του θεσμού Εθνικού Μητρώου 

Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων κι η εισαγωγή του Μητρώου Ανηλίκων. Επιπλέον η 

διαδικασία αλλάζει -σύμφωνα με τη Σ11- «μέσα από τη θέσπιση συμβουλευτικού 

γνωμοδοτικού οργάνου υπό τον τίτλο Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας». Επίσης 

για πρώτη φορά «θα γίνεται αξιολόγηση του ιδρύματος από τις ενότητες» σύμφωνα με 

τη Σ10. Η Σ6 υποστηρίζει ότι η διαδικασία πλέον είναι πιο οργανωμένη καθώς «μια 

υπηρεσία θα αναλαμβάνει ένα περιστατικό από την αρχή μέχρι και την περάτωσή του 

ενώ μέχρι πρότινος πολλές υπηρεσίες μπλέκονταν στη διαδικασία». 

Για πρώτη φορά μέσα από το Ν.4538 προβλέπεται η χαρτογράφηση των παιδιών που 

μένουν σε κέντρα παιδικής προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό σύμφωνα με τους 

περισσότερους ειδικούς αποτελεί τομή για την παιδική προστασία καθώς θα υπάρξει 

ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται στις δομές και θα 

συμβάλλει στην χάραξη πολιτικών προστασίας τους. Η Σ5 αναφέρει για τη 

χαρτογράφηση ότι «έχουν ενταχθεί όλα τα παιδιά σε ένα σύστημα μέσα από αυτό 

γνωρίζουμε ποια παιδιά είναι διαθέσιμα, πόσα παιδιά υπάρχουν στα ιδρύματα κι υπάρχει 

λίστα με υποψήφιους αναδόχους-θετούς γονείς». Ακόμα η Σ9 απάντησε πως «μέσα από 

τη χαρτογράφηση των παιδιών έχουμε δεδομένα που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την 

στατιστική αποτίμηση της κατάστασης των δομών, την επαναξιολόγηση εκτιμήσεων και 

επανα-χάραξη στρατηγικών». 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

Μερικοί συνεντευξιαζόμενοι αναγνώρισαν ως θετική αλλαγή στο νόμο την προστασία 

του παιδιού μέσα από τη μείωση του χρόνου παραμονής στα κέντρα παιδικής 

προστασίας και την άμεση τοποθέτησή του σε μια οικογένεια περιορίζοντας με αυτόν 

το τρόπο τις επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης. Η Σ5 είπε για αυτό το θέμα ότι «ο νόμος 

βοηθάει ώστε τα παιδιά να μην μεγαλώνουν σε δομές προστασίας». Ακόμα για τις 

πολιτικές που προβλέπονται στο νόμο οι οποίες λειτουργούν προς όφελος των παιδιών 

με αναπηρία η Σ11 τόνισε ότι «είναι η πρώτη φορά που έχουμε νόμο στη χώρα που να 

κάνει αναφορά στην επαγγελματική αναδοχή. Δεν υπήρχε καμία αναφορά πριν και με 

αυτόν τον τρόπο προωθείται η τεκνοθεσία παιδιών με αναπηρία ή άλλα προβλήματα 

υγείας». 

Ακόμα στις θετικές αλλαγές του νόμου μερικοί συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως είναι 

η εκπαίδευση των υποψήφιων θετών κι αναδόχων γονέων, κάτι μάλιστα που είναι 

βασική προϋπόθεση ώστε κάποιος να μπει στο μητρώο με τους υποψήφιους. Όπως είπε 

κι η Σ11 «τώρα προβλέπεται η εκπαίδευση των υποψηφίων αναδόχων γονέων. Για να 

μπει στο Εθνικό Μητρώο πρέπει να έχει κριθεί κατάλληλος αφού έχει ολοκληρώσει το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης». 

Λίγοι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ως μια από τις θετικές αλλαγές στο νόμο το δίχτυ 

ασφαλείας που δημιουργείται στις ιδιωτικές τεκνοθεσίες. Ειδικότερα πλέον οι 

πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα παιδί μέσα από μια ιδιωτική συμφωνία, θα 

πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία με όσους θέλουν να γίνουν θετοί γονείς 

χωρίς ιδιωτική τεκνοθεσία. Δηλαδή σύμφωνα και με τη Σ10 «Δεν υπάρχει πια η ιδιωτική 

τεκνοθεσία αν δεν αξιολογηθούν πρώτα οι υποψήφιοι γονείς». Επιπρόσθετα η Σ5 

αναφέρει πάνω σε αυτήν την αλλαγή ότι «προσπαθούμε να αποφύγουμε τις παρανομίες 

και τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που γινότανε μέχρι τώρα». 

Επιπρόσθετα ελάχιστοι συνεντευξιαζόμενοι θεωρούν ως θετική αλλαγή στο νόμο τη 

σταδιακή αποσυμφόρηση των κοινωνικών υπηρεσιών μέσα από την 

πραγματοποίηση πολλών αναδοχών κι τεκνοθεσιών κι άρα τη σημαντική μείωση των 

παιδιών στις δομές. Συγκεκριμένα η Σ9  είπε «θα αποφορτιστούν σιγά-σιγά κι οι  

υπηρεσίες. Αλλά για να γίνει αυτό θέλει πολύ χρόνο». Ακόμα  οι υπηρεσίες θα 

αποσυμφορηθούν σύμφωνα με τη Σ11 καθώς «πλέον η ανάληψη περιστατικών 

διεξαγωγής έρευνας θα γίνεται από ιδιώτες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις περιστατικών 

που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ήδη υπάρχοντες επαγγελματίες». 

Στις υπόλοιπες θετικές αλλαγές του νόμου μόνο η Σ11 είπε  ότι προβλέπονται 

κυρώσεις σε όσες δομές δεν καταχωρήσουν τα στοιχεία των παιδιών στο σύστημα 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

«στο νέο νόμο η πρόβλεψη κυρώσεων για την μη καταχώρηση στοιχείων είναι επίσης μια 

ρύθμιση που ουσιαστικά υποχρεώνει όλους τους φορείς να συμμορφωθούν». Επίσης μια 

άλλη θετική αλλαγή όπως ανέφερε μόνο η Σ6 είναι ότι «τα παιδιά που είναι στα 

ελληνικά ιδρύματα μπορούν να δοθούν σε διακρατική υιοθεσία». 

 

2.Κενά-αστοχίες του νόμου 

Πέρα από τις θετικές αλλαγές του νόμου 4538 οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν 

εκτενώς και στα κενά που υπάρχουν σε αυτόν. Μέσα από την έως τώρα εφαρμογή του 

νόμου οι ειδικοί έχουν εντοπίσει κενά στο σύστημα ταιριάσματος, στην επαγγελματική 

αναδοχή, στα όρια ηλικίας που υπάρχουν, στην απουσία ενιαίου πλαισίου λειτουργίας 

των δομών, στην απουσία μέτρων προστασίας των επαγγελματιών των κοινωνικών 

υπηρεσιών και στην εκπαίδευση των ειδικών. 

Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στα λάθη που υπάρχουν στο 

σύστημα ταιριάσματος του ANYNET και στάθηκαν στην απουσία φίλτρων στο 

σύστημα. Συγκεκριμένα η Σ2 είπε πως «Το εθνικό μητρώο αναδόχων είναι σε εθνικό 

επίπεδο κι όχι ανά περιφέρεια κι αυτό είναι κάτι που  δεν λειτουργεί κάποιες φόρες γιατί 

π.χ. υπάρχει ταίριασμα Κρήτη- με Αλεξανδρούπολη κι υπάρχει η δυσκολία μετακίνησης». 

Ακόμα το σύστημα δε διαγράφει τα παιδιά ή τους υποψηφίους που έχει ολοκληρωθεί 

η υπόθεσή τους κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα σύμφωνα με τη Σ1 να «υπάρχουν γονείς 

που έχουν πάρει παιδιά και το σύστημα τους ξαναβγάζει κι αυτό είναι πολύ 

χρονοβόρο». 

Από πάρα πολλούς συνεντευξιαζόμενους τέθηκε το ζήτημα της απουσίας ενός 

ενιαίου πλαισίου λειτουργείας των δομών στο οποίο να ορίζεται ότι όλα τα κέντρα 

παιδικής προστασίας θα πρέπει να λειτουργούν με κάποιες συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις, όπως τον αριθμό του προσωπικού, το μοντέλο 

παρέμβασης ή ακόμα και την δημιουργία δομών ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των παιδιών δηλαδή άλλες δομές για τα παιδιά με οικονομικά 

προβλήματα, άλλες για τα κακοποιημένα κι άλλες για τα παιδιά με παραβατική 

συμπεριφορά. Η Σ11 απάντησε για αυτό το θέμα «δεν έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο 

προδιαγραφών λειτουργίας των δομών παιδικής προστασίας, αυτό είναι μεγάλη πληγή» 

και συμπληρώνει πως «για τα  παιδιά δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο λειτουργείας 

που να ορίζει ότι για να ανοίξεις μια δομή φροντίδας παιδιών θα πρέπει να έχεις αυτό το 

προσωπικό, αυτές τις παιδαγωγικές δραστηριότητες, αυτό το όριο παιδιών  αυτές τις 

ηλικίες». 
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Επίσης μερικοί ειδικοί ανέφεραν πως υπάρχουν κενά στο νόμο σε σχέση με την 

επαγγελματική αναδοχή καθώς σύμφωνα με τη Σ10 «ο νόμος δεν προβλέπει την 

στήριξη των υποψήφιων αναδόχων-γονέων με κάποιο επίδομα είτε για γονείς που 

γίνονται ανάδοχοι ή τεκνοθετούν παιδιά με αναπηρίες». 

Μερικοί συνεντευξιαζόμενοι στάθηκαν στην ελλιπή εκπαίδευση των ειδικών που 

εμπλέκονται στην παιδική προστασία. Η Σ8 είπε για αυτό ότι «υστερούμε στο κομμάτι 

της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν μοντέλα, δομές, εκπαίδευση στον κόσμο για το πως 

πρέπει να διαχειρίζονται γενικότερα τα παιδιά, όχι οι γονείς μόνο. Κι οι ανάδοχοι κι οι 

θετοί κι όλος ο κόσμος. Στην εισαγγελία κι εκεί υπολειτουργούν». 

Ελάχιστοι συνεντευξιαζόμενοι υποστήριξαν ότι το ηλικιακό όριο που προβλέπεται 

από το νόμο θα πρέπει να αλλάξει με τη Σ10 να λέει πάνω σε αυτό ότι «υπάρχει αστοχία 

του νόμου ως προς το ηλικιακό όριο. Η πρότασή μου είναι κάποιος που θέλει να 

υιοθετήσει να είναι έως 50 χρονών , δηλαδή να μειωθεί ελαφρώς το ηλικιακό όριο. Στους 

αναδόχους να αυξηθεί αυτό το όριο και να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 60 έτη». 

Δύο συνεντευξιαζόμενοι μίλησαν και για το οικονομικό σκέλος που συνδέεται με την 

παιδική προστασία. Η Σ2 είπε ότι όταν κάποιος θέλει να γίνει θετός ή ανάδοχος γονέας 

ταυτόχρονα επωμίζεται και όλα τα έξοδα της διαδικασίας. Η Σ10 στάθηκε σε ένα 

διαχρονικό πρόβλημα που υπάρχει στην παιδική προστασία το οποίο δεν είναι άλλο 

από την ελλιπή χρηματοδότηση. Πάνω σε αυτό είπε ότι «από παλιά η πρόνοια 

αποτελούσε την πιο χαμηλόμισθη ομάδα, καθώς δεν θεωρούνταν άμεση επένδυση για τον 

κρατικό προϋπολογισμό αλλά βραχυπρόθεσμη και δεν παρέχονταν κάποιο επίδομα». 

Δύο ακόμα συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ότι δεν είχαν έγκαιρη ενημέρωση από τους 

ανωτέρους τους για το σύστημα του ταιριάσματος με αποτέλεσμα για τη Σ4 σε κάποιες 

περιπτώσεις «σε κάποιες ομάδες ενημέρωσης έχουν ενημερωθεί οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι και δεν έχουν οργανωθεί πολύ καλά οι δομές οπότε δεν ήταν το σωστό timing 

και για τους δύο». Η Σ4 είπε επίσης πάνω σε αυτό πως «είχαν περαστεί κάποια παιδιά 

στο Μητρώο και στο ΑΝΥΝΕΤ και εμείς δεν ξέραμε ακόμη». 

Λίγοι ειδικοί υποστήριξαν ότι δημιουργούνται προβλήματα λόγω της περιορισμένης 

εστίασης στην προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της τεκνοθεσίας. Η 

περιορισμένη εστίαση περιλαμβάνει για την Σ10 «την ασυνέχεια του προσωπικού στις 

υπηρεσίες» καθώς οι συμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών είναι περιορισμένης 

χρονικής διάρκειας με αποτέλεσμα να αλλάζει συνεχώς το προσωπικό. Ακόμα για τη 

Σ10 αν και προβλέπεται από το νόμο η προώθηση των θεσμών «δεν προβλέπονται σε 

αυτόν τρόποι για την προώθησή τους». Κλείνοντας στο κομμάτι της εστίασης δεν 
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προβλέπεται σύμφωνα με τη Σ11 «η παρακολούθηση και εποπτεία της αναδοχής για όσο 

διάστημα αυτή διαρκεί» κάτι που είναι όπως υποστηρίζει «αναγκαιότητα και θεσμική 

υποχρέωση». 

Στα κενά του νόμου για τα οποία αναφέρθηκαν μεμονωμένα κάποιοι ειδικοί αυτά έχουν 

να κάνουν για τη Σ11 με την απουσία μέτρων προστασίας των επαγγελματιών και 

πιο συγκεκριμένα η Σ11 τόνισε ότι «βρίσκεσαι να ισορροπείς μεταξύ αντικρουόμενων 

συμφερόντων , της φυσικής οικογένειας , της υπηρεσίας σου, του παιδιού, του 

εισαγγελέα, της επαγγελματικής σου ηθικής» και πρόσθεσε πως «Το αντικείμενο της 

παιδικής προστασίας και δη η κακοποίηση , δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση». Ακόμα 

για τη Σ1 θα έπρεπε να δίνεται η επιτροπεία των παιδιών στις δομές για να προχωράει 

γρηγορότερα η αναδοχή ή η τεκνοθεσία κάποιου παιδιού καθώς για να πάει ένα παιδί 

σε οικογένεια «χρειάζεται η άδεια των γονέων και έτσι πηγαίνουμε σε δικαστικές 

διαμάχες με μεγάλο οικονομικό κόστος». Τέλος ένα κενό του νόμου αφορά την 

αναζήτηση των ριζών και πιο συγκεκριμένα για τη Σ10 το γεγονός ότι «δεν υπάρχει 

στα ληξιαρχεία τμήμα αναζητήσεων που θα συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες». 

 

Βήματα-διαδικασία που ακολουθούνται κατά την αναδοχή και την τεκνοθεσία με 

το νέο νόμο 

Σχετικά με τα βήματα και τη διαδικασία που ακολουθείτε για να γίνει κάποια αναδοχή 

ή τεκνοθεσία οι ερωτηθέντες απάντησαν πως η διαδικασία αυτή είναι διαφορετική για 

τον επαγγελματία και διαφορετική για τον υποψήφιο ανάδοχο ή θετό γονέα. Πιο 

συγκεκριμένα οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως αρχικά πρέπει να 

καταχωρήσουν οι ίδιοι τα στοιχεία των παιδιών στο σύστημα του Υπουργείου. Στη 

συνέχεια αφού καταχωρήσουν τα στοιχεία του παιδιού στη δεξαμενή γίνεται το ατομικό 

σχέδιο ΑΣΟΑΔ του παιδιού. Παράλληλα με αυτό οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι 

ανέφεραν ότι ελέγχονται οι αιτήσεις των υποψήφιων θετών κι αναδόχων γονέων, 

γίνεται η κοινωνική έρευνα από τους κοινωνικούς λειτουργούς, η εκπαίδευση των 

υποψηφίων και στο τέλος το ταίριασμα του παιδιού με το γονέα. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει κι η Σ1 για τη διαδικασία ταιριάσματος που προβλέπεται από το Ν.4538/2018 

«όλο αυτό μας λύνει τα χέρια γιατί είναι πιο εύκολο και μας δίνει βήματα 1 -2-3-4-5. 

Οπότε πρακτικά βοηθάει πάρα πολύ». 

Από την άλλη πλευρά όταν κάποιος πολίτης θέλει να γίνει θετός ή ανάδοχος γονέας 

συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα καταθέτει ηλεκτρονικά στην 

πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για αυτόν το σκοπό. Στη συνέχεια αφού 
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συμπληρώσει τη διεύθυνση του σύμφωνα με τη Σ11 «με το που βάζει κάποιος την 

διεύθυνση κατοικίας του  αυτόματα το σύστημα του λέει αν στην περιοχή του υπάρχει 

ένας ή δυο φορείς αρμόδιοι και ανάλογα επιλέγει το φορέα που είναι στη περιοχή 

κατοικίας των υποψήφιων γονέων». 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 

 

Χωρητικότητα και διαθεσιμότητα δομών 

Στην ερώτηση που αφορούσε τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητα των δομών 

δηλαδή το μέχρι πόσα παιδιά μπορεί να φιλοξενήσει η κάθε δομή και πόσα φιλοξενεί 

αυτήν τη στιγμή η Σ1 απάντησε πως η χωρητικότητα της δομής φτάνει στα 30 παιδιά -

δέκα σε κάθε σπίτι- ενώ τώρα φιλοξενούν 20 παιδιά. Ακόμα η Σ2 είπε πως μπορούν να 

φιλοξενήσουν μέχρι 30 παιδιά κι ότι τώρα φιλοξενούν 26. Ο Σ3 ανέφερε πως μπορούν 

να φιλοξενήσουν μέχρι 20 παιδιά ενώ τώρα φιλοξενούν 12. Η Σ4 κι αυτός ανέφερε πως 

μπορούν να φιλοξενήσουν ως 30 παιδιά όμως ως προς τον αριθμό των παιδιών που 

μένουν στη δομή είπε πως «έχουμε 23 παιδιά αλλά δεν έρχονται σε καθημερινή βάση 

γιατί είναι φοιτήτριες. Σε καθημερινή βάση έχουμε 15 παιδιά». Επιπλέον η Σ5 είπε πως 

η δομή μπορεί να φιλοξενήσει ως 50 παιδιά κι ότι τώρα έχουν 26. Η Σ7 είπε πως η 

χωρητικότητά τους έχει τη δυνατότητα να φτάσει τα 250 παιδιά όμως τώρα φιλοξενούν 

10 παιδιά. Η Σ8 για το κομμάτι της χωρητικότητας ανέφερε πως «κανονικά όταν 

φτιάχτηκε το ίδρυμα ήταν για φιλοξενεί 24 παιδιά αλλά θα έπρεπε να είναι πολλά παιδιά 

σε ένα δωμάτιο. Τώρα δεχόμαστε μέχρι 20 κι αυτήν τη στιγμή έχουμε 13 παιδιά». Τέλος 

για το σύνολο των παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας  η Σ11 

ανέφερε πως «σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο υπάρχουν 1750 

παιδιά στα κέντρα παιδικής προστασίας όλης της χώρας». 

 

Προφίλ παιδιών και γονέων 

PROVISIONAL CATEGORY:  Διερεύνηση του πληθυσμού που φιλοξενείται 

στα κέντρα παιδικής προστασίας ,τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι ειδικοί και 

η επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά. Σε αυτό το σημείο θα διερευνηθούν τα 

μοντέλα εργασίας που χρησιμοποιούν τα κέντρα παιδικής προστασίας, ο αριθμός και 

το προφίλ των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτά ,καθώς επίσης και η συνεργασία 

ή η μη συνεργασία των δομών με τις φυσικές οικογένειες των παιδιών. 
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Σύμφωνα με τους περισσότερους συνεντευξιαζόμενους το οικονομικό προφίλ των 

παιδιών που διαβιούν στα κέντρα παιδικής προστασίας -όπως και των φυσικών τους 

οικογενειών- είναι χαμηλό. Οι οικογένειες αυτών των παιδιών αντιμετωπίζουν σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα που σε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς των παιδιών 

αναγκάζονται να δώσουν τα παιδιά τους οικειοθελώς σε κάποια δομή γιατί δε μπορούν 

να τους προσφέρουν τα αναγκαία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Σ8 «η οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας των παιδιών είναι χάλια. Είναι με χαλασμένα ρούχα κι ό,τι 

χρήματα βγάζουν τα έχουν από τη ζητιανιά». Επίσης σύμφωνα με τις Σ4 και Σ6 «οι 

γονείς μπορεί να έχουν οικονομικά προβλήματα και να μη μπορούν να αναθρέψουν τα 

παιδιά τους» και  «στην Ελλάδα μπορεί να είναι μια οικογένεια στα όρια του κοινωνικού 

ιστού», αντιστοίχως. 

Επιπλέον είναι συχνό φαινόμενο σύμφωνα με αρκετούς συνεντευξιαζόμενους να μην 

έχει υπάρξει γάμος ανάμεσα στους γονείς των παιδιών, ή μπορεί η μητέρα να ήταν 

ανήλικη τη περίοδο της εγκυμοσύνης της κι ο πατέρας να μην ήθελε να κρατήσουν το 

παιδί με αποτέλεσμα η μητέρα να είχε αναλάβει μόνη της τη φροντίδα του παιδιού. 

Επίσης μια μόνο συνεντευξιαζόμενη είπε πως μπορεί οι γονείς των παιδιών να έχουν 

πεθάνει κι άλλη μια απάντησε πως υπάρχουν οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά και 

δε μπορούν να τα αναθρέψουν. Πιο συγκεκριμένα η Σ6 ανέφερε «μπορεί να ήταν παιδί 

από κάποια σχέση που δεν υπήρχε γάμος και να το γέννησε η γυναίκα και μετά να το 

έδωσε σε κάποιο ίδρυμα ή μπορεί η μάνα να μη μπορούσε να το μεγαλώσει επειδή ήταν 

ανύπαντρη κι έτσι το άφησε σε κάποιο ίδρυμα». Παράλληλα οι Σ7 και Σ11 είπαν ότι 

«έχουμε ορφανά παιδάκια» και «πολλά από αυτά τα παιδιά είναι αδέρφια». 

Σχετικά με την καταγωγή των παιδιών η πλειοψηφία απάντησε ότι τα περισσότερα 

παιδιά είναι από την Ελλάδα κι ότι έχουν λίγα παιδιά από άλλες χώρες όπως τη 

Βουλγαρία κι Αλβανία. Σχετικά με αυτό ο Σ3 είπε «Η πλειονότητα είναι Έλληνες, 

έχουμε κι από γονείς που είναι μετανάστες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διάκριση βάσει 

της εθνικότητας» κι η Σ11 είπε ότι «κατά κύριο λόγο στις δομές της Ελλάδας υπάρχουν 

παιδιά που η υπηκοότητα τους είναι ελληνική». Μόνο η Σ8 ανέφερε πως ως επί των 

πλείστων φιλοξενούν παιδιά που είναι Έλληνες Ρομά ενώ φιλοξενούν και δύο παιδιά 

από την Ουγκάντα «Έχουμε κυρίως Ρομά και δύο παιδιά από Ουγκάντα». 

Τα παιδιά που είναι στα κέντρα παιδικής προστασίας βρίσκονται στην προ-εφηβεία ή 

στην εφηβεία σύμφωνα με τους περισσότερους συνεντευξιαζόμενους. Ο Σ3 είπε πώς 

«τα παιδιά είναι από 7-18 χρονών» κι η Σ4 ανέφερε ότι «τα παιδιά είναι στην εφηβεία, 

δηλαδή η πλειοψηφία είναι 16 με 18». Ακόμα η Σ5 απάντησε ότι «φιλοξενούμε αγόρια 
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από 6 έως 18 χρονών και παρά πάνω από 18 όταν τελειώνουν το σχολείο ή 

σπουδάζουνε». Η Σ2 είπε πως έχουν πιο ανεβασμένο όριο ηλικίας δηλαδή «έχουμε 

παιδιά με  ηλικία από 4-40 χρονών». Η Σ11 έδωσε μια πιο γενική εικόνα για τις ηλικίες 

των παιδιών που είναι στις δομές όλης της χώρας υπογραμμίζοντας πώς «είναι 

μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας κι όχι βρέφη όπως νομίζουν πολλοί. Κατά μέσο όρο είναι 

6,6 και πάνω. Υπάρχουν και παιδιά που είναι 2 χρονών αλλά αυτά είναι πολύ λίγα. Τα 

περισσότερα παιδιά είναι μεταξύ 6-10». 

Ακόμα η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων υποστήριξε ότι πολλά παιδιά έχουν 

δεχτεί κακοποίηση ή παραμέληση από τους γονείς τους. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τη 

Σ4 «ως επί το πλείστων τα παιδιά έχουν υποστεί παραμέληση και κακοποίηση», ενώ 

σύμφωνα με τη Σ11 «τα παιδιά έχουν ζήσει σε δύσκολες καταστάσεις, έρχονται εδώ με 

παραμέληση, κακοποίηση ή παρέμβαση του εισαγγελέα». 

Λίγοι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως οι γονείς των παιδιών αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες εξάρτησης από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά «Έχουμε παιδιά κυρίως από 

οικογένειες χρηστών ουσιών» αναφέρει η Σ1 κάτι που επιβεβαιώνει κι η Σ8 «πολλοί 

από αυτούς πίνουν αλκοόλ κι αυτό είναι κάτι που βγαίνει στη συμπεριφορά των γονέων». 

Για τη σωματική και την ψυχική κατάσταση των παιδιών μόνο η Σ2 είπε ότι «τα παιδιά 

που φιλοξενούμε είναι με βαριά αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία όπως παραπληγία ή 

σύνδρομο Down. Πάσχουν από νοητική ή σωματική αναπηρία». 

Τέλος μόνο η Σ4 είπε πως κάποιοι γονείς μπορεί να αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής 

υγείας, συγκεκριμένα είπε «μπορεί κάποιος από τους δυο γονείς να νοσεί ή να υπάρχουν 

θέματα στην ψυχική τους υγεία». 

 

Κριτήρια εισαγωγής παιδιού στη δομή 

Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν δύο κριτήρια που θέτει η δομή για να 

εισαχθεί ένα παιδί σε αυτήν. Το πρώτο κριτήριο που το ανέφερε η πλειοψηφία των 

συνεντευξιαζόμενων έχει να κάνει με την ηλικία του παιδιού κατά την περίοδο 

εισαγωγής του στη δομή. Ειδικότερα αν και οι περισσότερες δομές θέτουν όριο ηλικίας 

ως προς την ηλικία που έχει το παιδί όταν εισάγεται στη δομή αυτό το όριο διαφέρει 

από δομή σε δομή. Σύμφωνα λοιπόν με τη Σ1 «δεχόμαστε ως 8 άντε ως 8,5 αν έχουν 

αδέρφια», ενώ  η Σ2 είπε ότι «δεχόμαστε παιδιά που είναι από 0-30 χρονών». 

Παράλληλα σύμφωνα με τη Σ8 «όταν μπουν εδώ πρέπει να είναι μέχρι 12 χρονών. Αν 

έχει κλείσει κάποιο παιδί τα 12 μπαίνει κατ΄ εξαίρεση μετά από διοικητικό συμβούλιο το 

οποίο αποφασίζει αν θα μπει ή όχι». 
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Το δεύτερο κριτήριο που το ανέφεραν αρκετοί συνεντευξιαζόμενοι έχει να κάνει με την 

σωματική και ψυχική υγεία του κάθε παιδιού. Συγκεκριμένα αρκετές δομές δε δέχονται 

παιδιά με αναπηρίες, ψυχικές ασθένειες ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Όπως 

ανέφερε κι η Σ2 «δε δεχόμαστε στη δομή για λόγους ασφαλείας παιδιά που έχουν κάποιο 

μεταδιδόμενο νόσημα». Ακόμα σύμφωνα με τη Σ8 «τα παιδιά θα πρέπει να έχουν 

περάσει από παιδοψυχίατρο και να έχουν παιδοψυχιατρική γνωμάτευση». 

Άλλα κριτήρια που αναφέρθηκαν μεμονωμένα είναι σύμφωνα με το Σ3 η απουσία 

παραβατικότητας από κάποιο παιδί που εισάγεται στη δομή «θα πρέπει να μην είναι 

παραβατικά όσο γίνεται». Κριτήριο ακόμα σύμφωνα με τη Σ7 είναι η αναγκαιότητα 

ενός παιδιού να εισαχθεί στη δομή «δεχόμαστε όποια παιδιά μας το ζητήσουν, γιατί για 

να το ζητήσουν έχουν ανάγκη να προστατευτούν». 

 

Μοντέλο εργασίας της δομής 

Το μοντέλο που χρησιμοποιούν πολλές δομές είναι το παιδοκεντρικό, ενώ οι 

περισσότεροι επαγγελματίες υπογράμμισαν πως η δομή τους δε χρησιμοποιεί κάποιο 

συγκεκριμένο μοντέλο. Επίσης ένας συμμετέχοντας ανέφερε πως στη δομή του  

αξιοποιείται το συστημικό μοντέλο παράλληλα με το μοντέλο ενδυνάμωσης και 

συνηγορίας. Ειδικότερα η Σ2 είπε πως «ακολουθούμε το παιδοκεντρικό μοντέλο. 

Σκοπός μας είναι η κάλυψη των αναγκών των παιδιών κι η αναβάθμιση της ποιότητα 

ζωής τους. Για αυτό το λόγο το παιδί δουλεύει και μόνο του αλλά και μέσα σε ομάδα με 

φυσικοθεραπευτή και λογοθεραπευτή». Επίσης η Σ10 τόνισε ότι «με το παιδοκεντρικό 

μοντέλο , επιδιώκεται η ισορροπία, υπεράσπιση συμφέροντος του παιδιού όπως 

αναφέρεται και στην Διεθνή Σύμβαση του παιδιού». Σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα 

παρέμβασης που χρησιμοποιούνται από τους κοινωνικούς λειτουργούς στην εργασία 

τους με τα παιδιά η Σ1 ανέφερε πως «το μοντέλο που χρησιμοποιώ τις περισσότερες 

φορές είναι αυτό της ενδυνάμωσης και της συνηγορίας. Βοηθάει πολύ στις οικογένειες 

μας ειδικά επειδή εμάς είναι χαμηλού κοινωνικοοικονομικού προφίλ βοηθάει ειδικά η 

ενδυνάμωση σαν μοντέλο βοηθάει να επαναφέρουμε την  λειτουργικότητα τους. Ακόμα 

χρησιμοποιούμε και το συστημικό μοντέλο στις οικογενειακές συγκεντρώσεις που 

γίνονται εδώ στο πλαίσιο των σπιτιών ώστε να βοηθήσουμε και τις θείες». 

Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι τόνισαν ότι δε χρησιμοποιούν κάποιο μοντέλο 

παρέμβασης καθώς λόγω της έλλειψης του προσωπικού δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. 

Ο Σ3 απάντησε πάνω σε αυτό το θέμα ότι «το μοντέλο δουλειάς που χρησιμοποιούμε 

ως υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού είναι ότι όλοι κάνουν τα πάντα. Είναι σαν να 
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είσαι σε ένα σπίτι, κυκλοφορείς , βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες ανάγκες  και τις καλύπτεις 

όλες» κι η Σ8 συμπληρώνει με την απάντησή της πως «δε χρησιμοποιούμε κάποιο 

συγκεκριμένο μοντέλο. Ανάλογα με το τι θα προκύψει με το κάθε παιδί κινούμαστε». 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι δύο συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως το μοντέλο που 

χρησιμοποιείται από το Παιδικό Χωριό SOS είναι αξιοσέβαστο καθώς παρέχεται 

ουσιαστική φροντίδα στο παιδί και νοιώθει ζεστασιά μέσα από το οικογενειακό πλαίσιο 

που υπάρχει σε αυτό. Συγκεκριμένα η Σ11 είπε πως «εγώ θα έλεγα ο τρόπος λειτουργίας 

των Παιδικών Χωριών SOS, με την μορφή των οικογενειών που προσομοιάζει πιο πολύ 

σε ένα οικογενειακό μοντέλο φροντίδας» κι η Σ4 απάντησε ότι «δεν υπάρχει κάποιο 

μοντέλο. Αυτό προσπαθούμε να δομήσουμε σε συνεργασία και με τα Παιδικά Χωριά 

SOS». 

 

Συνεργασία βιολογικών γονέων με τη δομή 

Σχετικά με τη συνεργασία της δομής με τους βιολογικούς γονείς των παιδιών πολλοί 

συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως η δομή τους συνεργάζεται με τις οικογένειες των 

παιδιών. Πιο συγκεκριμένα η συνεργασία τους γίνεται σε συμβουλευτικό επίπεδο με 

τους επαγγελματίες να βοηθούν τους γονείς να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν. Η Σ1 απάντησε ότι «ασκούμε συμβουλευτική παρέμβαση στους γονείς 

προσπαθώντας να βελτιώσουμε τις συνθήκες στις οποίες ζουν και δυσλειτουργικές 

καταστάσεις τους που επηρεάζουν την καθημερινότητα» κι η Σ5 «μπορεί να γίνει σε 

μηνιαία βάση η συμβουλευτική στους γονείς ή τους παραπέμπουμε σε κάποιους ειδικούς 

όταν βλέπουμε ότι χρήζει βοήθεια». Επιπλέον πολλοί συνεντευξιαζόμενοι απάντησαν 

πως μέσα από τη συνεργασία τους με τους φυσικούς γονείς των παιδιών προσπαθούν 

να τους βοηθήσουν ώστε να επιλύσουν τα προβλήματά τους και δουλεύουν τη σχέση 

των παιδιών με τους γονείς τους.   

Η συνεργασία της δομής με την οικογένεια των παιδιών είναι αναγκαία για τη Σ1 καθώς 

«γιατί αυτοί θα είναι αύριο μεθαύριο έξω, αυτούς θα πάνε να βρουν». Ως προς την 

επίδραση που έχει η συνεργασία κι η επικοινωνία οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι 

υποστήριξαν ότι έχει θετική επίδραση για το παιδί. Συγκεκριμένα η Σ2 είπε ότι «κάποιες 

φορές λειτουργεί ενθαρρυντικά για το παιδί» και παράλληλα με αυτό η Σ11απάντησε πως 

«επιδρά θετικά στο παιδί γιατί όταν το παιδί το αποκόβεται και με τον τρόπο που γίνεται 

η διαδικασία απομάκρυνσης είναι βίαιη για το παιδί. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία έχει 

στη ψυχολογία του παιδιού και στη μετέπειτα ψυχοκοινωνική του εξέλιξη». 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

Από την άλλη πλευρά μερικοί συνεντευξιαζόμενοι απάντησαν ότι δεν υπάρχει 

συνεργασία της δομής με τους γονείς των παιδιών. Μπορεί από την πρώτη στιγμή που 

έγινε η εισαγωγή του παιδιού στη δομή να μην υπήρχε συνεργασία ή να υπήρχε στην 

αρχή και μετά να σταμάτησε καθώς οι γονείς μπορεί να έχασαν το ενδιαφέρον τους. Η 

Σ2 απάντησε για αυτό «είναι σχεδόν ανύπαρκτη .Έχει συμβεί πολλές φορές να πεθάνει 

ένα παιδί και να το θάψουμε εμείς» και πρόσθεσε ότι «οι γονείς επαναπαύονται πολύ 

εύκολα». 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 

 

Υπηρεσίες που συνεργάζεται η κάθε δομή 

Όσο αφορά τις υπηρεσίες που μπορεί να συνεργάζεται η κάθε δομή αυτές ποικίλουν 

ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά .Οι υπηρεσίες που συνεργάζεται 

μια δομή μπορεί να είναι Ν.Π.Δ.Δ. Ή Ν.Π.Ι.Δ.. Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τις 

δημόσιες υπηρεσίες όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως συνεργάζονται με την 

Περιφέρεια και τη Δικαστική Αρχή. Επιπλέον αρκετοί ανέφεραν πως συνεργάζονται με 

τα Νοσοκομεία και συγκεκριμένα με το Παιδιοψυχιατρικό τμήμα, με αντίστοιχες δομές 

παιδικής προστασίας ανά την Ελλάδα και με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. 

Επιπρόσθετα ελάχιστοι από τους συνεντευξιαζόμενους είπαν πως συνεργάζονται με 

την αστυνομία, με το Υπουργείο Εργασίας και με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Ακόμα σχετικά με τους δημόσιους φορείς η Σ1 ανέφερε πως 

συνεργάζονται με τα σχολεία των παιδιών κι η Σ6 ανέφερε πως «συνεργαζόμαστε με τις 

πρεσβείες και τα προξενεία των χωρών που είναι τα παιδιά, καθώς επίσης και με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες των ξένων κρατών». 

Κλείνοντας όσον αφορά τις δομές που είναι ιδιωτικού δικαίου μόνο η Σ4 κι η Σ5 

ανέφεραν πως συνεργάζονται με ιδιώτες και πιο συγκεκριμένα η Σ4 ανέφερε πως «σε 

PROVISIONAL CATEGORY: Λειτουργικότητα των υπηρεσιών, πρακτικές 

επαγγελματιών και η συνεργασία μεταξύ των φορέων και της Περιφέρειας Κρήτης.  

Σε αυτόν τον άξονα οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρουν τους φορείς με τους οποίους 

συνεργάζονται, τις ανάγκες που καλύπτουν μέσα από τη συνεργασία τους, καθώς επίσης 

αναφέρονται και στην ποιότητα και τη συχνότητα της συνεργασία τους.  
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μόνιμη βάση συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς ψυχολόγους γιατί δεν έχουμε δικό μας» κι 

η Σ5 είπε πως «συνεργαζόμαστε με τα Παιδικά Χωριά SOS». 

 

Ανάγκες που καλύπτουν μέσα από τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες 

Οι ανάγκες που καλύπτουν οι υπηρεσίες μέσα από την μεταξύ τους συνεργασία με 

φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, όπως περιεγράφηκε από τους επαγγελματίες αφορούν 

ηλεκτρονικά ταιριάσματα, αιτήσεις υποψηφίων, ζητήματα νομικού δικαίου, θέματα 

εκπαίδευσης, ανταλλαγής απόψεων καθώς και υποστήριξης παιδιών. Πιο 

συγκεκριμένα όπως αναφέρθηκε από την Σ11 «Λόγω των προτάσεων σύνδεσης που 

έρχονται ηλεκτρονικά πρέπει να συνομιλήσουν οι συνάδελφοι από όλη τη χώρα, για να 

μπουν στο σύστημα».  Παράλληλα για να υποστηριχθεί αυτό το βήμα οι ειδικοί 

αναλαμβάνουν την καθοδήγηση των υποψήφιων όπως υποστηρίχθηκε από την Σ5 

«Εμείς βοηθάμε τους ενδιαφερόμενους  για τα χαρτιά που χρειάζονται» με σκοπό την 

βέλτιστη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Σε ότι αφορά τα νομικά ζητήματα πολλοί ήταν 

οι ειδικοί που αναφέρθηκαν στη συνεργασία με την δικαστική αρχή, με σκοπό την 

επίλυση κάποιου προβλήματος . Η Σ9 αναφέρει «Συνεργαζόμαστε με την Υπηρεσία 

Επιμελητών Ανηλίκων Ηρακλείου, κύριο δημόσιο φορέα εξωϊδρυματικής μεταχείρισης 

ανηλίκων (8-18 ετών) που έχουν διαπράξει αδίκημα ή διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν 

δράστες αξιόποινων πράξεων». Άξιο να σημειωθεί περιπτώσεις όπου η συνεργασία 

στηρίχθηκε στα πλαίσια.., όπως αναφέρει  η Σ1 «Με τη δικαστική αρχή συνεργαζόμαστε 

κυρίως  σε αφαίρεση επιμέλειας». Σε σχέση με τον εκπαιδευτικό τομέα, ειδικοί που 

κατέχουν τα βήματα-διαδικασία του ηλεκτρονικού συστήματος και  τη λειτουργία του 

αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της συνεργασίας σύμφωνα με την Σ11  «κατευθύνουμε 

τους συναδέλφους πως θα κάνουν σωστά την εγγραφή , αλλά όχι με την έννοια της 

εποπτείας – ελέγχου». Με αφορμή  τη συνεργασία αυτή, οι ίδιοι οι επαγγελματίες 

λαμβάνουν ερεθίσματα και επιλύουν προβλήματα που τους γεννώνται σε σχέση με την 

λειτουργία των δομών. Πιο συγκεκριμένα ο Σ10 υποστήριξε «Η συνεργασία των 

ειδικών είναι βασικό βήμα για τον ‘χ’  φορέα της παιδικής προστασίας αφού με το νέο 

νόμο αποτελεί προϋπόθεση για να προσχωρήσει η τοποθέτηση του παιδιού σε οικογένεια 

ανάδοχη-θετή» ,ενώ  σε περιπτώσεις που προκύψει κάποια δυσκολία η συνεργασία 

έρχεται να προσδώσει λύσεις πολλές φορές σε αυτό όπως αναφέρει η Σ8 «όταν έχουν 

κορίτσια που είναι μεγαλύτερης ηλικίας που δε μπορούν να δοθούν σε αναδοχή μας 

παίρνουν τηλέφωνο για να δουν αν μπορούμε εμείς να τα φιλοξενήσουμε». Πολύπλευρη 

και πολύτιμη η προσφορά της συνεργασίας, αφού και στα επίπεδα εκπαίδευσης 
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προγραμμάτων είναι εκεί για να βοηθήσει στην ομαλή διεξαγωγή τους. Από τα πιο 

σημαντικά μέρη της συνεργασίας είναι εκείνα της υποστήριξης των παιδιών με 

μοναδικό γνώμονα την παιδική προστασία. Σε αυτό το σημείο λαμβάνουν χώρο 

επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες για το ευ ’ζην των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα 

όπως αναφέρει η Σ5 «Από υλικά αγαθά, από υπηρεσίες που δεν έχουμε εμείς από 

ιατρικές, συμβουλευτικές, ψυχαγωγικού χαρακτήρα, από δραστηριότητες, από 

προσωπικό μας καλύπτουν άλλες υπηρεσίες». 

Παράλληλα η ποιότητα συνεργασίας με άλλους φορείς φαίνεται να αποκλίνει από ότι 

παρουσιάστηκε παραπάνω ,αφού συνοδεύεται όπως αναφέρει η Σ5 «Οι καταστάσεις 

αυτές πάντα χρονοτριβούν, μόνο σε περιπτώσεις δύσκολες που  ο εισαγγελέας θα διατάξει 

ότι  αυτό θα γίνει και δεν σκεφτόμαστε τι θα πει η κοινωνική υπηρεσία. Οι συνάδελφοι 

πολλές φορές δεν είναι ειλικρινείς  σε αυτά που λένε, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα , 

δηλαδή δεν είναι και όλα αληθή  προκειμένου να φεύγει το φορτίο εργασίας από πάνω 

τους». 

 

Ποιότητα και συχνότητα συνεργασίας με την Περιφέρεια και τη δικαστική αρχή 

Ένα χαρακτηριστικό στο οποίο βασίζεται η συνεργασία αποτελεί η ποιότητα και η 

συχνότητα που τη συνοδεύει. Η ποιότητα μπορεί να είναι καλή η κακή καθώς και 

συχνή-λιγότερο συχνή. Το αποτέλεσμα καθορίζεται από κάποιες αιτίες συνεργασίας 

και οφείλεται στην διαφορετική διαχείριση του εκάστοτε περιστατικού από τους 

επαγγελματίες καθώς και την ελλιπή συνεργασία με την δικαστική αρχή. Στα πλαίσια 

μιας καλής συνεργασίας οι επαγγελματίες αναφέρουν πως, Σ9 «Δεν θα ήταν δυνατή η 

ουσιαστική και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης σε σχέση με την 

παραβατικότητα των ανηλίκων χωρίς την παρουσία και τη συνεργασία με τους 

λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων. Είναι ένα παράδειγμα επιτυχούς 

συνεργασίας διαφορετικών φορέων», ενώ η Σ3 « Είναι πάρα πολύ καλή η συνεργασία 

μας. Οι άνθρωποι στην Περιφέρεια είναι ευγενέστατοι και πάντα σε εγρήγορση για να 

βοηθήσουν κι εμάς και τους ανάδοχους και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο». Εν αντιθέσει 

όταν μία συνεργασία δεν περιγράφεται ως καλή χαρακτηρίζεται όπως αναφέρει η Σ2  « 

Η συνεργασία μας ωστόσο με τη δικαστική αρχή υπάρχει είναι κάπως ψυχρή». Οι λόγοι 

που οδήγησαν σε μία λιγότερο καλή συνεργασία επηρεάστηκε από την διαφορετική 

διαχείριση του κάθε επαγγελματία σε σχέση με το εκάστοτε περιστατικό όπως 

αναφέρει ο Σ8  «εξαρτάται πάντα το ποιος θα είναι πάνω στη θέση» και ακόμη 

επηρεάστηκε λόγω της ελλιπούς συνεργασίας που εξελίχθηκε με την δικαστική αρχή 
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όπως υποστηρίχθηκε σύμφωνα με την Σ2 «δεν μιλούν μαζί μας για να ερευνήσουν  αν 

υπάρχει η δυνατότητα να το πάρουμε αυτό το παιδί». 

 

Στελέχωση δομών 

Καθοριστικό παράγοντα στην ομαλή διεξαγωγή των περιστατικών εργασίας στις δομές 

παιδικής προστασίας παίζει η στελέχωση που την κατακλύζει. Εκτενέστερα τι 

προσωπικό απαρτίζει την υπηρεσία, αν είναι επαρκές, αν υπάρχει ανάγκη για 

περισσότερο προσωπικό καθώς και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σταθερότητα του. 

Οι επικρατέστερες ειδικότητες που λαμβάνουν χώρο στις υπηρεσίες όπως αναφέρθηκε 

σύμφωνα με τους περισσότερους συνεντευξιαζόμενους, είναι κοινωνικοί λειτουργοί 

και παιδαγωγοί ,Σ8 «Είμαστε 3 κοινωνικοί λειτουργοί , ένας παιδαγωγός κι από εκεί 

και πέρα έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες»  ,ενώ στο ερώτημα αν το προσωπικό είναι 

επαρκές η απάντηση αποτέλεσε μονόδρομος για όλους. Πιο συγκεκριμένα η Σ2 

απάντησε« Υποστελέχωση κι έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού» επιπρόσθετα η Σ8 

«Οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Γενικά υπολειτουργούν, τώρα θα έχουν μεγάλο 

όγκο δουλειάς κι η διαδικασία θα πηγαίνει πολύ αργά». Χρήσιμο προσωπικό που 

υστερούν οι υπηρεσίες είναι σύμφωνα με την Σ3 «έλλειψη κοινωνικού λειτουργού 

μόνιμου», ενώ σύμφωνα με την Σ4 «Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό – ειδικοί 

φροντιστές για τις σημερινές ανάγκες των παιδιών», και πιο συγκεκριμένα οι 

περισσότεροι ανέφεραν  όπως και ο Σ4 «Σταθερό παιδοψυχολόγο» όπως και πολλές  

άλλες σημαντικές ειδικότητες. Πολλοί ειδικοί έκαναν λόγο για την μονιμότητα του 

προσωπικού ήδη καταρτισμένου και μη. Τα οφέλη αυτής υπονομεύονται λόγω 

συγκεκριμένων συνθηκών όπως περιγράφει χαρακτηριστικά ο Σ4  «Λόγω της συχνής 

αλλαγής προσωπικού δε μπορείς να φτιάξεις ούτε ομάδα αλλά και για τα παιδιά είναι 

σημαντικό να βλέπουν σταθερά κάποια πρόσωπα ». 

 

Χρηματοδότηση από το κράτος και βαθμός επάρκειας 

Εφαλτήριο αποτελεί για τους επαγγελματίες η κρατική βοήθεια από το κράτος με τα 

οποία φροντίζουν να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν. Σε αυτό το μέρος θα 

αναφερθεί η επάρκεια αλλά και ο τρόπος κάλυψης αυτών των αναγκών. Στο σημείο 

αυτό η Σ4 αναφέρει «Υπάρχουν φοβερές ανάγκες, πολλές ελλείψεις και σε προσωπικό 

και σε ποσότητα δηλαδή να είναι ισάριθμο προσωπικού και σε ποιότητα» αλλά και το 

πώς καλύπτονται σύμφωνα με την Σ3 «Ζούμε κυρίως από χορηγίες κι από τον κόσμο». 
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Δυσκολίες στη λειτουργία της οργάνωσης 

Ότι αναφορά το θέμα της λειτουργίας των δομών οι επαγγελματίες αναφέρουν 

δυσκολίες. Η Σ1 μιλάει για «Τα πράγματα δεν είναι οργανωμένα σε ικανοποιητικό 

επίπεδο», η Σ4 υποστηρίζει, «Υπάρχουν φοβερές ελλείψεις στο πλαίσιο σχετικά με το 

ποιος είναι ο ρόλος του καθενός, τι κάνει ο καθένας , πως προσεγγίζουνε τα παιδιά, 

είναι ένας χώρος που απλά φιλοξενεί τα παιδιά αυτά και προσφέρει τα βασικά» και η 

Σ10 αναφέρεται «Εν έτη 2020 η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη ωστόσο ο στόχος δεν μπορεί 

να αποφευχθεί ικανοποιητικά με αποσπασματικούς φορείς όπου άλλη υπηρεσία 

αναλαμβάνει την απομάκρυνση άλλη υπηρεσία αναλαμβάνει την τεκνοθεσία κ.λπ». 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 

 

Λόγοι που οδηγούν τους γονείς σε κακοποιητικές συμπεριφορές και τα παιδιά στην 

αναδοχή τεκνοθεσία 

Σε αυτόν τον άξονα θα συμπεριληφθούν οι λόγοι που επηρεάζουν έναν γονέα και των 

οδηγούν στην επιτέλεση κακοποιητικών πράξεων (χρήση γονέων , θέματα ψυχικής 

υγείας, βιώματα, οικονομικοί παράγοντες, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, ανύπαντρη 

μητέρα με νεαρό ηλικιακό όριο κ.α.) καθώς και στους λόγους που ένα παιδί οδηγείται 

στα στενά της αναδοχής και της τεκνοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα ένας από τους λόγους 

που ένας γονέας καταλήγει σε ανάρμοστες συμπεριφορές, συχνά εμπλέκεται με    

χρήσεις ουσιών κάτι που υπογραμμίζεται και μέσω της Σ9 «Σε μεγάλο βαθμό η εμπλοκή 

τους με ουσίες (ναρκωτικά, αλκοόλ, κλπ.) που οπωσδήποτε αλλοιώνει τον τρόπο, με τον 

οποίο αντιδρούν σε διάφορες καταστάσεις». Επίσης ανέφεραν πως,  Σ3 «Συνήθως οι 

γονείς αντιμετωπίζουν θέματα ψυχική υγείας» συνδυαστικά η Σ11 συμπληρώνει Μπορεί 

PROVISIONAL CATEGORY: Παιδική κακοποίηση, το πρωτόκολλο που 

ακολουθείται και τα διλήμματα των ειδικών. Σε αυτό τον άξονα θα διερευνηθούν οι 

λόγοι που οδηγούν τους γονείς σε κακοποιητικές συμπεριφορές και τα παιδιά σε αναδοχή 

και τεκνοθεσία και η διαδικασία που ακολουθείται κατά την απομάκρυνση του παιδιού 

από την οικογένεια του. Επίσης, θα εξεταστεί το αν υπάρχει αύξηση των περιστατικών 

κακοποίησης, καθώς και οι μορφές αυτής, τα διλήμματα των ειδικών, και κατά πόσο 

ανταποκρίνονται οι κρατικές υπηρεσίες στα περιστατικά που ανακύπτουν. Τέλος, σε 

αυτό τον άξονα θα συζητηθεί το επίπεδο πρόληψης αναφορικά με την παιδική 

κακοποίηση και την παιδική προστασία. 
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να έχουν κάποια ψυχική νόσο όλοι οι παράγοντες αυτοί που μπορεί να συνδέονται «Με 

τους προσδιοριστές επικινδυνότητας στη κακοποίηση-παραμέληση». Καθοριστικός 

παράγοντας που ενισχύει της αναπαραγωγή τέτοιων ενεργειών όπως αναφέρει η Σ9 

«Οπωσδήποτε οι δικές τους εμπειρίες από το οικογενειακό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον γονείς που κακοποιούν έχουν υπάρξει κακοποιημένα παιδιά στην πλειοψηφία 

τους». Εν συνεχεία με όλα τα παραπάνω άτομα που συνδυάζουν όπως αναφέρει η Σ2 

«Υπάρχουν δυσλειτουργίες στην  οικογένεια, γεγονότα που τυγχάνουν να συμβούν με  

οικονομικά θέματα και που τους φέρνουν σε δύσκολη θέση» είναι πιθανό να 

συγκαταλεχτούν σε παρόμοιες συμπεριφορές. Τα φαινόμενα κακοποίησης επίσης 

αυξάνονται σε περιπτώσεις , Σ2 «Εγκυμοσύνες πρόωρες εκτός γάμου ανεπιθύμητες ενός 

μικρού ζευγαριού». Άλλοι εξίσου σημαντικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν και αξίζει  

να σημειωθούν είναι σύμφωνα με την Σ2 «Γενικά δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες 

ίσως δεν υπάρχει η κοινωνική μέριμνα να βοηθήσει το ζευγάρι να ανταποκριθεί στο 

γονικό του ρόλο» και την Σ11 «Το γεγονός ότι το παιδί μπορεί να είναι ένα παιδί με 

αναπηρία και ελλείψει υποστηρικτικών δομών ή υποστηρικτικού περιβάλλοντος». 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους λόγους που ένα παιδί οδηγείται σε μία ανάδοχη η 

θετή οικογένεια ή σε κάποιο ιδρυματικό πλαίσιο. Οι δυσκολίες που βιώνουν στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον όπως αναφέρεται σύμφωνα με την Σ11 «Ένα παιδί 

απομακρύνεται από την οικογένεια του γιατί η οικογένεια του δεν μπορεί να το φροντίζει  

σωστά» ,επομένως βιώνει όπως αναφέρει η Σ2  «εγκατάλειψη και παραμέληση » ενώ 

στόχος όπως αναφέρεται μέσω των θεσμών είναι Σ1 «η αποϊδρυματοποίηση». 

 

Διαδικασία απομάκρυνσης παιδιού από την οικογένειά του 

Η Διαδικασία που ακολουθείται όταν απομακρύνεται ένα παιδί από την βιολογική του 

οικογένεια αποτελείται από ενέργειες υπηρεσιών που αναλαμβάνουν στο κάθε βήμα 

που ακολουθείται. Η συμβολή του Δήμου- Περιφέρειας -κοινωνικών υπηρεσιών είναι 

εκείνη που αναλαμβάνει αρχικά και έπειτα η πράξη συνοδεύεται με δικαστική απόφαση 

για την απομάκρυνση του. Πιο συγκεκριμένα  η Σ1 αναφέρει «Πριν την εισαγγελική 

αναλαμβάνει ο δήμος » έπειτα όπως αναφέρει η Σ10« Ο Δήμος αναλαμβάνει την 

απομάκρυνση και αφότου απομακρυνθεί το παιδί η Περιφέρεια Ηρακλείου 

αναλαμβάνει» αυτό μπορεί να γίνει και μέσω καταγγελίας καθώς έτσι, Σ11 «Οι 

τηλεφωνικές γραμμές ενημερώνουν τον εισαγγελέα ότι έχουμε λάβει μια τηλεφωνική 

καταγγελία για κακοποίηση παιδιού», 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

«Το Ε.Κ.Κ.Α έχει σαν Πρωτόκολλο πριν να στείλει την καταγγελία στον Εισαγγελέα να 

συνομιλεί με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ,είτε γιατί μπορεί  να είναι γνωστό  

περιστατικό, είτε γιατί μπορεί να είναι ψευδές » και έτσι με την δικαστική απόφαση 

όπως αναφέρει ο Σ5 «Αν ένα παιδί έρθει μόνο με την παρέμβαση του εισαγγελέα , αυτό 

θα πρέπει να γίνει δεκτό αμέσως» ειδάλλως  σύμφωνα με τον Σ1 «Μετά την εισαγγελική 

πηγαίνουμε στο δικαστήριο και μεριμνάμε για την κατάσταση του παιδιού και αν η 

υπηρεσία μας μπορεί να υποστηρίξει μία τέτοια κατάσταση». 

Ωστόσο το 1012 σύμφωνα με την Σ10 «δημιουργήθηκε το μητρώο υποψηφίων 

αναδόχων γονέων με λίστα του Μητέρα και του Αγίου Στυλιανού» όπου ίσχυε ότι, Σ10 

«Με την απόφαση των δικαστικών αρχών να γίνεται η αξιολόγηση γονέων και 

προχωρούσε στην άμεση εισαγωγή του παιδιού στην εκάστοτε θετή η ανάδοχη οικογένεια 

και έτσι την αποφυγή της εισαγωγής, παραμονής του σε κάποιο ίδρυμα. Με αυτόν τον 

τρόπο ικανοποιούνταν και ο στόχος της αποϊδρυματοποίησης». 

Κατά την είσοδο του παιδιού στην εκάστοτε δομή θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί 

σύμφωνα με την Σ8 «Αίτηση γονέα/ ενημερώνεται για τα βήματα/ πραγματοποίηση  

εξετάσεων/ συγκέντρωση απαραίτητων εγγράφων/ συνεδρίαση διοικητικού/ απόφαση 

,μαζεύουμε κάποιες πληροφορίες-μικρή έρευνα ώστε να έχουμε  κι εμείς μια εικόνα-

διοικητικό συνάντηση, στο διοικητικό συζητάμε το τι έχουμε δει , τι ισχύει κι αν  θα πρέπει 

να εισαχθεί το παιδί ή όχι ». 

 

Περιστατικά παιδικής κακοποίησης 

Σε αυτό το μέρος θα γίνει αναφορά στα ποσοστά κακοποίησης και το βαθμό αύξησης- 

μείωσης -που γίνονται γνωστά αλλά και τις μορφές. Σύμφωνα με την Σ1 «το 2018 ήταν 

μία χρονιά με σοβαρά θέματα, πάρα πολλές μορφές που παρατηρήθηκαν εκείνη τη χρονιά 

και πολύ σοβαρές μορφές στατιστικά 4 στα 10 κακοποιημένα σοβαρά ». Επιπρόσθετα 

σύμφωνα με τον Σ1  «Παλαιότερα περιστατικά που πήγαιναν στο νοσοκομείο δεν 

καταγράφονταν καν ενώ τώρα καταγράφονται ή δημοσιοποιούνται» ενώ αναφέρεται από 

την Σ11 «Δεν έχουμε απόλυτα αριθμητικά δεδομένα». 

Ανάλογα με το βαθμό υπάρχουν και οι μορφές παιδικής κακοποίησης. Συγκεκριμένα η 

επικρατέστερες μορφές βίας που αναφέρθηκαν ήταν, Σ10 «Οι μορφές που έχουν 

παρατηρηθεί είναι κακοποίηση και έντονη παραμέληση στα όρια της κακοποίησης ». 

Κάθε ειδικός καλείται ετησίως να αντιμετωπίσει περίπου σύμφωνα με την Σ2 «1 σε 

ετήσια βάση» χωρίς όμως να , Σ5  «υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός» . 
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Ανταπόκριση ειδικών στα περιστατικά κακοποίησης 

Αναφορικά με την ανταπόκριση των ειδικών στα παραπάνω περιστατικά 

επισημάνθηκαν περιστατικά με περιορισμένη ανταπόκριση λόγω της υποστελέχωσης 

που πληγεί τις υπηρεσίες,  έλλειψη ειδικού προσωπικού , χαμηλής ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών, έλλειψη υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα η Σ3 αναφέρει «Περιστατικά που 

θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα δεν προχώρησαν λόγω της υποστελέχωσης» ενώ 

αναφέρθηκε πως σύμφωνα με την Σ2  «Παρότι το ανειδίκευτο προσωπικό, νοσηλευτικό 

και βοηθητικό προσωπικό θα προσπαθήσουν θα το δουν διαφορετικά με κατανόηση 

συμπόνια για να το βοηθήσουν όταν είναι πολύ επιθετικό το παιδί, δύσκολο εκεί να το 

υποστηρίξουν». Έτσι η ποιότητα παροχής υπηρεσιών μειώνεται καθώς, Σ4«Έχουμε ένα 

παιδί το οποίο έχει κακοποιηθεί χρειάζεται ειδική στήριξη, αν δεν υπάρχουν εδώ πέρα οι 

κατάλληλες ειδικότητες όπως παιδοψυχολόγος δεν μπορούμε να  διαχειριστούμε  αυτό το 

περιστατικό» ενώ σε συνδυασμό με τον όγκο εργασίας- υποστελέχωση  το έργο τους 

δυσχεραίνεται σύμφωνα με την Σ11«Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών δεν είναι η ίδια 

καθώς παλαιότερα μία οικογένεια αναδόχων η θετών θα παρακολουθούνταν 2-3 φορές 

το χρόνο, στα δεδομένα του τώρα αυτό έχει περιοριστεί στη μία». Συνδυαστικά με την 

έλλειψη υπηρεσιών όπως αναφέρει η Σ 11« δεν μπορούν να αποκαταστήσουν και τις 

ελλείψεις σε επίπεδο υπηρεσιών κοινότητας, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι πάρα 

πολλές  (απομονωμένη περιοχή που δεν έχει άλλες δομές όπως π.χ ένα κέντρο ψυχικής 

υγιεινής  για συμβουλευτική στους γονείς)». 

Συμπερασματικά και με αφορμή των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω οι επαγγελματίες 

καλούνται να ανταποκριθούν στα περιστατικά κακοποίησης στις δομές που 

συνεργάζονται. Ο βαθμός ανταπόκρισης επηρεάζεται άμεσα από την ποιότητα της 

συνεργασίας καθώς και την ίδια την υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε από την 

Σ11 «Έχουν τύχει περιπτώσεις όπου μπορεί για την ίδια περίπτωση να ενημερωθούν δυο 

και τρεις φορείς, έχει να κάνει πολλές φορές και με το πως συντονίζει τις παρεμβάσεις ο 

εκάστοτε εισαγγελέας γιατί οι υπηρεσίες κινητοποιούνται από τον ίδιο, π.χ το παιδί να 

απομακρυνθεί και η κοινωνική υπηρεσία του δήμου να μην γνωρίζει τι έχει συμβεί». 

 

Διλήμματα ειδικών 

Σχετικά με τα διλλήματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί με τα περιστατικά των παιδιών, 

οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως υπάρχει μεγάλη δυσκολία 

ασφάλειας από τη πλευρά των παιδιών και αναγκαιότητα κατάλληλης στήριξης. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Σ1 υποστηρίζει πως  «Τα παιδιά που έχουν δεχτεί κακοποίηση είτε 
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σεξουαλική είτε σωματική δυσκολεύονται πολύ να νιώσουν ασφάλεια ,χρειάζεται ειδικό 

χειρισμό» και η Σ4,  «Αν δεν υπάρχουν εδώ πέρα οι κατάλληλες ειδικότητες όπως 

παιδοψυχολόγος, πως θα το διαχειρίζεσαι και βοηθάς ένα τέτοιο παιδί». Άλλο ένα 

δίλλημα που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί είναι σε σχέση με την ισορροπία όταν υπάρχει  

εισαγωγή παιδιού στη δομή και την προσαρμογή του ίδιου αλλά και των υπόλοιπων 

παιδιών που φιλοξενούνται ήδη στο κέντρο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Σ4 

«Υπάρχουν διλήμματα κυρίως στην προσαρμογή του παιδιού» και ο Σ1 «όταν έρχεται 

ένα παιδί πρέπει να βοηθήσουμε και τα υπόλοιπα ώστε να προσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα Είναι ένα σύστημα». Επιπλέον, άλλες δυο βασικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες είναι η επικοινωνία με τους βιολογικούς γονείς/η 

αποκοπή των παιδιών από το περιβάλλον τους και άμεση αναγκαιότητα 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, για τη πρώτη δυσκολία η Σ2 τονίζει ότι 

υπάρχουν «Διλήμματα στην επικοινωνία του παιδιού με το γονιό, δηλαδή δε μπορεί να 

το πάρει να το πάει μια βόλτα, δε γίνεται τα το ρισκάρουμε» και η Σ3 αναφέρει ότι 

«Είχαμε περιστατικό που είχε να κάνει με χρήση ναρκωτικών ουσιών, το παιδί ήρθε από 

πολύ κοντινή απόσταση εδώ κοντά είναι το σπίτι του, με αποτέλεσμα ο κύκλος του που 

ανήκαν στο deal ερχόντουσαν κι αυτοί, εκτός του ότι έκανε χρήση και  εμπορία και 

υπήρχε θέμα διαφυγής, ήταν 17 ετών όταν μας ήρθε, οπότε είχε πλάσει χαρακτήρα, 

προσωπικότητα τα πάντα και δεν γνωρίζαμε πως να το διαχειριστούμε» , ενώ για τη 

δεύτερη δυσκολία η Σ11 αναφέρει, «Η αναδοχή είναι ένας θεσμός στήριξης της φυσικής 

οικογένειας, αυτό δεν είναι περασμένο στη κοινή γνώμη, άρα δεν είναι και στους 

φυσικούς γονείς και σε αυτούς που δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να γίνουν ανάδοχοι, 

έρχεσαι λοιπόν σαν επαγγελματίας είπαμε για αυτό ότι γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια να 

αντιμετωπίσεις το δίλημμα».  

 

Επίπεδο πρόληψης 

Αναφορικά με τον ρόλο της πρόληψης στη παιδική προστασία οι περισσότεροι 

συνεντευξιαζόμενοι απάντησαν θετικά για την σημαντικότητα της πρόληψης, όπως 

η Σ6, «Είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας στην παιδική προστασία». Επίσης, η 

πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων ανέφεραν  πως το επίπεδο πρόληψης που 

σχετίζεται με την ενίσχυση της οικογένειας, πολλές υπηρεσίες προσπαθούν να 

ανταποκριθούν αλλά χρειάζεται να ρυθμιστεί κατάλληλα. Ο Σ1 « Βοηθάμε μαθησιακά 

,παιδαγωγικά κι οικονομικά τις οικογένειες που βρίσκονται σε οικονομική ένδεια», ενώ 

η Σ5 « Θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα γύρω από το παιδί και από κάθε περιβάλλον 
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που θα μπορούσε να το υποστηρίξει» και η Σ11 «άλλες υπηρεσίες που θα στηρίξουν την 

οικογένεια ώστε να μη φτάσουμε σε απομακρύνσεις».  

Επιπροσθέτως, είναι πολύ σημαντικό το επίπεδο πρόληψης όσον αφορά τις 

οργανωμένες κινητοποιήσεις για ενημέρωση τόσο των ίδιων των παιδιών από μικρή 

ηλικία όσο και των οικογενειών, των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, η Σ5 «Θα έπρεπε να 

ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, από τα σχολεία και την οικογένεια να εκπαιδεύονται τα 

παιδιά» και η Σ4 «Σε μικρότερο επίπεδο σε γειτονιές από τον ίδιο τον δήμο να γίνονται 

κάποιες ενημερώσεις στις οικογένειες και τα παιδιά , στις γειτονιές, να γίνονται  

οργανωμένες κινητοποιήσεις, ομάδες».  

Επιπλέον, απαραίτητη θεωρείται η πρόληψη στο τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα 

με όσα αναφέρει η Σ9, καθώς ο καθένας θα πρέπει να έχει γνώση να διακρίνει αν ένα 

παιδί υφίσταται κακοποίηση και οι σχολές γονέων θα έπρεπε να αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι στους κόλπους της κοινωνίας.  

Τέλος, βασική είναι και η πρόληψη στο σύστημα της παιδικής προστασίας, καθώς όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά η Σ11 θα πρέπει να υπάρξουν «Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες στη 

κοινότητα, για εξειδικευμένο αντικείμενο στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων» και η 

Σ10 αναφέρει πως θα πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος φορέας παιδικής προστασίας, 

ενιαία κοινωνική υπηρεσία, ενίσχυση δεσμών μέσω επιδομάτων, ενίσχυση των θεσμών 

κ.λπ. 

 

ΆΞΟΝΑΣ 5 

 

Προτάσεις για βελτίωση της παιδικής προστασίας 

Σχετικά με τις προτάσεις των επαγγελματιών για την βελτίωση των υπηρεσιών, η 

πλειοψηφία υποστήριξε πως υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένο και περισσότερο 

μόνιμο προσωπικό καθώς υπάρχει έλλειψη. Πιο συγκεκριμένα, η Σ3 ανέφερε «Πρέπει 

να γίνει σωστή στελέχωση των δομών για να δίνουν πραγματική βοήθεια στα παιδιά» 

PROVISIONAL CATEGORY: Προτάσεις των επαγγελματιών για την 

βελτίωση του συστήματος της παιδικής προστασίας με υπέρτατο στόχο το 

συμφέρον των παιδιών. Σε αυτό τον άξονα θα συζητηθούν οι προτάσεις των 

επαγγελματιών για την βελτίωση της παιδικής προστασίας και  για την καλύτερη 

λειτουργία των δομών. Τέλος, θα συζητηθούν οι προτάσεις για τον ρόλο της 

κοινωνίας για την παιδική προστασία. 
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αλλά και η Σ2 «Ένα εργαλείο είναι η επιστημονική κατάρτιση, θα πρέπει να υπάρχει 

προσωπικό ώστε να ξέρει να αντιμετωπίσει τα περιστατικά». Επίσης, υπήρξαν προτάσεις 

που αφορούν το κεφάλαιο, τους πόρους και την ανάγκη για άλλες υπηρεσίες, οι 

συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στο ότι  πρέπει να υπάρξει μια ενιαία υπηρεσία 

παιδικής προστασίας, πρωτοβάθμιες υπηρεσίες στις τοπικές κοινότητες αλλά και 

οικονομική βοήθεια των υπηρεσιών, ο Σ3 αναφέρει, «Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη 

οικονομική ενίσχυση στις δομές». Ακόμη, σημαντικές προτάσεις ακούστηκαν για την 

βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και τη στήριξη των παιδιών-οικογένειας, τα 

παιδιά χρήζουν σωστής ψυχολογικής υποστήριξης και η αποφυγή της τοποθέτησης του 

παιδιού σε ίδρυμα αλλά η απαραίτητη στήριξη της οικογένειας, η Σ6 υποστηρίζει «Να 

μην παίρνουν οι κρατικές υπηρεσίες τα παιδιά από το σπίτι τους αν ο λόγος για τον 

οποίο κρίνονται ακατάλληλοι οι γονείς είναι επειδή δεν έχουν τα χρήματα να τα 

μεγαλώσουν». Επιπροσθέτως, η πλειονότητα υποστήριξε ότι είναι απαραίτητο να 

γίνουν αλλαγές στην εκπαίδευση προς τους επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με 

τη προστασία των παιδιών ώστε να γνωρίζουν πως θα ανταποκριθούν κατάλληλα σε 

περιστατικά κακοποίησης, διαχείρισης της κακοποίησης κ.λπ., σύμφωνα με την Σ4  

«Θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση στους ειδικούς στο πως θα ενισχύσουν, θα 

συμβουλεύουν και θα δουλεύουν με τα παιδιά» και τη Σ11 «Να γίνει εκπαίδευση των 

επαγγελματιών του τρόπου συμπλήρωσης  του Ατομικού Σχεδίου Οικογενειακής 

Αποκατάστασης». Τέλος, έγινε αναφορά στη στήριξη των υπηρεσιών καθώς είναι 

αναγκαία, σύμφωνα με τον  Σ1, «Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εποπτεία που θα 

ενδυναμώσει και θα στηρίξει τις κοινωνικές υπηρεσίες στα Κεκοιφαπη και τις τοπικές 

πρόνοιες ώστε να μπορούν να δρουν άμεσα σε καταστάσεις κρίσης οικογενειακές».  

Οι προτάσεις των συνεντευξιαζόμενων σε σχέση με τη βελτίωση του νόμου ποικίλουν, 

όμως οι περισσότεροι επισήμαναν πως χρειάζεται ένα ενιαίο Πρωτόκολλο ενεργειών, 

η Σ10  αναφέρει, «Ενιαίο πρωτόκολλο ενεργειών για την καλύτερη εφαρμογή του 

νόμου». Λιγότεροι υπεστήριξαν, όπως η Σ11 πως είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα 

πλαίσιο για τον τρόπο που γίνεται η ηλεκτρονική σύνδεση, matching. 

Ακόμη, έγιναν σημαντικές προτάσεις σχετικά με τη νέα νομοθεσία, πιο συγκεκριμένα 

η Σ11 επισημαίνει την αναγκαιότητα για «Ενιαίο μηχανισμό αναφοράς  για τα ζητήματα 

της κακοποίησης-παραμέλησης που θα συνδεόταν όλοι οι φορείς και θα ξέραμε ποια 

είναι η επιδημιολογία του φαινομένου στη χώρα, πόσο ευρύ είναι το φαινόμενο και μια 

εθνική βάση καταγραφής των κρουσμάτων, να ξέρουμε τι γίνεται». Επίσης, είναι 

απαραίτητο να αναφερθεί η ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία των Κοινωνικών 
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λειτουργών, όπως υποστηρίζει η Σ11, «Μεγαλύτερη προστασία των κοινωνικών 

λειτουργών των δήμων σε ότι αφορά την διαρροή των εκθέσεων τους, όχι ώστε να 

γράφουν , ελαφρά τη καρδία περί κακοποιήσεων από τους γονείς των παιδιών αλλά 

ακριβώς για να μην διώκονται, να θεσπιστεί το  απόρρητο της έκθεσης του 

συναδέλφους».  

Όσων αφορά τις απόψεις των ειδικών σχετικά με τις βελτιωτικές κινήσεις που 

χρειάζεται η Περιφέρεια και η Δικαστική Αρχή, έγινε αναφορά στην στελέχωση, ο 

Σ1 επισημάνει ότι, «Πρέπει να υπάρξει περισσότερο προσωπικό για να κινούνται οι 

διαδικασίες πιο γρήγορα». Επιπλέον, σχετικά με την σωστή συνεργασία και την 

επικοινωνία που πρέπει να έχουν μεταξύ τους όλοι οι φορείς, η περισσότεροι 

συνεντευξιαζόμενοι υποστήριξαν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχόμενη επαφή 

και καλή συνεργασία από την Περιφέρεια και τις Δικαστικές Αρχές με τους φορείς, πιο 

συγκεκριμένα η Σ2 ανέφερε, «Όσο αφορά τους δικαστικούς θα έπρεπε να υπάρχει επαφή 

πριν την ανάθεση, θα βοηθούσε καθώς δεν υπάρχει επικοινωνία με την περιφέρεια για 

τα παιδιά εδώ». Επιπλέον, απαραίτητο είναι  ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας από τη 

Περιφέρεια για τα κρατικά  και μη, καθώς πρέπει όλα τα κέντρα να διαθέτουν τους 

ίδιους κανόνες λειτουργίας, τις ίδιες προδιαγραφές, σύμφωνα με τη Σ11.  Κάποιοι από 

τους συνεντευξιαζόμενους υποστηρίζουν πως άλλη μια βασική βελτιωτική κίνηση θα 

μπορούσε να είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των υπηρεσιών, αυτό σύμφωνα με την 

Σ11 θα επωφελούσε την διαδικασία της αποϊδρυματοποίησης μέσω του ελέγχου-πίεσης 

από την Περιφέρεια προς τα ιδρύματα ώστε να γίνονται τέτοιου είδους δράσεις. Άλλη 

μια βελτιωτική κίνηση είναι να υπάρξουν τα οικογενειακά δικαστήρια και οι 

κοινωνικές υπηρεσίες στις εισαγγελίες, πιο συγκεκριμένα η Σ10 αναφέρει, «Να 

υπάρχει κοινωνική υπηρεσία στα πρωτοδικεία και κοινωνικός λειτουργός που θα έχει 

λόγο και επίγνωση της κατάστασης  στις αφαιρέσεις επιμέλειας» και η Σ11 «Να υπάρχουν 

οικογενειακά δικαστήρια, ειδικά για τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, όταν  η 

μητέρα κακοποιείται, το παιδί  πρέπει να απομακρυνθεί ή κάποιος πρέπει να πάρει την 

επιμέλεια του άμεσα». Τέλος, άλλη μια βελτιωτική κίνηση που μπορεί να επιτευχθεί 

από την Περιφέρεια είναι η οικονομική ενίσχυση κάποιων δομών που χρήζουν 

άμεσης ανάγκης, πιο συγκεκραμένα η Σ4, «Κτηριακά θεωρώ ότι η Περιφέρεια μπορεί 

να βοηθήσει  γιατί οι χώροι εδώ  έχουν πολλές ελλείψεις και χρειάζονται πολλά χρήματα 

και για να συντηρηθούνε. Χρειάζεται να έχουμε ένα πιο ζεστό χώρο για τα παιδιά». 

 

Προτάσεις των ειδικών για την καλύτερη λειτουργία των δομών 
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Όσον αφορά τις προτάσεις των ειδικών για τη καλύτερη λειτουργία τω δομών, 

αναφέρθηκαν σε εργαλεία και μεθόδους που χρειάζονται οι υπηρεσίες. Όλοι οι ειδικοί 

υποστήριξαν την έλλειψη του προσωπικού από τις δομές και την ανάγκη για 

εξειδικευμένο προσωπικό. Η Σ3 ανέφερε, «Αν στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό 

θα είναι η βάση. Όλα γύρω από αυτό κινούνται» και η Σ5, «Να στελεχωθεί από 

προσωπικό εξειδικευμένο, από  ψυχολόγο διεπιστημονικό και εκπαιδευτικό παιδαγωγικό 

προσωπικό». Επιπλέον, μεγάλο κομμάτι του δείγματος μας εξέφρασε την 

σημαντικότητα της συνεχόμενης στήριξης της οικογένειας, τόσο από οικονομικής 

φύσεως όσο και από ψυχολογικής φύσεως, όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά η Σ3 , 

«Είναι καλό να υπάρχει μια συνεχής στήριξη της οικογένειας, κοινωνικές έρευνες, 

επαναξιολογήσεις των περιστατικών για να μπορεί να ενταχθεί στο περιβάλλον όσο πιο 

γρήγορα μπει κι όσο πιο γρήγορα φύγει είναι τόσο το καλύτερο για το παιδί». Ακόμη, 

άλλο ένα βασικό εργαλείο που ανέφεραν επίμονα δυο ειδικοί είναι, η ανάγκη για 

ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των δομών, ώστε να υπάρχει για όλες τις υπηρεσίες μια 

κοινή γραμμή πρακτικής εφαρμογής, πιο συγκεκριμένα, η Σ4 αναφέρει πως πρέπει να 

υπάρξει,  «Ένα ενιαίο παιδαγωγικό πλαίσιο, μια κοινή γραμμή για όλα τα κέντρα» αλλά 

και η Σ11 κάνει αναφορά για ενιαίο Πρωτόκολλο διερεύνησης, «Να υπάρχει ένα 

ενιαίο Πρωτόκολλο διερεύνησης που θα προσδιορίζει πότε  παρεμβαίνει η κοινωνική 

υπηρεσία, πότε κινητοποιείται , πότε ξεκινάει το νοσοκομείο, ποια ειδικότητα, ποιος 

γιατρός, πότε ο παιδίατρος, πότε ο ψυχολόγος, κ.λπ.». Επιπροσθέτως οι ειδικοί 

υποστήριξαν ότι είναι πολύ σημαντικές οι δράσεις εξωστρέφειας που μέσα από αυτό 

υπάρχει θετικό αντίκτυπο στη ψυχολογία και τη λειτουργικότητα των παιδιών, όπως 

αναφέρει η Σ5, «Να έρχονται παιδιά εκτός δομής στο κέντρο, άνοιγμα της δομής ως προς 

τα παιδιά για δραστηριότητες, ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, συμμετοχή σε εκδηλώσεις. Θα 

έπρεπε να ξεπεραστεί αυτό το ταμπού ότι εδώ είναι ένα ίδρυμα». Η πλειοψηφία των 

ειδικών αναφέρθηκε στο αρνητικό πρόσημο που έχουν τα ιδρύματα υποστηρίζοντας 

πως θα πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές μορφές φιλοξενίας με στόχο την 

αποιδρυματοποίηση, πιο συγκεκριμένα η Σ11 , «Αλλαγή στη μορφή των δομών, δηλαδή 

να γίνουν δομές μεταβατικής φιλοξενίας και όχι μακρόχρονης» και η Σ5 «Να μην 

συσσωρεύονται τα παιδιά στα ιδρύματα και να πηγαίνουν κατευθείαν σε μια αναδοχή, σε 

μια  οικογένεια υποστήριξης ή για επαγγελματικό σκοπό». Ακόμη, οι ειδικοί επισήμαναν 

την σημαντικότητα των προδιαγραφών λειτουργίας των δομών ώστε να υπάρχουν 

κάποιες βασικές προϋποθέσεις που θα καθορίζουν την δημιουργία και την λειτουργία 

των κέντρων, σύμφωνα με την Σ10, «Προδιαγραφές για δημιουργία ιδρυμάτων, 
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υποχρεωτική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας». Τέλος, λιγότεροι ειδικοί υποστήριξαν πως 

είναι απαραίτητη η στήριξη των βιολογικών γονέων μέσω εξειδικευμένης υπηρεσίας 

όπως αναφέρει η Σ5 και η αναγκαιότητα δημιουργίας δομών που να εξειδικεύονται 

στην αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών καθώς οι επαγγελματίες δεν 

δύνανται να διαχειριστούν στα κέντρα τέτοιου είδους περιστατικά όπως επισημάνει η 

Σ8.  

 

Προτάσεις για την κοινωνία 

Σχετικά με τις προτάσεις των ειδικών αποκλειστικά στο κομμάτι της κοινωνίας, η 

πλειοψηφία επισήμανε την απαραίτητη παρέμβαση της κοινωνίας σε σχέση με την 

παιδική προστασία μέσω της ενημέρωσης και της ενεργοποίησης των πολιτών 

αναφορικά με τους θεσμούς, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τους 

συγκεκριμένους θεσμούς, να υπάρξει ευαισθητοποίηση και σιγά σιγά να υπάρξει η 

θετική ανταπόκριση τους, σύμφωνα με τον Σ1, «Μία μεγαλύτερη εκστρατεία 

ενημέρωσης στην κοινωνία για το θέμα της αναδοχής και της τεκνοθεσίας ώστε ο κόσμος 

να ενημερωθεί και να είναι έτοιμος σε μία τέτοια αλλαγή γιατί τώρα υπάρχουν 

αντιστάσεις». Επιπροσθέτως, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος μας, συμφώνησε 

στην ενημέρωση και την ενεργοποίηση των πολιτών σε σχέση με την παιδική 

κακοποίηση-προστασία, με απώτερο στόχο την κατανόηση όταν ένα παιδί 

κακοποιείται, είτε στο σχολείο, είτε στη διπλανή πόρτα. Μέσα από συγκεκριμένες 

δράσεις, σεμινάρια, ομιλίες να μάθουν οι πολίτες τι σημαίνει παιδική κακοποίηση και 

προστασία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν κατάλληλα και οι ίδιοι, πιο 

συγκεκριμένα η Σ5 αναφέρει, «Ενημέρωση μέσα από το σχολείο, από μέσα δικτύωσης, 

από μέσα διαφημίσεων που να εντοπίσουνε και να καταλάβουνε τι είναι παιδική 

κακοποίηση, η παιδική προστασία» και ο Σ1, «Ακόμα η κοινωνία πρέπει να ενημερωθεί 

για το τι πρέπει να κάνει όταν αντιλαμβάνεται μια τέτοια κατάσταση που πρέπει να 

απευθυνθεί». Άλλη μια πρόταση που τονίστηκε είναι η σημαντικότητα της 

εκπαίδευσης των ίδιων των παιδιών για να έχει γνώση το ίδιο το παιδί για τα 

δικαιώματα του, ώστε να μπορεί με κάποιο τρόπο να προφυλαχτεί, η Σ11 αναφέρει, 

«Εγώ θα έλεγα κιόλας ότι θα έπρεπε και οι ίδιοι οι γονείς αλλά και οι δάσκαλοι και 

γενικότερα όλοι οι παιδαγωγοί να εκπαιδεύουν τα παιδιά για τα δικαιώματα τους». 

Τέλος, αρκετοί από τους ειδικούς πρότειναν την στήριξη και την εκπαίδευση των 

γονέων ώστε να βελτιώνονται με αποτέλεσμα την καλύτερη φροντίδα και ανατροφή 

των παιδιών τους, όπως αναφέρει η Σ3 «Για να γίνεις καλύτερος γονέας» και η Σ11 «Nα 
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μάθουμε σαν γονείς πως μπορούμε να βάζουμε τα όρια στα παιδιά χωρίς να 

καταφεύγουμε ακόμη υπάρχει αυτό το κατάλοιπο στη σωματική τιμωρία». 

 

ΑΞΟΝΑΣ 6 

 

Επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης στα παιδιά 

Σχετικά με το σημαντικό θέμα της ιδρυματοποίησης και τις επιπτώσεις της σε 

σχέση με τα παιδιά, οι ειδικοί, στη πλειοψηφία τους, αναφέρθηκαν στο αρνητικό 

πρόσημο που έχει στη ψυχική και γνωστική λειτουργία τους, όπως χαρακτηριστικά 

μας αναφέρει η Σ3 « Όταν ένα παιδί έχει υποστεί κακοποίηση και μπαίνει σε μια κλειστή 

δομή χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, να μπει σε κάποιο πρόγραμμα γιατί και ο 

εγκλεισμός εδώ πέρα του επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον ψυχικό του κόσμο». Επίσης, 

δύο από τους ερωτώμενους έκαναν λόγο για την απώλεια ασφαλών δεσμών αλλά και 

της όποιας κοινωνικής ζωής κατείχαν μέχρι τότε, όπως μας περιγράφουν η Σ2 «Τα 

παιδιά δεν έχουν πρόσωπο αναφοράς, την ασφάλεια ενός ατόμου που θα τα φροντίζει, 

δεν έχουν ατομικότητα, περιορισμένες εμπειρίες» και ο Σ1 αντίστοιχα «Το παιδί θα 

αποκοπεί και από τους όποιους καλούς δεσμούς μπορεί να έχει με την κοινότητα του». 

 

Άποψη ειδικών για την τεκνοθεσία και την αναδοχή 

Όσον αφορά τις απόψεις των ειδικών σχετικά με την τεκνοθεσία, μεγάλο κομμάτι 

του δείγματός μας εκφράζει τη σημαντικότητα και τη θετική συνεισφορά που έχει 

αυτός ο θεσμός για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, όπως για παράδειγμα μας 

παρέθεσε η Σ11 «Η τεκνοθεσία αποτελεί μία Ναυαρχίδα ανάμεσα στους θεσμούς, η 

οποία προσφέρει στο παιδί την ασφάλεια και τη σιγουριά  και προσφέρει την δυνατότητα 

PROVISIONAL CATEGORY: Οι επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης στα 

παιδιά και η άποψη των ειδικών για την αναδοχή και την τεκνοθεσία. Η 

προώθηση της αναδοχής και της τεκνοθεσίας από τη δομή και το ποσοστό των 

αναδοχών και των τεκνοθεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο 

χρόνια. Σε αυτόν τον άξονα οι ειδικοί θα αναφερθούν στις επιπτώσεις της 

ιδρυματοποίησης για τα παιδιά. Ακόμα θα μας αναλύσουν την άποψη τους σε σχέση 

με τα οφέλη της αναδοχής και της τεκνοθεσίας, καθώς επίσης θα μας μεταφέρουν 

τους τρόπους με τους οποίους η δομή τους προωθεί τους δύο θεσμούς και το 

ποσοστό των αναδοχών και των τεκνοθεσιών της τελευταίας διετίας. 

 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

βελτίωσης χωρίς αυτό να υπονομεύει τον θεσμό της αναδοχής κυρίως λόγω της 

σταθερότητας του θεσμού» αλλά και η Σ10 «Η τεκνοθεσία αποτελεί μία Ναυαρχίδα 

ανάμεσα στους θεσμούς, η οποία προσφέρει στο παιδί την ασφάλεια και τη σιγουριά  και 

προσφέρει την δυνατότητα βελτίωσης χωρίς αυτό να υπονομεύει τον θεσμό της αναδοχής 

κυρίως λόγω της σταθερότητας του θεσμού». Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό των 

ερωτώμενων, αναφέρθηκε στα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε 

στην Ελλάδα σχετικά με την λειτουργία της τεκνοθεσίας, όπως μας τονίζουν και η 

Σ5 «Ακόμα στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πίσω, υπάρχουν κάποια ταμπού ως προς την 

υιοθεσία» αλλά και η Σ6 « Δε νομίζω να εφαρμοστεί  η διακρατική υιοθεσία από την 

Ελλάδα γιατί προτιμάμε να κρατάμε εδώ τα παιδιά». Στη πλειοψηφία τους, επίσης, οι 

ειδικοί μας μίλησαν και για τα θετικά οφέλη της αναδοχής καθώς σύμφωνα με τα 

λεγόμενά τους επιτυγχάνεται η αποιδρυματοποίηση, όπως μας λέει η Σ1 «Στοχεύει 

στην αποιδρυματοποίηση και στις επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης στο παιδί», δίνοντας 

στα παιδιά, συνάμα, την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια οικογένεια, παρέχοντάς τους 

την ασφάλεια και τη σταθερότητα, όπως μας περιγράφει και η Σ3 « Μπορούν να 

πηγαίνουν σε ένα περιβάλλον  πιο ζεστό και πιο φιλόξενο και να μπορούν κι αυτά να 

νοιώθουν ότι ανήκουν σε μια οικογένεια». Επιπροσθέτως, αρκετοί από τους 

συνεντευξιαζόμενους ανέφεραν και άλλα οφέλη της αναδοχής όπως είναι η 

προσωπική ανάπτυξη του παιδιού που μας περιγράφει και Η Σ4 « Είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να λάβουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν 

περάσει μέχρι τώρα στη ζωή τους» και η στήριξή του για όσο χρειαστεί ώστε να 

επιστρέψει πάλι στη φυσική του οικογένεια μας λέει η Σ11 «Αναδοχή σημαίνει 

στήριξη του παιδιού ώστε κάποια στιγμή να επιστρέψει στη φυσική του οικογένεια, είναι 

ουσιαστικά ένας θεσμός, υποστηρικτικός προς την φυσική οικογένεια ». 

 

Προωθούνται οι θεσμοί από τη δομή; Καταγραφή ποσοστών αναδοχών και 

τεκνοθεσιών την τελευταία διετία 

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, σχετικά με την αναδοχή και τη τεκνοθεσία, είναι με ποιους 

τρόπους προωθούνται αυτοί οι δύο θεσμοί, λαμβάνοντας από τη πλειοψηφία των 

ειδικών, ως κύριο τρόπο προώθησης την  ενημέρωση του κοινού με τη διεξαγωγή 

σεμιναρίων, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά και η Σ5 « Το στηρίζουμε και με 

σεμινάρια που μπορεί να κάνουμε και παλαιότερα που κάναμε κάποιες διημερίδες πάνω 

στην αναδοχή και σε ανοίγματα προς την κοινότητα και σε εκπαιδεύσεις» αλλά και η Σ3 

λέγοντας «Ως δομή προωθήσουμε αυτούς τους θεσμούς μέσα από την ενημέρωση του 
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κοινού. Βοηθάμε όποιον ενδιαφέρεται. Θα δώσουμε σε κάποιον που ενδιαφέρεται τις 

πληροφορίες που θέλει προκειμένου να το βοηθήσουμε». Μόλις δύο από τους ειδικούς 

μας παρέθεσαν πως στη δομή τους προωθούν αυτούς τους θεσμούς με τη πλήρη 

καταγραφή των παιδιών που διαθέτουν έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να αναζητηθεί 

οικογένεια που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες αυτές, όπως μας 

περιγράφει και ο Σ1 «Στο πληροφοριακό σύστημα το τελευταίο εξάμηνο έχουμε βάλει τα 

παιδιά και ατομικό σχέδιο οικ. αποκατάστασης δηλαδή το τι προτείνουμε εμείς και το τι 

είναι ωφέλιμο για τα παιδιά και έχουν ξεκινήσει συνδέσεις τα ταιριάσματα». Από την 

άλλη, αρκετοί από τους συμμετέχοντες, έκαναν λόγο και για τα εμπόδια που 

συναντούν στη προώθηση των θεσμών αυτών, είτε γιατί υπάρχει αργοπορία στο 

σύστημα, ώστε να βρεθεί κατάλληλη οικογένεια, ακόμα και διάκρισης των παιδιών 

λόγω ηλικίας, όπως μας περιγράφει για παράδειγμα η Σ8 «Έτσι όπως είναι το σύστημα 

δε μπορούμε να προωθήσουμε τίποτα.  Γιατί εμείς περιμένουμε πότε θα κάνει το σύστημα 

το matching για να μπορέσουμε να πάμε. Δε μας έχει γίνει κανένα γιατί οι υποψήφιοι δε 

θέλουν μεγάλα παιδιά», είτε γιατί γίνεται προσπάθεια τα παιδιά να παραμένουν στη 

δομή με σκοπό να επιστρέψουν όσο το δυνατότερο  γρηγορότερα στη φυσική τους 

οικογένεια, τονίζει η Σ7 «Όχι δεν τους προωθεί, κάποτε γίνονταν υιοθεσίες πριν πολλά 

χρόνια όμως πλέον δεν κάνουμε γιατί τα παιδιά επιστρέφουν στα σπίτια τους». Παρ' όλ' 

αυτά, μικρότερο μέρος του δείγματος αλλά σημαντικό, μας εξέφρασε την επιθυμία για 

αναγκαιότητα υποστήριξης της αναδοχής, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρουν η 

Σ4 «θέλουν και ακόμη περισσότερο. Είναι όλο αυτό σε εξέλιξη στα πρώτα του βήματα 

αλλά εννοείται ότι είναι κάτι που θέλουμε πολύ να το υποστηρίξουμε» αλλά και η Σ8 

«Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι λειτουργούμε με εθελοντές που είναι άτυπα κάτι σαν 

αναδοχή. Δηλαδή έχουμε εθελοντές τους οποίους έχουμε τσεκάρει κι  αναλαμβάνουν και 

παίρνουν ένα παιδί ο καθένας και θα  τρώνε με την οικογένεια όλοι μαζί για να έχουνε 

δεσίματα καλά. Αυτά τα δεσίματα είναι πιο μακροχρόνια, κρατάνε πιο καλά. Αλλά είναι 

καλό να ξέρει και το παιδί ότι έχει μία ασπίδα ασφαλείας βγαίνοντας από εδώ».  

     Σχετικά με τον αριθμό των τεκνοθεσιών και τον αναδοχών που έχουν 

πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται πως και για τους δύο 

θεσμούς το  δείγμα μας μαρτυρά πως το ποσοστό είναι αρκετά μικρό. Στη πλειοψηφία 

του το δείγμα μας, μας παραθέτει είτε μηδενικό ποσοστό αναδοχών, είτε πολύ μικρό, 

εκτός μόνο από μια απάντηση που έχει φανερά πιο υψηλά ποσοστά. Για παράδειγμα η 

Σ2 « Δεν υπάρχει κάποια αναδοχή ή τεκνοθεσία» ή η Σ5 «Δύο αναδοχές» ενώ η  Σ11 

αναφέρει « Αν θυμάμαι καλά νομίζω ότι το 2012 είχαν γίνει  80 αναδοχές μόνο στη 
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συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα» Κάτι ανάλογο παρατηρούμε και για το θεσμό της 

τεκνοθεσίας, με την Σ5 να λέει χαρακτηριστικά «Την τελευταία διετία όμως δεν έχει 

γίνει καμία υιοθεσία» αλλά και την Σ3 « Εμείς έχουμε προχωρήσει σε δύο υιοθεσίες. 

Δύο παιδιά μπορούσαμε να δώσουμε. Αλλά πολύ μικρό το ποσοστό σε αναλογία με τα 

παιδιά που φιλοξενούμε». Τα αποτελέσματα αυτά, εύλογα, μας παραπέμπουν στην 

αναζήτηση των λόγων  όπου οφείλεται το μικρό ποσοστό και των δύο  θεσμών, με 

κυριότερο λόγο, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ειδικών, να τον αποδίδουν στον 

περιορισμό της ηλικίας, όπως μας τονίζει και ο Σ5 « Το θέμα είναι η ηλικία που 

περιορίζει κάποιους και τους βάζει ως εμπόδιο, δηλαδή άνω των 10 ετών. Οι υποψήφιοι 

θέλουν συνήθως παιδάκια μικρότερης ηλικίας»  αλλά και ο Σ8 « Δε μπορούμε να 

προχωρήσουμε σε υιοθεσία ή αναδοχή  έχουμε μεγάλα παιδία κι ο κόσμος θέλει μικρά». 

Τέλος, λιγότεροι ειδικοί μας απάντησαν πως το μικρό ποσοστό των αναδοχών και 

των τεκνοθεσιών οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση και την άγνοια του κόσμου, 

όπως μας περιγράφουν, για παράδειγμα η Σ5 « Οι γονείς εκλαμβάνουν την αναδοχή ως 

έναν θεσμό που τους απομακρύνει από τα παιδιά τους κι όχι ως μια θετική κατάσταση 

για το ίδιο που θα το βοηθήσει να μην παραμείνει σε ένα ίδρυμα για 6,8,10 χρόνια» αλλά 

και η Σ8 «Ο κόσμους δεν ξέρει βασικά πράγματα για την αναδοχή και την υιοθεσία και 

φοβάται να πάρει ένα παιδί. Πρέπει να γίνει μια καμπάνια, μια ενημέρωση για να μάθει 

ο κόσμος πρώτα τί σημαίνει να είσαι ανάδοχος ή θετός γονέας». 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση της διασύνδεσης  και  

της συνεργασίας  σε  θεσμικό επίπεδο των φορέων που ασχολούνται με τους θεσμούς 

της αναδοχής και της τεκνοθεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης. Βασικός στόχος είναι η 

κατανόηση των θετικών σημείων του Ν.4538/2018 αλλά και των αστοχιών που 

υπάρχουν σε αυτόν. Εξίσου σημαντική κρίθηκε η αναγνώριση και η κατανόηση της 

διαδικασίας που ακολουθεί η κάθε υπηρεσία ξεχωριστά ως προς το παιδί, τη βιολογική, 

την ανάδοχη ή τη θετή οικογένεια από την διαδικασία που ακολουθείται από την 

απομάκρυνση έως την τοποθέτηση του παιδιού σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η 

διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας των φορέων, η  ποιότητας συνεργασίας  μεταξύ 

των φορέων και ο ρόλος  του κοινωνικού λειτουργού αποτελέσαν σημαντικό τμήμα 

της μελέτης αυτής της εργασίας.  
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Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της διασύνδεσης και συνεργασίας των 

κέντρων παιδικής προστασίας με το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Ε. 

Ηρακλείου, με τις δικαστικές αρχές, το Ε.Κ.Κ.Α., με τα νοσοκομεία και με τις 

κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Το επίπεδο συνεργασίας τους αφορά ηλεκτρονικά 

ταιριάσματα, αιτήσεις υποψηφίων, ζητήματα νομικού δικαίου, θέματα εκπαίδευσης, 

ανταλλαγής απόψεων καθώς και υποστήριξης παιδιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

η ποιότητα της συνεργασίας κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρόλα αυτά 

υπήρξαν αναφορές που καταδεικνύουν την ανάγκη αποδοτικότερης συνεργασίας και 

διασύνδεσης με τις δικαστικές αρχές. 

Η ερευνητική υπόθεση μελετά το κατά πόσο οι επαγγελματίες στην αναδοχή 

και τεκνοθεσία τοποθετούνται θετικά στο νόμο 4538/2018 αναφορικά με το συνολικό 

χρόνο και τις βελτιωμένες και πιο αξιόπιστες πρακτικές. Μέσα από τις συνεντεύξεις με 

τους ειδικούς προκύπτει μια σχετική θετική τοποθέτηση αυτών απέναντι στις αλλαγές 

του νόμου, αφήνοντας περιθώρια βελτίωσης του τα οποία θα εντοπιστούν στα διάφορα 

στάδια εφαρμογής του. Πιο συγκεκριμένα οι θετικές αλλαγές εντοπίζονται στη 

σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής και περάτωσης των περιπτώσεων, καθώς και 

στη διαφάνεια της διαδικασίας. Ακόμα η διαδικασίες που προβλέπονται στο 

Ν.4538/2018 έχουν απλοποιηθεί σημαντικά. Καινοτομία αυτού του νόμου αποτελεί η 

χαρτογράφηση των παιδιών που φιλοξενούνται στα κέντρα παιδικής προστασίας της 

χώρας κάτι που θα προσφέρει βελτιωτικές πρακτικές όπως η επαναχάραξη πρακτικών 

για την προστασία του παιδιού.  Ακόμα στις θετικές αλλαγές που επιφέρει ο  

Ν.4538/2018 κατατάσσεται, η εκπαίδευση των υποψήφιων γονέων κι η δημιουργία 

ενός διχτύου ασφαλείας στις ιδιωτικές τεκνοθεσίες. Όλες οι παραπάνω αλλαγές στο 

θεσμικό πλαίσιο επηρεάζουν σημαντικά την ζωή των παιδιών καθώς κοινό στοιχείο 

αυτών αποτελεί η αποιδρυματοποίηση των παιδιών κι η άμεση τοποθέτησή τους σε μία 

οικογένεια.  

Παρακάτω ακολουθεί η συζήτηση των θεματικών ενοτήτων της μελέτης.  

Ο πρώτος άξονας των συνεντεύξεων αφορούσε στην άποψη που έχουν οι 

ειδικοί σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν με το προηγούμενο νόμο, τα 

θετικά στοιχεία του νέου Ν.4538/2018, καθώς επίσης και τα κενά που εντοπίζουν στον 

τελευταίο. 
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 Ειδικότερα οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε η πλειοψηφία των ειδικών με την 

προηγούμενη νομοθεσία κινούνταν σε τρία επίπεδα. Στο χρόνο αναμονής, στη μη 

χαρτογράφηση των παιδιών που είναι στις δομές παιδικής προστασίας και στις 

ιδιωτικές τεκνοθεσίες. Ως προς το χρόνο αναμονής πολλοί συνεντευξιαζόμενοι 

ανέφεραν πως το πρόβλημα αυτό είχε δύο όψεις. Από τη μια πλευρά τα παιδιά 

παρέμεναν πολλά χρόνια στις δομές παιδικής προστασίας με αποτέλεσμα να φέρουν 

τις επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης κι από την άλλη πλευρά όσοι ήθελαν να γίνουν 

ανάδοχοι ή θετοί γονείς έπρεπε να περιμένουν πολλά χρόνια εξαιτίας της 

γραφειοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές μελέτες οι οποίες 

καταδεικνύουν τις επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης καθώς επηρεάζεται σε σημαντικό 

βαθμό η ανάπτυξη των παιδιών (Vorria, et al., 2003). Μέσα από την έρευνα του 

(Browne, 2009) τεκμηριώθηκε ότι τα παιδιά που δέχονται την ιδρυματική φροντίδα 

επηρεάζεται η σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική τους ανάπτυξη, 

παρουσιάζουν αντικοινωνική συμπεριφορά κι έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν 

υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής. Σύμφωνα με τη μελέτη του (Beckett, 2010) 

που έγινε στη Ρουμανία έδειξε ότι για τα παιδιά που μένουν πάνω από έξι μήνες σε 

δομή παιδικής προστασίας επηρεάζεται σοβαρά η ανάπτυξη του εγκεφάλου τους κι η 

νευρική τους λειτουργία. Σύμφωνα με το (ANYNET, 2019) «μελέτη στη Νορβηγία 

έδειξε ότι το 76% των παιδιών που μεγαλώνουν σε ιδρύματα έχουν σοβαρά προβλήματα 

ψυχικής υγείας, και από αυτά μόνο το 38% έχει τύχει θεραπείας». Για να περιορίσουν 

τις παραπάνω επιπτώσεις στη Δανία τα παιδιά που είναι μεταξύ 0-3 ετών δε 

φιλοξενούνται σε κάποια δομή ·αντιθέτως μετά από εισαγγελική εντολή, το παιδί 

δίνεται σε ανάδοχη οικογένεια και ταυτόχρονα οι κοινωνικές υπηρεσίες εργάζονται με 

τους βιολογικούς γονείς προκειμένου να επιστρέψει το παιδί πίσω σε αυτούς (ΑμΚΕ, 

2018). 

Για τη χαρτογράφηση των παιδιών οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι 

ανέφεραν πως πριν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα 

για τον πληθυσμό και τα χαρακτηριστικά των παιδιών που φιλοξενούνταν στις δομές 

ολόκληρης της χώρας. Η απουσία της χαρτογράφησης καθιστούσε αδύνατη τη λήψη 

μέτρων και τη χάραξη πολιτικών για τη βελτίωση της παιδικής προστασίας. Η 

European Union Agency for Fundamentals Rights (European Union Agency for 

Fundamental Rights (FRA), 2015) είχε ζητήσει από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να προχωρήσουν στη χαρτογράφηση των παιδιών που διαμένουν στις δομές 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

παιδικής προστασίας, καθώς και στην χαρτογράφηση των δομών, του προσωπικού και 

των συστημάτων προκειμένου να σχεδιαστούν καλύτερα συστήματα για την παιδική 

προστασία. 

Για την κατάσταση που επικρατούσε στις ιδιωτικές τεκνοθεσίες, οι 

περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως δεν υπήρχε ένα πλαίσιο που να 

προστατεύει τα παιδιά. Παράλληλα στην Κύπρο ακολουθείται το σύστημα της 

ιδιωτικής τοποθέτησης κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση του στο 

δικαστήριο ή στο Γραφείο Ευημερίας κι ελέγχεται η καταλληλότητα του (Υπουργείο 

Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2021). Ωστόσο η συγκεκριμένη 

διαδικασία θεωρείται επισφαλής κι έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες για μητέρες που 

δίνουν το παιδί τους έναντι χρηματικής αμοιβής (Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων 

του Παιδιού, 2020). Για αυτό το λόγο η Κυπριακή κυβέρνηση κάνει βήματα προς την 

αλλαγή κι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις προκειμένου να αλλάξει η νομοθεσία 

και να είναι πιο ασφαλής ζητώντας από τους κοινωνικούς λειτουργούς να υποβάλλουν 

τις προτάσεις τους (Υπουργείο Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

2021). 

Ο νέος νόμος σκοπεύει μέσα από τις διατάξεις του και την εφαρμογή του να 

λύσει τις παραπάνω δυσκολίες. Όσο αφορά στις θετικές αλλαγές του νόμου αυτού οι 

περισσότεροι ειδικοί στην παρούσα μελέτη στάθηκαν στη μείωση του χρόνου 

αναμονής, τη χαρτογράφηση των παιδιών που διαβιούν στα κέντρα παιδικής 

προστασίας, την εκπαίδευση των υποψήφιων γονέων, την ασφάλεια που θα υπάρχει 

πλέον στις ιδιωτικές τεκνοθεσίες και τις κυρώσεις που προβλέπονται για τις δομές που 

δε συμμορφώνονται στο νόμο. 

Η θέσπιση της χαρτογράφησης των παιδιών που διαμένουν στα κέντρα 

παιδικής προστασίας αποτελεί για την πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων 

καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα. Σύμφωνα με τους ειδικούς αυτή η πρόβλεψη του 

νόμου θα δώσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα για 

το προφίλ και τον αριθμό των παιδιών που είναι στις δομές και για τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών. Ακόμα  θα δώσει τη δυνατότητα στο κρατικό 

σύστημα να γνωρίζει τον αριθμό των αναδοχών και των τεκνοθεσιών και θα είναι 

ευκολότερη η χάραξη στρατηγικών για την παιδική προστασία. Μάλιστα οι 

συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ως καινοτομία που σχετίζεται άμεσα με τη 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

χαρτογράφηση, την πρόβλεψη κυρώσεων για τις δομές που δε συμμορφώνονται στην 

παραπάνω οδηγία. Έτσι λοιπόν οι δομές είναι υποχρεωμένες -σύμφωνα με τους 

συνεντευξιαζόμενους- να καταχωρήσουν στο σύστημα του Υπουργείου το φάκελο του 

παιδιών που φιλοξενούν στις δομές τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. 

Η  Μάλτα έκανε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και για πρώτη φορά προχώρησε στη 

χαρτογράφηση των παιδιών που βρίσκονται σε δομές παιδικής προστασίας 

(SYMPOSIA MELITENSIA, 2016). Η χαρτογράφηση αυτή έγινε προκειμένου να 

συγκεντρωθούν τα δημογραφικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των 176 παιδιών που 

διαμένουν στις δομές παιδικής προστασίας, καθώς και για να συγκεντρωθούν δεδομένα 

για μελλοντική έρευνα. Στη χαρτογράφηση αυτή συγκεντρώθηκαν στοιχεία για το 

φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, το νομοθετικό πλαίσιο, την τοποθέτηση ή όχι σε 

ανάδοχη οικογένεια και τα αποτελέσματα που αυτή είχε. Ταυτόχρονα στη Σουηδία η 

χαρτογράφηση στην παιδική προστασία είναι κάτι που συμβαίνει πολλά χρόνια 

ωστόσο υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ως προς τον τρόπο που αυτή διεξάγεται. 

Συγκεκριμένα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με το προφίλ και τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία των παιδιών 

είναι λανθασμένα ή δεν έχουν αναθεωρηθεί κι έτσι ο σχεδιασμός ενός μοντέλου 

παρέμβασης ενδέχεται να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Edvardsson, 2010). 

Άλλη μια καινοτομία του νόμου που υπογράμμισαν οι συνεντευξιαζόμενοι 

αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση υποψήφιων ανάδοχων και θετών γονέων. 

Όπως αναφέρθηκε τα οφέλη της εκπαίδευσης είναι πολλαπλά τόσο για το ίδιο το γονέα, 

όσο και για το παιδί. Μέσα από την εκπαίδευση ο γονέας  θα αποκτήσει γνώσεις για τη 

φροντίδα και τη ψυχοσυναισθηματική διαχείριση του παιδιού και το παιδί θα 

προσαρμοστεί ευκολότερα και πιο ανώδυνα στη νέα συνθήκη. Μέσα από τη μελέτη 

που έκαναν οι (Price, et al., 2008) η οποία αφορούσε 700 ανάδοχες οικογένειες 

αποδείχθηκε ότι η εκπαίδευση κι η ταυτόχρονη εποπτεία συνέβαλε στην μακρόχρονη 

παραμονή των παιδιών σε αυτήν καθώς οι γονείς ήταν προετοιμασμένοι και μπορούσαν 

να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες των παιδιών. Στην Αμερική -που είναι 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι οι θεσμοί της αναδοχής και της τεκνοθεσίας-η εκπαίδευση των 

υποψήφιων γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση παιδιού τόσο στις 

ιδιωτικές όσο και στις υπόλοιπες μορφές τεκνοθεσιών (Adoption Network, 2019).  

Ο Ν.4538/2018 προβλέπει τη μείωση του χρόνου αναμονής και τη μείωση 

της παραμονής των παιδιών στις δομές. Πολλοί συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως 
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με το νέο νόμο η συνολική διαδικασία δε θα ξεπερνά τους 18 μήνες από τη στιγμή που 

γίνει η κατάθεση, η έγκριση κι το ταίριασμα του παιδιού με το γονέα. Πολλοί ειδικοί 

έκαναν ειδική μνεία στα οφέλη που έχει η βραχυπρόθεσμη παραμονή του παιδιού σε 

φορείς παιδικής προστασίας. Η διατήρηση της παραπάνω αναφοράς μειώνει τις 

ψυχοκοινωνικές συνέπειες που προκαλεί η μακροχρόνια ιδρυματοποίηση στο παιδί. O 

ρόλος των κοινωνικών λειτουργών σε αυτήν τη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

καθώς σύμφωνα με τους (Lyngdoh, Liu, & Sridhar, 2018) «οι επαγγελματίες που 

εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή  μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην τοποθέτηση 

των παιδιών σε κατάλληλες οικογένειες αναδοχής ή υιοθεσίας, με στόχο την όσο το 

δυνατόν μικρότερη χρονική παραμονή τους μέσα σε οποιοδήποτε ίδρυμα»  

Κλείνοντας όσο αφορά το κομμάτι των θετικών αλλαγών πολλοί από τους 

συνεντευξιαζόμενους ανέφεραν πως για πρώτη φορά θα μπει ένα δίκτυ ασφαλείας 

στις ιδιωτικές τεκνοθεσίες και θα προστατεύονται ουσιαστικά τα παιδιά που 

τεκνοθετούνται με αυτόν τον τρόπο. Συγκεκριμένα οι συνεντευξιαζόμενοι είπαν πως η 

διαδικασία που θα ακολουθεί ένας άνθρωπος για να αποκτήσει παιδί με ιδιωτική 

τεκνοθεσία θα είναι ακριβώς ίδια με τη διαδικασία που θα ακολουθήσει κάποιος άλλος 

που δε θα γίνει γονέας με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει δηλαδή ο ενδιαφερόμενος να 

καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ANYNET, να εγκριθούν και να 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των υποψήφιων γονέων. Παρόμοια 

πρακτική με την Ελλάδα ακολουθείται και στην Αμερική ως προς τις ιδιωτικές 

τεκνοθεσίες. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος κάνει την αίτησή του στην αρμόδια κοινωνική 

υπηρεσία κι αφού αποδειχθεί ότι είναι ψυχικά και σωματικά υγιείς και πως μπορεί να 

συντηρήσει οικονομικά το παιδί προχωράει στη διαδικασία παρακολούθησης των 

σεμιναρίων εκπαίδευσης γονέων (Adoption Network, 2019). Από την άλλη πλευρά 

υπάρχουν χώρες όπως η Αυστραλία, η Σουηδία κι η Δανία οι οποίες απαγορεύουν ρητά 

μέσα από τη νομοθεσία τους τις ιδιωτικές τεκνοθεσίες (Adoptchange, 2017). Ο 

(OHCHR, 2017) έχοντας εκφράσει τις ανησυχίες του για το αν οι ιδιωτικές τεκνοθεσίες 

διεξάγονται νόμιμα και αν αυτές γίνονται με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, 

προτείνει τα κράτη να θεσπίσουν αυστηρότερη νομοθεσία για τις ιδιωτικές τεκνοθεσίες 

ή ακόμα και να τις καταργήσουν. Επίσης προτείνει τα κράτη-μέλη της να καθιερώσουν 

μια ενιαία διαδικασία για την τεκνοθεσία η οποία να είναι ολιστική και να σέβεται όλο 

το φάσμα των δικαιωμάτων του παιδιού. 
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Από την άλλη πλευρά σύμφωνα με την πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων 

τα κενά κι οι αστοχίες του νόμου 4538/2018 αφορούν την απουσία ενός ενιαίου 

πρωτοκόλλου λειτουργίας των δομών, την ελλιπή εκπαίδευση των ειδικών που 

εμπλέκονται στην παιδική προστασία και την ελλιπή χρηματοδότηση της κοινωνικής 

πρόνοιας. 

Σχεδόν από όλους τους συνεντευξιαζόμενους έγινε ειδική μνεία στις επιπτώσεις 

που προκαλεί η απουσία ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας για τις ιδιωτικές και 

δημόσιες δομές. Οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως στη χώρα δεν υπάρχει ένα 

πλαίσιο που να θέτει προϋποθέσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία των δομών. 

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξαν οι ειδικοί η δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου θα 

θέσει συγκεκριμένες και πολύ αυστηρές προϋποθέσεις που αφορούν λειτουργία των 

δομών. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τον αριθμό του προσωπικού, τις ειδικότητες 

που πρέπει να έχει μια δομή για να λειτουργεί σωστά, το μέγιστο αριθμό των παιδιών 

που μπορεί να φιλοξενηθεί και το μοντέλο λειτουργίας της δομής. Όπως υποστήριξαν 

οι ειδικοί δεν υπάρχουν προϋποθέσεις με αποτέλεσμα η ποιότητα της παρεχόμενης 

φροντίδας να είναι ακατάλληλη και μη βοηθητική για τα παιδιά. Την παραπάνω 

αναγκαιότητα τεκμηριώνει το (Παιδικά Χωριά SOS, 2019) καθώς «υπάρχει άμεση 

ανάγκη για ενιαίο θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τις απαραίτητες ποιοτικές 

προδιαγραφές σε εθνικό επίπεδο, όπως τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού ανάλογα με τις 

επιμέρους πληθυσμιακές ανάγκες, το επίπεδο επιστημονικής κατάρτισής του, τον έλεγχο 

των εθελοντών, την κτιριακή επάρκεια, αλλά και τη γενικότερη παιδαγωγική λειτουργία». 

Στον αντίποδα οι διεθνείς οργανισμοί Παιδικά Χωριά SOS,  FICE και IFCO ανέπτυξαν 

ένα σχέδιο προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα της φροντίδας που παρέχουν οι 

δομές παιδικής προστασίας. Ανέπτυξαν λοιπόν το (Quality4Children, 2007) που 

προτείνει 18 βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία των δομών. Οι 

προϋποθέσεις αυτές αφορούν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την 

είσοδο, την παραμονή και την αποχώρηση του παιδιού από τη δομή, καθώς και το 

πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν οι δομές (αριθμός προσωπικού κι ειδικότητες, 

μοντέλο εργασίας, αριθμός παιδιών) . 

Ένα άλλο κενό που εντόπισαν οι ειδικοί στο Ν. 4538/2018 έχει να κάνει με την 

ελλιπή κρατική χρηματοδότηση. Αναλυτικότερα ανέφεραν πως η κρατική 

χρηματοδότηση ήταν ανέκαθεν περιορισμένη, καθώς τα απότοκα που παρείχε δε 

θεωρούνταν άμεσα για το κράτος. Η ελλιπής χρηματοδότηση καθιστά αδύνατη την 
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πρόσληψη του προσωπικού και την εφαρμογή κάποιου μοντέλου που να καλύπτει 

επαρκώς τις ανάγκες των παιδιών. Ακόμα οι συνεντευξιαζόμενοι υποστήριξαν πως δεν 

υπάρχει κάποια πρόβλεψη στο νέο νόμο ως προς τη χρηματοδότηση. Τη θέση αυτή 

τεκμηριώνει ο (Τσαγκαράκης, 2017, σσ. 135-165) καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης 

το κράτος πρόνοιας έχει συρρικνωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και κυριάρχησε η 

αντίληψη του περιορισμού της κρατικής παρέμβασης με τη μείωση της κρατικής 

χρηματοδότησης  για την πρόνοια. Σύμφωνα με τον ίδιο στην Ευρώπη η οικονομική 

κρίση έπληξε κυρίως την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την 

Ιρλανδία με αποτέλεσμα τα κράτη αυτά να μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες που 

αφορούν την πρόνοια.  

Τέλος ως προς τα κενά του Ν. 4538/2018 η πλειοψηφία των 

συνεντευξιαζόμενων ανέφερε πως υπάρχει σημαντική έλλειψη στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση του προσωπικού των δομών παιδικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα 

ανέφεραν πως ένα μεγάλο μειονέκτημα και πληγή στην παιδική προστασία αποτελεί η 

απουσία του ειδικού προσωπικού και κυρίως κοινωνικών λειτουργών και 

παιδοψυχολόγων.  Αυτή η έλλειψη λειτουργεί αρνητικά για το παιδί το οποίο έχει ζήσει 

δύσκολές καταστάσεις και καλείται να διαχειριστεί μόνο του την απομάκρυνσή από 

την οικογένειά του. Για το βρετανικό σύστημα παιδικής προστασίας η εκπαίδευση των 

κοινωνικών λειτουργών είναι υψίστης σημασίας. Για αυτό το λόγο για να μπορεί 

κάποιος να εργαστεί στις υπηρεσίες αναδοχής πρέπει πρώτα να λάβει εξάμηνη 

εκπαίδευση η οποία έχει ισχύ για τρία χρόνια (www.gov.uk, 2014). Στην Αμερική οι 

κοινωνικοί λειτουργοί που επιθυμούν να εργαστούν στην παιδική προστασία είναι 

απαραίτητο να έχουν πάρει την ανάλογη κατεύθυνση στις προπτυχιακές ή στις 

μεταπτυχιακές σπουδές τους (Louie, 2020). Ενώ σύμφωνα με το (N.A.S.W., 2013) για 

να είναι πετυχημένες οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίο οι κοινωνικοί λειτουργοί να έχουν 

ειδική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν το νόμο, τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται 

σε διεθνές επίπεδο καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ανταποκριθούν στις 

ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των παιδιών περιορίζοντας το τραύμα. 

Στον δεύτερο άξονα οι συνεντευξιαζόμενοι ανέλυσαν το προφίλ των παιδιών 

και των οικογενειών τους, το μοντέλο παρέμβασης που χρησιμοποιούν και τη 

συνεργασία που έχουν ως δομή με τους φυσικούς γονείς των παιδιών. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων υποστήριξε πως τα παιδιά που υπάρχουν στις 
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δομές τους είναι ως επί τω πλείστων κακοποιημένα ή/και παραμελημένα από τους 

βιολογικούς γονείς. Ως προς τον τύπο της κακοποίησης, οι ειδικοί ανέφεραν ότι κυρίως 

συναντούν σωματική κακοποίηση και παραμέληση, ενώ σπάνια σεξουαλική 

κακοποίηση. Ακόμα αρκετοί συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως οι γονείς σε πολλές 

περιπτώσεις είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ή αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής 

υγείας. Επιπλέον στην οικογένεια υπάρχει οικονομική ένδεια και ταυτόχρονα οι γονείς 

έχουν πολλά παιδιά που δε μπορούν να τα συντηρήσουν. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι 

ειδικοί ανέφεραν πως υπάρχει θάνατος γονέα. Την παραπάνω θέση τεκμηριώνει ο 

(Browne, 2009) καθώς μέσα από μια έρευνα που διεξήγαγε τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως στην Ευρώπη το 92% των παιδιών που έχουν απομακρυνθεί από τους γονείς τους 

γιατί έχουν κακοποιηθεί και παραμεληθεί. Η (Nanou, 2011) έρχεται να συμπληρώσει 

τη θέση αυτή καθώς όπως υποστηρίζει τα παιδιά που δέχονται την προνοιακή φροντίδα 

πέρα από το γεγονός ότι έχουν κακοποιηθεί συνήθως «μεταφέρονται σε ιδρύματα 

παιδικής προστασίας εξαιτίας της εγκατάλειψης, των πολλαπλών κοινωνικό-

οικονομικών προβλημάτων καθώς και προβλημάτων ψυχικής υγείας που 

αντιμετωπίζουν οι βιολογικοί τους γονείς». Τέλος η (Csáky, 2009) τεκμηριώνει τη θέση 

αυτή καθώς τα αποτελέσματα της έρευνάς της έδειξαν πως στο 80% των περιπτώσεων 

που υπάρχει θάνατος του γονέα ο άλλος γονέας θα μπορούσε να αναλάβει τη φροντίδα 

του παιδιού αν είχε την κατάλληλη στήριξη. 

Στο ίδιο άξονα αναφορικά με το μοντέλο που χρησιμοποιεί η κάθε δομή 

αρκετοί συμμετέχοντες ανέφεραν πως χρησιμοποιούν το παιδοκεντρικό μοντέλο για να 

καλύψουν τις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών και για να έχει η παρέμβασή τους 

καλύτερα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί  συμμετέχοντες ανέφεραν πως 

δε χρησιμοποιούν κάποιο μοντέλο καθώς δεδομένων των συνθηκών είναι αδύνατο να 

συμβεί αυτό. Οι συνθήκες αυτές σχετίζονται άμεσα με την υποστελέχωση, την έλλειψη 

ειδικευμένου προσωπικού, την υποχρηματοδότηση και την ανομοιογένεια που υπάρχει 

στον αριθμό των παιδιών σε σχέση με τον αριθμό του προσωπικού. Σύμφωνα με τους 

(Goodman, Anderson, & Cheung, 2008, σσ. 22-25) σε παγκόσμια κλίμακα για την 

παιδική προστασία χρησιμοποιούνται τρία μοντέλα φροντίδας. Το πρώτο είναι το 

μοντέλο προστασίας των παιδιών. Το μοντέλο αυτό εστιάζει στην ασφάλεια των 

παιδιών και των οικογενειών που βρίσκονται σε κίνδυνο και χρησιμοποιείται κυρίως 

στις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Το δεύτερο μοντέλο είναι αυτό της  οικογενειακής 

υπηρεσίας το οποίο στοχεύει στη μείωση του στιγματισμού και στη διατήρηση της 
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οικογένειας. Το μοντέλο της οικογενειακής υπηρεσίας είναι το πιο διαδεδομένο και 

χώρες που το χρησιμοποιούν είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Το τρίτο μοντέλο είναι το 

μοντέλο φροντίδας της κοινότητας. Σε αυτό το μοντέλο τα παιδιά δίνονται για αναδοχή 

ή τεκνοθεσία σε συγγενείς τους και μένουν μέσα στην κοινότητά τους. Το μοντέλο 

αυτό χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αυτοχθόνων όπως οι Μαορί στη Νέα Ζηλανδία 

και οι Αβορίγινες στην Αυστραλία. Πέρα όμως από αυτά τα μοντέλα, τα τελευταία 20 

χρόνια χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως η Δανία εφαρμόζουν ένα διαφορετικό 

μοντέλο παιδικής προστασίας. Μέσα από το μοντέλο που χρησιμοποιούν στοχεύουν 

στην ουσιαστική αποιδρυματοποίηση με την παροχή εναλλακτικής ιδρυματικής 

φροντίδας και τη φιλοξενία των παιδιών σε μικρές δομές που προσομοιάζουν το σπίτι, 

καθώς επίσης και με την σημαντική προώθηση της αναδοχής (Παιδικά Χωριά SOS, 

2019). Αυτό το μοντέλο προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν κι άλλες χώρες όπως η 

Βουλγαρία κι η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η (European Union, 2013) έχοντας καταλάβει τις 

επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης στα παιδιά και στην κοινωνία έχει στρέψει το 

προσανατολισμό της στη δημιουργία και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 

εναλλακτικής φροντίδας. Για αυτό το λόγο έχει καλέσει τα κράτη της να αξιοποιήσουν 

το πρόγραμμα (European Structural and Investment Funds (ESIF), 2013) το οποίο 

χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της εναλλακτικής φροντίδας. 

Αναφορικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία των βιολογικών γονέων 

με τη δομή οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως η δομή τους 

συνεργάζεται με τους γονείς των παιδιών σε συμβουλευτικό κι ενημερωτικό επίπεδο. 

Επίσης μερικοί συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πως υπάρχει συνεργασία με τους γονείς 

μόνο κατά το διάστημα εισαγωγής του παιδιού στη δομή και στη συνέχεια οι γονείς 

παύουν να ρωτούν για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τη (Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, 1989) και ειδικότερα μέσα από το άρθρο 9 «είναι αναφαίρετο δικαίωμα 

του παιδιού να μπορεί να επικοινωνεί με τη βιολογική του οικογένεια ακόμα κι αν έχει 

απομακρυνθεί από αυτήν επειδή κακοποιούνταν». H ενθάρρυνση της συστηματικής 

επικοινωνίας του παιδιού με τη βιολογική του οικογένεια έχει εντατικοποιηθεί την 

τελευταία 20ετία, καθώς τα προηγούμενα χρόνια θεωρείτο πως η επικοινωνία είχε 

αρνητικές επιπτώσεις στο παιδί και στη περίπτωση της τεκνοθεσίας δεν 

προστατεύονταν το απόρρητο του παιδιού (Quinton, Rushton, Dance, & Mayers , 

1997). Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν υπάρξει μελέτες για την επικοινωνία με το 

παιδί. Η αναγκαιότητα της επικοινωνίας έγκειται στο γεγονός ότι «το παιδί διατηρεί την 
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αίσθηση της ταυτότητάς του και συμφιλιώνεται με αυτό που του συμβαίνει» (ΑΝΥΝΕΤ, 

2019). Επίσης μέσα από την επικοινωνία ενισχύεται η ψυχική ευημερία του παιδιού, 

κάτι που αποδείχθηκε από τη μελέτη των (Cantos, Gries, & Slis, 1997) τα 

αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι τα παιδιά που διατηρούν συχνή επαφή με τη 

φυσική τους οικογένεια προσαρμόζονται ευκολότερα στη νέα συνθήκη. Από την άλλη 

πλευρά όμως η επικοινωνία του παιδιού με τη φυσική του οικογένεια ενδέχεται να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις για το ίδιο (Taplin, 2005). Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που 

ο φυσικός γονέας είναι αρνητικός με την αναδοχή του παιδιού και κάνει ενέργειες που 

την παρεμποδίζουν (Quinton, Rushton, Dance, & Mayers , 1997). Ακόμα η επικοινωνία 

μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για το παιδί όταν ο γονέας αντιμετωπίζει σοβαρές 

ψυχικές ασθένειες ή όταν το παιδί έχει δεχθεί έντονη κακοποίηση από αυτόν (Farmer, 

Moyers, & Lipscombe, 2004). Παράλληλα ενδέχεται οι ανάδοχοι γονείς να 

δυσκολεύονται να διαχειριστούν την επικοινωνία του παιδιού με τη φυσική του 

οικογένεια κρατώντας έτσι μια αρνητική στάση η οποία προκαλεί συναισθηματική 

δυσφορία στο παιδί που από τη μια μπορεί να θέλει να δει τους φυσικούς του γονείς 

αλλά από την άλλη κατανοεί τη στάση των ανάδοχων γονέων του (Neil & Howe, 2004). 

Στον άξονα που θα ακολουθήσει το ενδιαφέρον εστιάζεται στη λειτουργικότητα 

και τις πρακτικές των επαγγελματιών στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των 

υπηρεσιών παιδικής προστασίας καθώς και τις ανάγκες που επιτυγχάνουν να 

καλύψουν μέσω αυτής. Οι υπηρεσίες που συνεργάζεται μια δομή μπορεί να είναι 

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Οι επαγγελματίες επιβεβαιώνουν την προσφορά της συνεργασίας, 

αναφέροντας πως η προαναφερθείσα συμβάλει στην επίλυση των δυσκολιών που 

ανακύπτουν. Πολλοί από τους επαγγελματίες υποστήριξαν τη θέση,  πως η συνεργασία 

με άλλους φορείς αποτελεί απαραίτητο μέσο για την περάτωση των βημάτων-

διαδικασίας των αιτούντων θετών αναδόχων γονέων. Σε παρόμοια επίπεδα 

σημαντικότητας υποστηρίχθηκε η άποψη περί καθοδήγησης- εκμάθησης, περιήγησης 

συστήματος μεταξύ των ειδικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ταιριάσματος, 

καθοδήγησης των υποψηφίων,  ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών, 

νομικών ζητημάτων καθώς και στην ανάπτυξη κάθε αναγκαίου βήματος προς την 

υποστήριξη των παιδιών. Αξιόλογη αναφορά αποτέλεσε επίσης η παραγωγή 

εκπαιδευτικού έργου μέσω της συνεργασίας από επιλεγμένους ειδικούς, με δέκτες 

αυτών των προγραμμάτων τους υποψηφίους θετούς και αναδόχους γονείς. 

Συμπληρωματικά με όλα τα παραπάνω οι πρακτικές που προσφέρουν οι υπηρεσίες 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

κυμαίνονται σε επίπεδα στήριξης, κοινωνικής αποκατάστασης προστασίας από 

ενδεχόμενο κοινωνικό αποκλεισμό, διακρίσεις κατά την παραμονή των παιδιών αλλά 

και την υποστήριξη και διατήρηση οικογενειακών δεσμών στις περιπτώσεις που αυτό 

καθίσταται εφικτό (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, 2019). Πιο 

συγκεκριμένα οι φορείς που ασχολούνται με την παιδική προστασία καλούνται να 

συνεργάζονται διεπιστημονικά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι ίδιοι πρέπει να 

βρίσκονται σε πλήρη ενημέρωση με νέες καινοτομίες και εργαλεία και να ακολουθούν 

την σύγχρονη εξέλιξη με μοναδικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.  

Ακόμη με αφορμή το νόμο Ν.4538/2018 σημαντικό ρόλο στις υπηρεσίες διαδραματίζει 

η συμβολή τους στην προώθηση των θεσμών αναδοχή, τεκνοθεσία και στην 

αποκατάσταση της οικογενειακής θαλπωρής. Ιδιαίτερη καινοτομία αποτελεί η 

επιμόρφωση υποψηφίων θετών γονέων από εξειδικευμένες ομάδες επιστημόνων 

(ΦΕΚ4538, 2018). Σύμφωνα με τους (Fisher & Kim, 2007) «η σταθερότητα στην 

αναδοχή και η καλή εκπαίδευση των ανάδοχων γονέων μειώνει σημαντικά τις 

αντιστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας και συνεισφέρει στη δημιουργία επίσης 

σταθερών δεσμών με το προσχολικό περιβάλλον». Στο Ηνωμένο Βασίλειο την 

εκπαίδευση των θετών και των αναδόχων γονέων αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες 

αναδοχής και τεκνοθεσίας βοηθώντας τους γονείς να προετοιμαστούν για το νέο τους 

ρόλο, καθώς επίσης και για τις ανάγκες των παιδιών όπως είναι η ανάγκη επαφής του 

παιδιού με τη φυσική του οικογένεια (www.gov.uk, 2014).Οποιαδήποτε επαφή μεταξύ 

των φορέων στοχεύει στην εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με 

μοναδικό γνώμονα την παιδική προστασία (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης). 

Για την επιτυχή-ποιοτική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών παιδικής 

προστασίας καθώς και την εύλογη περάτωση των περιπτώσεων που ανακύπτουν 

σημαντικός παράγοντας αποτελεί η στελέχωση των δομών. Η πλειονότητα των 

συνεντευξιαζόμενων αναφέρθηκαν σε δυσκολία ανταπόκρισης τους στα περιστατικά, 

στην έλλειψη ειδικού προσωπικού, στην μη διαθεσιμότητα σε υπηρεσίες και συνολικά 

στην ανησυχία τους για την ποιότητα που τελικώς προσφέρεται στους 

ενδιαφερόμενους δέκτες των υπηρεσιών. Πολλοί επαγγελματίες ωστόσο ήταν εκείνοι 

που έκαναν λόγο στην σταθερότητα του προσωπικού και στην επιρροή που ασκεί στην 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το 

(Χαμόγελο του Παιδιού, 2009) οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά 

προχώρησαν σε αυτοαξιολόγηση που αφορούσε το βαθμό επάρκειας  σε σχέση με την 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

οργάνωση και τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους. Σύμφωνα με την εκτίμηση οι 

ανεπάρκειες εντοπίζονται στην έλλειψη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, στην 

ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό και στο ελλιπές 

θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα διαπιστώνεται αρχικά ότι οι 

υπηρεσίες φαίνονται σημαντικά υποστελεχωμένες στα διάφορα επίπεδα εργασίας 

προσωπικού. Στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται κι οι απαντήσεις που δόθηκαν ως προς τα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας κι οργάνωσης λόγου χάρη στα προγράμματα εκπαίδευσης 

των επαγγελματιών, στη χρηματοδότηση και στο θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα  

σύμφωνα με τα (Παιδικά Χωριά SOS, 2019)σε έρευνα αυτό-αξιολόγησης των 

Υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκε περίπου το 30% των παιδιών που είναι δέκτες της 

κρατικής προστασίας θα μπορούσαν να παραμείνουν με τους βιολογικούς γονείς. Όπως 

τονίζει η παραπάνω έρευνα είναι πολύ σημαντικό κι αναγκαίο να υπάρχουν οι σωστές 

θεσμικές  αποφάσεις με επίκεντρο το ευ-ζην των παιδιών καθώς «όσο η πολιτεία δεν 

αντιλαμβάνεται ότι και αυτά τα παιδιά αφορούν το μέλλον της χώρας, θα τα βρίσκει 

μπροστά της. 

Στον άξονα που θα ακολουθήσει το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί στους 

λόγους που ένα παιδί καταλήγει στις δομές παιδικής προστασίας ,καθώς και στα 

χαρακτηριστικά  των γονέων που παρουσιάζουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Οι 

επαγγελματίες που εργάζονται στα πλαίσια παιδικής προστασίας ανέφεραν πως 

σημαντική επιρροή στην προσέλευση των παιδιών στις δομές αποτελούν περιπτώσεις 

ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, ανύπαντρης μητέρας, χαμηλού ηλικιακού ορίου ενώ 

υπογράμμισαν περιπτώσεις χρηστών ουσιών, θεμάτων ψυχικής-σωματικής υγείας, 

αρνητικών βιωμάτων ως παιδιά, οικονομικών δυσκολιών. Πολλοί λοιπόν φαίνεται να 

είναι οι παράγοντες εκείνοι που μπορεί να επηρεάσουν τους γονείς και να τους 

οδηγήσουν σε ανάρμοστες συμπεριφορές έναντι των παιδιών τους. Από την παρακάτω 

έρευνα τεκμηριώνεται πως γονείς που αναπαραγάγουν παρόμοιες συμπεριφορές 

συνήθως χαρακτηρίζονται από προβλήματα διανοητικής κατάστασης. Επιπλέον 

πιθανόν να παρουσιάζουν ανεπάρκεια στο γονικό τους ρόλο(δεν μπορούν να 

αντιληφθούν το ανώριμο της ηλικίας των παιδιών) καθώς κι αντιστροφή ρόλου γονέων- 

παιδιών (γονείς που προσδοκάν από τα παιδιά τους να τους δείξουν αγάπη-κατανόηση 

με σκοπό την προσωπική τους ανάγκη για ικανοποίηση). Ακόμη χαρακτηρίζονται από  

χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα αλκοολισμού και οικονομικές δυσκολίες οι οποίες 

εντείνουν την αναπαραγωγή βίαιων συμπεριφορών. Άτομα που έχουν βιώσει βία ως 
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παιδιά συχνά αναπαραγάγουν το ίδιο πρότυπο ως γονείς (Παπαπαναγιώτου, Χρυσικού, 

& Παπαδακάκη, 2017)καθώς και γονείς με χαμηλό ηλικιακό όριο χωρίς σταθερό 

χρηματικό εισόδημα ,με ψυχικές-κοινωνικές δυσκολίες , με χαλαρούς οικογενειακούς 

δεσμούς, κοινωνικά απομονωμένοι χωρίς υποστήριξη συχνά αντιμετωπίζουν  

καταθλιπτικά και κοινωνικά συμπτώματα απομόνωσης ενώ συχνά παρουσιάζουν 

επιθετικές συμπεριφορές στα παιδιά τους (Psychopedia, 2021). Τα βιώματα 

κακοποίησης στις διάφορες ηλικίες επηρεάζουν την ανάπτυξη αρνητικών 

συμπτωμάτων στην ενήλικη ζωή του ατόμου (KETHEA, 2020). Σύμφωνα πάλι με την 

ίδια πηγή ως τραύμα ορίζεται η προσπάθεια του εκάστοτε οργανισμού να καταπραΰνει-

διαχειριστεί τα δυσάρεστα βιώματα του. Η κακοποίηση μπορεί να οφείλεται για την 

εμφάνιση διαφόρων προβλημάτων υγείας, προβλημάτων στον εγκέφαλο, στο νευρικό 

σύστημα του παιδιού, δυσκολιών ανταπόκρισης σε καθημερινές ανάγκες, καθώς 

επίσης μπορεί να αποτελέσει και αιτία αυτοτραυματισμού ή απόπειρας αυτοκτονίας 

του ατόμου (ELIZA).Σε αρμονία με όλα τα παραπάνω και με βάση την θεώρηση της 

κοινωνιολογικής φαντασίας για να μπορεί να επιτευχθεί η κατανόηση ενός προσωπικού 

βιώματος πρέπει πρώτα να μεταφερθεί στο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο που 

αναπαράχθηκε (Hughes & Kroehler, 2014). 

    Ο περιορισμός των φαινομένων-περιστατικών κακοποίησης και κατά 

συνέπεια περιπτώσεων ιδρυματοποίησης  μπορεί να επιτευχθεί μέσω των μέτρων 

πρόληψης στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι επαγγελματίες υγείας ενισχύουν 

από την πλευρά τους την σημασία αυτής μέσω από το καθημερινό τους έργο, 

υποστηρίζοντας το συνδυαστικά με την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της 

τεκνοθεσίας. Πολλοί επαγγελματίες αναφέρθηκαν στην παραπάνω άποψη, 

υποστηρίζοντας πως τα σημαντικότερα επίπεδα πρόληψης είναι εκείνα της ενίσχυσης 

της οικογένειας που βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, τις οργανωμένες 

κινητοποιήσεις για ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο ενώ καθοριστικής σημασίας 

ανέφεραν την πρόληψη στον τομέα της εκπαίδευσης. Η Πρόληψη συνεπάγεται με 

«όλες εκείνες τις δραστηριότητες που σκοπό έχουν να προστατεύσουν το παιδί από 

πιθανούς ή πραγματικούς παράγοντες που απειλούν την υγεία του σωματική και ψυχική 

και από τις βλαβερές συνέπειές τους». Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις μορφές 

πρόληψης, η Πρωτογενής, η δευτερογενής και η τριτογενής. Η πρωτογενής 

περιλαμβάνει προγράμματα βελτίωσης συνθηκών καθώς και εκμάθηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων, ευαισθητοποίηση του πληθυσμού μέσω αυτών με σκοπό την απαλοιφή 
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αρνητικών πρακτικών που ενισχύουν τις περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης. 

Δευτερογενής πρόληψη αποτελεί η προσπάθεια εντοπισμού ευάλωτων ομάδων με 

κλίσεις σε συμπεριφορές κακοποίησης και την αποτροπή, αποφυγή αναπαραγωγής 

τέτοιων πρακτικών ενισχύοντας την παιδική προστασία και την υποστήριξη του 

δεσμού της οικογένειας. Η τριτογενής πρόληψη περιλαμβάνει περιπτώσεις παιδιών που 

έχουν βιώσει κακοποιητικές συμπεριφορές. Κινητήριος στόχος της αποτελεί η 

υποστήριξη πρωταρχικά των παιδιών και κατά συνέπεια η υποστήριξη συνολικά όλων 

των μελών της οικογενείας καθώς και ο τερματισμός της βίας σε αυτήν (Γεωργοπούλου 

& Στάικου, 2015, σ. 60).Η διαδικασία της πρόληψης μπορεί να λάβει χώρο αφού 

παρουσιαστεί κάποιο δείγμα κακοποιητικών συμπεριφορών ή και πριν την ανάπτυξη 

του. Ένα σχετικό πρόγραμμα που έλαβε χώρα στην Αυστραλία και παρείχε 

πολυεπίπεδη προληπτική μορφή είναι το Πρόγραμμα Θετικού Γονεϊκού Ρόλου.  

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και 

επαγγελματικής υποστήριξης σε συγκεκριμένες οικογένειες που το έχουν ανάγκη και 

χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις του (Triple-P, 2008) επιδιώκουν τη 

βελτίωση του επιπέδου ευζωίας των παιδιών, τη διαχείριση συμπεριφορών, την 

εκμάθηση κανόνων με σκοπό την οριοθέτηση των μελών της οικογένειας, την ενίσχυση 

της θετικής συμπεριφοράς αυτών. Η εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος έχει 

λάβει χώρο σε διάφορες κράτη όπως Κίνα (Χονγκ Κονγκ), τη Γερμανία, τη Νέα 

Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και τα αποτελέσματα του είναι εμφανή, αφού βελτιώνει τις τεχνικές 

διαχείρισης στην οικογένεια, ενισχύει το αίσθημα της γονικής εμπιστοσύνης σε σχέση 

με την ανατροφή των παιδιών καθώς και τις συμπεριφορές υγείας και την 

επιθετικότητα (Organization, 2006). 

             Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στη πέμπτη θεματική ενότητα, στην οποία γί-

νεται λόγος για τις προτάσεις των επαγγελματιών ώστε να επέλθει η βελτίωση του συ-

στήματος της παιδικής προστασίας με υπέρτατο στόχο το συμφέρον των παιδιών. Κα-

θοριστικό ρόλο παίζουν οι προτάσεις των ειδικών για τη βελτίωση της παιδικής προ-

στασίας και για τη καλύτερη λειτουργία των δομών.   

Η συγκεκριμένη μελέτη τεκμηριώνει πως υπάρχει άμεση ανάγκη για εξειδικευ-

μένο και περισσότερο προσωπικό στις υπηρεσίες, καθώς επιβεβαιώθηκε ουκ λίγες 
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φορές πως το προσωπικό που εργάζεται στις δομές αδυνατεί να αντιμετωπίσει το με-

γάλο ποσοστό περιστατικών που αφορούν κακοποιημένα παιδιά λόγω αφενός της έλ-

λειψης των ειδικών και αφετέρου λόγω του ανειδίκευτου προσωπικού. Επομένως, σε 

συνάρτηση με τα προηγούμενα πολλά από τα περιστατικά χρήζουν άμεσης κατάλληλης 

αντιμετώπισης, πράγμα που δεν πραγματοποιείται στο μέγιστο βαθμό καθώς οι δομές 

δεν είναι εξ ολοκλήρου στελεχωμένες με το κατάλληλο προσωπικό. Επιπροσθέτως, τα 

αποτελέσματα της μελέτης αυτής τεκμηριώνουν ότι είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές 

στην εκπαίδευση προς τους επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με τη προστασία 

των παιδιών ώστε να γνωρίζουν πως θα ανταποκριθούν κατάλληλα σε περιστατικά κα-

κοποίησης, διαχείρισης της κακοποίησης κ.λπ. Σύμφωνα με τον Greenblatt οι εργαζό-

μενοι είναι απαραίτητο να είναι επαρκώς καταρτισμένοι σε θέματα που σχετίζονται 

με τις τεχνικές και μεθόδους μέσα από τα οποία θα παρέχουν στήριξη στα παιδιά που 

βρίσκονται υπό την κρατική προστασία. Αυτό σημαίνει τη συνεχή εκπαίδευση των κοι-

νωνικών λειτουργών. Οι επαγγελματίες που βρίσκονται στο χώρο της παιδικής προ-

στασίας είναι απαραίτητο να συμμετέχουν συστηματικά σε σεμινάρια, ομιλίες ή οποια-

δήποτε άλλη μορφή εκπαίδευσης που να μαθαίνουν σύγχρονες κι αποτελεσματικές 

πρακτικές για την μείωση του τραύματος στα παιδιά αυτά (Hasenecz, 2009). 

Η ελλιπής στελέχωση τόσο των δημόσιων,  όσο και των  ιδιωτικών ιδρυμάτων  

παιδικής προστασίας της χώρας έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του προβλήματος 

και τη δυσκολία της σωστής αντιμετώπισης των περιστατικών κακοποίησης στις υπη-

ρεσίες (Συνήγορος του Παιδιού, 2015).  Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λει-

τουργών Ελλάδος, η  τοπική αυτοδιοίκηση σε μεγάλο βαθμό δεν πραγματοποιεί τη σύ-

σταση και την πλήρη στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι εισαγ-

γελικές εντολές για διενέργεια έρευνας συνθηκών διαβίωσης  ανηλίκου να διαβιβάζο-

νται σε υποστελεχωμένες ή ακόμη και ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες 

(SocialPolicy, 2018). 

Η παρούσα έρευνα τεκμηριώνει την ανάγκη για ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των 

δομών, ώστε να υπάρχει για όλες τις υπηρεσίες μια κοινή γραμμή πρακτικής εφαρμο-

γής, ένα ενιαίο παιδαγωγικό πλαίσιο,  ακολουθώντας  ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο 

λειτουργίας. Επιπροσθέτως, γίνεται η τεκμηρίωση ενός ενιαίου Πρωτοκόλλου διε-

ρεύνησης, το οποίο θα βοηθήσει τη κάθε υπηρεσία ξεχωριστά καθώς θα προσδιορίζει 

τις απαραίτητες κινήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούν οι φορείς που ασχολούνται 
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με τη παιδική προστασία. Η αδυναμία ύπαρξης ενός ενιαίου πλαισίου και προδια-

γραφών λειτουργίας είναι ένας από τους κύριους λόγους που το κομμάτι της παιδικής 

προστασίας στην Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα 

(Συνήγορος του Παιδιού, 2015). Σύμφωνα με τον  κ. Πρωτόπαπα, γενικό διευθυντή 

των Παιδικών Χωριών SOS και τον κ. Σιφνιό, διευθυντής συνηγορίας του οργανισμού, 

η λειτουργία πολλών δομών προστασίας παιδιών στην Ελλάδα πραγματοποιείται χωρίς 

πιστοποίηση και χωρίς υποχρεωτικά μέτρα σωστής λειτουργίας, ενώ οι δομές υποφέ-

ρουν από υποστελέχωση όσον αφορά το επιστημονικό προσωπικό. Σε εθνικό επίπεδο 

είναι αναγκαία η θέσπιση ενιαίου πλαισίου που να διασφαλίζει συγκεκριμένες προδια-

γραφές στις δομές, σχετικά με τον αριθμό του προσωπικού αναλόγως τον αριθμό των 

παιδιών που φιλοξενούνται, το επίπεδο της επιστημονικής κατάρτισης που έχει το προ-

σωπικό, τη διεπιστημονικότητα των ομάδων, για το αν κτιριακά είναι επαρκές ένα κέ-

ντρο αλλά και για την λειτουργία του και τις δραστηριότητες των παιδιών 

(Μπρέγιαννη, 2020). 

          Η έκτη θεματική ενότητα της έρευνας επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της ιδρυ-

ματοποίησης στα παιδιά και η άποψη των ειδικών για την αναδοχή και την τεκνοθεσία. 

Η συγκεκριμένη μελέτη τεκμηριώνει πως τα παιδιά που φιλοξενούνται σε κέντρα παι-

δικής προστασίας έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη γνωστική, όσο και τη ψυ-

χική τους λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι υπο-

στήριξαν ότι είναι ύψιστης σημασίας το οικογενειακό πρότυπο για την ανάπτυξη του 

παιδιού, ώστε να εμφυσήσει όλα αυτά τα θετικά ερεθίσματα που έχει ανάγκη ένα παιδί. 

Η ιδρυματική φροντίδα αποτελεί μια οργανωμένη, απρόσωπη δόμηση λειτουργιών δια-

βίωσης για τα παιδιά, μια καθημερινή αυστηρή ρουτίνα (π.χ. τα παιδιά κοιμούνται, 

τρώνε και πλένονται στον ίδιο χρόνο) και μια επαγγελματική σχέση μεταξύ παιδιών 

και προσωπικού, παρά μια γονική σχέση. Παιδιά που διαμένουν σε τέτοια περιβάλλο-

ντα, χωρίς γονέα, για περισσότερο από τρεις μήνες θεωρούνται ιδρυματοποιημένα παι-

διά. Βαθμιαία τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει και ζουν σε ιδρύματα φαίνεται να πα-

ρουσιάζουν ,τις περισσότερες φορές, σοβαρές γνωστικές καθυστερήσεις, σε  αντίθεση 

με αυτά που λαμβάνουν την οικογενειακή θαλπωρή, ανάδοχη φροντίδα. Ο μεγάλος 

αριθμός παιδιών που διαβιούν σε αυτά τα πλαίσια φαίνεται να είναι ένας παράγοντας 

που συμβάλλει σε αυτό το ελλιπές αποτέλεσμα στην προσωπικότητα του παιδιού. Υ-

ψίστης σημασίας αποτελεί και η επιρροή που ασκεί η διαμονή το παιδιών στα ιδρυμα-

τικά πλαίσια σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο (Browne, 2009). Σύμφωνα με έρευνες 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

που έχουν υλοποιηθεί, τα παιδιά που φιλοξενούνται σε κέντρα παιδικής προστασίας 

παρουσιάζουν μια πληθώρα αρνητικές επιπτώσεις ως προς την γνωστική και την κοι-

νωνικό συναισθηματική τους ανάπτυξη. Τα παιδιά έχουν σημαντικές  δυσκολίες στην 

προσοχή, καθυστέρηση της γλωσσικής ανάπτυξης,  δυσκολίες στις εκτελεστικές λει-

τουργίες, νοητική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η κλίμακα νοημοσύνης τους να φτάνει 

έως και είκοσι μονάδες χαμηλότερα από τα παιδιά που ζουν σε ένα οικογενειακό περι-

βάλλον. Όσον αφορά την κοινωνικό συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, παρατη-

ρείται να έχουν κάποια υπερκινητική, αντικοινωνική, συχνά βίαιη συμπεριφορά, φτωχή 

ποιότητα σχέσης με τους συνομήλικους τους, συμπεριφορά απόσυρσης, άγχος, κατά-

θλιψη, δυσκολίες συναισθηματικής ρύθμισης (Μπάμπαλου, 2020).  

Η συγκεκριμένη μελέτη τεκμηριώνει πως μεγάλο κομμάτι του δείγματός μας, 

υποστηρίζει τη σημαντικότητα και τη θετική συνεισφορά που έχει αυτός ο θεσμός 

της τεκνοθεσίας για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Τέλος, οι ειδικοί υποστήριξαν και 

τον θεσμό της αναδοχής, αφού προσφέρει μια σειρά από οφέλη όσον αφορά το συμ-

φέρον του παιδιού.  Αρχικά, επιτυγχάνεται η αποιδρυματοποίηση, άλλο ένα σημα-

ντικό όφελος της αναδοχής είναι η προσωπική ανάπτυξη του παιδιού, η στήριξή του 

για όσο χρειαστεί ώστε να επιστρέψει πάλι στη φυσική του οικογένεια και συνάμα 

δίνει στα παιδιά την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια οικογένεια, παρέχοντάς τους την 

ασφάλεια και τη σταθερότητα. 

Εφόσον κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση ενός παιδιού από τους φυσικούς γο-

νείς του, τότε το επόμενο βήμα που θα συμβάλλει στη βελτίωση του συστήματος οικο-

γενειακής φροντίδας είναι η ενίσχυση της αναδοχής και της τεκνοθεσίας από κάποιο 

συγγενικό πρόσωπο. Τα παιδιά χρειάζονται να ζούνε σε ένα σταθερό οικογενειακό 

πλαίσιο (Jensen, et al., 1997). Η πολιτική των ιδρυμάτων, όσον αφορά την αναδοχή και 

την υιοθεσία, δεν είναι ομοιογενής.  Επομένως, η δυνατότητα που θα έχει ένα παιδί να 

δοθεί για αναδοχή ή να επιστρέψει πάλι στην οικογένειά του-  ακόμα και η δυνατότητα 

να επικοινωνεί μαζί της ή με άλλα συγγενικά του πρόσωπα, υπόκειται στη γραμμή πο-

λιτικής που ακολουθεί το ίδρυμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί (Συνήγορος του Παιδιού, 

2015). Ο θεσμός της τεκνοθεσίας επιλύει ένα σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την 

ανατροφή των παιδιών στο πλαίσιο του ιδρυματισμού, ύστερα από μελέτες τα ¾ σχε-

δόν των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανά-
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πτυξη βασικών δεξιοτήτων οργάνωσης, δυσκολίες στην ανάπτυξη σταθερών και μα-

κρόχρονων σχέσεων (ANYNET, 2019). Ο θεσμός της αναδοχής έχει ως βασικό στόχο 

να προσφέρει στο παιδί εξατομικευμένη φροντίδα και οικογενειακή ζωή, όπου είναι 

πιο φυσιολογική και ανθρώπινη από την ιδρυματική φιλοξενία, εφόσον οι βιολογικοί 

γονείς του αδυνατούν να του τις προσφέρουν (Χατζόγλου, 2017, σ. 6). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μέσα από το θεωρητικό κι ερευνητικό μέρος της μελέτης προκύπτουν δυνατά 

και αδύνατα σημεία. Αρχικά ο ν.4538/2018 είναι εκσυγχρονιστικός με καινοτομίες που 

αφορούν στην εκπαίδευση των υποψήφιων γονέων και των ειδικών, την απλούστευση 

της διαδικασίας κι άρα την ταχύτερη κι ασφαλέστερη περάτωση και τοποθέτηση των 

παιδιών σε ανάδοχες και θετές οικογένειες μέσα από την  χαρτογράφηση των παιδιών 

που φιλοξενούνται στα κέντρα παιδικής προστασίας της χώρας. Ταυτοχρόνως μέσα 

από νόμο αυτό θεσπίζονται αυστηρά κριτήρια για τη διαφάνεια στις ιδιωτικές 

τεκνοθεσίες προστατεύοντας με ουσιαστικό τρόπο τα παιδιά. Η δημιουργία της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα ταιριάσματα (ΑΝΥΝΕΤ) η οποία διανύει τα 

προκαταρκτικά της βήματα είναι μια καινοτομία παρόλες τις δυσκολίες που οφείλονται 

στην απουσία φίλτρων ώστε περισσότερα ταιριάσματα αν είναι πραγματοποιήσιμα.  

Από την άλλη μια σειρά από αδύνατα σημεία και εμπόδια αναδύονται. Από την 

μια η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση, η απουσία προσωπικού όλων των 

ειδικοτήτων, η περιορισμένη κατάρτιση και επιμόρφωση αυτών και από την άλλη η 

απουσία ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας για τις ιδιωτικές και δημόσιες δομές, η 

ανυπαρξία ενός ενιαίου θεωρητικού μοντέλου παρέμβασης και εργαλείων, ένα ενιαίο 

παιδαγωγικό πλαίσιο, με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο λειτουργίας είναι οι κύριοι 

λόγοι που το κομμάτι της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα συνεχίζει να 

αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.  Τέλος αν κι ο νόμος 4538 καθιερώνει για 

πρώτη φορά την επαγγελματική αναδοχή για τα παιδιά με αναπηρίες δε δίνονται από 

το κράτος ισχυρά κίνητρα (επιδόματα, οικονομική υποστήριξη) ώστε κάποιος να γίνει 

ανάδοχος γονέας, όπως επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη κινήτρου ώστε κάποιος να 

τεκνοθετήσει παιδιά που είναι αδέλφια. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Για τη βελτίωση της παιδικής προστασίας είναι αναγκαίο να υπάρξει 

μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση και μέσα από αυτήν να στελεχωθούν οι δομές με 
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εξειδικευμένο, μόνιμο και κατάλληλο προσωπικό (δηλ. τα κέντρα παιδικής 

προστασίας, οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και οι εισαγγελίες). Επιπλέον ο 

αριθμός των  κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στις υπηρεσίες είναι πολύ μικρός 

για να μπορούν οι εργαζόμενοι να βγάζουν εις πέρας σε ικανοποιητικό βαθμό όλες τις 

αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Ακόμα είναι απαραίτητη η δημιουργία υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο που θα 

εξειδικεύεται στην συμβουλευτική και την βοήθεια προς τους βιολογικούς γονείς των 

παιδιών που έχουν απομακρυνθεί έπειτα από εισαγγελική απόφαση. Εάν υπήρχε τέτοια 

υπηρεσία ένα σεβαστό ποσοστό παιδιών θα συνέχιζαν την ζωή τους μέσα στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον.  

Αναγκαία είναι επίσης η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία οι 

επαγγελματίες θα δημιουργούν ηλεκτρονικό φάκελο των παιδιών στα περιστατικά 

παιδικής κακοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει τη δυνατότητα ο επαγγελματίας 

από την κοινωνική υπηρεσία του κέντρου παιδικής προστασίας ή ο ειδικός από τον 

δήμο να ενημερωθεί για τον φάκελο του παιδιού χωρίς να έχει χαθεί κάποιο πολύτιμο 

στοιχείο ή πληροφορία πριν και μετά την απομάκρυνση του από τον οικογενειακό 

περιβάλλον.  

Τέλος είναι πολύ σημαντικό για τη βελτίωση της παιδικής προστασίας η 

ενίσχυση της εναλλακτικής φροντίδας όπως η φιλοξενία των παιδιών σε μικρές δομές 

που προσομοιάζουν το σπίτι ή η προσωρινή παραμονή των παιδιών σε οίκους ευγηρίας 

κάτι που έχει εφαρμοστεί πιλοτικά στην Αμερική και τον Καναδά κι έχει προσφέρει 

οφέλη τόσο στα παιδιά όσο και στους ηλικιωμένους. 
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