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Κεφάλαιο 1ο 

Σφςταςη και Λειτουργία ςυμβουλευτικοφ-γνωμοδοτικοφ οργάνου με τίτλο «Εθνικό 

Συμβοφλιο Αναδοχήσ-Υιοθεςίασ». 

 

Άρθρο 1 «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής  – Υιοθεσίας» 

 

Συνιςτάται ςυλλογικό ςυμβουλευτικό - γνωμοδοτικό όργανο υπό τθν ονομαςία «Εκνικό 

Συμβοφλιο Αναδοχισ Υιοκεςίασ – Ε.Σ.Αν.Υ.», το οποίο υπάγεται ςτθ Γενικι Γραμματεία 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

 

Άρθρο 2  Σφνθεςη 

 

1. Το Συμβοφλιο ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και αποτελείται από τα εξισ μζλθ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ 

με τριετι κθτεία:α 

α. Το Γενικό Γραμματζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ωσ Πρόεδρο. 

β. Ζναν Ειςαγγελζα Ανθλίκων, μετά από πρόταςθ τθσ Ειςαγγελίασ Αρείου Πάγου.  

γ. Ζναν εκπρόςωπο του Συνδζςμου Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ. 

δ. Τζςςερισ ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ ςτο χϊρο τθσ παιδικισ προςταςίασ. 

ε. Ζναν εκπρόςωπο του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιο για κζματα παιδικισ προςταςίασ. 

ςτ. Τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. 

η. Τουσ Προζδρουσ των Κζντρων Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Αττικισ και Κεντρικισ 

Μακεδονίασ  και ζνασ εκ των προζδρων των υπόλοιπων Κζντρων Κοινωνικισ Πρόνοιασ  

θ. Ζναν εκπρόςωπο από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Εποπτείασ ΟΤΑ βϋ βακμοφ του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν. 

ι. Ζναν εκπρόςωπο τθσ ΗΔΙΚΑ. 

Στθν περίπτωςθ του ςτοιχείου η’ αναπλθρωτζσ ορίηονται Πρόεδροι των υπόλοιπων Κζντρων 

Κοινωνικισ Πρόνοιασ. 

2. Με απόφαςθ του Συμβουλίου ςυςτινονται ειδικζσ Επιςτθμονικζσ Επιτροπζσ για τθν 

επεξεργαςία ειδικότερων κεμάτων. 

 

3. Σε κάκε ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου προςκαλείται και ςυμμετζχει, με εκπρόςωπό του, 

χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ο βοθκόσ Συνιγοροσ του Πολίτθ, Κφκλοσ Δικαιωμάτων του 

Παιδιοφ. 

 

Άρθρο 3 Αρμοδιότητεσ 

 

1. Το Συμβοφλιο ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 
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α. Τθν υποβολι προτάςεων και γνωμοδοτιςεων για τισ ςχεδιαηόμενεσ πολιτικζσ ςχετικά με 

τθ διάδοςθ και τθν προϊκθςθ των κεςμϊν τθσ υιοκεςίασ και τθσ αναδοχισ. 

β. Τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τθν υιοκεςία και τθν αναδοχι 

και τθσ ςυμμόρφωςισ τθσ με το διεκνζσ και ευρωπαϊκό δίκαιο. 

γ. Τθν προϊκθςθ και το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ των εμπλεκόμενων φορζων για τθν 

αποτελεςματικότερθ εφαρμογι των ανωτζρω κεςμϊν κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ με τθν κοινωνία των πολιτϊν ςτα ηθτιματα αυτά. 

δ. Τθν υποςτιριξθ και τθν παροχι γνωμοδοτικισ και επιςτθμονικισ ςυνδρομισ προσ τουσ 

φορείσ και τισ υπθρεςίεσ που υλοποιοφν προγράμματα υιοκεςιϊν και αναδοχϊν, μετά από 

ερϊτθμα του αρμόδιου τμιματοσ. 

ε. Τθν επεξεργαςία των τριμθνιαίων και ετιςιων ςτατιςτικϊν που εκδίδονται από το Εκνικό 

Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθν εξαγωγι ποριςμάτων. 

ςτ. Τθν εκπόνθςθ μελετϊν, ερευνϊν και πιλοτικϊν προγραμμάτων και τθν αξιολόγθςθ των 

πολιτικϊν υιοκεςιϊν και αναδοχϊν που εφαρμόηονται. 

η. Τθν παρακολοφκθςθ των νζων προγραμμάτων εφαρμογισ του κεςμοφ τθσ αναδοχισ, του 

ςχετικοφ διεκνοφσ και ευρωπαϊκοφ νομοκετικοφ πλαιςίου και των αντίςτοιχων 

κατευκυντιριων οδθγιϊν. 

θ. Τον κακοριςμό των κεματικϊν ενοτιτων που πρζπει κατ’ ελάχιςτον να 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ, επιμόρφωςθσ και ςυνεχιηόμενθσ 

εκπαίδευςθσ των υποψιφιων αναδόχων γονζων και κετϊν γονζων.  

κ. Τον κακοριςμό των εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν προςόντων των εκπαιδευτϊν 

που υλοποιοφν τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για τουσ υποψιφιουσ 

ανάδοχουσ και τουσ υποψθφίουσ κετοφσ γονείσ και των κεματικϊν ενοτιτων που πρζπει να 

διδάςκονται ςε αυτά. 

ι. Τθν υποβολι προτάςεων προσ τα αρμόδια υπουργεία ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και τθ 

βελτίωςθ του κεςμϊν.  

 

Άρθρο 4  Λειτουργία 

 

1. Το Συμβοφλιο ςυνεδριάηει ςτο Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και παρζχεται ςε αυτό γραμματειακι υποςτιριξθ από υπάλλθλο 

τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ. 

 

2. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ μεριμνά για τθ ςφγκλθςθ και λειτουργία 

του Συμβουλίου, κακϊσ και για τθν υλοποίθςθ των αποφάςεϊν του. 

 

3. Το Συμβοφλιο ςυνεδριάηει τακτικά κάκε μινα, ζκτακτα δε φςτερα από πρόςκλθςθ του 

Προζδρου, ι κατόπιν αιτιματοσ τεςςάρων (4) τουλάχιςτον μελϊν του. 

 

4. Το Συμβοφλιο ςυνεδριάηει εντόσ του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ των οικείων 

Υπθρεςιϊν ι ςε χρόνο που καλφπτεται από υπερωριακι απαςχόλθςθ. Στα μζλθ του δεν 

καταβάλλεται καμία πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ. 
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5. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ( ΦΕΚ Ά 45, ν. 

2690/1999). 

 
Κεφάλαιο 2ο: 

Άρθρο 5  

Εθνικό Μητρϊο Ανηλίκων και Ειδικά Μητρϊα Ανηλίκων 

 

1.Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Κ.Κ.Α.), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

τθν Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, τθρεί Εκνικό Μθτρϊο Ανθλίκων ςτο οποίο 

εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ανιλικοι που τοποκετοφνται ςε μονάδεσ παιδικισ 

προςταςίασ και φροντίδασ, ι πρόκειται να τοποκετθκοφν ςε ανάδοχο γονζα με δικαςτικι 

απόφαςθ ι με ςφμβαςθ, ι να υιοκετθκοφν. 

 

2. Κάκε μονάδα παιδικισ προςταςίασ και φροντίδασ που λειτουργεί ωσ νομικό πρόςωπο 

δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, υποχρεοφται να τθρεί Ειδικό Μθτρϊο Ανθλίκων ςτο οποίο 

αναγράφονται εντόσ (48) ωρϊν, από τθν είςοδο του ανθλίκου ςτθ μονάδα, τα εξισ 

ςτοιχεία: 

 

α. Το ονοματεπϊνυμο του ανθλίκου, τα πλιρθ δθμογραφικά ςτοιχεία αυτοφ (θμερομθνία 

γζννθςθσ,  φφλο, ικαγζνεια) κακϊσ και θ κατάςταςθ υγείασ του. 

β. Το ονοματεπϊνυμο των φυςικϊν γονζων και ενόσ τουλάχιςτον ςυγγενι εξ αίματοσ και εξ 

αγχιςτείασ ωσ τρίτου βακμοφ, το επάγγελμα, θ κατοικία και τα πλιρθ δθμογραφικά 

ςτοιχεία αυτϊν (θμερομθνία γζννθςθσ, φφλο, ικαγζνεια) εφόςον υπάρχουν, ι του 

κθδεμόνα του, ι του επιτρόπου, ι του δικαςτικοφ ςυμπαραςτάτθ που ζχει οριςτεί κακϊσ 

και θ κατάςταςθ υγείασ των φυςικϊν γονζων. 

γ. Ο αρικμόσ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ι τθσ κφριασ παρζμβαςθσ,  που αςκοφνται κατά το 

άρκρο 1532 παρ.1 ΑΚ με αίτθμα τθν ανάκεςθ τθσ πραγματικισ φροντίδασ του τζκνου, ι τθσ 

επιμζλειάσ του ολικά ι μερικά ςε τρίτον, ι τον διοριςμό επιτρόπου, το αρμόδιο δικαςτιριο 

κακϊσ και θ θμερομθνία τθσ δικαςίμου. 

δ. Ο αρικμόσ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ υιοκεςίασ κατά άρκρο 1549 ΑΚ, το αρμόδιο 

δικαςτιριο κακϊσ και θ θμερομθνία τθσ δικαςίμου.  

 

3. Κάκε μονάδα παιδικισ προςταςίασ και φροντίδασ, οφείλει να καταχωρεί αμελλθτί ςτο 

Ειδικό και Εκνικό Μθτρϊο Ανθλίκων οποιαδιποτε μεταβολι των ςτοιχείων α ζωσ δ τθσ 

παροφςασ παραγράφου και να αποςτζλλει τισ μεταβολζσ ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ το οποίο τισ γνωςτοποιεί με τθ ςειρά του ςτον εκάςτοτε αρμόδιο φορζα 

εποπτείασ. 
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4. Εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςτθν ανωτζρω 

μονάδα, θ τελευταία αποςτζλλει τα ςτοιχεία τθσ παρ.2 ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ για εγγραφι τουσ ςτο Εκνικό μθτρϊο τθσ παρ. 1.,το οποίο γνωςτοποιεί ςτον 

εκάςτοτε αρμόδιο φορζα εποπτείασ τισ διενεργθκείςεσ καταχωριςεισ ανθλίκων. 

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν όλεσ οι μονάδεσ παιδικισ 

προςταςίασ και φροντίδασ, που βρίςκονται εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, υποχρεοφνται 

να καταγράψουν ςτα επιμζρουσ Ειδικά Μθτρϊα Ανθλίκων κακϊσ και να αποςτείλουν για 

καταχϊριςθ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ανθλίκων όλα τα παιδιά που είναι τοποκετθμζνα ςε αυτζσ. 

Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ γνωςτοποιεί με τθ ςειρά του τισ καταχωριςεισ 

ςτον εκάςτοτε αρμόδιο φορζα εποπτείασ. 

Όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τουσ ανθλίκουσ τθροφνται, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τθν Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων και με τισ περί απορριτου διατάξεισ τθσ 

ςχετικισ νομοκεςίασ. 

 

5. Οι αιτιςεισ και οι κφριεσ παρεμβάςεισ  που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο γ. τθσ παρ. 2 

αποςτζλλονται ςτο Ε.Κ.Κ.Α προσ καταχϊριςθ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ανθλίκων εντόσ πζντε (5) 

θμερϊν από τθν κατάκεςι τουσ, με επιμζλεια τθσ γραμματείασ του δικαςτθρίου ςτο οποίο 

απευκφνονται. Υποχρζωςθ αποςτολισ κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει και ςτθν περίπτωςθ 

που το δικαςτιριο ενεργεί αυτεπαγγζλτωσ ςφμφωνα με το άρ. 1532  παρ. 1 ΑΚ.  

 

6. Οι αιτιςεισ που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο δ. τθσ παρ. 2 αποςτζλλονται ςτο Ε.Κ.Κ.Α προσ 

καταχϊριςθ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κατάκεςι τουσ, με επιμζλεια τθσ γραμματείασ 

του δικαςτθρίου ςτο οποίο απευκφνονται. 

 

Άρθρο 6  Εθνικό Μητρϊο Υποψηφίων Αναδόχων Γονζων και Ειδικά Μητρϊα Υποψηφίων 

Αναδόχων Γονζων  

 

1. Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν Αρχι 

Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων τθρεί Εκνικό Μθτρϊο Υποψθφίων Αναδόχων Γονζων 

ςτο οποίο καταχωροφνται όλοι οι εγγεγραμμζνοι ςτα επί μζρουσ Ειδικά Μθτρϊα 

Υποψθφίων Αναδόχων Γονζων των φορζων εποπτείασ τθσ αναδοχισ του άρ.13 παρ.1. 

 

2. Ο εκάςτοτε αρμόδιοσ φορζασ εποπτείασ τθσ αναδοχισ τθρεί Ειδικό Μθτρϊο Υποψθφίων 

Αναδόχων Γονζων. Για τθν εγγραφι ςτα Ειδικά Μθτρϊα είναι απαραίτθτα τα ακόλουκα: 

 

α. Υποβολι αίτθςθσ ενδιαφζροντοσ και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, όπωσ ορίηονται ςτο αρ. 9 

παρ.1α, ενϊπιον του εκάςτοτε αρμόδιου φορζα εποπτείασ του άρ.13 παρ.1 που επικυμοφν 

και ζλεγχοσ των τυπικϊν προχποκζςεων καταλλθλότθτασ που αναφζρονται ςτο άρ. 8 παρ. 

2 ςτοιχείο β. ζωσ δ. του παρόντοσ .Για τα ανωτζρω εκδίδεται βεβαίωςθ προςκόμιςθσ των 

απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν  κακϊσ και βεβαίωςθ ζγκριςθσ των τυπικϊν προχποκζςεων 

καταλλθλότθτασ  από τον εκάςτοτε  αρμόδιο φορζα εποπτείασ τθσ αναδοχισ.  

β. Βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ και κετικισ ζκβαςθσ τθσ κοινωνικισ ζρευνασ για τον ζλεγχο 

καταλλθλότθτασ από τθν κοινωνικι υπθρεςία του φορζα εποπτείασ  
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3. Τθν ευκφνθ εγγραφισ ςτο Εκνικό Μθτρϊο φζρει ο εκάςτοτε αρμόδιοσ φορζασ εποπτείασ 

τθσ αναδοχισ. Ειδικότερα, ςτο Εκνικό Μθτρϊο αποςτζλλονται οι βεβαιϊςεισ τθσ παρ.2 

περιπτϊςεισ α. και β. κακϊσ  και πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα εποπτείασ περί 

ολοκλιρωςθσ του εγκεκριμζνου προγράμματοσ επιμόρφωςθσ του άρ.14. 

 

Άρθρο 7 Εθνικό Μητρϊο Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν Ανηλίκων και Ειδικά Μητρϊα 

Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν Ανηλίκων  

 

 

1. Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν Αρχι 

Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, τθρεί Εκνικό Μθτρϊο Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν 

Ανθλίκων ςτο οποίο καταχωροφνται τα απολφτωσ αναγκαία ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν 

αναδοχι ανθλίκων. 

 

2. Κάκε φορζασ εποπτείασ τθσ αναδοχισ υποχρεοφται να τθρεί Ειδικό Μθτρϊο για τισ 

αναδοχζσ τισ οποίεσ εποπτεφει και να αποςτζλλει τα ςτοιχεία τθσ παρ.3 εντόσ δεκαπζντε 

(15) θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ εποπτείασ ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ για εγγραφι τουσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο τθσ παρ. 1. Κάκε ανάδοχοσ γονζασ 

οφείλει να ενθμερϊνει αμελλθτί για οποιαδιποτε μεταβολι ςχετικά με τα ςτοιχεία τθσ 

πρϊτθσ παραγράφου τον αρμόδιο φορζα εποπτείασ, ο οποίοσ υποχρεοφται ανά εξάμθνο, 

να αποςτζλλει τισ μεταβολζσ ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

 

3. Στα Ειδικά Μθτρϊα Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν Ανθλίκων μεταφζρονται τα ςτοιχεία των 

Μθτρϊων των άρκρων 5 και 6 κακϊσ και τα κάτωκι: 

 

α. Τα ςτοιχεία του εκάςτοτε αρμόδιου φορζα εποπτείασ του άρ.13  

β. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ κοινωνικισ ζκκεςθσ του αρ. 10 παρ. 4 και 11 παρ.2. 

γ. Επί ορφανϊν, θ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου των γονζων και βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 

αρχισ ότι θ επιμζλεια του τζκνου δεν ζχει ανατεκεί ςε άλλο φυςικό πρόςωπο. Επί τζκνων 

μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, αντίγραφο τθσ κατά το άρκρο 1532 ΑΚ αίτθςθσ του φυςικοφ 

γονζα. Επί εγκαταλελειμμζνων και από τουσ δφο γονείσ, ι ζκκετων, ι κακοποιθμζνων, ι 

παραμελθμζνων τζκνων, οιοδιποτε δθμόςιο ζγγραφο, ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο 

αρμόδιου κατά νόμο οργάνου από το οποίο να προκφπτει το γεγονόσ τθσ εγκατάλειψθσ, ι 

ζκκεςθσ, ι κακοποίθςθσ, ι παραμζλθςθσ του ανθλίκου. 

δ. Ο αρικμόσ τθσ απόφαςθσ που κθρφςςει τθν αναδοχι, ι τθσ ειςαγγελικισ διάταξθσ που 

διατάςςει ωσ προςωρινό μζτρο τθν αναδοχι κατά το άρ. 1532 ΑΚ, ι ο αρικμόσ τθσ 

ςφμβαςθσ με τουσ αναδόχουσ γονείσ, ο αρικμόσ βεβαίωςθσ τθσ ζγκριςθσ τθσ 

καταλλθλότθτασ των αναδόχων γονζων και ο αρικμόσ τθσ πιςτοποίθςθσ εκπαίδευςθσ 

αναδόχων γονζων. 

ε. Η αναφορά τθσ αποδοχισ ι παραίτθςθσ εκ μζρουσ των αναδόχων γονζων τθσ εκάςτοτε 

προβλεπόμενθσ τακτικισ οικονομικισ ενίςχυςθσ. 

ςτ. Ο προςδιοριςμόσ τθσ κατθγορίασ τθσ εγκεκριμζνθσ τακτικισ οικονομικισ ενίςχυςθσ 

(μεταξφ αυτϊν που εκάςτοτε ιςχφουν), εφόςον αυτι χορθγείται ςτουσ αναδόχουσ γονείσ. 
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η. Ο προςδιοριςμόσ τθσ μορφισ τθσ αναδοχισ ςε ςχζςθ με τουσ αναδόχουσ γονείσ 

(ςυγγενικι, επαγγελματικι, επείγουςα ι άλλθ), εφόςον κάποια από αυτζσ υλοποιείται. 

θ. Ο προςδιοριςμόσ των εξατομικευμζνων αναγκϊν φροντίδασ και αποκατάςταςθσ του 

ανθλίκου που τοποκετείται ςε αναδόχουσ γονείσ.  

κ. Η καταγραφι των ςθμαντικϊν αλλαγϊν που πραγματοποιοφνται ςχετικά με τον ανιλικο 

που ζχει τοποκετεί για φροντίδα και τουσ ανάδοχουσ γονείσ, όπωσ είναι ενδεικτικά θ 

διακοπι αναδοχισ, θ αλλαγι ανάδοχων γονζων, θ αλλαγι τθσ ςφνκεςθσ ι τθσ κατοικίασ 

των ανάδοχων γονζων, θ επιςτροφι ςτθ βιολογικι οικογζνεια ι ςυγγενείσ του, θ υιοκεςία. 

θ. Η ειςαγωγι ςε Μονάδα Παιδικισ Προςταςίασ και Φροντίδασ, ι θ τοποκζτθςθ ςε άλλο 

πρόγραμμα προςτατευμζνθσ φροντίδασ, θ εμφάνιςθ αναπθρίασ ι ςθμαντικοφ 

προβλιματοσ υγείασ που απαιτεί ειδικι φροντίδα, ι αποκατάςταςθ και αλλαγι κατθγορίασ 

οικονομικισ ενίςχυςθσ και τουσ λόγουσ αυτϊν, όπου απαιτείται. 

ι. Η καταγραφι τθσ εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ του ανθλίκου, που είχε τοποκετθκεί για 

φροντίδα ςε ανάδοχο γονζα, κατά τθ ςυμπλιρωςθ του 18ου ζτουσ τθσ θλικίασ του και τα 

περαιτζρω μζτρα προςταςίασ και φροντίδασ που τυχόν απαιτοφνται.  

 

Άρθρο 8 Ανάδοχοι Γονείσ- Προχποθζςεισ 

 

1. Κατάλλθλοι για να γίνουν ανάδοχοι, κατά τθν ζννοια των άρ. 1533 παρ.4, 1607 παρ. 1 

εδάφιο 1, 1655 του Αςτικοφ Κϊδικα και του άρκρου 9 του ν.2082/1992, είναι οικογζνειεσ 

αποτελοφμενεσ από ςυηφγουσ, ι ζχοντεσ ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, με ι χωρίσ 

παιδιά, ι μεμονωμζνα άτομα (άγαμα, ι διαηευγμζνα, ι χιρα) με ι χωρίσ παιδιά, που 

μπορεί να είναι ςυγγενείσ εξ αίματοσ, ι εξ αγχιςτείασ, οποιουδιποτε βακμοφ με τον 

ανιλικο (ςυγγενικι αναδοχι).  Μεταξφ περιςςοτζρων υποψθφίων ανάδοχων γονζων θ 

επιλογι γίνεται υποχρεωτικά κατά τθ ςειρά αναφοράσ του προθγοφμενου εδαφίου .  Η 

ςυγγενικι αναδοχι πρζπει να προτιμάται. 

2. Η τοποκζτθςθ ανθλίκου ςε ανάδοχουσ γονείσ επιτρζπεται εφόςον πλθροφνται 

ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ: 

α. Οι ανάδοχοι γονείσ πλθροφν τα όρια θλικίασ και ζχουν διαφορά θλικίασ από τον 

αναδεχόμενο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα  νομοκεςία 

περί υιοκεςίασ. 

β. Οι ανάδοχοι γονείσ και οι ςυνοικοφντεσ με αυτοφσ ζχουν καλι ψυχικι, διανοθτικι και 

ςωματικι υγεία, ιδίωσ μάλιςτα δεν πάςχουν από χρόνια μεταδοτικά νοςιματα. 

γ. Οι ανάδοχοι γονείσ και οι ςυνοικοφντεσ με αυτοφσ δεν ζχουν καταδικαςκεί τελεςίδικα, 

ι δεν εκκρεμεί ςε βάροσ τουσ ποινικι δίωξθ για τα αδικιματα εκείνα που επιςφρουν 

ζκπτωςθ από τθ γονικι μζριμνα, ςφμφωνα με το άρ. 1537 του ΑΚ, κακϊσ και για τα 

προβλεπόμενα από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία περί ναρκωτικϊν και περί 

εμπορίασ ανκρϊπων και οργάνων. 

δ. Οι ανάδοχοι γονείσ ζχουν αποδεδειγμζνα τθ δυνατότθτα να καλφψουν τα βαςικά ζξοδα 

διατροφισ, μόρφωςθσ και ιατρικισ περίκαλψθσ του ανάδοχου τζκνου, διακζτοντασ 

επαρκείσ προσ τοφτο οικονομικοφσ πόρουσ και καταβάλλοντασ προςωπικι φροντίδα. 
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ε. Οι ανάδοχοι γονείσ είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Εκνικό Μθτρϊο Υποψθφίων Αναδόχων 

Γονζων του αρ. 6 παρ. 1. 

 

Οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ β. γ. και δ. τθσ παραγράφου αυτισ 

πρζπει να ςυντρζχουν κακ` όλθ τθ διάρκεια τθσ αναδοχισ. 

 

Άρθρο 9 Απαιτοφμενα δικαιολογητικά και διαδικαςία εγγραφήσ ςτα Ειδικά και ςτο  

Εθνικό Μητρϊο Υποψηφίων Αναδόχων Γονζων 

 

1. Οι επικυμοφντεσ να γίνουν ανάδοχοι γονείσ υποβάλλουν ςτον εκάςτοτε αρμόδιο κατά 

το άρκρο 13 φορζα τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α. Αίτθςθ από τθν οποία να προκφπτει το ονοματεπϊνυμο, θ διεφκυνςθ κατοικίασ, θ 

θλικία τουσ και ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται οπωςδιποτε τεκμθριωμζνα ο λόγοσ 

που τουσ ωκεί να γίνουν ανάδοχοι γονείσ. 

β. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

γ. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου ειςοδιματοσ των τριϊν τελευταίων ετϊν. Σε 

περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί εκκακαριςτικό ςθμείωμα του τελευταίου 

οικονομικοφ ζτουσ, αρκεί υπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ ότι ζχει κατακζςει τθ διλωςθ 

φόρου ειςοδιματοσ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ και ότι αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να προςκομίςει το εκκακαριςτικό ςθμείωμα όταν εκδοκεί. 

δ. Πιςτοποιθτικό δθμόςιου νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 

πάςχουν ο αιτϊν και τα ςυνοικοφντα με αυτόν πρόςωπα, από χρόνια μεταδοτικά 

νοςιματα. 

ε. Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, ι κίνθςθσ ςχετικισ 

διαδικαςίασ από το πρωτοδικείο του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ των αιτοφντων και όςων 

ςυνοικοφν με αυτοφσ. 

ςτ. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου δικαςτικισ χριςθσ των ιδίων και των ςυνοικοφντων με 

αυτοφσ ενθλίκων μελϊν, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί 

τελεςίδικα για αδικιματα από εκείνα που επιςφρουν, ςφμφωνα με το άρ. 1537 του ΑΚ, 

ζκπτωςθ από τθ γονικι μζριμνα, ι για κακοποίθςθ, ι παραμζλθςθ ανθλίκου, ι για 

εγκλιματα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ, ι για παράβαςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 

περί ναρκωτικϊν, ι περί εμπορίασ ανκρϊπων, ι οργάνων.  

η. Πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει αςκθκεί ποινικι δίωξθ για τα προβλεπόμενα ανωτζρω υπό 

ςτοιχείο ςτ. αδικιματα κακϊσ και πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τθν ειςαγγελία του 

τόπου μόνιμθσ κατοικίασ τουσ ότι δεν είναι φυγόδικοι ι φυγόποινοι για τα ίδια 

αδικιματα. 

Τα υπό ςτοιχεία ςτ. και η. πιςτοποιθτικά αναηθτοφνται αυτεπαγγζλτωσ ςε ετιςια βάςθ 

από τον αρμόδιο φορζα εποπτείασ για όςο χρονικό διάςτθμα είναι εγγεγραμμζνοσ ο 

υποψιφιοσ ι ο ανάδοχοσ ςτα μθτρϊα των άρκρων 6 και 7.   

2. Μετά τθν υποβολι αίτθςθσ και τθν προςκόμιςθ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν από 

τουσ υποψθφίουσ, ο αρμόδιοσ φορζασ υποχρεοφνται να διεξαγάγει κοινωνικι ζρευνα 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ καταλλθλότθτα των Υποψθφίων Ανάδοχων Γονζων προσ 
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εγγραφι τουσ ςτο Μθτρϊο του άρκρου 6 παρ. 2 του παρόντοσ. Η ζρευνα διεξάγεται και 

περατϊνεται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν πλιρθ υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Μετά 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ, ο φορζασ ςυντάςςει ζκκεςθ καταλλθλότθτασ, εγγράφει 

τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο ειδικό μθτρϊο που τθρεί κατά το άρκρο 6 παρ. 2 και διεξάγει 

το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ του αρ. 14.  

Μετά και τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ, ο φορζασ εγγράφει 

τουσ ενδιαφερομζνουσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Εγκεκριμζνων Υποψθφίων Αναδόχων του αρ. 

6 παρ. 1. 

3. Μζγιςτοσ χρόνοσ παραμονισ των ςτοιχείων υποψθφίου αναδόχου ςτο Εκνικό Μθτρϊο 

του άρ.6 ορίηονται τα (3) τρία ζτθ. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ τριετίασ και 

μθ τοποκζτθςθσ ςε αυτόν ανθλίκου, διαγράφεται από το Εκνικό Μθτρϊο του άρ.6 και για 

τθν εκ νζου επανεγγραφι του ακολουκείται θ διαδικαςία του παρόντοσ άρκρου. 

 

Άρθρο 10 Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθοφν ςε ανάδοχο γονζα με ςφμβαςη 

 

1. Οι φυςικοί γονείσ ι ο επίτροποσ μποροφν, ςφμφωνα με το άρκρο 1655 του ΑΚ και 

τθρουμζνων και των λοιπϊν ςχετικϊν διατάξεων του ΑΚ, να τοποκετιςουν το ανιλικο 

παιδί, με γνϊμονα πάντα το ςυμφζρον του, ςε ανάδοχουσ γονείσ, κατά προτίμθςθ 

ςυγγενείσ, καταρτίηοντασ μαηί τουσ ,εγγράφωσ τθ ςχετικι ςφμβαςθ. Εάν τα ωσ άνω 

αναφερόμενα πρόςωπα το κρίνουν ςκόπιμο, μποροφν να ηθτιςουν τθ ςυνδρομι του 

αρμόδιου φορζα, ςφμφωνα με το άρ. 13 του παρόντοσ, για εξεφρεςθ τθσ κατάλλθλθσ 

οικογζνειασ. 

2. Προκειμζνου για τοποκζτθςθ ανθλίκου ςε ανάδοχο γονζα από νομικό πρόςωπο που 

ζχει οριςτεί επίτροποσ του κατά το άρκρο 1600 του ΑΚ ςυνάπτεται μεταξφ του επιτρόπου, 

όπωσ αυτόσ κατά περίπτωςθ εκπροςωπείται νόμιμα και των ανάδοχων γονζων ςφμβαςθ, 

ςφμφωνα με τθν οποία ο ανάδοχοσ γονζασ αναλαμβάνει τθν πραγματικι φροντίδα του 

ανθλίκου και όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον ΑΚ και τον παρόντα νόμο. Στθ 

ςφμβαςθ, που καταρτίηεται εγγράφωσ, γίνεται μνεία ότι ο ανάδοχοσ γονζασ ζλαβε γνϊςθ 

του περιεχομζνου των διατάξεων του ΑΚ και του παρόντοσ και ότι αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ αυτϊν και τισ από αυτά απορρζουςεσ 

δεςμεφςεισ. 

3.Προχπόκεςθ για τθν ζγκυρθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ των παρ. 1 και 2 είναι θ εντόσ  τθσ 

προκεςμίασ τθσ παρ. 2 του  άρ.7  εγγραφι ςτο Εκνικό Μθτρϊο Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν  

του αρ. 7.  

4. Για τθν εγγραφι ςτο Εκνικό Μθτρϊο Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν του αρ. 7 , θ κοινωνικι 

υπθρεςία του αρμόδιου φορζα εποπτείασ, καταρτίηει ζκκεςθ πιςτοποίθςθσ 

καταλλθλότθτασ φςτερα από ζλεγχο των ςτοιχείων τθσ προςωπικότθτασ, των βιοτικϊν 

ςυνκθκϊν και γενικά τθσ καταλλθλότθτάσ του, να γίνει ανάδοχοσ γονζασ του 

ςυγκεκριμζνου παιδιοφ, ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν, ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα εξισ ςτοιχεία: 
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α. Βεβαίωςθ εγγραφισ του υποψιφιου αναδόχου γονζα ςτο Εκνικό Μθτρϊο Υποψιφιων 

Αναδόχων Γονζων του αρ. 6. 

β. Καταγραφι των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παρ. 3 του αρ. 7. 

γ. Βεβαίωςθ εγγραφισ του υποψιφιου προσ αναδοχι παιδιοφ ςτο Εκνικό Μθτρϊο 

Ανθλίκων. 

 

Άρθρο 11  Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθοφν ςε ανάδοχο γονζα με δικαςτική 

απόφαςη 

 

1. Για να τοποκετθκεί με δικαςτικι απόφαςθ ανιλικοσ ςε ανάδοχο γονζα, πρζπει το 

ςυμφζρον του να επιβάλλει τθν ανάκεςθ τθσ πραγματικισ φροντίδασ του ςε τρίτουσ 

(ανάδοχουσ γονείσ) ιδίωσ δε ςυγγενείσ κατά το άρ. 8 παρ. 1 του παρόντοσ είτε γιατί οι 

γονείσ του αδυνατοφν ι εμποδίηονται να αςκοφν, κατά τρόπο ικανοποιθτικό, εν όλω ι εν 

μζρει τθ γονικι μζριμνα, είτε γιατί ο επίτροποσ του αδυνατεί ι εμποδίηεται να 

ανταποκρικεί ςτα κακικοντα του που ςχετίηονται με τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγιοφσ 

ςωματικισ και πνευματικισ ανάπτυξθσ του ανθλίκου. Η αναδοχι ανθλίκου προκρίνεται 

ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ ζκκετων, ορφανϊν, ι εγκαταλελειμμζνων και από τουσ δφο γονείσ 

τουσ,  ι προκειμζνου περί εκτόσ γάμου μθ αναγνωριςμζνων τζκνων, εγκαταλελειμμζνων 

από τθ μθτζρα τουσ, κακοποιθμζνων, ι παραμελθμζνων από τουσ γονείσ τουσ, ι άλλουσ 

ςυνοικοφντεσ κακϊσ και ανθλίκων που διαβιοφν ςε ιδρφματα.  

2. Η επιλογι του αναδόχου γονζα, από το δικαςτιριο, φςτερα από επιπρόςκετο, 

εξατομικευμζνο ζλεγχο κοινωνικισ υπθρεςίασ ςφμφωνα με το άρ. 1533 παρ. 2 ΑΚ, ο 

οποίοσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τον ζνα (1) μινα από τθν θμερομθνία ανάκεςισ του 

από το δικαςτιριο και βεβαίωςθ περί τθσ καταλλθλότθτάσ του, ι από τον ειςαγγελζα 

κατά τθν παρ. 3 του άρ. 1532 ΑΚ, γίνεται υποχρεωτικά από τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο 

εκνικό μθτρϊο υποψιφιων αναδόχων γονζων του αρ. 6 παρ. 1, ι από τουσ επαγγελματίεσ 

αναδόχουσ των άρ.16 και 16Α. Αρμόδια κοινωνικι υπθρεςία για τθν βεβαίωςθ που 

προβλζπεται ςτο άρ. 1533 παρ. 2 ΑΚ είναι θ υπθρεςία του φορζα εποπτείασ του αρ. 13 

παρ. 1β. 

 

Άρθρο 12 Παροχζσ και διευκολφνςεισ ςε ανάδοχουσ γονείσ 

 

1. α. Στουσ ανάδοχουσ με δικαςτικι απόφαςθ ι με ςφμβαςθ κατά τα άρ. 10 και 11, γονείσ, 

και για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ αναδοχι, παρζχεται θ προβλεπόμενθ από τθν 

υπουργικι απόφαςθ του άρ. 9 παρ.5 του ν. 2082/1992, όπωσ ιςχφει, οικονομικι ενίςχυςθ 

για τθν κάλυψθ των τρεχουςϊν αναγκϊν του ανθλίκου. 

β. Στο πλαίςιο τθσ παρεχόμενθσ κατά τα ανωτζρω ενίςχυςθσ , οι ανάδοχοι γονείσ, κατόπιν 

προθγοφμενθσ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ διοίκθςθσ του φορζα που ζχει τθν ευκφνθ 
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τθσ εποπτείασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αναδοχισ, ενιςχφονται οικονομικά, προκειμζνου να 

αντεπεξζλκουν ςε ειδικζσ δαπάνεσ, αναγκαίεσ για τθν προςωπικι φροντίδα και τθν ομαλι 

ανάπτυξθ του ανθλίκου, ιδίωσ ςε δαπάνεσ ορκοδοντικισ, λογοκεραπείασ, φυςικοκεραπείασ 

ι άλλθσ εξειδικευμζνθσ κεραπείασ. Οι παραπάνω αναφερόμενεσ ανάγκεσ πρζπει να 

αποδεικνφονται από γνωμάτευςθ ειδικοφ ιατροφ. Τυχόν δαπάνεσ για επιπρόςκετεσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ απαραίτθτεσ για τθν ςχολικι ζνταξθ και μορφωτικι εξζλιξθ του 

ανθλίκου, αποδεικνφονται από γνωμάτευςθ του ΚΕΔΔΥ. 

 

2. Η ωσ άνω οικονομικι ενίςχυςθ εξακολουκεί να παρζχεται ςε άτομα που ενθλικιϊνονται 

ςε κακεςτϊσ αναδοχισ, ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α. Στουσ ανάδοχουσ γονείσ, όταν το άτομο που ζχουν υπό τθν φροντίδα τουσ είναι ΑμεΑ, θ 

ενίςχυςθ καταβάλλεται κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ αναδοχισ. 

β. Σε περίπτωςθ ςπουδϊν, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν όχι όμωσ πζραν των ζξι ετϊν, 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν χοριγθςι τθσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι ο λιπτθσ τθσ 

οικονομικισ ενίςχυςθσ να μθ δφναται να βρει εργαςία λόγω των ςπουδϊν, ενϊ ςε καμία 

περίπτωςθ θ οικονομικι ενίςχυςθ ςε περίπτωςθ ςπουδϊν δεν μπορεί να χορθγείται μετά 

τθ ςυμπλιρωςθ του 26ου ζτουσ τθσ θλικίασ του ατόμου αυτοφ και ςτθν περίπτωςθ του 

ςτοιχ. β. τθν οικονομικι ενίςχυςθ λαμβάνουν τα άτομα που βρίςκονταν πριν τθν 

ενθλικίωςι τουσ ςε κακεςτϊσ αναδοχισ. 

 

3. Ο ανιλικοσ, που τοποκετείται ςε ανάδοχο γονζα και για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ 

αναδοχι, καλφπτεται ιατροφαρμακευτικά από τον αςφαλιςτικό φορζα του ανάδοχου 

γονζα. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ αςφάλιςθσ αυτοφ, ο ανιλικοσ καλφπτεται με τθν ζκδοςθ 

βιβλιαρίου υγείασ αναςφάλιςτου. Φάρμακα, υγειονομικό υλικό και λοιπζσ παροχζσ 

αναγκαίεσ για τθν καλι ςωματικι και ψυχικι υγεία του ανθλίκου, που βρίςκεται ςε 

αναδοχι, όπωσ αυτό αποδεικνφεται από ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ δθμοςίου 

νοςοκομείου, οι οποίεσ δεν καλφπτονται από τον αςφαλιςτικό φορζα, παρζχονται από τον 

φορζα , ο οποίοσ χορθγεί και τθν οικονομικι ενίςχυςθ. 

Η εγγραφι ςτο αςφαλιςτικό φορζα του ανάδοχου γονζα αρχίηει για τθν μεν περίπτωςθ των 

αναδοχϊν με δικαςτικι απόφαςθ ι με ειςαγγελικι διάταξθ, από τθν θμζρα ζκδοςθσ αυτισ, 

για δε τισ περιπτϊςεισ αναδοχϊν με ςφναψθ ςφμβαςθσ, από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 

βεβαίωςθσ του φορζα εποπτείασ προσ τον αςφαλιςτικό φορζα, όπου αναγράφεται θ 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αναδοχισ. Αντιςτοίχωσ, ςε περιπτϊςεισ άρςθσ τθσ αναδοχισ, αυτό 

ανακοινϊνεται αυκθμερόν από τον φορζα εποπτείασ ςτον αςφαλιςτικό φορζα του πρϊθν 

ανάδοχου γονζα. 

 

4. Οι ανιλικοι, που τοποκετοφνται ςε ανάδοχο γονζα με οποιονδιποτε τρόπο, εγγράφονται 

κατά προτεραιότθτα και φοιτοφν δωρεάν ςτουσ παιδικοφσ και βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, 

αρμοδιότθτασ των πρωτοβάκμιων Ο.Τ.Α. του τόπου κατοικίασ των ανάδοχων γονζων. 

Επίςθσ, φιλοξενοφνται, κατά προτεραιότθτα, ςτισ παιδικζσ εξοχζσ και τα Κζντρα 

Οικογενειακϊν Διακοπϊν που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο του κρατικοφ προγράμματοσ. 

Ανάλογθ εφαρμογι ζχουν οι ανωτζρω ρυκμίςεισ για τθν κατά προτεραιότθτα φιλοξενία των 

ανθλίκων ςε εξοχζσ και όταν οι ανιλικοι φοιτοφν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και ςε 
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φοιτθτικζσ εςτίεσ ςτθν περίπτωςθ ςπουδαςτϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, για τουσ 

οποίουσ το κακεςτϊσ αναδοχισ διατθρείται. 

5. Η οικονομικι ενίςχυςθ και οι καταβαλλόμενεσ δαπάνεσ του παρόντοσ άρκρου 

απαλλάςςονται κάκε φόρου ι κράτθςθσ. 

 

Άρθρο 13 Εποπτεία τησ αναδοχήσ 

 

1. Η εποπτεία τθσ αναδοχισ, ςφμφωνα με το νόμο και τισ ειδικότερεσ ρυκμίςεισ του 

παρόντοσ, ανατίκεται, κατά περίπτωςθ, ςτουσ εξισ φορείσ: 

α. Στα Κζντρα Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφερειϊν, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, για τουσ ανθλίκουσ που ζχουν υπό τθν 

προςταςία τουσ. 

β. Στισ Διευκφνςεισ Κοινωνικισ Μζριμνασ των Περιφερειϊν για τουσ ανθλίκουσ, των οποίων 

θ επιτροπεία ζχει ανατεκεί ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα κατά το άρ. 1600 του ΑΚ και για τισ περιπτϊςεισ ςυμβατικϊν αναδοχϊν του 

άρκρου 10. 

γ. Στα δθμοτικά βρεφοκομεία, για τουσ ανθλίκουσ που ζχουν υπό τθν προςταςία τουσ. 

δ. Στισ Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Εταιρειϊν Προςταςίασ Ανθλίκων του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ, για τουσ ανθλίκουσ που ζχουν υπό τθν ευκφνθ τουσ. 

 

2. Ο αρμόδιοσ για τθν εποπτεία τθσ αναδοχισ φορζασ υποχρεοφται: 

α. Να οργανϊνει επιςκζψεισ οργάνων του τακτικά μια φορά το μινα  και εκτάκτωσ, όποτε 

το κρίνει ςκόπιμο, ςτθν ανάδοχθ οικογζνεια για να διαπιςτϊνει τουσ όρουσ διαβίωςθσ και 

ανατροφισ του τοποκετθκζντοσ ανθλίκου. Οι επιςκζψεισ μπορεί να γίνονται και χωρίσ 

προειδοποίθςθ των ανάδοχων γονζων. 

β. Να χορθγεί τθ ςχετικι βεβαίωςθ εξακολοφκθςθσ τθσ αναδοχισ ςτουσ ανάδοχουσ 

γονείσ ζτςι ϊςτε να τουσ παρζχονται οι διευκολφνςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 12 

του παρόντοσ. 

γ. Να ςυνεργάηεται εποικοδομθτικά με τουσ ανάδοχουσ γονείσ και να τουσ διευκολφνει, 

κατά το μζτρο του δυνατοφ, ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ωσ ανάδοχων γονζων. 

δ. Να επιλαμβάνεται αμζςωσ επειγουςϊν περιπτϊςεων που αφοροφν τον ανιλικο, ευκφσ 

μόλισ ειδοποιθκεί από τον ανάδοχο γονζα ι τρίτο. 

ε. Να παρζχει τισ αναγκαίεσ ςυμβουλζσ ςτουσ ανάδοχουσ γονείσ για κζματα που αφοροφν 

τθν όλθ λειτουργία του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και μποροφν να επθρεάςουν τθν 

ομαλι διαβίωςθ του ανθλίκου. 

ςτ. Να ςυμπεριφζρεται προσ τουσ ανάδοχουσ γονείσ με τον επιβαλλόμενο ςεβαςμό χωρίσ 

καμιά διάκριςθ λόγω κοινωνικισ, ι οικονομικισ κατάςταςθσ, ι πολιτικϊν, ι 

κρθςκευτικϊν πεποικιςεων τουσ, τθρϊντασ κατά τα λοιπά τισ διατάξεισ του νόμου 

3304/2005, όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 
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η. Να τθρεί τα ειδικά μθτρϊα των άρ. 5 παρ. 2, εφόςον φιλοξενεί ανθλίκουσ και 6 παρ. 2 

και να εγγράφει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςτα εκνικά μθτρϊα των αρ. 5 παρ. 1 , 6 παρ. 1 

και 7 , εντόσ των προβλεπόμενων ςτον νόμο προκεςμιϊν. 

θ. Να ςυνεργάηεται με τθν κοινωνικι υπθρεςία τθσ μονάδασ παιδικισ προςταςίασ όπου 

αυτό απαιτείται. 

3. Ο αρμόδιοσ για τθν εποπτεία τθσ αναδοχισ φορζασ, ςυντάςςει και αποςτζλλει ανά 

εξάμθνο ςτο αρμόδιο δικαςτιριο ζκκεςθ ςχετικά με τισ αναφερόμενεσ ςτθν παρ. 2 

δράςεισ του, εάν δεν προκφψει ανάγκθ για ζκτακτθ ενθμζρωςθ του. Αντίγραφο τθσ 

ζκκεςθσ διαβιβάηεται από τον ίδιο φορζα και ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

προκειμζνου να καταχωρθκεί ςτο αρχείο του Εκνικοφ Μθτρϊου Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν 

Γονζων, του άρκρου 7 παρ.1 του παρόντοσ. 

 

Άρθρο 14  Προγράμματα εκπαίδευςησ, ςυμβουλευτικήσ υποςτήριξησ και επιμόρφωςησ 

 

1. Οι φορείσ εποπτείασ υποχρεοφνται ςτθ διενζργεια, αυτοτελϊσ ι από κοινοφ με άλλουσ 

επιςτθμονικοφσ φορείσ, των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ υποψθφίων ανάδοχων 

γονζων. Οι ανωτζρω φορείσ δφνανται επίςθσ, να οργανϊνουν και να εκτελοφν 

προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ των ανάδοχων γονζων ςτουσ οποίουσ ζχει ιδθ 

τοποκετθκεί ανιλικοσ, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 

2. Η εκπαίδευςθ γίνεται από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ που ορίηει ο φορζασ, ιδίωσ 

νομικοφσ, ψυχολόγουσ και κοινωνικοφσ λειτουργοφσ. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν και Υπουργοφ Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

κακορίηεται το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ των εκπαιδευτϊν κακϊσ και τα απαιτοφμενα 

προςόντα αυτϊν. 

3. Μετά το πζρασ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ εκδίδεται βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ αυτϊν από τον φορζα προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι ςτο 

Εκνικό Μθτρϊο Υποψθφίων Αναδόχων Γονζων του αρ. 6 παρ. 1. 

4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ φςτερα από γνϊμθ του Ε.Σ.Αν.Υ, ορίηεται το περιεχόμενο των  

προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, θ χρονικι διάρκεια, ο τόποσ και τρόποσ διεξαγωγισ τουσ 

και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια εφαρμογισ τθσ παροφςασ διάταξθσ. 

 

Άρθρο 15  Άρςη τησ αναδοχήσ 

 

Πζρα από τισ περιπτϊςεισ άρςθσ τθσ αναδοχισ κατά τα άρ.1662 και 1663 ΑΚ, θ αναδοχι 

μπορεί να αίρεται από το δικαςτιριο και ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α. Με αιτιολογθμζνθ αίτθςθ των ανάδοχων γονζων, όταν αυτοί αδυνατοφν να 

ανταποκρικοφν ςτισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ του ανθλίκου. 
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β. Με αίτθςθ του αρμόδιου για τθν εποπτεία τθσ αναδοχισ φορζα ςτο δικαςτιριο, ι τον 

αρμόδιο Ειςαγγελζα, όταν αυτοί αποδεδειγμζνα διαπιςτϊςουν ότι θ αναδοχι δεν 

ανταποκρίνεται πια ςτο ςκοπό τθσ και ςτο ςυμφζρον του ανθλίκου. 

 

Άρθρο 16 Επαγγελματική αναδοχή 

 

1. Στισ περιπτϊςεισ του άρ. 11, το δικαςτιριο δφναται να τοποκετεί ςε επαγγελματίεσ 

αναδόχουσ παιδιά με αναπθρία και παιδιά με ζντονα ψυχολογικά προβλιματα, κατόπιν 

πρόταςθσ του αρμόδιου για τθ διεξαγωγι τθσ κοινωνικισ ζρευνασ . Η φροντίδα από τθ 

πλευρά των αναδόχων γονζων υπθρετεί ςυγκεκριμζνο κεραπευτικό ςχζδιο, που 

προτείνεται από ειδικοφσ επιςτιμονεσ του φορζα εποπτείασ. Ο ανάδοχοσ γονζασ που 

προςφζρει επαγγελματικζσ υπθρεςίεσ προσ το παιδί, αμείβεται με μθνιαία αντιμιςκία και 

αςφαλίηεται για αςκζνεια και ςφνταξθ. 

 

3. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν, ζπειτα από γνϊμθ του Ε.Σ.Αν.Υ, ρυκμίηονται 

τα ςχετικά με τθν ςφςταςθ και τιρθςθ ειδικοφ μθτρϊου επαγγελματιϊν αναδόχων, τθν 

μθνιαία αντιμιςκία, τθν υγειονομικι και αςφαλιςτικι κάλυψθ, τα ειδικά προγράμματα 

εκπαίδευςθσ αυτϊν κακϊσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθ ρφκμιςθ του παρόντοσ 

άρκρου.  

 

Άρθρο 16 Α Επαγγελματική Αναδοχή Βραχείασ Διάρκειασ 

 

Στισ περιπτϊςεισ του αρ. 1532 παρ.3 ΑΚ, ο ειςαγγελζασ δφναται να τοποκετεί τον ανιλικο 

ςε επαγγελματία ανάδοχο του ανωτζρω άρκρου, εφόςον δεν δφναται να ανευρεκεί 

ανάδοχοσ γονζασ εγγεγραμμζνοσ ςτο μθτρϊο του αρ. 6 παρ.1.  

 

Άρθρο 17  Η Αναδοχή ωσ μζτρο που εποπτεφεται από τισ Υπηρεςίεσ Επιμελητϊν 

Ανηλίκων και Κοινωνικήσ Αρωγήσ 

 

1. Τα οριηόμενα ςτον παρόντα νόμο ιςχφουν και ςτισ περιπτϊςεισ των αναδοχϊν που 

επιβάλλονται από τα Δικαςτιρια Ανθλίκων κατά τα άρ. 122 παρ.1 ςτοιχ. γ και 123 παρ. 1   

ςτοιχ. α του ΠΚ, ςτισ περιπτϊςεισ αποχισ από τθν ποινικι δίωξθ ανθλίκου με ειςαγγελικι 

διάταξθ κατ’ άρ. 45 Α παρ. 2 ΚΠΔ, ςτθν περίπτωςθ τθσ επιβολισ τθσ αναδοχισ ωσ 

περιοριςτικοφ όρου κατ’ άρ.282 παρ. 2 εδάφιο β. ΚΠΔ με διάταξθ ανακριτι, κακϊσ και ςτθν 

περίπτωςθ του άρ. 8 Π.Δ. 49/1979. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ αρμόδιοσ φορζασ για τθν ζρευνα 

του κατάλλθλου ανάδοχου γονζα και για τθν εποπτεία τθσ αναδοχισ είναι οι Υπθρεςίεσ 

Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ.  

 

2. Οι Υπθρεςίεσ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ τθροφν τα Ειδικά Μθτρϊα 

Υποψθφίων Αναδόχων Γονζων και Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν Ανθλίκων και ενθμερϊνουν τα 

ςχετικά Εκνικά Μθτρϊα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Στο Εκνικό Μθτρϊο 
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Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν Ανθλίκων του άρ. 7 του παρόντοσ καταχωρείται επιπλζον των 

αναφερομζνων ςτθν παρ. 1 ςτοιχ. και ο αρικμόσ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ που επιβάλλει 

τθν αναδοχι ωσ αναμορφωτικό ι κεραπευτικό μζτρο (ςφμφωνα με τα άρκρα 122 ι 123 

ΠΚ), ι τθσ διάταξθσ ανακριτι που επιβάλλει τθν αναδοχι ωσ περιοριςτικό όρο (άρκρο 282 

παρ. 2 εδάφιο β ΚΠΔ), ι τθσ ειςαγγελικισ διάταξθσ που επιβάλλει τθν αναδοχι ςφμφωνα  

με τα οριηόμενα ςτο άρ. 45 A  παρ. 2  ΚΠΔ, ι τθσ απόφαςθσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων που κζτει τον ανιλικο υπό διοικθτικι επιμζλεια, 

κατ’ άρ. 8 Π.Δ. 49/1979. 

 

3. Όταν οι ανιλικοι, οι οποίοι τοποκετοφνται υπό τθ φροντίδα αναδόχου γονζα ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, είναι παιδιά με αναπθρία, ι με ζντονα ψυχιατρικά 

προβλιματα, ι παιδιά που ζχουν απομακρυνκεί από το οικογενειακό τουσ περιβάλλον 

μετά από δικαςτικι απόφαςθ ι ειςαγγελικι εντολι, λόγω κακοποίθςθσ, ο ανάδοχοσ 

γονζασ τουσ κα πρζπει να διακζτει εξειδικευμζνα προςόντα και αυξθμζνεσ δεξιότθτεσ, 

αντίςτοιχεσ των ανωτζρω αναγκϊν του παιδιοφ, τισ οποίεσ ζχει αποκτιςει είτε εκ του 

επαγγζλματόσ του, είτε μετά από κατάλλθλθ εκπαίδευςθ για το ςκοπό αυτό. Η κατά 

τόπον αρμόδια Υπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ παρζχει ς’ αυτόν 

διαρκι και εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ. Ο ανάδοχοσ γονζασ προςφζρει τισ ανωτζρω 

εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ προσ το παιδί βάςει ςυγκεκριμζνου κεραπευτικοφ ςχεδίου που 

ζχει προτακεί από τον ανωτζρω φορζα εποπτείασ.  

 

4. Στισ περιπτϊςεισ που για τθν αναδοχι απαιτείται δικαςτικι απόφαςθ κατά τισ 

διατάξεισ του ΑΚ, ο ανιλικοσ τοποκετείται ςτθν ανάδοχθ οικογζνεια που ζχει κρικεί 

κατάλλθλθ με ςχετικι απόφαςθ του Ειςαγγελζα Ανθλίκων, μζχρισ ότου εκδοκεί θ 

δικαςτικι απόφαςθ.  

 

5. Ο ανάδοχοσ γονζασ που ζχει τθ δυνατότθτα να καλφψει τα βαςικά ζξοδα διατροφισ, 

μόρφωςθσ και ιατρικισ περίκαλψθσ του ανάδοχου τζκνου χωρίσ οικονομικι ενίςχυςθ 

μπορεί με διλωςι του να παραιτθκεί από αυτιν. 

 

6. Η αναδοχι του παρόντοσ άρκρου αίρεται ι αντικακίςταται ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ 

διατάξεισ του Ποινικοφ Κϊδικα, του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ και του Π.Δ. 49/1979 

που ιςχφουν και για τα λοιπά αναμορφωτικά ι κεραπευτικά μζτρα. 

 

7. Με κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και κάκε 

ςυναρμόδιου Υπουργοφ κακορίηονται ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κζματα για 

τθν εφαρμογι του μζτρου τθσ αναδοχισ από τισ Υπθρεςίεσ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και 

Κοινωνικισ Αρωγισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ηθτθμάτων επιμόρφωςθσ των υποψιφιων 

αναδόχων γονζων.  

Άρθρο 18 Κυρϊςεισ 

 



15 
 

1. Ο ανάδοχοσ γονζασ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του παρόντοσ, πζρα από άλλεσ 

κυρϊςεισ που προβλζπουν κείμενεσ διατάξεισ, εκπίπτει τθσ ιδιότθτάσ του για ζνα ζτοσ 

από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ διαπιςτωτικισ απόφαςθσ του φορζα. Σε περίπτωςθ 

υποτροπισ , διαγράφεται  οριςτικά από τα Μθτρϊα του άρ.6. 

2. Ειδικότερα, ο ανάδοχοσ γονζασ που καταδικάςκθκε τελεςίδικα για αδικιματα από 

εκείνα που επιςφρουν, ςφμφωνα με το άρ. 1537 του ΑΚ, ζκπτωςθ από τθ γονικι μζριμνα 

ι για κακοποίθςθ, ι παραμζλθςθ ανθλίκου, ι για εγκλιματα κατά τθσ γενετιςιασ 

ελευκερίασ, ι για παράβαςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί ναρκωτικϊν, ι περί 

εμπορίασ ανκρϊπων, ι οργάνων , εκπίπτει αυτοδίκαια τθσ ιδιότθτασ του ανάδοχου γονζα 

και δεν δφναται να κρικεί ςτο μζλλον ανάδοχοσ γονζασ δια βίου, επιφυλαςςομζνων των 

διατάξεων των άρ. 1662 και 1663 του ΑΚ. Η ςχετικι απόφαςθ κοινοποιείται ςτον ανάδοχο 

γονζα και ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ προκειμζνου να καταχωρθκεί ςτο 

Μθτρϊο του άρκρου 6 παρ. 1. 

3. Υπάλλθλοι των αρμόδιων υπθρεςιϊν, που υπαίτια παραβαίνουν τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ , ελζγχονται πεικαρχικϊσ, κατά τισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα ι άλλων 

ειδικϊν νόμων, επιφυλαςςομζνθσ και τυχόν ποινικισ ευκφνθσ τουσ. 

4. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί μετά από ζλεγχο του φορζα εποπτείασ του αρ. 13 παρ. 

1β. ότι  μονάδα παιδικισ προςταςίασ που λειτουργεί ωσ νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ 

δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα δεν ζχει καταχωριςει ι ζχει καταχωριςει 

πλθμμελϊσ ι ελλιπϊσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο του αρ. 5 τουσ ανθλίκουσ που είναι 

τοποκετθμζνοι ςε αυτό, επιβάλλεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,  χρθματικό πρόςτιμο δεκαπζντε (15) ζωσ 

πενιντα (50) χιλιάδων ευρϊ. Σε περίπτωςθ υποτροπισ, δφναται να ανακαλείται θ άδεια 

λειτουργίασ τθσ μονάδασ, ι θ πιςτοποίθςθ του άρ. 5 του ν.2646/1998 (ΦΕΚ Αϋ245). 

 

                                        Κεφάλαιο 3ο: 

Διατάξεισ για την υιοθεςία 

 

Άρθρο 19 Εθνικό Μητρϊο Υποψηφίων Θετϊν Γονζων και Ειδικά Μητρϊα Υποψηφίων 

Θετϊν Γονζων  

 

1. Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν Αρχι 

Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων τθρεί Εκνικό Μθτρϊο Υποψθφίων Θετϊν Γονζων ςτο 

οποίο καταχωρίηονται όλοι οι εγγεγραμμζνοι ςτα επί μζρουσ Ειδικά Μθτρϊα Υποψθφίων 

Θετϊν Γονζων των αναφερόμενων ςτο αρ. 22 αρμόδιων υπθρεςιϊν για τθ διεξαγωγι τθσ 

κοινωνικισ ζρευνασ, εφόςον ολοκλιρωςαν με επιτυχία τα προγράμματα επιμόρφωςθσ του 

αρ. 24.  
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2. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ όπωσ ορίηονται ςτο άρ.22 τθρεί Ειδικά Μθτρϊα Υποψθφίων 

Αναδόχων Γονζων. Για τθν εγγραφι ςτα Ειδικά Μθτρϊα  είναι απαραίτθτα τα ακόλουκα: 

α. Υποβολι αίτθςθσ ενδιαφζροντοσ  ενϊπιον των αρμόδιων υπθρεςιϊν του άρ.22. 

β. Το ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου κετοφ γονζα, το επάγγελμα, θ κατοικία και τα πλιρθ 

δθμογραφικά ςτοιχεία αυτοφ (θμερομθνία γζννθςθσ, φφλο, ικαγζνεια, λθξιαρχικι πράξθ 

γάμου και γζννθςθσ τζκνων), κακϊσ και θ κατάςταςθ υγείασ του.  

γ. Η κοινωνικι ζκκεςθ τθσ αρμόδιασ κοινωνικισ υπθρεςίασ, όπου βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα του ςυγκεκριμζνου υποψθφίου. 

 

Τθν ευκφνθ εγγραφισ ςτο Εκνικό Μθτρϊο φζρει θ εκάςτοτε αρμόδια για τθ διεξαγωγι τθσ 

κοινωνικισ ζρευνασ κοινωνικι υπθρεςία. Ειδικότερα ςτο Εκνικό Μθτρϊο αποςτζλλονται τα 

υπό ςτοιχεία α. ζωσ γ. τθσ παραγράφου 1 δικαιολογθτικά κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ 

αρμόδιασ κοινωνικισ υπθρεςίασ περί ολοκλιρωςθσ του εγκεκριμζνου προγράμματοσ 

επιμόρφωςθσ του αρ. 24. 

 

Άρθρο 20 Εθνικό Μητρϊο Υιοθεςιϊν 

 

1. Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν Αρχι 

Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, τθρεί Εκνικό Μθτρϊο Υιοκεςιϊν, ςτο οποίο 

καταχωροφνται τα απολφτωσ αναγκαία ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν υιοκεςία. 

Στο Εκνικό Μθτρϊο Υιοκεςιϊν ςυλλζγονται και ειςάγονται τα ςτοιχεία που αφοροφν:  

α. Το ονοματεπϊνυμο του υιοκετοφμενου ανθλίκου και τα πλιρθ δθμογραφικά ςτοιχεία 

αυτοφ (θμερομθνία γζννθςθσ,  φφλο, ικαγζνεια). 

β. Το ονοματεπϊνυμο των φυςικϊν γονζων και των ςυγγενϊν εξ αίματοσ και εξ αγχιςτείασ 

ωσ τρίτου βακμοφ, το επάγγελμα, θ κατοικία και τα πλιρθ δθμογραφικά ςτοιχεία αυτϊν 

(θμερομθνία γζννθςθσ, φφλο, , ικαγζνεια, λθξιαρχικι πράξθ γάμου και γζννθςθσ τζκνων), 

εφόςον υπάρχουν, κακϊσ και θ κατάςταςθ υγείασ των φυςικϊν γονζων με  ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ αυτϊν. 

γ. Το ονοματεπϊνυμο των κετϊν γονζων, το επάγγελμα, θ κατοικία και τα πλιρθ 

δθμογραφικά ςτοιχεία αυτϊν (θμερομθνία γζννθςθσ, φφλο, ικαγζνεια) κακϊσ και θ 

κατάςταςθ υγείασ των κετϊν γονζων. 

δ. Ο αρικμόσ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ που κθρφςςει τθν υιοκεςία. 

 

 2. Η γραμματεία του αρμόδιου για τθν κιρυξθ τθσ υιοκεςίασ δικαςτθρίου οφείλει εντόσ 

τριϊν θμερϊν από τθν τελεςιδικία τθσ απόφαςθσ να εγγράφει τα ςτοιχεία του 

προθγοφμενου άρκρου ςτο Εκνικό Μθτρϊο Υιοκεςιϊν. Τθν ίδια υποχρζωςθ ζχουν οι 

εξειδικευμζνεσ ςε κζματα διακρατικϊν υιοκεςιϊν υπθρεςίεσ και οργανϊςεισ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται με το άρ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 226/1999 (ΦΕΚ 190/τ.Α/1999). 

 

 

Άρθρο 21 
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H διάταξθ τθσ παρ. 2 του αρ. 7 ν. 2447/1996 τροποποιείται ωσ εξισ: 

 

Προχπόκεςθ για τθν τοποκζτθςθ του παιδιοφ ςτουσ υποψθφίουσ κετοφσ γονείσ είναι θ 

εγγραφι των τελευταίων ςτο Εκνικό Μθτρϊο Υποψθφίων Θετϊν Γονζων του αρ. 19 παρ.1 

του παρόντοσ.  

 

Άρθρο 22 

 

Αντικακίςταται το πρϊτο άρκρο του Π.Δ. 226/99 (ΦΕΚ 190/Αϋ/21-09-99) ωσ ακολοφκωσ: 

1. Αναγνωρίηονται ωσ εξειδικευμζνεσ να διεξάγουν τθν προβλεπόμενθ από το άρ. 1557 του 

ΑΚ, κοινωνικι ζρευνα για τουσ υποψιφιουσ κετοφσ γονείσ ςε υιοκεςίεσ ανθλίκων που 

τελοφνται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, κακϊσ και να διαμεςολαβοφν για τθν πραγματοποίθςθ 

των υιοκεςιϊν ανθλίκων που ζχουν υπό τθν προςταςία τουσ, οι εξισ υπθρεςίεσ:  

α. Οι Διευκφνςεισ Κοινωνικισ Μζριμνασ ι, κατά περίπτωςθ, τα Τμιματα Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ των Διευκφνςεων Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ των 

Περιφερειϊν/ Περιφερειακϊν Ενοτιτων.  

β. Οι Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ των Κζντρων Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφερειϊν, όπωσ αυτά 

ορίηονται ςτο άρ. 9, παρ. 3 του Ν.4109/13, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 γ. Το Δθμοτικά Βρεφοκομεία . 

 

2. Για τθ διεξαγωγι τθσ κοινωνικισ ζρευνασ που προβλζπεται από το άρ. 4 του Ν. 

2447/1996 για τισ περιπτϊςεισ υιοκεςιϊν ανθλίκων ςτισ οποίεσ, είτε αυτοί, είτε οι 

υποψιφιοι κετοί γονείσ ζχουν τθ ςυνικθ διαμονι τουσ ςτο εξωτερικό (διακρατικζσ 

υιοκεςίεσ) κακϊσ και για τθ διαμεςολάβθςθ προσ πραγματοποίθςθ αυτϊν των υιοκεςιϊν, 

όταν πρόκειται για ανθλίκουσ που ζχουν υπό τθν προςταςία τουσ, αναγνωρίηονται ωσ 

εξειδικευμζνεσ, οι εξισ υπθρεςίεσ: 

α. Η Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ κάκε Περιφζρειασ για τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ 

που ανικουν ςτθ χωρικι τουσ αρμοδιότθτα. Ειδικά για τθν Περιφζρεια Αττικισ, θ 

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ του Κεντρικοφ Τομζα και οι Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ 

και Κοινωνικισ Μζριμνασ κάκε Περιφερειακισ Ενότθτασ αυτισ. 

β. Ο Ελλθνικόσ Κλάδοσ τθσ Διεκνοφσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ, με ζδρα τθν Ακινα. 

γ. Τα Κζντρα Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφερειϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρ. 9 παρ. 3 του 

Ν.4109/13, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και τα Δθμοτικά Βρεφοκομεία μόνο για τα 

παιδιά που ζχουν υπό τθν προςταςία τουσ και για τα οποία αποδεδειγμζνα δεν δφνανται 

να υιοκετθκοφν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ.  

 

Άρθρο 23  Υποχρεϊςεισ τησ κοινωνικήσ υπηρεςίασ μετά την ολοκλήρωςη τησ κοινωνικήσ 

ζρευνασ 

 

Σε περίπτωςθ κετικισ ζκβαςθσ τθσ κοινωνικισ ζρευνασ, θ αρμόδια κοινωνικι υπθρεςία 

εγγράφει τον υποψιφιο ςτο μθτρϊο που τθρεί κατά το άρ. 19 παρ.3 και διεξάγει το 

πρόγραμμα εκπαίδευςθσ του αρ. 24. Μετά και τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ του 
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προγράμματοσ εκπαίδευςθσ, θ αρμόδια κοινωνικι υπθρεςία υποχρεοφται να εγγράφει 

τουσ ενδιαφερομζνουσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Εγκεκριμζνων Υποψθφίων Θετϊν Γονζων του 

αρ. 20 παρ. 1 . 

 

Άρθρο 24  Προγράμματα επιμόρφωςησ υποψηφίων θετϊν γονζων 

 

1. Οι αναφερόμενεσ ςτο αρ. 22 αρμόδιεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ υποχρεοφνται ςτθ 

διενζργεια, αυτοτελϊσ ι από κοινοφ με άλλουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ, των 

προγραμμάτων επιμόρφωςθσ υποψθφίων κετϊν  γονζων. Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ 

δφνανται επίςθσ, να οργανϊνουν και να εκτελοφν προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ 

εκπαίδευςθσ των κετϊν γονζων ςτουσ οποίουσ ζχει ιδθ τοποκετθκεί ανιλικοσ, κατά τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ. 

2. Η εκπαίδευςθ γίνεται από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ που ορίηει θ αρμόδια 

κοινωνικι υπθρεςία, ιδίωσ νομικοφσ, ψυχολόγουσ και κοινωνικοφσ λειτουργοφσ. Στουσ 

εκπαιδευτζσ δφναται να καταβάλλεται αποηθμίωςθ, το φψοσ τθσ οποίασ ορίηεται με κοινι 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και Υπουργοφ Εργαςίασ Κοινωνικισ  Αςφάλιςθσ  και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

3. Μετά το πζρασ των  προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, οι υποψιφιοι ανάδοχοι γονείσ που 

ςυμμετείχαν ςε αυτά, λαμβάνουν βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ αυτϊν από τον φορζα 

προκειμζνου να εγγραφοφν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Υποψθφίων Θετϊν Γονζων του αρ. 19 

παρ. 1. 

4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ φςτερα από πρόταςθ του Ε.Σ.Αν.Υ, ορίηεται το περιεχόμενο των  

προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, θ χρονικι διάρκεια, ο τρόποσ διεξαγωγισ τουσ και κάκε 

άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια. 

 

Κεφάλαιο 4ο: 

Οργανωτικζσ Διατάξεισ για τισ κοινωνικζσ υπηρεςίεσ και τα μητρϊα 

 

Άρθρο 25 Διάταξη για τισ κοινωνικζσ υπηρεςίεσ  

 

1. Κοινωνικι υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθ διενζργεια ζρευνασ κατά τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ και των άρκρων 1533 παρ.2 , 1557, 1600, 1645, 1665 ΑΚ και αδυνατεί να τθ 

διεξαγάγει, δθλϊνει αιτιολογθμζνα τθν αδυναμία τθσ ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ εντόσ δεκαπζντε θμερϊν. Στθν περίπτωςθ αυτιν, με απόφαςθ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ανατίκεται θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ςε άλλθ 
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κοινωνικι υπθρεςία των φορζων που αναφζρονται ςτα άρκρα 13 και 22 ι των ΟΤΑ Αϋ 

βακμοφ ι, εφόςον αυτό δεν κακίςταται δυνατό,  ςε πραγματογνϊμονα Κοινωνικό 

Λειτουργό, εκπαιδευμζνο ςε κζματα αναδοχισ από τουσ φορείσ εποπτείασ του άρκρου 13 

του παρόντοσ εγγεγραμμζνο ςε ειδικό κατάλογο πιςτοποιθμζνων κοινωνικϊν λειτουργϊν 

που τθρεί ο Σφνδεςμοσ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ για τον ςκοπό αυτόν, o οποίοσ κα 

είναι ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον αρχικϊσ αρμόδιο φορζα, ολοκλθρϊνει εντόσ του 

προβλεπόμενου ςτα αρ. 10  και 11 χρονικοφ διαςτιματοσ τθν κοινωνικι ζκκεςθ και 

υποβάλλει αυτιν ςτον αρχικϊσ αρμόδιο φορζα. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, μετά από 

πρόταςθ του ΣΚΛΕ, ορίηονται οι λεπτομζρειεσ για τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτον ειδικό 

κατάλογο πιςτοποιθμζνων κοινωνικϊν λειτουργϊν , ο τρόποσ και το φψοσ τθσ αμοιβισ 

αυτϊν και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ. 

2. Σε περίπτωςθ που μετά το οριηόμενο κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου χρονικό 

διάςτθμα δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ κοινωνικι ζρευνα από υπαιτιότθτα τθσ αρμόδιασ 

κοινωνικισ υπθρεςίασ, οι ενδιαφερόμενοι ζχουν το δικαίωμα να ηθτιςουν από τθν Γενικι 

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ να διενεργιςει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο. 

 

 

Άρθρο 26 Διάταξη για τα Εθνικά και Ειδικά Μητρϊα  

 

1.Συνίςτανται και λειτουργοφν ςτθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε. 

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Αϋ245) τα Ειδικά και Εκνικά Μθτρϊα των άρ 5,6,7,19 και 

20 του παρόντοσ. 

Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ορίηει τθ διαδικαςία υποβολισ των ςτοιχείων 

και τθσ ενθμζρωςθσ των αλλαγϊν και καταρτίηει τθν ειδικι πλατφόρμα καταχϊρθςθσ των 

προβλεπόμενων ςτοιχείων ςε θλεκτρονικι μορφι. Ζχει τθν ευκφνθ οριςμοφ των ςυνκθκϊν 

διαςφάλιςθσ του απορριτου και τθσ αςφάλειασ ςτθ διαδικαςία υποβολισ και παραλαβισ 

των ςτοιχείων. Δεδομζνα που αποδεικνφονται ότι είναι εςφαλμζνα καταςτρζφονται με 

ευκφνθ του υπεφκυνου των μθτρϊων και εφόςον αυτό επιβάλλεται από τισ ςυγκεκριμζνεσ 

ςυνκικεσ. 

 

2 Υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ των Εκνικϊν Μθτρϊων του παρόντοσ νόμου είναι ο εκάςτοτε 

Πρόεδροσ του Δ.Σ. του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  και των Ειδικϊν 

Μθτρϊων ο εκάςτοτε Πρόεδροσ του Δ.Σ κάκε μονάδασ. 

3. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ορίηεται ο 

Αναπλθρωτισ του Υπεφκυνου, κακϊσ και οι εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ των Εκνικϊν 

Μθτρϊων. 

 

4. Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ υποχρεοφται να καταρτίηει ετιςια ςτατιςτικι 

ζκκεςθ, με βάςθ τα τθροφμενα ςτοιχεία, τθν οποία υποβάλει ςτο Ε.Σ.Αν.Υ., ςτισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ του εποπτεφοντοσ Υπουργείου και ςτθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/160
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5. Το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ υποχρεοφται να διακζτει άδεια τιρθςθσ των 

ςτοιχείων των Εκνικϊν Μθτρϊων από τθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ 

Χαρακτιρα και μεριμνά για τθν αςφαλι παραλαβι, τιρθςθ, επεξεργαςία και διαφφλαξθ 

του απορριτου αυτϊν των ςτοιχείων λαμβάνοντασ τα κατάλλθλα για αυτό μζτρα.  

 

6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ κακορίηονται οι τεχνικζσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ των Εκνικϊν και Ειδικϊν 

Μθτρϊων, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία θλεκτρονικισ εγγραφισ , ηθτιματα απευκείασ 

ενθμζρωςθσ και διαςφνδεςθσ των Εκνικϊν Μθτρϊων με τα Ειδικά, θ διαδικαςία όχλθςθσ 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςε περίπτωςθ παράλειψθσ ενθμζρωςθσ ι πλθμμελοφσ 

ενθμζρωςθσ από τουσ υπόχρεουσ, οργανωτικά και τεχνικά κζματα απορριτου και πολιτικισ 

αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων του παρόντοσ άρκρου, όπωσ δικαίωμα 

πρόςβαςθσ και χριςθσ, κρυπτογράφθςθ δεδομζνων, αςφάλεια επικοινωνιϊν, 

εμπιςτευτικότθτα, χριςθ τεχνικϊν ανωνυμοποίθςθσ, και κάκε άλλο κζμα ςυναφζσ με τθν 

εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. 

 

7. Κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ο Υπεφκυνοσ, ο Αναπλθρωτισ του και τα 

πρόςωπα που ςτελεχϊνουν τισ υπθρεςίεσ τα μθτρϊα του παρόντοσ νόμου υπακοφν ςτθ 

ςυνείδθςθ και το Νόμο. Υπόκεινται ςτο κακικον τθσ εχεμφκειασ το οποίο υφίςταται και 

μετά τθν αποχϊρθςθ τουσ. Υπόκεινται ςτο Νόμο και ςτισ αποφάςεισ όπωσ αυτζσ ορίηονται 

από τθν άδεια τθσ Αρχισ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων. 

 

8. Η επεξεργαςία των δεδομζνων των μθτρϊων του παρόντοσ είναι απόρρθτθ και θ 

αςφάλεια τθσ επεξεργαςίασ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρ. 10 του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 

50/τ. Αϋ/10-04-1997). Η επεξεργαςία ςτοιχείων που αναφζρεται ςε ςκοποφσ ςτατιςτικοφσ, ι 

επιςτθμονικισ ζρευνασ εξυπακοφεται ότι προχποκζτει τθν τιρθςθ ανωνυμίασ (παρ. 2 περ. 

ςτϋ, άρ. 7, του Ν. 2472/1997). 

 

9. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ ανωτζρω διατάξεισ 

και από κάκε ρφκμιςθ, που αναφζρονται ςτθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ εκ του Ν. 2472/1997 

κυρϊςεισ. 

 

10. Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα πρζπει να ςυλλζγονται κατά τρόπο κεμιτό και 

νόμιμο και για κακοριςμζνουσ, ςαφείσ και νόμιμουσ ςκοποφσ. 

 

Άρθρο 27  Ζναρξη ιςχφοσ-Καταργοφμενεσ Διατάξεισ 

 

Η ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ άρχεται με τθν δθμοςίευςθ των απαιτοφμενων υπουργικϊν 

αποφάςεων οπότε και καταργοφνται οι διατάξεισ του ΠΔ 86/2009 ΦΕΚ Αϋ114/16-7-2009, θ 

ΚΥΑ αρ.  Π1α/ΓΠ οικ.63501 ΦΕΚ Βϋ 965/28-05-2004 και θ ΚΥΑ αρ. δ27/ΓΠ.οικ. 22560/891, 

ΦΕΚ Βϋ 3692/ 31-12-2014 κακϊσ και κάκε αντίκετθ διάταξθ. 
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