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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 

Η εργασία που ακολουθεί πραγµατοποιήθηκε κατά βάση µε βιβλιογραφική 

µελέτη της Ιστορικής Εξέλιξης της Κοινωνικής Προστασίας των Παιδιών και µε µελέτη 

των Νόµων και των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που συγκροτούν το θεσµικό πλαίσιο της 

Πρόνοιας για την παιδική ηλικία, µε µελέτη πορισµάτων του Συνηγόρου του Πολίτη, µε 

έρευνα στα αρχεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής 

Γραµµατείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του 

Κέντρου Βρεφών “ΜΗΤΕΡΑ”, της Παιδόπολης “Αγία Βαρβάρα”, του Παπάφειου 

Κέντρου Παιδικής Μέριµνας  “Ο Μελιτεύς”, όπως επίσης και µε προσωπικές 

συνεντεύξεις του προσωπικού και µελών των παραπάνω φορέων. Ακόµη  µε έρευνες στις 

Βιβλιοθήκες του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών και του Παντείου Πανεπιστηµίου. Τέλος, πολύτιµη 

βοήθεια πρόσφερε και το ∆ιαδίκτυο. Η εργασία συγγράφηκε τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο 

και Μάιο του 2013. Εντούτοις αξιοποιήθηκε προηγούµενη γνώση αλλά και ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον πάνω στο θέµα που αντλήθηκε από προηγούµενη παρακολούθηση σχετικών 

σεµιναρίων.   

 

        

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα Καθηγητή  

Dr. Αναστάσιο Ντάνο για την υποµονή και την κατανόησή του, τον κύριο Αναστάσιο 

Κοφινά, ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Προστασίας της Οικογένειας της Γενικής 

Γραµµατείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις 

πολύτιµες συµβουλές που µου πρόσφερε και για την εν γένει ιδιαίτερα σηµαντική του 

βοήθεια, τη ∆ικηγόρο Θεσσαλονίκης  κα.Αικατερίνη Λιολιοπούλου για τις νοµικές 

συµβουλές, τη Φιλόλογο-Γλωσσολόγο κα.Αναστασία Χόντζογλου καθώς και την 

Dr.Στέλλα Τσίτουρα, ∆ιευθύντρια του Τµήµατος Κοινωνικής Ιατρικής του Νοσοκοµείου 

Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού».   
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«Τα παιδιά-θύµατα να µην τα µετράµε µε νούµερα, φτάνει και 

µόνο ένα παιδί να χαθεί έτσι… τότε ο κόσµος µας ο δήθεν 

πολιτισµένος, ο δήθεν χριστιανικός, έχει χρεοκοπήσει. Αυτό που 

πεθαίνει είναι η ψυχή του παιδιού». 

                                                                        Αντώνης Σαµαράκης 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία που ακολουθεί αφορά στην Κοινωνική Προστασία της Παιδικής 

Ηλικίας και χωρίζεται σε δύο ενότητες : την Ιστορική Εξέλιξη και το Νοµικό Πλαίσιο 

αυτής. Η πρώτη ενότητα είναι χωρισµένη σε κεφάλαια που αντιστοιχούν σε µεγάλες 

ιστορικές περιόδους. Για καθεµιά περίοδο περιγράφονται αναλυτικά όλες οι εκφάνσεις 

της Κοινωνικής Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουµε την οικογένεια στην  Προϊστορική Εποχή, κατά 

την Εποχή του Λίθου και κατά την Εποχή του Χαλκού, όπου κυρίαρχο πρότυπο είναι η 

µητριαρχία και τα παιδιά µεγαλώνουν κοντά και στους δύο γονείς. Στη συνέχεια έχουµε 

την Αρχαία Αθήνα όπου βλέπουµε να γίνονται σπουδαίες προσπάθειες για τη µόρφωση 

του παιδιού. Αντιθέτως, στην Αρχαία Σπάρτη το ζητούµενο είναι η στρατιωτική 

εκπαίδευση του παιδιού για να προετοιµαστεί ώστε να γίνει καλός πολεµιστής.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, στα Ρωµαϊκά χρόνια, η θέση του παιδιού έµοιαζε πολύ 

µε αυτή του δούλου. Κατά τον Μεσαίωνα βασικό στοιχείο αποτελεί η χριστιανική ιδέα µε 

ιδιαιτέρως αυστηρή, ωστόσο, διαπαιδαγώγηση. Στην Αναγέννηση παρατηρούµε ότι η 

ανάγκη του ανθρώπου της ∆ύσης για απελευθέρωση από τα ποικίλα δεσµά του 

Μεσαίωνα οδήγησε στο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την ολόπλευρη ανάπτυξή του, 

γεγονός το οποίο εισήγαγε νέες παιδαγωγικές θεωρίες µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. 

Επιστρέφοντας στα καθ’ ηµάς, γίνεται η παρουσίαση των κύριων προνοιακών θεσµών 

για το παιδί της Βυζαντινής εποχής, όπου υπό την επίδραση του Χριστιανισµού βλέπουµε 

µια σηµαντική βελτίωση. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη της πρόνοιας µέσα 

στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μνηµονεύονται τα κρυφά σχολειά όπου οι µορφωµένοι 

κληρικοί κλήθηκαν να επιτελέσουν το έργο της διαπαιδαγώγησης των ελληνόπουλων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η κοινωνική πρόνοια για το παιδί από την 

ίδρυση του ελληνικού κράτους έως το 1921. Βλέπουµε την περίοδο διακυβέρνησης του 

Ιωάννη Καποδίστρια (1828-1831), αυτού του Μεγάλου Κυβερνήτη που έδωσε την ψυχή 

του στην προστασία των παιδιών του ελληνικού Έθνους. Στη συνέχεια έχουµε την 

περίοδο διακυβέρνησης του Όθωνα και της Αντιβασιλείας (1832-1862), όπου εισάγονται 

νέες αντιλήψεις στον τοµέα της παιδικής προστασίας µαζί µε την οικονοµική ενίσχυση 

από τις Μεγάλες ∆υνάµεις. Ακολουθεί η  περίοδος από τη Συνταγµατική Βασιλεία του 

Γεωργίου Α΄ έως τη Μικρασιατική καταστροφή (1864-1921), στα πρώτα χρόνια της 
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οποίας -έως το 1912- έχουµε τη δυσπραγία του κράτους στον τοµέα της κοινωνικής 

πρόνοιας για το παιδί. Το κενό που αφήνει η άσκηση της δηµόσιας κοινωνικής πρόνοιας 

αναπληρώνεται από την ιδιωτική και εκκλησιαστική πρωτοβουλία. Στη συνέχεια και 

λόγω των πολέµων που µεσολαβούν (Βαλκανικοί, Α΄ Παγκόσµιος) το Κράτος 

αναγκάζεται να λάβει ενεργό ρόλο στον τοµέα της πρόνοιας, παραδείγµατος χάρη για την 

περίθαλψη των χιλιάδων ορφανών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο βλέπουµε την περιγραφή της κοινωνικής πρόνοιας για το 

παιδί από τη µικρασιατική καταστροφή έως τη µεταπελευθερωτική  περίοδο και τη 

δικτατορία των συνταγµαταρχών. Το Κράτος, συνειδητοποιώντας την αδυναµία της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας να ανταποκριθεί επαρκώς στα προβλήµατα της παιδικής ηλικίας, 

δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την οργάνωση του τοµέα της παιδικής προστασίας κυρίως 

µέσω ενός εκτεταµένου δικτύου ιδρυµάτων. Σιγά-σιγά φτάνουµε στα χρόνια του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου µε την έναρξη του οποίου αναστέλλεται  κάθε προσπάθεια 

ορθολογικού σχεδιασµού µέτρων προνοιακής πολιτικής. Στη διάρκεια της κατοχής, στο 

έργο της διάσωσης του πληθυσµού από την πείνα και τις ασθένειες καθοριστική ήταν η 

βοήθεια από το εξωτερικό (∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός, Έλληνες οµογενείς της Αµερικής) 

και η δράση της Εκκλησίας της Ελλάδας. Με το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου 

ξεσπά  εµφύλιος πόλεµος έως το 1949. Με πρωτοβουλία της τότε βασιλικής οικογένειας 

ιδρύονται οι Παιδοπόλεις για την περίθαλψη των χιλιάδων ορφανών των πολέµων, αν και 

εκφράζονται αµφιβολίες για τη δράση τους. Στην περίοδο που ακολουθεί γίνεται 

προσπάθεια για αναδιοργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας µε τη βοήθεια  και διεθνών 

οργανισµών, όπως της UNRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 

του Ο.Η.Ε. Μετά το 1950 η κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα καταγράφει ανοδική 

πορεία. Στον τοµέα της παιδικής προστασίας παρουσιάζει σηµαντικό έργο. Η κατάλυση 

της δηµοκρατίας µετά το πραξικόπηµα των Συνταγµαταρχών στις 21 Απριλίου 1967, 

προκαλεί σοβαρές δυσχέρειες στην πορεία της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

της χώρας. Αν και στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας καταγράφονται κάποιες κινήσεις, 

όπως η δηµιουργία του Εθνικού Οργανισµού Πρόνοιας, οι µελετητές αυτής της περιόδου 

τις αποδίδουν σε προσπάθειες δηµαγωγίας εκ µέρους της Χούντας. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται η περίοδος από τη µεταπολίτευση έως και 

σήµερα. Την περίοδο αυτή προωθείται η λαϊκή επιµόρφωση, αναµορφώνεται το 

οικογενειακό δίκαιο και εκσυγχρονίζεται το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων 
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Κοινωνικής Φροντίδας. Η µεγάλη αλλαγή γίνεται µε την ένταξη της χώρας µας στην τότε 

ΕΟΚ και µετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως µε την έναρξη της χρηµατοδότησης από 

την Ε.Ε. Επίσης, από το 1990 και µετά εµφανίζονται και οι πρώτες Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ) που ασχολούνται µε την προστασία των παιδιών. Τέλος, στη 

δηµόσια κοινωνική πρόνοια έχουµε τις πρόσφατες προσπάθειες για Ανασυγκρότηση των 

Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται οι υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και 

ιδρυµατικής περίθαλψης, που προσφέρονται από το κράτος και την ιδιωτική και 

εκκλησιαστική πρωτοβουλία.  

Στην πρώτη υποενότητα περιγράφονται οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί, 

οι παιδικές κατασκηνώσεις και οι ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ. Επίσης, 

γίνεται εκτενής αναφορά στην επιδοµατική πολιτική ενίσχυσης των παιδιών. Τέλος 

αναλύονται λεπτοµερέστατα οι θεσµοί της Επιτροπείας, της Αναδοχής και της Υιοθεσίας. 

Στην δεύτερη υποενότητα γίνεται καταγραφή των Υπηρεσιών Κλειστής 

Φροντίδας. Έτσι έχουµε τα Κέντρα Προστασίας Παιδιού (πρώην Κέντρα Παιδικής 

Μέριµνας και Παιδοπόλεις), το Κέντρο Βρεφών “ΜΗΤΕΡΑ”, τις αποκεντρωµένες 

υπηρεσίες του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α., τα προστατευόµενα διαµερίσµατα, τους ξενώνες, τα 

εργαστήρια κ.α., το Πρόγραµµα Προστασίας και Κοινωνικής Φροντίδας των Παιδιών 

στον ∆ρόµο, το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Βοηθείας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.), τις 

Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, τις ∆οµές της ιδιωτικής πρωτοβουλίες και τέλος τα 

εκκλησιαστικά ιδρύµατα. Περιγράφεται το «Παπάφειο» πρώην Κέντρο Παιδικής  

Μέριµνας, η πρώην Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», η Στέγη Ανηλίκων «ο Καλός Ποιµήν» 

και τέλος τα Παιδικά Χωριά SΟS.  

Συµπεράσµατα και σχόλια κρίθηκε ότι αξίζει να καταγραφούν για το 

περιεχόµενο της δεύτερης ενότητας µε δεδοµένο ότι στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται 

η ιστορική εξέλιξη της Κοινωνικής Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας.  

Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται προτάσεις για την βελτίωση τόσο των 

ανοικτών όσο και των κλειστών δοµών κοινωνικής φροντίδας 
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ABSTRACT 

The following paper is about the Social Protection of Children and it consists of 

two main sections: Historical Evolution and Legal Framework. The first section is 

divided into chapters that correspond to large historical eras. For each era, every form of 

Children’s Social Protection is being analytically described.  

In the first chapter, the concepts of “family” is being presented at the Pre-Historic 

era, at the Stone Age and at the Bronze Age where the dominant family pattern was the 

matriarch with children were being raised close to both parents.  Thereafter, great effort 

for child’s education is done in Ancient Athens. On the contrary, at Ancient Sparta the 

most important fact was to properly prepare each child through extensive military training 

in order to be a good warrior. 

In the second chapter, in Roman times, child’s position in the society was similar 

to that of a slave. During Middle Age, one fundamental principle was that of the Christian 

way with excessively however strict education. During Renaissance, it can be observed 

that the need of Western civilization to be liberated from the various beliefs of Middle 

Age, led to an explosion of interest about the human being and its development and thus 

new educational human-centric theories were evolved. Then, basic welfare principles 

about the child in the Byzantine era, where a lot of improvement can be seen under 

Christianity, are being presented. In the end of this chapter, the development of social 

welfare through the years of Ottoman occupation with the rise of secretive schools under 

the administration of educated priests is being discussed.  

The third chapter describes the social welfare for the child from the establishment 

of the Greek state until 1921. Ioannis Kappodistrias (1828-1831), this great leader, gave a 

huge fight towards protection of children of the nation. After that, Othonas and his 

kingdom came in Greece (1832-1862), when new ideas for child protection are 

implemented and also financially supported by the Great Powers that time. From 1864 

since 1921, no actions were taken in the area of child protection from the official 

government and Church along with private sector took initiatives to fill this gap. Then, 

after all the wars Greece took part, the State is forced to actively participate in social 

welfare, for instance taking care of thousands of orphan children.  
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In the fourth chapter, there is a discussion of social welfare policies from the 

destruction of Mikra Asia until the dictatorship of the Colonels. A wide network of 

institutions is organized until the Second World War when all actions are immediately 

stopped again. During the German occupation, great help had come from external sources 

along with the help of Church. Thousands of orphan children after this war and the Civil 

War that followed were taken care of in massive Child Cities as they were called. Later, 

International Organizations like UNRA of the UN, tried to reorganize State’s policies and 

hence social welfare demonstrates progressive course. During dictatorship, economic and 

social development slowed down but National Welfare Foundation is being established 

with a possible, according to researchers of this era, effort of demagogue. 

The last chapter of the first section is referring to the period from restoring 

democracy until nowadays. Promotion of public training, transformation of Family Law 

and modernization of the institutional framework of operation of the Social Care Units 

are some of the initiatives that can be seen in this era. The greatest change in these 

policies came when Greece entered the European Union mostly due to huge imported 

funds. Furthermore, Non-Government Organizations who act upon children’s protection 

are created after 1990. Finally, for public social welfare, recent efforts for reformation of 

the Foundations of Social Solidarity can be counted. 

In the second Section, which is organized into two sub-sections, we can see 

various services of open care and institutional care provided by the State and public 

sector. The first sub-section includes descriptions of Early Childhood and Childhood Day 

Care, the Childhood camps and the Departments of Social Services of the Local 

Authorities Organization. Furthermore, the section presents the policy of allowance to 

support children and finally it analyzes the statute of Trusteeship, Foster Families and 

Adoption. In the second sub-section, Services of Closed Care are being recorded. 

Children Protection Centers, Infant Center “MITERA”, decentralized services of ex- 

PIKPA, protected apartments and guest houses, the Program of Protection and Social 

Care of Children on the Street, the National Center of Instant Social Help (EKAKB) and 

Corporations of Protecting Children are some of those Closed Care Services.  

In the end of this paper, conclusions and suggestions for improvement of the Open 

and Closed structures of Social Care are presented. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η οικογένεια, σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, από τα βάθη των αιώνων, είναι ο 

κυριότερος θεσµός για τη βιολογική και κοινωνική αναπαραγωγή. Σύµφωνα µε το άρθρο 

16, παρ. 3, της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης: “Η οικογένεια αποτελεί το φυσικό και βασικό 

στοιχείο της κοινωνίας και δικαιούται της Προστασίας της κοινωνίας και του κράτους”. 

Όλοι οι κοινωνικοί επιστήµονες που έχουν µελετήσει το θεσµό της οικογένειας 

αναγνωρίζουν ότι µέσα σε αυτήν υπάρχουν οι καλύτερες προϋποθέσεις για την υγιή 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των µελών της. Ο Ματθαίος Γιωσάφατ, ιδρυτής της 

ελληνικής εταιρίας οµαδικής ανάλυσης και οικογενειακής θεραπείας, διατείνεται ότι 

“µέσα από την οικογένεια ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες του παιδιού, που δεν είναι 

παρά οι ανάγκες της κοινωνίας, και οι ανάγκες της κοινωνίας δεν είναι - ούτε πρέπει να 

είναι - τίποτε άλλο από την ικανοποίηση των ουσιαστικών αναγκών του παιδιού. Η 

οικογένεια µεταβιβάζει τα ήθη, τα έθιµα, τους θεσµούς και τις αξίες της κοινωνίας στο 

παιδί το οποίο, µε τη σειρά του, θα διαµορφώσει ιδεολογίες στην αυριανή κοινωνία”. 

Συνεπώς, η προστασία της οικογένειας αποτελεί ταυτόχρονα προστασία τόσο του ατόµου 

όσο και της κοινωνίας γενικότερα. 

Το παιδί αποτελεί βασικό δοµικό στοιχείο κάθε κοινωνίας και γι’ αυτό πρέπει να 

αντιµετωπίζεται µε υπευθυνότητα και σοβαρότητα τόσο από την ίδια, όσο και από την 

οικογένειά του. Την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη του παιδιού φέρει η οικογένεια, 

στους κόλπους της οποίας ζει, αναπτύσσεται και διαµορφώνει την προσωπικότητά του. 

Για την οµαλή και ολοκληρωµένη ανάπτυξη του παιδιού απαιτείται ένα σταθερό και 

υγιές περιβάλλον, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού και δεν θα θέτει 

σε κίνδυνο την ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. 

Οι ανάγκες ενός παιδιού διακρίνονται σε βιολογικές, ψυχικές και κοινωνικές. Οι 

βιολογικές ανάγκες αφορούν την σωµατική υγεία του παιδιού µέσα από την σωστή 

διατροφή και περίθαλψη. Στις ψυχικές ανάγκες είναι η ανάγκη του παιδιού για αγάπη, 

ασφάλεια, εκτίµηση και αποδοχή της προσωπικότητάς του. Τέλος οι κοινωνικές ανάγκες 

αφορούν την ανάγκη για σχέσεις µε τους συνανθρώπους, την εκπαίδευση, την 

κοινωνικοποίησή του, ώστε να µπορεί να ζήσει προσαρµοσµένο στην ευρύτερη κοινωνία.  
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Όπως προαναφέραµε η οικογένεια συντελεί στην οµαλή ανάπτυξη του παιδιού 

και στην πλήρη κάλυψη των αναγκών. Όµως πολλές είναι εκείνες οι περιπτώσεις των 

παιδιών, που είτε στερούνται του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, λόγω κοινωνικών 

και ειδικών προβληµάτων είτε η οικογενειακή στέγη δεν είναι κατάλληλη για την κάλυψη 

των αναγκών τους και την οµαλή Ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. 

Τέτοιοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που καθιστούν αδύνατη ή ακατάλληλη την 

παραµονή των παιδιών στην οικογένεια είναι η αδυναµία των γονέων να ανταποκριθούν 

στις ευθύνες τους, η σωµατική ή ψυχονοητική ασθένεια γονέα, οικονοµικά προβλήµατα, 

συγκρουσιακές σχέσεις µεταξύ των γονέων, παραµέληση, εγκατάλειψη του παιδιού, 

σωµατική, συναισθηµατική ή σεξουαλική κακοποίηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

παρεµβαίνει το Κράτος, το οποίο θεσπίζοντας ειδικά µέτρα αναλαµβάνει την Κοινωνική 

Προστασία των παιδιών. 

Ο όρος «κοινωνική προστασία του παιδιού» αναφέρεται στο σύνολο των µέτρων 

και των δραστηριοτήτων που πρέπει να αναπτύσσονται από την πολιτεία και τους 

κοινωνικούς φορείς µε σκοπό να εξασφαλίσουν για ολόκληρο τον παιδικό πληθυσµό ίσες 

ευκαιρίες ανάπτυξης των σωµατικών, πνευµατικών, ψυχικών, ηθικών και κοινωνικών του 

δυνατοτήτων, κατά τρόπο υγιή, ελεύθερο και αξιοπρεπή. 

Η οικογένεια, όµως, ως προς τη δοµή και τις λειτουργίες που επιτελεί, 

µεταβάλλεται συνεχώς. Στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και της Β. Αµερικής, η 

πυρηνική-συζυγική οικογένεια δεν είναι πλέον ο κυρίαρχος τύπος οικογένειας. 

Συνυπάρχουν και άλλες µορφές, όπως η µονογονεϊκή, η οικογένεια της διπλής 

σταδιοδροµίας, η ηµιεκτεταµένη. Έτσι και η ελληνική οικογένεια τα τελευταία 30 χρόνια 

υπόκειται σε πολλές αλλαγές ως προς τη δοµή και τις λειτουργίες τις οποίες επιτελεί. 

Μετά το 1950 που άρχισε η εκβιοµηχάνιση της χώρας, η εσωτερική και εξωτερική 

µετανάστευση αποδυνάµωσαν τη µικρή κοινότητα και την εκτεταµένη µορφή της 

οικογένειας. Η αλλαγή αυτή, από την αγροτική-παραδοσιακή σε αστική-σύγχρονη 

κοινότητα είχε µια βαθιά επίδραση στην κοινωνία. Βέβαια, παρά τις αλλαγές που έχουν 

γίνει, η οικογένεια στην Ελλάδα παραµένει συζυγική. 

Το παιδί µέσα από όλες αυτές τις αλλαγές του οικογενειακού status επηρεάζεται 

ψυχολογικά, καθώς αναδύονται δυσκολίες σχετικές µε την ανατροφή, τη 

διαπαιδαγώγηση, τη συναισθηµατική ολοκλήρωση και την προστασία του. Συνεπώς, ο 
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ρόλος της πολιτείας είναι άκρως σηµαντικός για τη στήριξη του κάθε παιδιού που έχει 

ανάγκη, ιδιαιτέρως στη σηµερινή κοινωνία. ∆ιατρέχοντας την ιστορική γραµµή, 

παρατηρούµε ότι στην Ελλάδα, από την πρώτη κιόλας εµφάνιση του ανθρώπινου είδους, 

το παιδί βρίσκεται προστατευµένο στο ασφαλές περιβάλλον της οικογένειας. Με την 

εναλλαγή των εποχών το παιδί άλλοτε θεωρείται κτήµα των γονέων (ρωµαϊκή εποχή, 

Βυζάντιο), άλλοτε αποτελεί τον δέκτη µιας ολόκληρης φιλοσοφίας της εποχής στην 

οποία ζει (αρχαία Σπάρτη, Μεσαίωνας, Επταετία) και άλλοτε διάγει µια άνετη ζωή µε 

πολλά προσφερόµενα αγαθά (από τη Μεταπολίτευση έως σήµερα). 

Είναι αδιαµφισβήτητο ότι οι εποχές αλλάζουν και συµπαρασύρουν τον θεσµό της 

οικογένειας και κατ’ επέκταση τον τρόπο ζωής των παιδιών. Εποµένως, πρέπει να 

υπάρχουν σταθερές κοινωνικές δοµές, οι οποίες να είναι πάντα σε θέση να στηρίξουν 

γονείς και παιδιά που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Άλλωστε, το ανθρώπινο είδος 

έχει το χάρισµα της λογικής για να µπορεί να βελτιώνεται και να προάγει πολιτισµό. 

Πτυχή του πολιτισµού αυτού είναι η ποιοτική ζωή, δικαίωµα όλων των ανθρώπων.  
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

1.1 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ - ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 

 

1.1.1 Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Η εµφάνιση των πρώτων εκδηλώσεων «πρόνοιας» στην ιστορία της 

ανθρωπότητας ανιχνεύεται στα όρια της οικογένειας και λαµβάνει τη µορφή φροντίδας 

και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών της. Σιγά σιγά, καθώς ο άνθρωπος συγκροτεί πιο 

σύνθετες κοινωνικές οργανώσεις, η αλληλεγγύη αυτή επεκτείνεται στη συγγενική οµάδα, 

τη φυλή και την κοινότητα. 

 

Εποχή του Λίθου 

Πριν την εµφάνιση του αρότρου, ηγετική θέση µέσα στην οικογένεια είχε η 

γυναίκα (παλαιολιθική εποχή). Ήταν η εποχή που ήκµασε ο θεσµός της µητριαρχίας. Η 

γυναίκα λατρεύτηκε ως Μητέρα-Θεά, ως θεά της γονιµότητας, µιας και αυτή ήταν που 

έφερνε στον κόσµο τα παιδιά. Την σέβονταν και την εκτιµούσαν γιατί είχε κυρίαρχη 

θέση στην οικογένεια αλλά και στην αγωγή και στην ανατροφή των παιδιών είχε την 

αποκλειστική µέριµνα. Η θέση της ενισχυόταν και από το γεγονός ότι ήταν σίγουρη ως 

µάνα των παιδιών που γεννούσε, ενώ ο πατέρας ήταν αµφισβητούµενος. Στην 

µητριαρχική οικογένεια τα παιδιά έπαιρναν το όνοµα της µητέρας και την περιουσία την 

έπαιρναν οι κόρες (Αµαζόνες).( Πυργιωτάκη, 1984, σελ.6) 

Την εποχή λοιπόν της µητριαρχίας τα παιδιά µεγάλωναν κοντά και στους δύο 

γονείς, τους συνόδευαν στο κυνήγι και στην αναζήτηση ριζών και τύχαιναν µεγάλου 

σεβασµού από την οµάδα. Ο πατέρας φρόντιζε τα παιδιά και τα µάθαινε οτιδήποτε 

χρήσιµο για την επιβίωσή τους καθώς και τεχνικές κυνηγιού. 
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Με την εµφάνιση όµως του αρότρου (νεολιθική εποχή) τα πάντα ανατρέπονται. Η 

γυναίκα δεν έχει την σωµατική δύναµη να οργώνει και έτσι η ισχύς και η εξουσία 

περνάνε στον άντρα (πατριαρχία). Η επικράτηση του πατέρα - συζύγου, καθαιρεί τη 

γυναίκα από τη θέση της µητέρας-θεάς και την κάνει σκλάβα και υποταγµένη στις 

απαιτήσεις του συζύγου-εξουσιαστή. Έτσι την ανατροφή των παιδιών την έχει τώρα 

αποκλειστικά η µητέρα χωρίς να υπάρχει η παλιότερη µυθοποίηση για το όνοµά της, κάτι 

που της επιβάλλεται από τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν και από το 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί. (Borneman, 1988, σελ 70-74 και 

160-168) 

 

 

Εποχή του Χαλκού 

Στους ελληνικούς πολιτισµούς της εποχής αυτής (Κυκλαδικός - Μινωικός) 

παρατηρείται ότι κυρίαρχη εξουσία στην κοινωνία κατέχει πάλι η γυναίκα-πηγή ζωής και 

γονιµότητας, όπως αποδεικνύει η θρησκεία της εποχής: οι λατρευτικές συνήθειες, τα 

ειδώλια, οι τοιχογραφίες µε θέµατα από θρησκευτικές ποµπές και λοιπές τελετές. Στις 

Κυκλάδες το χαρακτηριστικότερο είδος τέχνης ήταν το ειδώλιο που απεικόνιζε γυµνή 

γυναίκα. Οµοίως, στη µινωική Κρήτη η κυρίαρχη θεότητα ήταν η Πότνια (=Σεβάσµια) 

που ήταν η µητέρα φύση. Οι µητριαρχικές αυτές κοινωνίες σέβονταν ιδιαιτέρως το σχήµα 

γέννηση-θάνατος-ανάσταση, δηλαδή τη διαδοχή των εποχών αλλά και την ανανέωση της 

ζωής µε µια νέα γέννηση παιδιού. Συνεπώς, το παιδί τύγχανε φροντίδας και προστασίας 

και είχε στενούς δεσµούς και µε τους δύο γονείς του. 
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1.1.2 ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Στην Αρχαία Αθήνα η γέννηση ενός υγιούς παιδιού ήταν ένα χαρµόσυνο γεγονός 

για την οικογένεια. Ο πατέρας του παιδιού κρεµούσε στην πόρτα της οικίας, ως ένδειξη 

της αύξησης της οικογένειας, ένα κλαδί ελιάς αν το παιδί ήταν αγόρι και µαλλί αν ήταν 

κορίτσι. Ωστόσο, κυρίως όταν επρόκειτο για άρρωστα ή ανάπηρα παιδιά ή όταν η 

οικογένεια είχε ήδη τόσα παιδιά, ώστε ένα ακόµη θα αποτελούσε αβάσταχτο βάρος για 

τις οικονοµικές της δυνατότητες, ο πατέρας του παιδιού είχε το δικαίωµα να επιλέξει αν 

θα το αναθρέψει ή όχι. Αν η απόφασή του ήταν αρνητική, το εξέθετε τις πρώτες µέρες 

µετά τη γέννα
1
. Αυτή η τύχη αφορούσε κυρίως τα κορίτσια. Στην θετική περίπτωση, 

όµως, της παραµονής του παιδιού στην οικογένεια, την πέµπτη ή τη δέκατη ηµέρα µετά 

τη γέννησή του, στο πλαίσιο της αµφιδρόµιας (οικογενειακής γιορτής εξαγνισµού) 

µαζεύονταν όλοι οι συγγενείς της οικογένειας και έκαναν το γύρο της εστίας µε το παιδί 

και µ’ αυτόν τον τρόπο το αναγνώριζαν επίσηµα. Συνήθως τού έδιναν τότε και το όνοµά 

του, που για το µεγαλύτερο αγόρι ήταν κατά κανόνα το όνοµα τού πάππου από την 

πλευρά τού πατέρα του. Οι Έλληνες, σε αντίθεση µε το ονοµατικό σύστηµα άλλων λαών 

(όπως των Ρωµαίων), είχαν µόνο ένα όνοµα
2
, π.χ. Σωκράτης. Την τρίτη ηµέρα των 

Απατουρίων, µιας ετήσιας γιορτής των φρατρίων, ο πατέρας του νεογέννητου έκανε 

θυσίες και µε όρκο διακήρυττε την έγγαµη νοµιµότητα του παιδιού του, ενώ στη 

συνέχεια ακολουθούσε η εγγραφή του στον κατάλογο της φρατρίας
3
. 

Κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων ετών της ζωής των παιδιών, αγοριών και 

κοριτσιών, τη φροντίδα τους είχε η µητέρα και το γυναικείο υπηρετικό προσωπικό, ενώ ο 

πατέρας δεν είχε αυτή την εποχή σχεδόν καµία πρακτική ανάµειξη στη φροντίδα και την 

ανατροφή τους. Μια σειρά παραστάσεων, ιδίως στην αγγειογραφία, απεικονίζουν σκηνές 

από τη ζωή των πρώτων αυτών παιδικών χρόνων. Εδώ θα πρέπει να αναφέρει κανείς 

κυρίως µια οµάδα µικρές οινοχόες, οι οποίες αποτελούσαν ίσως δώρο προς τα παιδιά, 

όταν στεφανώνονταν σε ηλικία τριών χρόνων κατά την τρίτη ηµέρα των Ανθεστηρίων, τη 

γιορτή των Χοών. 

                                                           
1  Η έκθεση των βρεφών γινόταν σε δηµόσιους χώρους, όπου υπήρχε η δυνατότητα να τα βρουν και να τα αναθρέψουν 

άλλοι, κάτι που δεν ήταν σπάνιο, αν κρίνουµε από τη συχνότητα µε την οποία συναντάται το µοτίβο τού έκθετου 

µωρού στους κωµικούς ποιητές. 
2  Στα επίσηµα έγγραφα και για να αποφευχθεί η σύγχυση µε άλλους που είχαν το ίδιο µικρό όνοµα, προσέθεταν και το 

πατρώνυµο στη γενική ή/και το όνοµα του δήµου στον οποίο ανήκαν σε µορφή επιθέτου, π.χ. Σωκράτης Σωφρονίσκου 

Αλωπεκεύς. 
3   Σε διαφορετική περίπτωση, η εγγραφή αυτή έπρεπε να γίνει µε την είσοδο του νέου στην εφηβική ηλικία (ήβη) σε 

συνδυασµό µε την Κουρεώτιδα, γιορτή κατά την οποία τα µακριά µαλλιά τού νεαρού θυσιάζονταν στους θεούς. 
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Συνήθως, µε τη συµπλήρωση των επτά χρόνων, τα αγόρια τα εµπιστεύονταν σε 

έναν οικιακό δούλο, ο οποίος ασκούσε το ρόλο τού παιδαγωγού, ενώ τα κορίτσια 

εξακολουθούσαν να µένουν στο γυναικωνίτη υπό την εποπτεία της µητέρας. Στην 

ανατροφή των παιδιών τη γυναίκα βοηθάει και µια γυναίκα «η τροφός». Το κορίτσι 

ακολουθεί το παράδειγµα της µητέρας από την οποία µαθαίνει τις δύο µεγάλες αρετές 

που θα την αναδείξουν σαν µια αξιόπιστη οικοδέσποινα. 1) να υποτάσσεται στον 

µέλλοντα σύζυγό της και 2) να µένει όσο το δυνατόν στην διακριτική αφάνεια του 

νοικοκυριού της.  

Κύρια υποχρέωση του παιδαγωγού ήταν να συνοδεύει τα αγόρια στο δρόµο για το 

σχολείο
4
 και να τα προφυλάσσει από κινδύνους. Επίσης, ο παιδαγωγός φρόντιζε για την 

καθωσπρέπει συµπεριφορά του µαθητή του, τον οποίο είχε και το δικαίωµα να 

τιµωρήσει. Η στοιχειώδης εκπαίδευση δεν ήταν κρατική αλλά λειτουργούσε σε ιδιωτική 

βάση και οι διδάσκαλοι πληρώνονταν απευθείας από τους πατέρες. ∆ιδάσκονταν τα 

κείµενα των κλασικών και κυρίως του Οµήρου. Ένα επίσης σηµαντικό µάθηµα ήταν η 

µουσική, το οποίο δεν είχε στόχο µόνο τη ψυχαγωγία αλλά τη σταθεροποίηση του 

χαρακτήρα και την καλύτερη κατανόηση των αρχαίων θεατρικών έργων, τα οποία είχαν 

πάντοτε µουσικές προσθήκες. Μεγάλη σηµασία δινόταν και στην άσκηση του σώµατος, 

η οποία γινόταν υπό την εποπτεία ενός ειδικού δασκάλου, του παιδοτρίβη. Οι 

πληροφορίες που έχουµε σχετικά µε τη συνολική διάρκεια της στοιχειώδους εκπαίδευσης 

στο σχολείο δεν είναι ακριβείς. Σε γενικές γραµµές τα αγόρια πρέπει να τελείωναν το 

σχολείο σε ηλικία µεταξύ 15 και 17 ετών. Βεβαίως, λόγω της έλλειψης νοµικών 

ρυθµίσεων, ό χρόνος λήξης της παρακολούθησης των µαθηµάτων βρισκόταν σε άµεση 

εξάρτηση από την καλή θέληση και τις οικονοµικές δυνατότητες του πατέρα. Η 

συµµετοχή σε µαθήµατα µετεκπαίδευσης µετά το πέρας της στοιχειώδους εκπαίδευσης 

πλάι σε φιλοσόφους µε κατεύθυνση στις φυσικές επιστήµες, σε σοφιστές ή ρήτορες ήταν 

βέβαια προνόµιο των λιγοστών, όπως κάτι ιδιαίτερο ήταν και η µαθητεία στην Ακαδηµία 

του Πλάτωνος. 

Όταν κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. η Εφηβεία έγινε µόνιµος κρατικός θεσµός στην 

Αθήνα, ο νεαρός άντρας (έφηβος) έπρεπε στα δεκαεννέα του χρόνια να παρουσιαστεί στο 

στρατό για να εκπαιδευτεί επί δύο χρόνια. Η εφηβεία σηµατοδοτούσε την έναρξη της 

                                                           
4  Μολονότι τα παιδιά δεν ήταν υποχρεωτικό από το νόµο να πηγαίνουν στο σχολείο, ο Αθηναίος πατέρας αισθανόταν 

την ηθική υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να στείλει τον γιό του στο σχολείο. 
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ενήλικης ζωής του νέου µε την καταχώρισή του στον κατάλογο του πατρικού δήµου και 

τον εφηβικό όρκο. 

Η ανατροφή και η εκπαίδευση των κοριτσιών γινόταν — εκτός από σπάνιες 

εξαιρέσεις όπου το κορίτσι επισκεπτόταν το σχολείο εκτός οικίας— µέσα στο 

γυναικωνίτη υπό την εποπτεία της µητέρας. Είναι ευνόητο ότι το επίπεδο της µόρφωσης 

παρέµενε εν γένει σχετικά χαµηλό, παρότι η γνώση της γραφής και ανάγνωσης ήταν 

συνηθισµένο φαινόµενο στις γυναίκες. Περισσότερο βάρος έδιναν όµως στην εκµάθηση 

των πρακτικών δεξιοτήτων που έπρεπε να γνωρίζει κάθε γυναίκα, όπως το γνέσιµο και η 

υφαντική. Όπως ακριβώς η µητέρα ή οι µεγαλύτερες αδελφές µάθαιναν στα κορίτσια τα 

πράγµατα που θα ήταν χρήσιµα στη ζωή τους, έτσι και ο πατέρας εισήγαγε τα αγόρια στις 

αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των αντρών. Κοντά στους τεχνίτες, τους εµπόρους και 

τους αγρότες —τα πιο συνηθισµένα οικογενειακά επαγγέλµατα στο πλαίσιο της 

οικονοµικής δοµής που επικρατούσε τότε— οι γιοι µάθαιναν σε πολύ µικρή ηλικία όλα 

τα απαραίτητα για το επάγγελµά τους. Τα παιδικά όµως χρόνια δεν ήταν αποκλειστικά 

και µονό αφιερωµένα στην εκµάθηση των απαραίτητων για τη ζωή. Στην αρχαία Αθήνα 

τα παιδιά είχαν χρόνο για παιχνίδι και διασκέδαση, όπως µαρτυρούν µε γλαφυρό τρόπο 

όχι µόνο τα ευρήµατα αυθεντικών παιχνιδιών, αλλά και µια σειρά αγγειογραφιών. 

 

 

1.1.3 ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 

Η σηµαντικότερη αξία της κοινωνίας της αρχαίας Σπάρτης υπήρξε το ηρωικό 

ιδεώδες, η γενναιότητα και η δύναµη των ανδρών ώστε να είναι ικανοί πολεµιστές. Η 

γέννηση ενός υγιούς παιδιού ήταν αιτία για πανηγυρισµούς και γιορτές, ενώ αντιθέτως 

ενός µη αρτιµελούς και µη υγιούς παιδιού αιτία για πένθος. Συγκεκριµένα όπως είχε 

νοµοθετήσει και ο Λυκούργος όταν γεννιόταν ένα παιδί ο πατέρας του υποχρεούνταν να 

το πηγαίνει στη λεγόµενη «λέσχη», η οποία απαρτιζόταν από τους πρεσβύτερους των 

φυλών. Εκεί εξεταζόταν το παιδί αν ήταν αρτιµελές και δυνατό. Σε θετική περίπτωση το 

παρέδιδαν στον πατέρα και τον διέτασσαν να το αναθρέψει για να µπορέσει αργότερα 

εκείνο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα. Στην αρνητική περίπτωση 
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ασθενικών παιδιών ή αυτών που είχαν κάποια δυσµορφία τα έστελναν στους «αποθέτες», 

ένα βάραθρο στο όρος Ταΰγετος όπου και τα έριχναν. Το µέτρο αυτό αν και σήµερα 

φαντάζει αποτρόπαια απάνθρωπο, σύµφωνα µε τις τότε επικρατούσες αντιλήψεις 

χαρακτηριζόταν δίκαιο διότι πίστευαν ότι εφαρµοζόταν προς το συµφέρον τόσο της 

πόλης και της φυλής εν γένει όσο και του ίδιου του παιδιού. (Μαστρογιάννης, 1957, σελ. 

16) 

 Σύντοµα οι Σπαρτιάτες συνειδητοποίησαν την αξία της σωστής ανατροφής των 

παιδιών που µόλις ενηλικιώνονταν ετοιµάζονταν για τον πόλεµο, αλλά και την αξία της 

σπαρτιάτισσας µάνας που γεννά τους µελλοντικούς πολεµιστές. Αυτό επέφερε 

αποτελέσµατα σε δύο τοµείς :  

• Την εξύψωση της θέσης της γυναίκας-µητέρας, η οποία δεν ήταν καθόλου 

υποβαθµισµένη και τύγχανε του ιδίου σεβασµού µε τον άντρα-πατέρα. Η ίδια 

µορφωνόταν -όχι βέβαια όπως ο άντρας- και της δινόταν το δικαίωµα να έχει 

γνώµη για πολλά θέµατα (ακόµα και για πολιτικά). Γυµναζόταν για να αποκτήσει 

δυνατό σώµα, ώστε να γεννήσει γερά παιδιά.  

• Το παιδί στην κοινωνία της αρχαίας Σπάρτης ήταν το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος και της προσοχής των µεγάλων. Την αγωγή των παιδιών την 

αναλάµβαναν και οι δύο γονείς ως τα έξι χρόνια τους. Κατόπιν τα αγόρια 

πήγαιναν σε κάποιους χώρους που έµοιαζαν µε στρατόπεδα όπου κατατάσσονταν 

σε οµάδες για να διαµορφωθούν ως ικανοί πολεµιστές, πάντα µε αγωγή ηρωικού 

ιδεώδους. Την φροντίδα τους την αναλάµβαναν παιδοκόµοι. Τα κορίτσια 

λάβαιναν αισθητική αγωγή µετά τα δέκα τους χρόνια. (Borneman, 1988, σελ 364-

365) 
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1.2 ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ - ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ -  ΒΥΖΑΝΤΙΟ - 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

 

1.2.1 ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ 

Η θέση του παιδιού στην αρχαία Ρώµη έµοιαζε πολύ µε αυτή του δούλου. Η 

∆ωδεκάδελτος
5
 όριζε την πλήρη εξουσία του πατέρα πάνω στα παιδιά του, τα οποία 

µπορούσε ακόµα και να σκοτώνει αν µειονεκτούσαν σωµατικά ή γενικότερα για λόγους 

που εκείνος θεωρούσε πως έτσι έπρεπε να πράξει. Ο πατέρας, αρχηγός και ηγεµόνας 

στην οικογένειά του, είχε απόλυτη εξουσία στα παιδιά, εξουσία θανάτου και 

αγοραπωλησίας τους, µιας και τα θεωρούσε ως κτήµα του. 

Ο ίδιος δεν είχε καµία ανάµιξη στην ανατροφή τους, κάτι που αναλάµβανε 

αποκλειστικά η µητέρα. Ο πατέρας εφάρµοζε απλώς τη σηµασία του ονόµατός του: 

"pater" σηµαίνει παραγωγός και κάτοχος, η δικαιοδοσία του οποίου είχε πολλές φορές 

άσχηµες επιπτώσεις πάνω στα παιδιά του, όπως ξυλοδαρµούς µέχρι θανάτου ή και 

πώλησής τους ως δούλους. Τα παιδιά ειδικά των φτωχών έµπαιναν από νωρίς στη 

δουλειά γιατί έπρεπε να προσφέρουν στην οικογένεια. Συχνά παραµελούταν η 

εκπαίδευσή τους και υποχρεώνονταν να ασχοληθούν µε χειρωνακτικές εργασίες. Μόνο 

τα παιδιά των πλουσίων είχαν καλύτερη αγωγή από παιδαγωγούς, αλλά η επαφή και η 

επικοινωνία µε τον πατέρα τους ήταν ελάχιστη και διαποτισµένη από φόβο. (Cal, 1970, 

σελ. 56,64-65). 

 

1.2.2 ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 

Στις περισσότερες µεσαιωνικές κοινωνίες, (συµπεριλαµβανοµένης και της 

Βυζαντινής) το παιδί δεν αποτελεί το κέντρο ενδιαφέροντος της οικογένειας και η θέση 

του δεν είναι προνοµιακή µεταξύ των µελών της. Στην περίοδο των µεσαιωνικών χρόνων, 

η αγωγή που παρείχαν οι γονείς και οι δάσκαλοι στα παιδιά, είχε ως βασικό στοιχείο την 

χριστιανική ιδέα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όµως, εφαρµοζόταν υπερβολική 

αυστηρότητα στα παιδιά, σε σηµείο τροµοκρατίας. Η αυστηρή διαπαιδαγώγηση γινόταν 

                                                           
5
 Η ∆ωδεκάδελτος (λατινικά duodecim tabularum) µαζί µε τον Ακουίλιο νόµο, υπήρξαν από τους σηµαντικότερους 

νόµους της Αρχαίας Ρώµης. Χρονολογείται περί τον 5ο αιώνα, ενώ χαρακτηριστικό της αποτελεί η µακροβιότητα της 

καθώς αποτελούσε νοµική πυξίδα µέχρι και το τέλος των Ιουστινιάνειων χρόνων. 
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έµµονη ιδέα, µεγάλων και µικρών, µε όλες τις προκαταλήψεις που υπήρχαν και τις βαριές 

τιµωρίες που έπρεπε να υποµείνει κάποιος που είχε διαφορετικές αντιλήψεις ή έστω 

κάποια ερωτήµατα για το Χριστιανισµό. 

Στην περίοδο αυτή που οι κοινωνικές τάξεις είχαν τεράστιο χάσµα, ο πατέρας των 

χαµηλών τάξεων προσπαθούσε να βρει δουλειά, να εξασφαλίσει τα προς το ζην για την 

οικογένεια και δεν είχε χρόνο για την αγωγή των παιδιών του (ενώ, όµως, νοιαζόταν για 

την ηθική προς τα έξω εικόνα τους). Η µητέρα από την άλλη προσπαθούσε µόνη της να 

αναθρέψει τα παιδιά. Όπως αναφέρει η Ιωάννα Πυργιωτάκη, οι βιοτικές συνθήκες της 

εποχής όχι µόνο δεν επέτρεπαν την σωστή διαπαιδαγώγησή των παιδιών, αλλά πολλές 

φορές ούτε καν την επιβίωσή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αµάθεια του 

µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού και τους µεγάλους κοινωνικούς διαχωρισµούς της 

εποχής αυτής. (Πυργιωτάκη, 1992, σελ 259-261) 

 

1.2.3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Την εποχή αυτή, η ανάγκη του ανθρώπου της ∆ύσης για απελευθέρωση από τα 

ποικίλα δεσµά του Μεσαίωνα (κυριαρχία της θρησκευτικής ηθικοπρέπειας, δογµατισµός, 

ανελευθερία) οδήγησε στο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την ολόπλευρη ανάπτυξή 

του. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αναζήτηση ιδεών µέσα από τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισµό, τη φιλοσοφία και τις τέχνες. Κατ’ επέκταση, την περίοδο αυτή βελτιώνονται 

οι βιοτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, ανοίγονται µεγαλύτερες ευκαιρίες 

µόρφωσης για τα παιδιά, κυριαρχεί το λογοτεχνικό ιδεώδες της αγωγής και οι παιδαγωγοί 

είναι επηρεασµένοι από τον δυτικό τρόπο σκέψης και από τα φιλοσοφικά ρεύµατα της 

εποχής. 

Στις ευκατάστατες οικογένειες οι γονείς δεν έχουν ανάµειξη στην αγωγή του 

παιδιού, τα οποία µεγάλωναν µε παραµάνες, παιδαγωγούς, καθηγήτριες ξένων γλωσσών 

κτλ. Στις χαµηλές τάξεις την ανατροφή των παιδιών την είχε η µητέρα, ενώ ο ρόλος του 

πατέρα είναι έµµεσος, αφού κύριο µέληµά του είναι η συνεχής προσπάθεια να έχει 

µόνιµη εργασία. Κατά τα χρόνια της Αναγέννησης ιδιαίτερα ενισχυµένος είναι ο ρόλος 

του σχολείου, καθώς εισάγονται νέες επιστήµες, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές θεωρίες 

µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. (Berstein S.–Milza P., 1999, σελ. 157) 
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1.2.4 ΒΥΖΑΝΤΙΟ6
 

Όπως έχει προαναφερθεί οι κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής –όπως 

περιγράφονται ανωτέρω– επηρεάζουν και την Βυζαντινή κοινωνία. Ωστόσο, 

πληροφορίες από τις ιστορικές, αγιολογικές και ιατρικές πηγές µαρτυρούν τη στάση της 

Πολιτείας και της Εκκλησίας προς τον ανήλικο πληθυσµό σχετικά µε τη ζωή του 

(απαγόρευση εκτρώσεων, έκθεσης βρεφών κ.α.) και την υγεία του (σωµατική, ψυχική και 

κοινωνική) θέτοντας τη φιλανθρωπία στην κορυφή των αρετών και υλοποιώντας την µε 

διαφόρους τρόπους όπως µε τη δηµιουργία ευαγών ιδρυµάτων. 

 

1.2.4.1 ∆ιάκριση ηλικιών στο Βυζάντιο 

Η νοµική αναγνώριση της παιδικής ηλικίας ως αυτοτελές έννοµο αγαθό είναι 

ανύπαρκτη στο µεγαλύτερο διάστηµα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και µόνο στους 

τελευταίους αιώνες επιχειρείται να καλυφθεί το κενό µε το έργο του Κωνσταντίνου 

Αρµενόπουλου «Εξάβιβλος
7
». Στο κεφάλαιο «Περί άνηβων και αφηλίκων», του ανωτέρω 

συγγράµµατος, ορίζεται η ανηλικότητα από τη γέννηση µέχρι το 25ο έτος και 

καταγράφονται οι ειδικότερες διακρίσεις. 

«Ίµφαντες» ή «νήπιοι» ονοµάζονται οι ανήλικοι µέχρι 7 ετών. «Άνηβοι» 

καλούνται τα αγόρια µέχρι το 14ο και τα κορίτσια µέχρι το 12ο έτος της ηλικίας τους και 

«αφήλικες» από τα όρια αυτά µέχρι το 25ο έτος. 

 

1.2.4.2 Προστασία του εµβρύου και του βρέφους 

Κάθε βυζαντινή οικογένεια θεωρούσε ύψιστο σκοπό τη συνέχειά της µέσω της 

απόκτησης απογόνων. Η τεκνοποίηση όχι µόνο ήταν αυτονόητη, αλλά και πηγή µεγάλης 

χαράς και ευλογίας για το ζευγάρι. Τα παιδιά αποτελούσαν στήριγµα για τους γονείς στα 

γηρατειά τους, αλλά και ελπίδα διατήρησης και διεύρυνσης των κοινωνικών οριζόντων 

                                                           
6
  Για την παράθεση στοιχείων για την κοινωνική προστασία της παιδικής ηλικία στο Βυζάντιο αξιοποιήθηκε υλικό από 

στον διαδικτυακό τόπο Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους www.agioritikovima.gr 
7 Η Εξάβιβλος θεωρείται το σηµαντικότερο νοµικό έργο του Βυζαντινού νοµοµαθούς Κωνσταντίνου Αρµενοπούλου. 

Συντάχθηκε κατά τη διετία (1344-45), όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος, µε βάση τις 

νοµικές αντιλήψεις της εποχής. ∆εν πρόκειται για νοµικό έργο µε πρωτότυπο περιεχόµενο, αλλά για κωδικοποίηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας που συνοδευόταν από σχόλια του συγγραφέα. 
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τους είτε µε την επαγγελµατική τους άνοδο, είτε µε επωφελείς γάµους. Η ατεκνία 

αποτελεί αιτία λύπης, αλλά και (ίσως περισσότερο) ντροπής για την οικογένεια, ως 

κοινωνικό στίγµα. Στη Βυζαντινή κοινωνία, η υιοθεσία είναι συνηθισµένη και µία 

πληθώρα νόµων την θεσµοθετούν. 

Η διάθεση του νοµοθέτη να προστατεύσει τον παιδικό πληθυσµό από κάθε 

επιβουλή εναντίον του είναι εµφανής στην αυξανόµενη αυστηρότητα µε την οποία 

τιµωρούνται οι αξιόποινες πράξεις που στρέφονται κατά των ανηλίκων. Η µέριµνα αυτή 

επεκτείνεται στα έµβρυα, τα οποία έχουν τα ίδια δικαιώµατα και θεωρούνται 

αναπτυσσόµενες ψυχοσωµατικές οντότητες. Ο σεβασµός προς το έµβρυο επιβάλλει την 

αναστολή κάθε καταδίκης της µητέρας στη διάρκεια της εγκυµοσύνης, αλλά ακόµα και 

την υποχρεωτική αφαίρεση του κυήµατος από την αποθανούσα έγκυο λόγω πιθανότητας 

να είναι ζωντανό. Η Πολιτεία φροντίζει επίσης σε περιπτώσεις θανάτου του πατέρα ή 

διαζυγίου να αναλάβει την προστασία του παιδιού που θα γεννηθεί διορίζοντας 

«κουράτορα» (επίτροπο) που οφείλει να µεριµνήσει για την ανατροφή του. 

Υπό την επίδραση του Χριστιανισµού παγιώνεται η απαγόρευση των εκτρώσεων 

και καταδικάζονται τόσο από την Εκκλησία όσο και από την Πολιτεία ανεξαρτήτως του 

λόγου για τον οποίον γίνονται (κληρονοµικά δικαιώµατα, διαζύγιο, αντίδραση προς το 

σύζυγο, δωροδοκίες συγγενών, προσωπική επιθυµία της µητέρας), της οικογενειακής 

κατάστασης της µητέρας (νόµιµο ή νόθο έµβρυο) και της χρονικής στιγµής (πρώιµη ή πιο 

προχωρηµένη εγκυµοσύνη). Η ποινή περιλαµβάνει τη µητέρα αλλά και το συνεργό της 

στην πράξη που ισοδυναµεί µε φόνο, δηλαδή τον ιατρό, τη µαία ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο και κυµαίνεται από εξορία, σωµατικές ποινές, δήµευση περιουσίας, ακόµα και 

θάνατο. Η Εκκλησία προσθέτει και 10ετές επιτίµιο. 

Η µέριµνα της Πολιτείας επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της εµβρυικής ζωής και 

στον τοκετό. Καταλογίζονται ευθύνες στη µητέρα αν χάσει το νεογνό από αµέλεια. 

Αποφασιστική είναι και η παρέµβαση της νοµοθεσίας στο ευρύτατα διαδεδοµένο 

φαινόµενο στις κοινωνίες της αρχαιότητας, την έκθεση βρεφών, η οποία χαρακτηρίζεται 

ως ανθρωποκτονία, ανεξαρτήτως έκβασης της πράξης αυτής (αν επιζήσει ή όχι το 

νεογνό). Ο νόµος θεωρεί ένοχο όποιον εκθέτει σε δηµόσιο χώρο ή αρνείται την τροφή σε 

βρέφος. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός κατάργησε το δικαίωµα του πατέρα να απορρίπτει 

τα παιδιά του, απόρροια του αρχαίου δικαιώµατος που διαιωνιζόταν µέχρι τότε. Ωστόσο 
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η διαρκής ανανέωση της απαγόρευσης αυτής σε όλες τις νοµοθεσίες είναι ενδεικτική ότι 

δεν ήταν εύκολο να καταργηθούν αντιλήψεις αιώνων παρά το πνεύµα του Χριστιανισµού 

που κυριαρχεί στο Βυζάντιο. 

 

1.2.4.3 Κακοποίηση παιδιών 

Η έλλειψη φροντίδας προς τα παιδιά επισύρει στους γονείς νοµικές κυρώσεις. Το 

κράτος υποχρεώνει γονείς και κηδεµόνες να παρέχουν τροφή και υγειονοµική περίθαλψη 

στα τέκνα και να τα προστατεύουν. Στο θέµα, όµως, της βίας µέσα στην οικογένεια και 

στο σχολείο, ο µεσαιωνικής αντιλήψεως νοµοθέτης διαφοροποιεί τις ευθύνες των 

σωµατικών βλαβών που επιφέρονται στους ανήλικους από γονείς, δασκάλους και 

συγγενείς, αν ο σκοπός είναι ο σωφρονισµός. Στο σχολείο η παράδοση της σωµατικής 

βίας συνεχίζεται από την αρχαιότητα µε στόχο τη φιλοµάθεια και την υπακοή.  

Τα όργανα σωφρονισµού (ράβδος και µαστίγιο) είναι παρόντα και συνεχώς σε 

χρήση κατά των αµελών µαθητών, ενώ απουσιάζουν εντελώς αντίθετες φωνές που να 

καταδικάζουν υπερβάσεις στην εξουσία των διδασκόντων
8
. Η Βυζαντινή κοινωνία 

δείχνει σε µεγάλο βαθµό το µεσαιωνικό της πρόσωπό κι έτσι βλέπουµε σ’ αυτή τη µορφή 

βίας να προστίθενται, στο σχολείο και στο σπίτι, ραπίσµατα, τραβήγµατα µαλλιών, άλλες 

ταπεινώσεις όπως εµπτυσµός και µουτζούρωµα του προσώπου µε µελάνι. Είναι 

χαρακτηριστική η παρουσία της βίας κατά των παιδιών σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα. 

Αντίθετα, δεν δικαιολογούνται και τιµωρούνται οι πράξεις βίας ενήλικων κατά παιδιών 

που δεν συνδέονται µε συγγενική ή παιδαγωγική σχέση µαζί τους. 

 

1.2.4.4 Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού 

Στη Βυζαντινή εποχή οι νόµοι για την τιµωρία της ασέλγειας σε ανηλίκους είναι 

ιδιαίτερα αυστηροί. Ο νοµοθέτης κατακεραυνώνει όσους παρασύρουν παιδιά µε δώρα 

και υποσχέσεις. Από τον 4
ο
 αιώνα θεσπίστηκε η ποινή της θανάτωσης µε ξίφος που 

τυπικά διατηρήθηκε σε ισχύ για πολλούς αιώνες, αν και στην πράξη η συνήθης τακτική 

                                                           
8
  Ο Μιχαήλ Ψελλός, σπουδαίος  λόγιος του Βυζαντίου, ιστορικός και φιλόσοφος αποδέχεται ότι «η ήπια σωµατική 

τιµωρία ευνοεί τη µάθηση», ενώ δεν λείπουν περιγραφές τιµωρηµένου µαθητή που έχει πρηστεί από τα κτυπήµατα 

µαστιγίου. 
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ήταν η µεσαιωνικής αντίληψης ποινή της κοπής των γεννητικών οργάνων
9
. Πρόνοια 

λαµβάνεται για το ανήλικο θύµα, το οποίο είτε εισάγεται σε µοναστήρι είτε εξακολουθεί 

και παραµένει στην οικογένεια απαλλασσόµενο από κάθε ευθύνη «διότι η ηλικία του δεν 

του επιτρέπει να συνειδητοποιήσει τη βλάβη που υπέστη».  

∆υστυχώς, στο Βυζάντιο παρατηρούνται αρκετές περιπτώσεις παιδικής πορνείας-

σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών από µαστροπούς, που σε ορισµένες περιπτώσεις 

προέρχονται από την ίδια την οικογένεια. Άποροι και εξαθλιωµένοι γονείς δέχονται να 

πουλήσουν µικρά κορίτσια σε µαστροπούς έναντι 5 χρυσών νοµισµάτων, παρά την 

απειλή του νόµου που τιµωρεί αµφότερους. Αναφέρονται πόρνες ηλικίας ακόµα και 10 

ετών που αµείβονται όσο και οι µεγαλύτερες. 

 

1.2.4.5 Φιλανθρωπία προς τα παιδιά 

Τα διδάγµατα του Χριστιανισµού είχαν ευεργετικές επιδράσεις σε θέµατα 

προστασίας της παιδικής ηλικίας, ιδίως ορφανών και περιπλανώµενων παιδιών, που ο 

αριθµός τους ήταν πολύ µεγάλος, όχι µόνο λόγω φυσικού θανάτου των γονέων, αλλά και 

των ποικίλων περιπετειών της αυτοκρατορίας (αλώσεις, αιχµαλωσίες, εκστρατείες) και 

των φυσικών καταστροφών (λοιµοί, λιµοί, σεισµοί). Το πνεύµα της φιλανθρωπίας 

υπαγόρευε τη δηµιουργία ορφανοτροφείων και την εκπαίδευση των τροφίµων στα 

γράµµατα ή σε χειρωνακτικά επαγγέλµατα και την αποκατάσταση των κοριτσιών µε 

γάµο. Μαρτυρίες για την ύπαρξη και τη δηµιουργία ορφανοτροφείων και βρεφοκοµείων 

υπάρχουν σε πλήθος πηγών ενδεικτικές για τις αντιλήψεις και τη νοοτροπία της 

Βυζαντινής κοινωνίας
10

. 

 

 

 

                                                           
9  Ο ιστορικός Ιωάννης Κίνναµος παραθέτει µαρτυρία για µια οµάδα παιδεραστών το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του 

Ιουστινιανού, ανάµεσα στους οποίους βρίσκονταν και οι επίσκοποι Ησαΐας ο Ρόδιος και Αλέξανδρος ∆ιοσπόλεως 

Θράκης. Όλοι υποβλήθηκαν σε αποκοπή των γεννητικών οργάνων και διαποµπεύτηκαν «περιφερόµενοι γυµνοί στην 

αγορά» προς παραδειγµατισµό άλλων που είχαν παρόµοιες προθέσεις. 
10  Ο Νικήτας Χωνιάτης, αξιωµατούχος του βυζαντινού κράτους και ιστορικός του 12ου αιώνα αναφέρει ότι ο 

Αυτοκράτορας είχε υπό τη σκέπη του τα ορφανά των ευαγών ιδρυµάτων της Κωνσταντινούπολης, τα οποία 

επισκεπτόταν κάθε Τετάρτη µετά το Πάσχα µαζί µε τον διευθυντή (ορφανοτρόφο), έψαλλαν µαζί, µοίραζε δώρα και τα 

φιλούσε ένα - ένα χωριστά κατά την αναχώρησή του, δίνοντας το καλό παράδειγµα για τους άλλους εύπορους πολίτες. 
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1.2.5 ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Παρατηρώντας την ιστορία, βλέπουµε ότι κάθε αυτοκρατορία βιώνει µια 

µεγαλειώδη ακµή, η οποία ακολουθείται από µια σταδιακή πορεία προς την παρακµή. 

Μια τέτοιου είδους πορεία διέγραψε και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία, µετά από 

11 αιώνες ζωής, σηµαντικών ιστορικών στιγµών, αλλά και έντονων αντιπαραθέσεων, 

παραδόθηκε στα χέρια του Μωάµεθ Β’ του Πορθητή. Ακολουθούν 4 αιώνες σκοτεινοί 

και ζοφεροί για τον ελληνισµό.  

Την εποχή αυτή, επικρατούν άσχηµες συνθήκες διαβίωσης. Οι δοµές επιστρέφουν 

σε πρωτογενή επίπεδα. Κυρίαρχο µέληµα αποτελεί η επιβίωση της οικογένειας. Όµως, 

στα σπλάχνα του Έθνους ‘σιγοβράζει’ ο πόθος για τη λευτεριά, που οδηγεί στην έναρξη 

της Επανάστασης και του πολέµου κατά των Τούρκων. Εποµένως, όλες αυτές οι 

πολυετείς δυσκολίες δεν άφηναν το περιθώριο στους γονείς να ασχοληθούν µε την 

πνευµατική κατάρτιση των παιδιών τους. Κανείς από τους γονείς δεν είχε την 

δυνατότητα, αλλά και την διάθεση, να τα αναθρέψει σωστά. Ο πατέρας βρισκόταν 

συνεχώς µακριά από το σπίτι και τα παιδιά του, αλλά ακόµα και να ήταν εκεί, τα 

προβλήµατα και οι έγνοιες που απασχολούσαν κάθε Έλληνα πατριώτη δεν τον άφηναν να 

εφαρµόσει το ρόλο του. 

Αλλά και η µητέρα, λόγω της κρίσιµης κατάστασης του πολέµου, δεν ήταν σε 

θέση να διαπαιδαγωγήσει σωστά τα παιδιά της, µιας και κυρίαρχος φόβος και ανησυχία 

ήταν να αποτρέψει ενδεχόµενη αρπαγή τους από τους Τούρκους, το λεγόµενο 

«παιδοµάζωµα». 

Οι µορφωµένοι κληρικοί κλήθηκαν να επιτελέσουν το έργο της διαπαιδαγώγησης 

των ελληνόπουλων. Τα κρυφά σχολειά είχαν αντικαταστήσει κάπως την αγωγή των 

γονιών, όσον αφορούσε την επιµόρφωση των παιδιών. Σκοπός τους ήταν κυρίως να 

διατηρήσουν άσβεστη τη φλόγα του ελληνικού πνεύµατος, τις παραδόσεις, τις ηθικές 

αξίες και να εµποτίσουν τις παιδικές και νεανικές ψυχές µε ελπίδα και πίστη στον 

απώτερο σκοπό, την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. 
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1.3 Η KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ 1921  

 

 Οι αρχές του 19
ου

 αιώνα βρίσκουν την Οθωµανική Αυτοκρατορία σε αποσύνθεση. 

Οι συνθήκες είναι ώριµες για τον ξεσηκωµό του υπόδουλου Ελληνισµού. Η Επανάσταση 

του 1821 τελεσφορεί µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση των Ελλήνων και τη σύσταση 

της ∆ιοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, η οποία στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας 

στις 14 Απριλίου του 1827 εκλέγει τον Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδος 

για επτά χρόνια.  

Στην περίοδο της εθνικής ανασυγκρότησης η µέριµνα του κράτους εστιάζει στην 

περιστασιακή προστασία των αναπήρων και θυµάτων πολέµου, των εγκαταλειµµένων 

παιδιών, στην καταστολή επιδηµιών, στην αποκατάσταση των προσφύγων κυρίως µέσα 

από την εξασφάλιση ιδρυµατικής περίθαλψης µε την ίδρυση ορφανοτροφείων, 

βρεφοκοµείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων. Όπως επισηµαίνει και ο ιστορικός 

Αλέξανδρος ∆εσποτόπουλος η προνοιακή προστασία ξεκινά µετά τη σύσταση του 

ελληνικού κράτους και  ασκείται κυρίως από την Εκκλησία και την ιδιωτική 

φιλανθρωπική πρωτοβουλία, όπως συνέβη µε τις δωρεές Εθνικών Ευεργετών. Τα 

ελάχιστα µέτρα προστασίας, που είχαν λοιπόν, κυρίως φιλανθρωπικό χαρακτήρα, δεν 

επέτρεπαν έναν έγκαιρο κοινωνικό σχεδιασµό και βέβαια δεν µπορούσε ακόµη να γίνει 

λόγος για αναγνώριση αντιστοίχων κοινωνικών δικαιωµάτων.  Ήδη πριν από την 

απελευθέρωση, η αποδιάρθρωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είχε προκαλέσει 

σηµαντικά προβλήµατα στη συντήρηση µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού που 

αφορούσαν κυρίως σε καταστάσεις πείνας και απόλυτης εξαθλίωσης εξαιτίας των 

κρίσεων διατροφής (Κωστής, 1993, σε Αµίτσης, 2001Α). 

 

1.3.1  Περίοδος διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια (1828-1831) 

 Όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση του νεοσύστατου κράτους ο Κυβερνήτης 

Ιωάννης Καποδίστριας έστρεψε το ενδιαφέρον σε δύο ζωτικά προβλήµατα, για τη 

θεραπεία των οποίων προέκυψαν τα πρώτα προνοιακά µέτρα:  στην προστασία του 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

18 

 

παιδιού και στην καταπολέµηση των επιδηµιών χολέρας, πανώλης, τύφου κ.α.  Το 1828 

στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής Ζωοδοχού Πηγής Πόρου, ιδρύθηκε το πρώτο 

ορφανοτροφείο του έθνους για τα ορφανά των πολεµιστών του αγώνα. Στο Μοναστήρι 

στεγάστηκαν 180 ορφανά και σε λίγο καιρό έφθασαν τα 500. Το 1829 ιδρύθηκε το 

µεγάλο ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου µεταφέρθηκαν τα παιδιά. Περιελάµβανε 12 

δωµάτια προορισµένα το καθένα για 40 παιδιά, Εκκλησία και νοσοκοµείο. Εκεί 

λειτουργούσαν παράλληλα τρία σχολεία. ∆ιδασκόταν ακόµη και το µάθηµα της µουσικής 

µε αποτέλεσµα να συσταθεί και χορωδία
11

. Αργότερα, εντός του ορφανοτροφείου αλλά 

και περιφερειακά αυτού λειτούργησαν πολλά χειροτεχνεία (τορνευτικής, πλεκτικής, 

ξυλουργικής, σιδηρουργίας, σκυτοτοµικής, ραπτικής, τυπογραφίας, βιβλιοδετικής, 

λιθογραφίας κ.α). Για την ανοικοδόµηση του ορφανοτροφείου συνέβαλαν φιλελληνικές 

εταιρίες και Έλληνες ευεργέτες, ενώ την εποπτεία του ανέλαβε η Μαντώ Μαυρογένους 

(Πανουτσοπούλου, 1984, σ.99). 

 Το 1834, µε πρωτοβουλία του κορυφαίου νεοέλληνα διαφωτιστή και διδάσκαλου 

του Γένους Θεόφιλου Καΐρη, ιδρύθηκε το ορφανοτροφείο της Άνδρου (µε αρχική δύναµη 

48 παιδιών), το οποίο εξελίχθηκε παράλληλα σε εκπαιδευτικό κέντρο (Πανουτσοπούλου, 

1984). 

 Όπως παρατηρεί η ιστορικός Αργυροπούλου Ρωξάνη, όταν ο Καποδίστριας 

έφτασε στη χώρα, βρήκε την Παιδεία διαλυµένη και στην ουσία µη λειτουργούσα λόγω 

της τουρκοκρατίας και των χρόνων του πολέµου από το 1821 και µετά. Πίστευε
12

 ότι τα 

παιδιά και οι νέοι έπρεπε να µορφωθούν διότι αλλιώς θα υπερίσχυε το «δίκαιο του 

ισχυρότερου στηριζόµενο εις την αµαθίαν και αποκτήνωσιν του πλήθους».  Αρχικά, 

ίδρυσε το Υπουργείο «επί των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίου Εκπαιδεύσεως 

Γραµµατείαν», µε γραµµατέα τον Ν. Χρυσόγελο, που είχε την ευθύνη για τα 

Εκκλησιαστικά και τα εκπαιδευτικά θέµατα, µια συνύπαρξη που υπάρχει µέχρι και 

σήµερα. Έβαλε σκοπό την ίδρυση ενός τουλάχιστον σχολείου σε κάθε χωριό και 

                                                           
11  Ο Καποδίστριας όταν επισκέφθηκε το ορφανοτροφείο και διαπίστωσε την πρόοδο των µαθητών στην µουσική 

ενέκρινε µε ∆ιάταγµα του την αγορά 12 βιολιών και ειδική στολή για τα µέλη της χορωδίας «λευκόν ποδήρες ένδυµα 

και ζώνην κυανόχρουν». 
12   Οι ιδέες του Καποδίστρια για την παιδεία των Ελλήνων πήγαζαν από τα Πιστεύω του. Συνοπτικά µπορούµε να 

πούµε αυτό που ο ίδιος έγραφε: «... Αποτελεί Θεία τιµή το να αναθρέψει κάποιος Ελληνόπαιδες, µε τις γνώσεις της 

Ιεράς µας Θρησκείας, να τους εκπαιδεύσει στην πάτριον γλώσσα και να τους προπαρασκευάσει για ανώτερες 

Πανεπιστηµιακές σπουδές». 
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κωµόπολη
13

, κάτι το οποίο πολύ σύντοµα πέτυχε. Αργότερα, συστήθηκαν δευτεροβάθµια 

σχολεία τα οποία ονόµαζε "πρότυπα" ή "τυπικά", ενώ παράλληλα διατηρήθηκαν και τα 

λεγόµενα Ελληνικά σχολεία. Το 1830 εισήγαγε στην Ελλάδα την αλληλοδιδακτική 

µέθοδο
14

 στα σχολεία, αναθέτοντας πρώτα την µετάφραση του οδηγού αυτής της 

µεθόδου στον  Ιωάννη Κοκκώνη. 

 Ο Καποδίστριας έδωσε µεγάλη βαρύτητα και στη µόρφωση των κοριτσιών, σε 

µια εποχή κατά την οποία η θέση της γυναίκας στην κοινωνία ήταν υποβαθµισµένη. Για 

την εκπαίδευση των κοριτσιών λειτούργησε στη Σύρο, στην Τήνο και στο 

ορφανοτροφείο Αιγίνης σχολείο θηλέων. Στην Κόρινθο λειτούργησε µεικτό σχολείο. 

Επιπλέον, έβαλε τα θεµέλια για την καθιέρωση της δωρεάν παιδείας για όλους τους 

µαθητές στο πλαίσιο της παροχής ίσων ευκαιριών µόρφωσης σε όλους ανεξαιρέτως. 

 Εντούτοις, µετά από τρία χρόνια και οκτώ µήνες ανιδιοτελούς προσφοράς στο 

ελληνικό Έθνος ο µεγάλος Κυβερνήτης δολοφονείται. Συγκεκριµένα, το πρωί της 27ης 

Σεπτεµβρίου 1831 έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος, οι Κωνσταντίνος και 

Γεώργιος Μαυροµιχάλης πυροβολούν και µαχαιρώνουν θανάσιµα τον Ιωάννη 

Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία λειτουργία. Μετά 

τη δολοφονία του όλες οι προνοιακές και εκπαιδευτικές δοµές -που µε κόπο και θυσίες 

είχε δηµιουργήσει αυτός ο λαµπρός άνθρωπος- φυτοζωούσαν και αντιµετώπιζαν 

τεράστια προβλήµατα. Το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να δώσει βάρος στην 

καθεαυτού επιβίωσή του και συνεπώς δεν δόθηκε προτεραιότητα στη διατήρηση των 

δοµών πρόνοιας και παιδείας που προϋπήρχαν. 

1.3.2  Περίοδος διακυβέρνησης του Όθωνα και της Αντιβασιλείας (1832-1862) 

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια ακολουθεί µία περίοδος αναταραχών το 

τέλος της οποίας δόθηκε από τις Μεγάλες ∆υνάµεις µε την απόφασή τους για τη 

δηµιουργία του Ελληνικού Βασιλείου. Έτσι το 1832 εκλέχθηκε Βασιλιάς της Ελλάδας ο 

Πρίγκιπας της Βαυαρίας Όθων-Φρειδερίκος-Λουδοβίκος. Στις 25 Ιανουαρίου 1833, σε 

                                                           
13  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σχολεία ιδρύθηκαν στο Ναύπλιο, στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Αθήνα , στην Αίγινα, 

στον Πόρο, στην Ύδρα, στο Γαλαξείδι, στη Ναύπακτο, στη Μεθώνη, στα Φιλιατρά, στην Πάτρα, στα Καλάβρυτα, στη 

Σκιάθο, στη Σύρο, στην Αµοργό και σε πολλές άλλες πόλεις και νησιά.  
14   Η αλληλοδιδακτική µέθοδος χρησιµοποιήθηκε από τα µέσα του 17ου αιώνα στην Αγγλία και τελειοποιήθηκε τον 

18ο αιώνα στη Γαλλία του Sarazin. Ονοµάστηκε έτσι για το λόγο ότι µε την καθοδήγηση του δασκάλου 

χρησιµοποιούνταν οι καλύτεροι µαθητές (οι πρωτόσχολοι) για να διδάσκουν τους υπόλοιπους µαθητές στις µικρότερες 

τάξεις. 
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ηλικία 17 ετών, ο Όθωνας αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο, από τη βρετανική φρεγάτα 

«Μαδαγασκάρη», εν µέσω λαϊκών επευφηµιών, συνοδευόµενος από τριµελή 

Αντιβασιλεία Βαυαρών (που θα κυβερνούσε µέχρι αυτός να ενηλικιωθεί, το 1835). Η 

Αντιβασιλεία και στη συνέχεια ο Όθωνας ακολουθώντας τα δυτικά πρότυπα οργάνωσης, 

προσπάθησαν να αποδυναµώσουν το ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην πρόνοια, 

περιορίζοντας δραστικά τον αριθµό των µοναστηριών και υποχρεώνοντας τα 

εναποµείναντα να ασχοληθούν µε την αγαθοεργία κατά τη Ρωµαιοκαθολική αντίληψη για 

τον µοναχισµό (Σταθόπουλος, 1999, σ.156). 

 Το 1833 συστάθηκε η πρώτη κεντρική υπηρεσία της χώρας που ασχολούνταν µε 

την κοινωνική προστασία, η οποία ονοµάστηκε «Τµήµα Υγιεινής, Προνοίας και 

Αντιλήψεως» και εντάχθηκε στο νεοσύστατο Υπουργείο Εσωτερικών ως ένα από τα έξι 

Τµήµατά του. Η κύρια µορφή κοινωνικής πρόνοιας, που εφαρµοζόταν κυρίως µέσω της 

ιδρυµατικής περίθαλψης µε την κρατική συµβολή και τις συνεισφορές των εθνικών 

ευεργετών, παρουσίασε σηµαντική πρόοδο. Το 1853 στην Αθήνα έχουµε την ίδρυση του 

ορφανοτροφείου Γεωργίου & Αικατερίνης Χατζηκώστα για την περίθαλψη αγοριών. 

Παρείχε εξατάξια εκπαίδευση και τεχνικό προπαρασκευαστικό τµήµα των επαγγελµάτων 

της ξυλουργίας, υποδηµατοποιίας, σιδηρουργίας, ραπτικής, ενώ προετοίµαζε και για το 

Πολυτεχνείο. Το 1855 ιδρύθηκε το Αµαλίειον Ορφανοτροφείον Κορασίδων
15

 µε σκοπό 

να περιθάλψει και να φροντίσει παιδιά που έµειναν ορφανά εξαιτίας θανατηφόρου 

επιδηµίας χολέρας που έπληξε την χώρα και κυρίως την Αθήνα. Η Βασίλισσα Αµαλία 

ανέλαβε µε µεγάλο ενδιαφέρον την προστασία του Ιδρύµατος αυτού που για το λόγο 

αυτό έλαβε το όνοµά της «Αµαλίειον». Το 1856 ιδρύθηκε το ορφανοτροφείο της 

Ερµούπολης, ενώ ακολούθησαν και άλλα (Πανουτσοπούλου, 1984). 

 Ωστόσο, σύµφωνα και µε τον Γ. Αµίτση, οι Αντιβασιλείς και το βασιλικό ζεύγος 

στη συνέχεια αποπειράθηκαν γενικώς να εφαρµόσουν συστήµατα αναδιοργανώσεως που 

ίσχυαν σε χώρες της ∆ύσης, χωρίς να ερευνήσουν τις τοπικές συνθήκες και τις 

πραγµατικές ανάγκες, µε συνέπεια να µην επιτύχουν πλήρως τα µέτρα που ελήφθησαν 

(Πανουτσοπούλου, 1984, σ.106). 

                                                           
15  Το Αµαλιείον Ορφανοτροφείον Κορασίδων εκπλήρωσε µε αυταπάρνηση το φιλανθρωπικό του καθήκον 

επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του, σε κρίσιµες για το έθνος περιστάσεις και σε περιόδους µεγάλων ανθρωπιστικών 

κρίσεων, όπως το έτος 1953 µετά από το φονικό σεισµό στα Ιόνια Νησιά που εισήχθη στο Αµαλίειον µεγάλος αριθµός 

ορφανών παιδιών ή το έτος 1974 µε την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο που φιλοξενήθηκαν περίπου 50 

Κυπριωτόπουλα. 
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1.3.3 Περίοδος από τη Συνταγµατική Βασιλεία του Γεωργίου Α΄ έως τη 

Μικρασιατική καταστροφή (1864-1921) 

 Μετά την εκθρόνιση του Όθωνα οι Μεγάλες ∆υνάµεις ορίζουν νέο διάδοχο για 

τον ελληνικό θρόνο το ∆ανό Πρίγκηπα Γεώργιο Α΄, ο οποίος το 1864 στέφεται επίσηµος 

βασιλιάς των Ελλήνων. Στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας η περίοδος από το 1864 έως 

το 1912 χαρακτηρίζεται από κάποια στασιµότητα στην εξέλιξη των προνοιακών θεσµών 

και µέτρων. Το κύριο βάρος των προσπαθειών του Κράτους εστιάζεται στην ίδρυση 

νοσηλευτικών ιδρυµάτων και την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών.  Ωστόσο λόγω 

της δράσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της Εκκλησίας αναπτύσσεται ένα µεγάλο 

δίκτυο ιδρυµάτων στη χώρα και καθιερώνεται η ιδρυµατική πρόνοια ως το κύριο µέσο 

περίθαλψης των πασχόντων.  Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει από το 1912 και 

εξής µε την ανάληψη εκ µέρους του Κράτους ενός πιο ενεργού ρόλου στα ζητήµατα της 

κοινωνικής πρόνοιας και τη διαµόρφωση κατάλληλων φορέων για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση των εκτεταµένων προβληµάτων της εποχής. 

 

1.3.3.1  Η κοινωνική πρόνοια από το 1864 έως το 1912 

 Η κοινωνική πρόνοια την εποχή αυτή εξακολουθεί να αποτελεί αντικείµενο 

ελέγχου και εποπτείας του Υπουργείου Εσωτερικών
16

 σε κεντρικό επίπεδο, ενώ οι ∆ήµοι 

και οι Κοινότητες διατηρούν τυπικά τη θέση τους ως όργανα άσκησης της κοινωνικής 

πρόνοιας στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, χωρίς όµως να διαδραµατίζουν κατ’ ουσίαν 

σηµαντικό ρόλο στην ανακούφιση των αναγκών. Το κενό που αφήνει η άσκηση της 

δηµόσιας κοινωνικής πρόνοιας αναπληρώνεται για µία ακόµη φορά από την ιδιωτική 

πρωτοβουλία, η οποία εντείνεται, οδηγώντας στην άνθιση της ιδρυµατικής περίθαλψης 

στη χώρα. 

 Την περίοδο αυτή το Κράτος δεν λαµβάνει µέτρα για την οργάνωση κάποιου 

συστήµατος ή την εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας.  Ο ρόλος του 

εξαντλήθηκε στην παροχή επείγουσας φροντίδας σε πολίτες, οι οποίοι επλήγησαν από 

                                                           
16  Το 1894 το «Τµήµα Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» του Υπουργείου Εσωτερικών αναβαθµίζεται σε 

∆ιεύθυνση. 
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έκτακτες καταστροφές
17

. Πιο ουσιαστικό ρόλο έπαιξε το Κράτος στον τοµέα υγιεινής. 

Μέτρα που αξίζει να σηµειωθούν είναι η ίδρυση του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», στις 

25 Μαρτίου 1884 µε πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας και του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού υπό την προστασία και πάλι της Βασίλισσας, το 1877 στο πλαίσιο της σχετικής 

Συνθήκης της Γενεύης το 1864. 

 Πολλά ιδρύµατα, τα οποία λειτουργούν ακόµη και σήµερα, υπήρξαν αποτέλεσµα 

κληροδοσιών και δωρεών τα ιδιωτικής αγαθοεργίας αυτής της περιόδου.  Ενδεικτικά 

αναφέρονται το Ζάννειο Ορφανοτροφείο Αρρένων Πειραιά (1874), το Χατζηκυριάκειο 

Ορφανοτροφείο Θηλέων (1889), το ΄Ασυλο Ανιάτων Αθηνών (1893), το Παπάφειο 

Ορφανοτροφείο Αρρένων Θεσσαλονίκης «ο Μελιτεύς» (1903), ο Οίκος Τυφλών (1906), 

το Εθνικό Ορφανοτροφείο Θυµάτων Πολέµου Καλλιθέας (1912), κ.α. Θα µπορούσαµε 

να υποστηρίξουµε µε βεβαιότητα ότι τον κύριο προνοιακό ρόλο στην ελληνική κοινωνία 

αναλαµβάνουν οι ιδιώτες, των οποίων η προσφορά εντείνεται µε σαφή Ιδρυµατικό 

προσανατολισµό και ως εκ τούτου έχει πιο οργανωµένο χαρακτήρα.  Χάριν των 

ευεργεσιών των ιδιωτών έχουµε µία θεαµατική ανέγερση πολλών και διαφορετικού 

τύπου ιδρυµάτων.  Έτσι εκτός από την ίδρυση πολλών ορφανοτροφείων, συστήνονται και 

ειδικά ιδρύµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ιδρύµατα για άτοµα µε ψυχικές νόσους, 

ειδικά ιδρύµατα για την Τρίτη ηλικία και νοσηλευτικά ιδρύµατα.  Την προσπάθεια αυτή 

ενισχύει και η Εκκλησία, τόσο µε τη σύσταση εκκλησιαστικών ιδρυµάτων για παροχή 

περίθαλψης σε εξειδικευµένες περιπτώσεις ανάγκης, όσο και µε τη χρηµατική βοήθεια 

προς ήδη λειτουργούντα ιδρύµατα. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Το 1867 το κράτος προσέφερε βοήθεια στους πρόσφυγες του Κρητικού Αγώνα και συνέβαλλε στην αποκατάστασή 

τους ενώ το 1886 έλαβε έκτακτα µέτρα υπέρ των θυµάτων ενός σεισµού, ο οποίος έπληξε την Πελοπόννησο, τα 

Επτάνησα και την Ύδρα. Μεγάλη προσπάθεια κατεβλήθη και για την αποκατάσταση προσφύγων της πόλης Αγχιάλου, 

ύστερα από επίθεση και καταστροφή τους πόλης τους από τους Βουλγάρους το 1906. 
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1.3.3.2 Η κοινωνική πρόνοια από το 1912 έως το 1921 

 Οι πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις που συνέβησαν στη χώρα κατόπιν της 

επανάστασης του 1909 και της αναθεώρησης του Συντάγµατος 1911, σε συνδυασµό µε 

τη συµµετοχή της χώρας στους Βαλκανικούς πολέµους και τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, 

είχαν ως αποτέλεσµα να εµφανιστούν νέα προβλήµατα και να αλλάξουν οι αντιλήψεις για 

το ρόλο του Κράτους.  Έτσι το Κράτος έλαβε ενεργό ρόλο στον τοµέα της πρόνοιας, 

συστήνοντας εξειδικευµένους διοικητικούς φορείς αρµόδιους για τον προγραµµατισµό 

και την άσκηση της κοινωνικής πρόνοιας, και την ανάµειξή του σε θέµατα κοινωνικής 

πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας.   Οι κύριες κατευθύνσεις της δηµόσιας κοινωνικής 

πρόνοιας αφορούσαν στην αντιµετώπιση των τεραστίων προβληµάτων που προκλήθηκαν 

λόγω των πολέµων, στη θέσπιση µέτρων και υλοποίηση δράσεων υπέρ της υγιεινής του 

πληθυσµού καθώς και στην προστασία των ορφανών των πολέµων. 

 Ένας από τους πρώτους σηµαντικούς δηµοσίους οργανισµούς κοινωνικής 

πρόνοιας ήταν το Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής Προνοίας & Αντιλήψεως (ΠΙΚΠΑ), 

που συστάθηκε το 1914 για την αντιµετώπιση των αναγκών των οικογενειών των απόρων 

στρατευµένων και το οποίο αργότερα συγκροτήθηκε σαν νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 

δικαίου.  Αργότερα, όπως προσδιορίσθηκε και από τον νόµο 1950/1939, ως στόχος του 

ορίστηκε η προστασία της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας καθώς και η παντοειδής 

περίθαλψη απόρων (λειτουργία συσσιτίων, κ.α.) και πληττοµένων από φυσικές 

καταστροφές.  Το ΠΙΚΠΑ «πρόσφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα» καθώς 

αποτέλεσε «ένα από τα σπουδαιότερα ιδρύµατα δηµόσιας κοινωνικής πρόνοιας, τόσο 

στον τοµέα της προληπτικής µέριµνας για µητέρες και παιδιά, όσο και στη νοσηλεία 

στους διάφορους σταθµούς του» (Πανουτσοπούλου, 1984, σ.117). 

 Η πρώτη συστηµατική προσπάθεια για την αντιµετώπιση των κοινωνικών και 

οικονοµικών προβληµάτων ιδιαίτερων ευπαθών οµάδων ξεκινά εν µέσω του Α΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου, όταν το 1916 συστήνεται η Ανώτατη ∆ιεύθυνση Περίθαλψης στη 

Θεσσαλονίκη και ακολουθεί η σύσταση Υπηρεσιών Προσφύγων στην Αθήνα, τον 

Πειραιά και το Βόλο για την προστασία τόσο των ίδιων των προσφύγων όσο και των 

παιδιών τους.   
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Σηµαντικό βήµα διοικητικού χαρακτήρα στον τοµέα της πρόνοιας κατά την 

εξεταζόµενη περίοδο, πραγµατοποιήθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο µε την ίδρυση του 

Υπουργείου Περιθάλψεως το 1917 (ΦΕΚ112/Α/14.6.1917), οι αρµοδιότητες του οποίου 

εξυπηρετούνταν από διάφορες διευθύνσεις προηγούµενων µορφών του Υπουργείου 

Εσωτερικών και διακρίνονταν σε τρία πεδία:  κοινωνική πρόνοια και δηµόσια αντίληψη, 

ιδρυµατική περίθαλψη και υγιεινή. Κύριο έργο του ήταν η φροντίδα των οικογενειών των 

πολεµιστών και των προσφύγων καθώς και οι υπηρεσίες περίθαλψης θυµάτων πολέµου 

και εθνικών ορφανοτροφείων. 

 Η προνοιακή πολιτική του Κράτους υπέρ των προσφύγων εστιαζόταν στην ταχεία 

αποκατάστασή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  Έτσι ελήφθησαν άµεσα µέτρα για 

τη χορήγηση κατοικίας και την εγκατάστασή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ 

τους χορηγήθηκαν χρηµατικά βοηθήµατα για την κάλυψη των εξόδων διατροφής και 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.  Ακόµη προβλέφθηκε και η δυνατότητα λήψης δανείων 

από την Εθνική  Τράπεζα µε την εγγύηση του Κράτους. 

 Ειδική µέριµνα έλαβε το Κράτος και υπέρ των θυµάτων πολέµου.  Εκτός από τη 

χορήγηση ειδικής σύνταξης προς τους ανάπηρους πολέµου και τους τραυµατίες που ήταν 

άποροι, ο Ν. 759/1917 αναγνώρισε και επιπρόσθετο δικαίωµα περιθάλψεως προς τα 

άτοµα αυτά και τις οικογένειές τους.  Η περίθαλψη περιλάµβανε τη χορήγηση βοήθειας 

σε χρήµα και σε είδος, την εύρεση εργασίας και γενικά την παροχή ηθικής και υλικής 

βοήθειας κάθε είδους.  Μάλιστα το Κράτος για να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους 

για τα µέτρα αυτά θέσπισε ειδικούς νόµους, µεταξύ των οποίων προβλέφθηκε και η 

επιβολή πρόσθετου ταχυδροµικού τέλους. 

 Για την επαγγελµατική εκπαίδευση των αναπήρων πολέµου το Κράτος προέβη 

στην ίδρυση ειδικής Σχολής το 1918, η οποία ονοµάστηκε «Στέγη Πατρίδος».  Η Σχολή 

αυτή παρείχε τεχνική εκπαίδευση στα µέλη της, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα της 

αναπηρίας κάθε µέλους, ενώ παράλληλα παρείχε τεχνητά µέλη στα άτοµα αυτά, τα οποία 

είχαν υποστεί ακρωτηριασµό. 

 Μετά τη λήξη της βουλγαρικής κατοχής στην περιοχή της Ανατολικής 

Μακεδονίας το 1919, το Κράτος, µέσω του συσταθέντος Υπουργείου Περίθαλψης, 

προέβη στη σύσταση ορφανοτροφείων και οικοτροφείων σε πολλές πόλεις της περιοχής 
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µε σκοπό να παράσχει συστηµατική περίθαλψη προς τα πολυάριθµα απροστάτευτα 

παιδιά.  Όλα τα ορφανοτροφεία και οικοτροφεία αποτέλεσαν ένα ίδρυµα το οποίο βάσει 

του Ν.∆. της 7/8/1919 έλαβε την επωνυµία «Εθνικό Ίδρυµα Περιθάλψεως και 

µορφώσεως ορφανών και απόρων Ανατολικής Μακεδονίας».  Τα ιδρύµατα αυτά 

επιχορηγούνταν ετησίως από το Υπουργείο Περιθάλψεως, ενώ επιβλήθηκε ειδικός φόρος 

στα καπνά της Ανατολικής Μακεδονίας για τη συντήρησή τους. 
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1.4 ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΩΣ ΤΗ 

ΜΕΤΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟ∆Ο ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ. 

 

 Η περίοδος αυτή ξεκινά µε την ήττα των ελληνικών στρατευµάτων στη Μικρά 

Ασία και τη συνακόλουθη καταστροφή της Σµύρνης, του Πόντου και της Θράκης και 

λήγει µε τις πρώτες προσπάθειες ανασυγκρότησης της χώρας από τα συντρίµµια του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου και του ελληνικού εµφυλίου.  Στη διάρκεια των τεσσάρων αυτών 

δεκαετιών το Ελληνικό Κράτος έρχεται αντιµέτωπο καταρχήν µε το πρόβληµα τεράστιου 

αριθµού προσφύγων (υπάρχουν εκτιµήσεις για 1.500.000 πρόσφυγες εκ των οποίων πάνω 

από 1.000.000 ήταν παιδιά) και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση και 

την αφοµοίωσή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  Στη διάρκεια του Μεσοπολέµου 

καταφέρνει να εισέλθει σε µία τροχιά αναδηµιουργίας και οικονοµικής προόδου όπου 

γίνεται µια προσπάθεια να αντιµετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήµατα µε πιο 

συστηµατικό τρόπο.  Ωστόσο µε το ξέσπασµα του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου και την 

Γερµανοϊταλική και τη βουλγαρική κατοχή η παραπάνω πορεία ανακόπτεται και η 

ελληνική κοινωνία δοκιµάζεται για µία ακόµη φορά από την πείνα και την εξαθλίωση.  

Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και την απελευθέρωση των Ελλήνων ξεκινά 

για µία ακόµη φορά η προσπάθεια ανασυγκρότησης του Κράτους, µέσα από τα ερείπια 

και τις τεράστιες καταστροφές. 

 

 

1.4.1 Η περίοδος από την Μικρασιατική καταστροφή έως το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο 

 Στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας η αντιµετώπιση του προσφυγικού 

προβλήµατος τίθεται αρχικά στο επίκεντρο των προσπαθειών του Κράτους, το οποίο 

δέχεται σηµαντική βοήθεια από εγχώριες και διεθνείς φιλανθρωπικές οργανώσεις και 

οργανισµούς.  Μετά την επίλυση των πρώτων αναγκών των προσφύγων ξεκινά µία 

προσπάθεια προγραµµατισµού για συστηµατική επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων. 
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Για το σκοπό αυτό και την ταχεία αποκατάσταση
18

 των προσφύγων συστάθηκε στο 

Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ειδική υπηρεσία, η «Υπηρεσία Παρακολουθήσεως 

Εφαρµογής Προγράµµατος Αποκαταστάσεως Προσφύγων, αρµοδιότητος Ηνωµένων 

Εθνών», η οποία και υπαγόταν απευθείας στον Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. 

  Η χαρακτηριστική φιγούρα του Ελευθέριου Βενιζέλου εµφανίζεται για να 

προσφέρει πολλά στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας της παιδικής ηλικίας. Έτσι 

έχουµε την αναµόρφωση του ισχύοντος µέχρι τότε Αστικού ∆ικαίου (µε αξιοσηµείωτες 

βελτιώσεις στο Οικογενειακό ∆ίκαιο), την καθιέρωση της δωρεάν υποχρεωτικής 

στοιχειώδους εκπαίδευσης αλλά και σηµαντικές προόδους στον τοµέα της παιδικής 

υγείας. Την περίοδο 1928-1932 µε εντολές του Βενιζέλου ελήφθησαν πρωτοβουλίες για 

την βελτίωση της υγείας του παιδιού, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στον µαθητικό 

πληθυσµό µε ενηµερώσεις ιατρικές εξετάσεις κλπ. Επιπλέον συστάθηκαν ιατρικά κέντρα 

που παρείχαν ιατρική περίθαλψη και εξέταζαν µαθητές, ενώ το 1929 εγκαινιάστηκε ο 

θεσµός του «Σχολίατρου» και της «Σχολικής Νοσοκόµας». Με το Ν.4061/1929 η 

προστασία της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας ετέθη υπό την προστασία του 

κράτους και η σχετική αρµοδιότητα ανατέθηκε στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης (δήµους και κοινότητες).  Με τον Α.Ν. της 2/5-11-1935 προβλέφθηκε και 

η ίδρυση παιδικών σταθµών για την περίθαλψη και µόρφωση απόρων ανηλίκων.  Η 

αρµοδιότητα αυτή, είτε της ίδρυσης και λειτουργίας είτε της επίβλεψης ανήκε στο ίδιο το 

Υπουργείο. 

Παράλληλα µε την αντιµετώπιση του προσφυγικού προβλήµατος τα προνοιακά 

µέτρα επεκτείνονται και προς την προστασία των παιδιών, των πολυτέκνων, των 

αναπήρων πολέµου, ενώ σηµαντικές ενέργειες γίνονται και για την καλύτερη οργάνωση 

της δηµόσιας υγείας και την προστασία των εργαζοµένων. Το Κράτος αποτελεί τον κύριο 

φορέα άσκησης κοινωνικής πρόνοιας, µέσω της σύστασης κατάλληλων δηµοσίων 

υπηρεσιών και ιδρυµάτων, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα προβλήµατα. Στις έδρες 

                                                           

 
18 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εκπονήθηκαν προγράµµατα για τους κάτωθι σκοπούς : 

• Αγροτική αποκατάσταση µέσω της παροχής στέγης, γεωργικών εκτάσεων και εξοπλισµού και εξόδων καλλιέργειας 

και σποράς για τον πρώτο χρόνο. 

•  Αστική στεγαστική αποκατάσταση µέσω παροχής κατοικίας και επιπλώσεως. 

• Αστική επαγγελµατική αποκατάσταση, η οποία περιλάµβανε τη χορήγηση µακροπρόθεσµων ατοµικών δανείων ή 

επαγγελµατικής στέγης και άλλα συναφή µέτρα. 

•  Παροχή στεγαστικών δανείων σε όσους διέθεταν ιδιόκτητα οικόπεδα. 

Μέχρι του 1958 η Ελλάδα είχε προχωρήσει στην πλήρη αποκατάσταση περισσοτέρων των 1.000 οικογενειών. 
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των νοµών συστήθηκαν Υπηρεσίες Προνοίας και Αντιλήψεως, ενώ στο έργο της 

αποκατάστασης των προσφύγων σηµαντική και αποτελεσµατική θεωρείται η συµβολή 

της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων που χειρίσθηκε το πρόβληµα από το 1923 

έως και το 1930 (Πανουτσοπούλου, 1984). 

 Εκτός από την κρατική φροντίδα, στο έργο της αποκατάστασης των προσφύγων 

ουσιαστική ήταν και η προσφορά φιλανθρωπικών οργανώσεων του εσωτερικού και του 

εξωτερικού, ιδίως αµερικανών.  Κοινωφελείς οργανισµοί, όπως η Χριστιανική 

Αδελφότητα Νέων (Χ.Α.Ν.) και Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.), που 

ιδρύθηκαν το 1922 και 1923 αντίστοιχα, ο Ερυθρός Σταυρός και άλλοι, συνέβαλαν στη 

συστηµατική αντιµετώπιση πολύπλευρων κοινωνικών προβληµάτων, όπως η πρόληψη 

επιδηµιών, η στέγαση κ.α.  Από την άλλη, η φιλανθρωπική δράση των εθνικών 

ευεργετών της διασποράς ήταν περιορισµένη καθώς ο ελληνισµός εγκατέλειψε τις 

περισσότερες εστίες του.  Η Εκκλησία της Ελλάδος αν και είχε ενεργό συµµετοχή στην 

αντιµετώπιση του προβλήµατος των προσφύγων µε τη διανοµή εκκλησιαστικής 

περιουσίας και µε άλλες δραστηριότητες, δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στο βαθµό όπως 

τα είχε καταφέρει σε προηγούµενες δύσκολες περιόδους, λόγω των περιορισµένων 

οικονοµικών δυνατοτήτων της ύστερα και από τη διάλυση πλήθους µοναστηριών. 

 Το Κράτος, συνειδητοποιώντας την αδυναµία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να 

ανταποκριθεί επαρκώς στα προβλήµατα της παιδικής ηλικίας, έδειξε έντονο ενδιαφέρον 

για την οργάνωση του τοµέα της παιδικής προστασίας και ως εκ τούτου προέβη, µέσω 

του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, στην οργάνωση ενός εκτεταµένου 

δικτύου ιδρυµάτων. Έτσι διαµορφώθηκαν σταδιακά τέσσερις τύποι ιδρυµάτων, οι οποίοι 

λειτούργησαν ως Ν.Π.∆.∆., µε σκοπό να προσφέρουν κατάλληλη ανατροφή, 

διαπαιδαγώγηση και µόρφωση σε ένα µεγάλο αριθµό απροστάτευτων παιδιών.  Αυτά 

ήταν τα Εθνικά Ορφανοτροφεία (1922), οι Παιδικοί Σταθµοί σε αστικά κέντρα (1923-

1935), τα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία (1942) και τέλος οι Αγροτικές Μεταβατικές 

Οικοκυρικές Σχολές (1940).  Τότε ήταν που ιδρύθηκαν τα παρακάτω Κέντρα Παιδικής 

Προστασίας, το οποία πρέπει να σηµειωθεί ότι λειτουργούν ακόµη και σήµερα : 

• Το Ορφανοτροφείο Θηλέων Ιωαννίνων (1922). 

• Το Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Ηρακλείου (1922). 

• Το Ορφανοτροφείο Πωγωνιανής (1923). 
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• Το Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Κόνιτσας (1925). 

• Το Ορφανοτροφείο ∆ράµας Αρρένων (1926). 

• Το Ορφανοτροφείο Θηλέων Πατρών (1927). 

• Το Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Φλώρινας (1927). 

• Το Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Λαµίας (1928). 

• Το Εθνικό «Σκαγιοπούλειο» Αγροτικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Πατρών (1929). 

 

Τα ορφανοτροφεία παράλληλα µε τη διαµονή εξασφάλιζαν για τα παιδιά 

εκπαίδευση και αγωγή. Συνήθως εντός των ιδρυµάτων λειτουργούσαν παράλληλα 

σχολεία. ∆ιδάσκονταν όλα τα µαθήµατα ακόµη και µαθήµατα όπως καλλιτεχνικά, 

µουσική και άλλα. Σε πολλά λειτουργούσε και χορωδία. Επίσης, για τα παιδία 

εξασφαλιζόταν τεχνική εκπαίδευση µε διάφορα χειροτεχνεία (τορνευτικής, πλεκτικής, 

ξυλουργικής, σιδηρουργίας, βυρσοδεψίας, ραπτικής, υποδηµατοποιίας, τυπογραφίας, 

βιβλιοδετικής, λιθογραφίας, ξυλογλυπτικής, επιπλοποιίας, ηλεκτρολογίας, 

σιδηρουργικής, µηχανουργικής κ.α.). Πλήθος αποφοίτων των Εθνικών Ορφανοτροφείων 

έφτασαν να προοδεύσουν, να καταξιωθούν και να κατέχουν ηγετικές κοινωνικές θέσεις. 

Όλα τα ιδρύµατα πρόσφεραν τα µέγιστα στην ελληνική κοινωνία αφενός 

περιθάλποντας τα απροστάτευτα παιδιά αλλά αφετέρου ενίοτε και µε άλλους τρόπους. 

Πολλές φορές η αρχική χρήση τους παραβλέπεται προκειµένου να καλυφθούν έκτακτες 

στεγαστικές ανάγκες. Συχνά µετατρέπονται σε Νοσοκοµεία
19

 (κυρίως στρατιωτικά), 

επιτάσσονται είτε από τον ελληνικό στρατό είτε από ξένους στρατούς (τον αγγλικό, τον 

γερµανικό κ.α.). Κάθε φορά που τα ορφανοτροφεία άλλαζαν χρήση το πρόβληµα που 

προέκυπτε ήταν η στέγαση των παιδιών που φιλοξενούσε. Συνήθως η λύση δινόταν από 

την Εκκλησία που πρόσφερε τα µοναστήρια για το σκοπό αυτό. 

 

 

                                                           
19 Το 1912, µετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και µέχρι το ∆εκέµβριο του 1913, το Εθνικό Παπάφειο 

Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης “ο Μελιτεύς”, χρησιµοποιείται ως στρατιωτικό νοσοκοµείο. Εκεί, στις 5 Μαρτίου 

1913, διαπιστώνεται ο θάνατος του βασιλιά Γεωργίου του Α΄. 
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1.4.2 Η περίοδος του  Β΄ Παγκοσµίου πολέµου 

 Ο τοµέας της παιδικής προστασίας ήδη από τα χρόνια που προηγήθηκαν του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου είχε αναχθεί σε τοµέα ύψιστης σηµασίας για το Κράτος, λόγω του 

εκτεταµένου αριθµού των απροστάτευτων παιδιών, συνέπεια των συνεχών πολέµων από 

το 1915 και εξής.  Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου ανεστάλη κάθε 

προσπάθεια ορθολογικού σχεδιασµού µέτρων προνοιακής πολιτικής.  Η περίοδος της 

γερµανικής κατοχής (1941-1944) και εν συνεχεία η περίοδος του εµφυλίου πολέµου 

(1944-1949) συσσώρευσαν σοβαρότατα κοινωνικά προβλήµατα.  Η απειλή αφανισµού 

χιλιάδων ανθρώπων από την πείνα και γενικότερα η εξαθλίωση του πληθυσµού ήταν τα 

κύρια χαρακτηριστικά.  Όλες οι δοµές της δηµόσιας διοίκησης, µεταξύ αυτών και οι 

προνοιακές, παρέλυσαν.   

Στη διάρκεια της κατοχής στο έργο της διάσωσης του πληθυσµού από την πείνα 

και τις ασθένειες καθοριστική ήταν η βοήθεια από το εξωτερικό.  ∆ιεθνείς οργανισµοί 

και πρωτίστως ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός απέστειλαν τεράστιες ποσότητες φαρµάκων 

και τροφίµων.  Οι Έλληνες οµογενείς της Αµερικής συνέδραµαν ουσιαστικά ιδρύοντας, 

ήδη από την εποµένη της Ιταλικής επίθεσης, την Ελληνική Πολεµική Περίθαλψη 

(Ε.Π.Π.) και διοργανώνοντας εράνους σε ολόκληρη την Αµερική µε την έντονη 

παρότρυνση του Αρχιεπισκόπου τότε Αµερικής και µετέπειτα Οικουµενικού Πατριάρχη 

Αθηναγόρα.  Στο εσωτερικό, η Εκκλησία της Ελλάδας µέσω του Εθνικού Οργανισµού 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ίδρυσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ∆αµασκηνός, καθώς και 

των ενοριών όλων των Μητροπόλεων, διοργάνωνε συσσίτια και διένειµε φάρµακα και 

ρούχα στους πληγέντες.  Κάθε προνοιακή δράση, όπως ήταν επόµενο, περιοριζόταν εκ 

των συνθηκών σε επείγοντα µέτρα επισιτισµού και γενικότερα στην παροχή άµεσης 

βοήθειας για την επιβίωση του πληθυσµού (Πανουτσοπούλου, 1984, Σταθόπουλος, 

1999). Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου το Κράτος επέδειξε ανάλογο 

ενδιαφέρον, καθώς το πρόβληµα αυτό είχε οξυνθεί πολύ περισσότερο.  Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε στοιχεία του έτους 1948 υπολογιζόταν ότι ο αριθµός των ορφανών της 

χώρας άγγιζε τα 375.000, ενώ σε αυτόν δε συγκαταλέγονταν τα απροστάτευτα παιδιά, τα 

παιδιά µε ειδικές ανάγκες, καθώς και τα εγκαταλελειµµένα από διάφορες αιτίες παιδιά. 
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1.4.3  Προσπάθειες για την επούλωση των πληγών των πολέµων 

Με το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και την αποχώρηση του γερµανικού 

στρατού, η χώρα συνέχισε να βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση, αυτή τη φορά λόγω του 

Εµφυλίου πολέµου, ο οποίος κράτησε από το 1946 έως το 1949. Ένα από τα 

αποτελέσµατα του Εµφυλίου ήταν το συνεχιζόµενο οικονοµικό πρόβληµα και η φτώχεια 

που αντιµετώπιζε ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού, δεδοµένου ότι σηµαντικό τµήµα του 

ανθρώπινου δυναµικού απείχε από τις παραγωγικές δραστηριότητες λόγω του πολέµου. 

Η απώλεια ανθρώπινων ζωών συνεχιζόταν. 

Σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στις εµπόλεµες ζώνες, υπήρχαν παιδιά που είτε οι 

γονείς τους έλειπαν στον πόλεµο ή είχαν χάσει τη ζωή τους στο πεδίο της µάχης (µε τους 

Γερµανούς ή στον Εµφύλιο) ή βρίσκονταν σε εξορία ή στη φυλακή για ιδεολογικούς 

λόγους ή είχαν εκτελεστεί ή ήταν παντελώς άποροι ως ανταρτόπληκτοι για να µπορέσουν 

να τα συντηρήσουν, σύµφωνα µε µαρτυρίες. Η αποµάκρυνση των παιδιών από τις 

εµπόλεµες περιοχές κρινόταν επιτακτική. Πραγµατοποιούταν µέσω της συγκέντρωσής 

τους στις Παιδοπόλεις, που ονοµάστηκε από την κυβέρνηση «παιδοφύλαγµα» σε 

αντιδιαστολή µε την ψυχολογικά φορτισµένη ονοµασία «παιδοµάζωµα» που 

χρησιµοποιούσε για να χαρακτηρίσει την «Αποστολή παιδιών στις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες» 

από τους αριστερούς. 

Οι Παιδοπόλεις ιδρύθηκαν µε πρωτοβουλία της τότε βασίλισσας Φρειδερίκης το 

1947, κατά τη διάρκεια του Εµφύλιου Πολέµου και ήταν ιδρύµατα φιλοξενίας και 

περίθαλψης απροστάτευτων και ορφανών παιδιών, την ευθύνη των οποίων είχε η Ειδική 

Υπηρεσία Περίθαλψης Ελληνοπαίδων. Ακολουθούσαν Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας που είχε εγκριθεί από την τότε Εκτελεστική Επιτροπή του «Εράνου 

Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών της Ελλάδας» και είχε εκδοθεί ήδη από το 1948. Ήταν ένα 

δίκτυο 53 ιδρυµάτων σε όλη την έκταση της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας στα 

οποία φιλοξενήθηκαν παιδιά από τις εµπόλεµες περιοχές. Το όλο σχέδιο εφαρµόστηκε µε 

χρηµατοδότηση του εράνου «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος», ενώ 

συντηρούνταν και µε χρήµατα από τον «Έρανο της Βασίλισσας». Ο αριθµός των παιδιών 

που πέρασαν από τις παιδοπόλεις, σύµφωνα µε την ιστορικό Τασούλα Βερβενιώτη, 

εκτιµάται περίπου στις 25.000. 
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Οι συνθήκες φιλοξενίας παιδιών στις Παιδοπόλεις είναι ελάχιστα γνωστές µε 

βάση την επίσηµη ιστορία. Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από προφορικές 

µαρτυρίες. Γλαφυρά περιγραφική για το θέµα υπήρξε η  εκποµπή "Η µηχανή του χρόνου" 

στο  τηλεοπτικό κανάλι Alpha TV στις 24 Νοεµβρίου 2012.  Φαίνεται οι µαρτυρίες των 

ίδιων των πρωταγωνιστών, των τότε παιδιών, να επηρεάζονται από τις προσωπικές 

πολιτικές πεποιθήσεις. Έτσι, ενώ για κάποιους ήταν καταφύγιο από την φρίκη του 

πολέµου, για άλλους υπήρξαν κέντρα πλύσης εγκεφάλου και φιλοβασιλικής 

προπαγάνδας. Υπάρχουν µαρτυρίες που µιλάνε για το αυστηρό πλαίσιο ζωής σε κάποιες 

από αυτές µε την άσκηση σωµατικών τιµωριών, τη λογοκρισία της αλληλογραφίας, αλλά 

και τις περιορισµένες εκπαιδευτικές δυνατότητες. Άλλοι, πάλι, τρόφιµοι είχαν αναπτύξει 

άριστες σχέσεις µε το προσωπικό των Παιδοπόλεων.  

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι κύριος σκοπός της τότε κυβέρνησης ήταν να κάνει πιο 

δύσκολη τη στρατολόγηση νέων από τους αντάρτες, καθώς θα είχαν ενταχθεί από µικρή 

ηλικία στον αντίπαλο "ιδεολογικό" στρατό. Λένε ότι γινόταν εσκεµµένη 

παραπληροφόρηση των παιδιών µε σκοπό την εκπαίδευση και ανατροφή µε αντιλήψεις 

υπέρ του καθεστώτος. Η καθηγήτρια Ελένη Παπαγεωργίου επισηµαίνει στην διδακτορική 

της διατριβή: «Η κοινωνική δράση των ανακτόρων υπήρξε ένας τρόπος άσκησης 

πολιτικής και µια προσπάθεια κατοχύρωσης της θέσης του παλατιού αλλά και της ίδιας 

της Φρειδερίκης προσωπικά στην πολιτική αρένα». 

Η πρακτική συγκέντρωσης των παιδιών στις Παιδοπόλεις έχει υποστεί µεγάλη 

κριτική. Επίσηµα αρχεία για την τύχη των παιδιών ή δεν υπάρχουν -ιδιαίτερα µετά την 

πυρκαγιά του 1982 που κατέστρεψε µεγάλο µέρος τους- ή φαίνεται να είναι 

αµφισβητούµενα ή και αναξιόπιστα. Ήδη από το 1950 και µετά έχουν καταγραφεί 

µοµφές εις βάρος των υπευθύνων των Παιδοπόλεων (ακόµη και εις βάρος της ίδιας της 

Βασίλισσας Φρειδερίκης) για πώληση χιλιάδων παιδιών από κυκλώµατα υιοθεσίας, τα 

οποία βρέθηκαν υιοθετηµένα κυρίως στις ΗΠΑ. Χαρακτηριστική περίπτωση, που 

δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία στις 15/12/2002, είναι αυτή της Έφης 

Αργυριάδη, της οποίας οι αδερφές είχαν χαθεί, ενώ αργότερα αποκαλύφθηκε ότι 

υιοθετήθηκαν κρυφά και παράνοµα από έναν Ελληνοαµερικανό. Η ίδια πιστεύει ότι η 

υιοθεσία ήταν εσκεµµένη, καθώς πατέρας της ήταν ο Ηλίας Αργυριάδης, ο οποίος 

εκτελέστηκε µαζί µε το Νίκο Μπελογιάννη. 
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Παρόλη την κριτική, οι Παιδοπόλεις συνέχισαν τη λειτουργία τους και επιβιώνουν 

ως τις µέρες µας µε διαφορετικό, όµως, νοµικό πλαίσιο. Το 1970 οι Παιδοπόλεις 

εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισµό Πρόνοιας (ΕΟΠ), ο οποίος ιδρύθηκε µε το Ν∆ 

572/1970 διαδεχόµενος τη Βασιλική Πρόνοια. Το 1983 συντάχθηκε από τον Ε.Ο.Π. νέος 

Κανονισµός Λειτουργίας των Παιδοπόλεων, που ισχύει µέχρι σήµερα για τις 

περισσότερες απ’ αυτές. 

 

 

 

1.4.4 Η µεταπολεµική περίοδος ανασυγκρότησης της Ελλάδας και οι νεώτερες 

εξελίξεις στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας µέχρι και τα χρόνια της επτάχρονης 

δικτατορίας.  

Με τη λήξη και του εµφυλίου πολέµου ξεκινά µέσα από τα ερείπια -µε ταραχές 

και προβλήµατα- η ανασυγκρότηση της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή, η Ελλάδα βρήκε 

αρωγούς ξένες δυνάµεις, κυρίως τις Η.Π.Α. καθώς και διεθνείς οργανισµούς όπως ο 

Ο.Η.Ε., οι οποίοι εκτός από τεράστια χρηµατικά ποσά, διέθεσαν προς το ελληνικό κράτος 

και εµπειρογνώµονες, που συνέβαλαν στην αναδιοργάνωση του κράτους και τη 

θεµελίωση του προγραµµατισµού σε µονιµότερες βάσεις. Έτσι αρχικώς µε τη βοήθεια 

της UNRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) και στη συνέχεια 

µε την κατάρτιση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας για την περίοδο 1948-1952, 

το οποίο εκπονήθηκε από τον Ο.Η.Ε. και χρηµατοδοτήθηκε από το Σχέδιο Μάρσαλ 

ξεκινά το µακρόχρονο πλάνο της αναδηµιουργίας του ελληνικού κράτους.  

Ένας από τους τοµείς, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της αναδιοργάνωσης ήταν 

αυτός της κοινωνικής πρόνοιας. Ο κεντρικός φορέας κρατικής δράσης, το Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, µετά από τη συνεργασία των Αµερικανικών Αποστολών, 

διαρθρώθηκε σε τρείς Γενικές ∆ιευθύνσεις : Υγιεινής, Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Οικισµού. Περιφερειακά όργανα του Υπουργείου θεσπίστηκαν τα Υγειονοµικά Κέντρα, 

τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και οι Υπηρεσίες Ανοικοδοµήσεως. Ειδικότερα τα 

κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συστάθηκαν στην έδρα κάθε νοµού ως Ν.Π.∆.∆. δυνάµει 
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του Α.Ν. 388/1945 µε τη συγχώνευση σε αυτά του Ε.Ο.Χ.Α., της Κ.Ε.Σ. και της 

Φιλανθρωπικής Εταιρείας. Η διοικητική διάρθρωση των Κέντρων βασίστηκε σε πρότυπα 

λειτουργίας ανάλογων κοινωνικών υπηρεσιών ξένων χωρών, σύµφωνα µε µελέτες των 

συµβούλων που είχαν έρθει από τις Η.Π.Α. 

Η ιδρυµατική περίθαλψη θεωρήθηκε ως µέσο για την παροχή βοηθείας σε ειδικές 

περιπτώσεις και υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Οι πρώτες ιδέες κατά τις ιδρυµατοποίησης 

εκφράζονται αυτή την περίοδο. Τότε ήταν που το κράτος προχώρησε σε κατάργηση 

µέρους των κλειστών δοµών κοινωνικής προστασίας µε την αντικατάστασή τους από τις 

ανοικτές και κυρίως τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που προαναφέρθηκαν παραπάνω. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την περίοδο αυτή και εξής το ενδιαφέρον της κοινωνικής 

πρόνοιας δεν περιορίζεται στην κάλυψη µόνο των βασικών αναγκών, των αποδεκτών της 

βοήθειας. Αντίθετα, το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας επιτελεί και µία δευτερογενή 

λειτουργία, µε στόχο την ενσωµάτωση των ατόµων στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό. 

Έτσι, εκτός από τις παραδοσιακές µορφές βοήθειας σε είδος, χρήµα ή προσωπικές 

υπηρεσίες, προβλέπονται υπηρεσίες επιµόρφωσης, συµβουλευτικής, επαγγελµατικής 

κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης. ∆όθηκε, επίσης, προτεραιότητα στη 

σύσταση ιδρυµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ηµερήσιας περίθαλψης νηπίων για 

τις εργαζόµενες γυναίκες, καθώς και ιδρυµάτων για τις ανάγκες παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες. Ακόµη, αναγνωρίσθηκε η ανάγκη πρόσληψης ειδικευµένου προσωπικού καθώς 

και η µετεκπαίδευση του προσωπικού που εργαζόταν στα ιδρύµατα και τις υπηρεσίες 

αυτές, ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του προγραµµατισµού. 

Την εξεταζόµενη περίοδο συνεχίζεται και το έργο του Π.Ι.Κ.Π.Α., του οποίου η 

χρηµατοδότηση, µε νόµους του 1945 και 1949, προερχόταν από το 70% των καθαρών 

κερδών των κρατικών λαχείων.  Πέρα από τα προγράµµατα για την παιδική ηλικία, για 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες και για ηλικιωµένους, είχε την ευθύνη της λειτουργίας του 

Παιδιατρικού Νευροψυχιατρικού Νοσοκοµείου Νταού Πεντέλης (ιδρύθηκε το 1955), ενώ 

το 1953 σύστησε στη Θεσσαλία κινητές µονάδες παροχής υπηρεσιών σε µητέρες.  Με τη 

συνεργασία της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και της UNICEF ίδρυσε ειδική 

Υπηρεσία Προστασίας Μητρότητας και Βρεφών στην περιφέρεια (Πανουτσοπούλου, 

1984). 
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Στη δεκαετία του 1950 ιδρύθηκαν και άλλοι σηµαντικοί φορείς, όπως το Κέντρο 

Βρεφών «Μητέρα» και το ίδρυµα «Θεοτόκος» για την προστασία αγάµων µητέρων και 

βρεφών (Κοντιάδης, 2004).  Ειδικότερα, το «Μητέρα» συστήθηκε µε Β.∆. του 1953, µε 

στόχο την εφαρµογή προγραµµάτων που απευθύνονται σε απροστάτευτα παιδιά 

(περίθαλψη, µέριµνα για την ψυχοσωµατική τους ανάπτυξη κ.α.) και µονογονεϊκές 

οικογένειες.  Υπό την σκέπη του «Μητέρα» οργανώθηκε και λειτούργησε η Ανωτέρα 

Σχολή Νηπιοβρεφοκόµων (Θωµόπουλος, 1990, σ.146).  Με αφετηρία την δεκαετία του 

΄50 συστηµατοποιείται θεσµικά η κατοχύρωση της επιδοµατικής πολιτικής για διάφορες 

ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες (Κοντιάδης, 2004, σ. 462). 

Σύµφωνα και µε την Κ. Πανουτσοπούλου, µετά το 1950 η κοινωνική πρόνοια 

στην Ελλάδα καταγράφει ανοδική πορεία, παρουσιάζοντας σηµαντικό έργο κυρίως στους 

τοµείς της παιδικής προστασίας, της αποκατάστασης προσφύγων και ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες (ειδικότερα θυµάτων πολέµου), της υγειονοµικής προστασίας του πληθυσµού 

και της στέγασης. 

Προς το σκοπό τούτο, εκπονήθηκαν διάφορα προγράµµατα, τα οποία 

προορίζονταν να εφαρµοστούν, είτε από τις Κρατικές υπηρεσίες, είτε από τους φορείς 

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των ηµικρατικών οργανισµών.  Σκοπός των 

προγραµµάτων αυτών ήταν η σύζευξη όλων των δυνάµεων που δραστηριοποιούνταν 

στον τοµέα αυτό, καθώς και η θεµελίωση του προγραµµατισµού σε πιο µόνιµη βάση.  Η 

εφαρµογή των προγραµµάτων ανατέθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 

καταρχήν, ωστόσο πολλά σχετικά προγράµµατα αναπτύχθηκαν και από άλλα Υπουργεία. 

Η εκπόνηση των προγραµµάτων αυτών πραγµατοποιήθηκε επί επιστηµονικών 

αρχών.  Ως θεµέλιος λίθος του προγραµµατισµού υπήρξε η αρχή ότι το βέλτιστο 

περιβάλλον για την ανάπτυξη κάθε παιδιού αποτελεί το οικογενειακό περιβάλλον και δη 

το περιβάλλον που αναπτύσσεται εντός της φυσικής οικογένειας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων προγραµµάτων αυτής της περιόδου είναι το 

Πρόγραµµα προστασίας του παιδιού εντός οικογένειας. Ο Ν.4051/1960 «Περί 

ενισχύσεως απροστάτευτων παίδων» θέτει τις γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής των 

δικαιούχων στα προγράµµατα προστασίας και ρυθµίζει τους όρους λειτουργίας τους.  
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Συγκεκριµένα, το άρθρο 2 του ανωτέρω νόµου ορίζει ότι :  

«Παρά του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας παρέχεται µηνιαία οικονοµική 

ενίσχυση και πάσης φύσεως οικογενειακή προστασία σε παιδιά των κάτωθι κατηγοριών, 

ηλικίας όχι µεγαλύτερης των 14 ετών δυνάµενης να αυξηθεί µέχρι του 16ου έτους 

κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και  Πρόνοιας και Οικονοµικών : 

1. Ορφανά εκ αµφοτέρων των γονέων.  

2. Ορφανά πατρός.  

3. Παιδιά των οποίων ο πατέρας δε δύναται να αναλάβει την συντήρηση λόγω :  

   α) Σωµατικής ή διανοητικής ανικανότητας, 

   β) Ασθενειών,  

   γ) Ηθικής αναξιότητας,  

   δ) Εγκατάλειψης,  

   ε) Φυλάκισης,  

   στ) Στρατιωτικής Υπηρεσίας.  

4. Εξώγαµα και έκθετα».  

 

Το πρόγραµµα αυτό υλοποιήθηκε από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, υπό την 

εποπτεία της «∆ιεύθυνσης Εθνικών Ορφανοτροφείων και Παιδικών Σταθµών του» 

Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.  Αξιοσηµείωτο είναι ότι το πρόγραµµα αυτό είχε 

καθολικό χαρακτήρα, καλύπτοντας όλους τους ∆ήµους και τις Κοινότητες της χώρας 

προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια τόσο στα παιδιά αυτά, όσο και στις ίδιες τις 

οικογένειες. 
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Απευθυνόταν προς τα παιδιά, τα οποία στερούνταν της πατρικής προστασίας για 

διάφορους λόγους και των οποίων η φυσική οικογένεια δε διέθετε ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο εισοδήµατος. Ο στόχος της χρηµατικής συνδροµής που λαµβάνανε οι οικογένειες 

ήταν να µπορούν να εξασφαλίσουν ένα καθορισµένο ελάχιστο όριο συντήρησης, ενώ η 

επαφή µε τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας απέβλεπε στη στήριξη της οικογένειας ώστε 

να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της. 

Σκοπός της παρεχόµενης προστασίας είναι να διευκολύνει τους γονείς και 

συγγενείς να µεγαλώνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους αντί να ωθούνται λόγω έλλειψης 

διαθέσιµων οικονοµικών µέσων στην ανάθεση της ανατροφής των παιδιών σε κοινωνικό  

φορέα ή σε άλλο γονέα έστω και προσωρινά. Η αλήθεια είναι ότι η οικονοµική ενίσχυση 

των απροστάτευτων παιδιών είχε πραγµατικά επικροτηθεί από όλη την τότε ελληνική 

κοινωνία. Εν τούτοις σήµερα, µετά από µισό και πλέον αιώνα, πιστεύεται ότι το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών δεν ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες ανάγκες για την κοινωνική προστασία του παιδιού.   

Στον τοµέα της ιδρυµατικής περίθαλψης, ο προγραµµατισµός του Κράτους 

στηρίζονταν στη λήψη µέτρων ανακατασκευής και αναδιοργάνωσης των ιδρυµάτων, που 

είχαν συσταθεί πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, δηλαδή στα Εθνικά 

Ορφανοτροφεία, τους Εθνικούς Παιδικούς Σταθµούς, τα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία 

και τις Αγροτικές Μεταβατικές Οικοκυρικές Σχολές.  Στόχος των µέτρων αυτών ήταν η 

καταπολέµηση των αρνητικών συνεπειών της ιδρυµατικής περίθαλψης και η επιδίωξη 

ανάπτυξης της επικοινωνίας των παιδιών µε το κοινωνικό περιβάλλον.  Πιο 

συγκεκριµένα καταργήθηκαν τα δηµοτικά σχολεία που λειτουργούσαν εντός των 

ιδρυµάτων, όπως επίσης και η οµοιόµορφη ένδυση των παιδιών, βελτιώθηκε η διατροφή 

τους, βάσει επιστηµονικά τεκµηριωµένων διαιτολογίων, προωθήθηκε η επικοινωνία των 

παιδιών µε τους συγγενείς τους και το κοινωνικό περιβάλλον, καθιερώθηκε η 

επαγγελµατική µαθητεία εκτός του ιδρύµατος και τέλος προσλήφθηκε εκπαιδευµένο 

προσωπικό για την ατοµική φροντίδα των παιδιών. 

Μετά την αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών του πληθυσµού µε τα 

προνοιακής φύσεως προγράµµατα, την ανοικοδόµηση κατεστραµµένων σπιτιών και την 

έναρξη της περιόδου ανασυγκρότησης της οικονοµίας, άρχισε ο σχεδιασµός για µια πιο 

συστηµατική και µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας, στέγασης και 
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άλλων τοµέων προνοιακής πολιτικής.  Στη δεκαετία του ΄60 ρυθµίστηκε οριστικά το 

θέµα της στέγασης των προσφύγων µε προγράµµατα αυτοστέγασης και προγράµµατα 

κατασκευής «λαϊκών» πολυκατοικιών».  Σταδιακά περιορίστηκαν και οι δραστηριότητες 

των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων καθώς το κατά κεφαλήν εισόδηµα της χώρας 

την κατέτασσε πλέον εκτός των χωρών του Τρίτου Κόσµου (Σταθόπουλος, 1999, σ.168). 

 

1.4.4.1  Η περίοδος της ∆ικτατορίας των Συνταγµαταρχών 

Η κατάλυση της δηµοκρατίας κατά την περίοδο της επτάχρονης δικτατορίας, µετά 

το πραξικόπηµα των Συνταγµαταρχών της 21
ης

 Απριλίου 1967, προκάλεσε σοβαρές 

δυσχέρειες στην πορεία της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Στη 

διάρκεια της επταετίας σχηµατίστηκαν τέσσερις δικτατορικές κυβερνήσεις: η Κυβέρνηση 

Κωνσταντίνου Κόλλια 1967, η Κυβέρνηση Γεωργίου Παπαδόπουλου 1967, η Κυβέρνηση 

Σπύρου Μαρκεζίνη 1973, η Κυβέρνηση Αδαµαντίου Ανδρουτσόπουλου 1973. Η 

δικτατορία προσπαθώντας να κερδίσει το λαϊκό έρεισµα τοποθετεί για υπουργούς 

Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας κ.α. µη στρατιωτικούς (καθηγητές 

Πανεπιστηµίου, ∆ικαστικούς), ή και προάγει στη θέση του υπουργού Γενικούς 

∆ιευθυντές του ιδίου υπουργείου.  

Αυτό ακριβώς έγινε και µε το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, όταν στις 22 

Απριλίου 1967, υπουργός ανέλαβε ο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα Γενικός ∆ιευθυντής 

του υπουργείου, ο Ευστάθιος Πουλαντζάς. Ο πρώτος αλλά και όλοι οι επόµενοι υπουργοί 

Υγείας και Πρόνοιας της επταετίας, προβάλλοντας µια µάλλον πατερναλιστική εικόνα 

επέδειξαν µια παράδοξη ενεργητικότητα, καθιερώνοντας χρηµατικά επιδόµατα για 

πολύτεκνες οικογένειες και ένα γενικό πλαίσιο παροχής κοινωνικής πρόνοιας στους 

απόρους.  Το 1970 δηµιουργήθηκε ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας, ως αυτοτελές 

Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), στον οποίο εντάχθηκαν οι Παιδοπόλεις
20

 

ενώ το 1973 τα Οικοτροφεία και Ορφανοτροφεία, µετατράπηκαν σε Κέντρα Παιδικής 

Μέριµνας. 

      

                                                           
20 Από το 1950 τα περισσότερα απροστάτευτα παιδιά γυρίζουν σταδιακά κοντά στους δικούς τους και ο αριθµός των 

Παιδοπόλεων περιορίζεται σηµαντικά. 
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1.5  Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Η περίοδος της δικτατορίας τελειώνει όταν η Χούντα του Ιωαννίδη "κατέρρευσε" 

στις 24 Ιουλίου του 1974 κάτω από το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Την 

ίδια ηµέρα έφθασε στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος Καραµανλής µε το προεδρικό 

αεροπλάνο της γαλλικής Προεδρίας, για να αναλάβει την Κυβέρνηση της χώρας. Από τα 

πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, η µέριµνα για τα 

απροστάτευτα και τα άπορα παιδιά, αποτέλεσε ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος. Οι 

προφανείς αλλαγές στην πολιτική και την κοινωνία στα πρώτα χρόνια µετά τη 

µεταπολίτευση του 1974 δεν αντιστοιχούν σε µεγάλες αλλαγές στο κράτος πρόνοιας, 

παρά µόνο σε ό,τι αφορά την υγειονοµική και φαρµακευτική περίθαλψη (µετά το 1982). 

Η επέκταση του κοινωνικού κράτους αφορούσε κυρίως στην αύξηση των κοινωνικών 

δαπανών για συντάξεις και την οργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Η επιτελική 

διοίκηση δεν προχώρησε στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων για την αντιµετώπιση 

του δηµόσιου ζητήµατος της παιδικής πρόνοιας. Αποτέλεσµα ήταν η απουσία 

προγραµµάτων µε ολιστική προσέγγιση και συγκεκριµένους στόχους.  Η πολιτική 

πρόνοιας συνέχισε να υφίσταται ως κληροδότηµα των προηγούµενων ετών.  Έτσι και η 

αποστολή της διατήρησε την «παραδοσιακή» φύση που έφερε από τα πρώτα χρόνια 

δηµιουργίας της. Κύριο µέληµά της υπήρξε αρχικά η παροχή προστασίας και µέριµνας 

για άπορα, ορφανά, εγκαταλελειµµένα καθώς και παιδιά που οι γονείς τους είχαν εκπέσει 

από τη γονική µέριµνα είτε λόγω αναξιότητας είτε  λόγω προσωπικής αδυναµίας 

άσκησής της.  Σταδιακά και εξαιτίας των κοινωνικοοικονοµικών µεταβολών που 

ακολούθησαν επεκτάθηκε και στην ανοικτή πρόνοια για τη στήριξη και τη φροντίδα των 

παιδιών που διαβιούν εντός ενός ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Αρχίζουν να διαµορφώνονται αιτήµατα εκσυγχρονισµού της χώρας και 

υποχρέωσης του κράτους για κοινωνική προστασία για όλους. Τα πρώτα βήµατα 

προσέγγισης µε πιο προηγµένα µοντέλα Κοινωνικής Φροντίδας γίνονται µε την ίδρυση 

σχολών Κοινωνικών Λειτουργών από την πολιτεία και τη διεύρυνση των επιδοµάτων 

Κοινωνικής Πρόνοιας. Με την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, το Σύνταγµα του 1975 

κατοχύρωσε τις αλληλεξαρτώµενες αρχές της αξιοπρέπειας του ανθρώπου (άρ.2 παρ.1 Σ 

1975) και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (αρ.5 Σ 1975) και έθεσε υπό 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

40 

 

την κρατική µέριµνα την προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, 

των ορφανών (αρ.21 Σ 1975) και υπό την εγγύηση του κράτους τη διασφάλιση της 

ανεµπόδιστης άσκησης ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων (αρ.25), δηµιουργώντας 

έτσι ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας και για τα δικαιώµατα του παιδιού.   

 Στις 21 Οκτωβρίου 1981 έρχεται στην εξουσία το Σοσιαλιστικό κίνηµα µε ηγέτη 

του τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το σοσιαλδηµοκρατικό µοντέλο των Σκανδιναβικών 

χωρών φαίνεται να είναι αυτό που αποτελεί βασική ιδεολογική κατεύθυνση, µε γνώµονα 

το οποίο προωθείται η λαϊκή επιµόρφωση, αναµορφώνεται το οικογενειακό δίκαιο και 

εκσυγχρονίζεται το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών και των 

Παιδικών Εξοχών. Παρόλα αυτά, το βάρος στην Κοινωνική Φροντίδα στηρίζεται ακόµη 

στο Ασφαλιστικό σύστηµα και τις παροχές επιδοµατικού χαρακτήρα. Το σύστηµα πάσχει 

από πόρους, από θεσµικό πλαίσιο και από στρατηγικούς στόχους. 

Ουσιαστικά βήµατα έγιναν και σε νοµοθετικό επίπεδο, κατά την Γ΄ Ελληνική 

∆ηµοκρατία, µε τη µεταρρύθµιση του αναχρονιστικού πλέον οικογενειακού δικαίου, η 

οποία ξεκίνησε µε τον Ν.1250/1982 καθιερώνοντας τον πολιτικό γάµο και 

ολοκληρώθηκε το 1983 µε τον Ν.1329/83.  Ο τελευταίος καθιέρωσε την ισονοµία των 

φύλων στην οικογένεια µε την αντικατάσταση της πατρικής εξουσίας µε τη γονική 

µέριµνα, το συναινετικό διαζύγιο και τη νοµική εξίσωση των τέκνων, ανεξάρτητα από το 

αν η πατρότητα θεµελιώνεται στην καταγωγή από γάµο ή στην αναγνώριση, εκούσια ή 

δικαστική.  Με τη µεταρρύθµιση αυτή καθιερώθηκε εξάλλου η αµοιβαία υποχρέωση 

µεταξύ γονέων και τέκνων για βοήθεια, στοργή και σεβασµό, σύµφωνα µε το άρθρο 1507 

ΑΚ, καθώς και η υποχρέωση των γονέων ή του δικαστηρίου να ζητούν τη γνώµη του 

παιδιού πριν από κάθε απόφαση σχετική µε τη γονική µέριµνα, κατά το άρθρο 1511 ΑΚ.  

Τέλος, για πρώτη φορά στο άρθρο 1518 ΑΚ προβλέφθηκε η υποχρέωση των γονέων να 

ενισχύουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και να καταφεύγουν 

στη λήψη σωφρονιστικών µέτρων που δεν θίγουν την αξιοπρέπειά του.  Οι µεταβολές 

που επήλθαν στο οικογενειακό δίκαιο ενίσχυσαν το νοµικό οπλοστάσιο προστασίας του 

παιδιού, ενώ η γενναία επέκταση του κοινωνικού κράτους κατά τη δεκαετία από το 1980 

έως το 1990 και η επακόλουθη αύξηση της κοινωνικής δαπάνης επηρέασαν όπως είναι 

αναµενόµενο, έστω και έµµεσα, την ευηµερία των παιδιών. 
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Η µεγάλη αλλαγή γίνεται µε την ένταξη της χώρας µας στην τότε ΕΟΚ και 

µετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως µε την έναρξη χρηµατοδότησης των πιο 

φτωχών χωρών της Ένωσης προκειµένου να επιτευχθεί η συνοχή των χωρών-µελών. 

Μαζί µε τις χρηµατοδοτήσεις, άρχισε να αχνοφαίνεται και η προσφορά και ζήτηση 

υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας, η ανάγκη επίτευξης της Κοινωνικής Συνοχής και της 

«Άρσης του Αποκλεισµού» ορισµένων πληθυσµιακών οµάδων. Με αρχή τα Μεσογειακά 

Ολοκληρωµένα Προγράµµατα και τα Κοινοτικά Πλαίσια στήριξης που ακολούθησαν, η 

Ελλάδα, προκειµένου να απορροφήσει χρήµατα από την ΕΕ, «αναγκάστηκε να 

ανακαλύψει» το σχεδιασµό, τα προγράµµατα, τη φτώχεια, τον αποκλεισµό, τα ΑµεΑ, τις 

ευπαθείς οµάδες και την επαγγελµατική κατάρτιση. Μια ατέλειωτη κοινωνική ορολογία 

αυτού του είδους προέρχεται από κείµενα, οδηγίες και διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Εν τούτοις όσον αφορά στα ∆ικαιώµατα των Παιδιών το σηµαντικότερο, ίσως, 

κείµενο παγκοσµίως προέρχεται από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών. Πρόκειται για τη 

∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού που υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη 

Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών το 1989, τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεµβρίου 

1990 και που µέχρι σήµερα έχει κυρωθεί από 191 χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε, 

δυνάµει της ισχύος που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, στις 3 

∆εκεµβρίου του 1992 µε τον Ν.2101/92  (ΦΕΚ Α' 192) : «Κύρωση της ∆ιεθνούς 

Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού»   Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού αποτελείται από 54 άρθρα και µεταξύ άλλων ορίζει :  

«Κάθε παιδί έχει δικαίωµα να ζει µαζί µε τους γονείς του, εκτός αν αυτοί ζουν 

χωριστά, αν δεν µπορούν να το φροντίσουν ή αν πρέπει να αποµακρυνθεί από αυτούς για 

το καλό του. Όταν ζει µακριά από τους γονείς του, το παιδί έχει δικαίωµα να τους βλέπει 

και να επικοινωνεί µαζί τους, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο µε το συµφέρον  του, το οποίο 

άλλωστε είναι το πρώτο που υποχρεούνται να υπολογίζουν οι µεγάλοι όταν παίρνουν 

αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά. Επίσης, όταν ένα παιδί ζει απροστάτευτο, µακριά από 

την οικογένειά του ή αυτή δεν µπορεί να το φροντίσει, έχει δικαίωµα ειδικής προστασίας 

και βοήθειας που παρέχεται από την Πολιτεία».                                (Άρθρα  3, 9  και 20 ) 
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Το περιεχόµενο της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

αποτέλεσε τη βάση κάθε νοµικής σκέψης για όλα τα µετέπειτα νοµοθετήµατα σχετικά µε 

την παιδική προστασία. Με δεδοµένο ότι η προστασία του παιδιού αποτελεί όχι µόνο 

κοινωνική ανάγκη αλλά και υποχρέωση κάθε ευνοµούµενου και ανεπτυγµένου 

κοινωνικού κράτους, από το 1990 κι έπειτα είδαµε τη µεταµόρφωση του χάρτη 

Κοινωνικής Φροντίδας στην Ελλάδα και τη συνειδητή πλέον λήψη πρωτοβουλιών για τον 

εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου Κοινωνικής Φροντίδας στη χώρα. ∆ηµιουργήθηκε 

ένα “πλέγµα” Πολιτικών και Θεσµών Πρόνοιας για τα Παιδιά και τους Νέους σε κίνδυνο. 

Άλλωστε µέσω της  εξασφάλισης ουσιαστικής ενίσχυσης των παιδιών και των νέων, σε 

συνδυασµό µε παράλληλες δράσεις κοινωνικής στήριξης και ένταξης σε τοπικό επίπεδο, 

είναι δυνατή η µείωση του κινδύνου συνέχισης του κοινωνικού αποκλεισµού και της 

φτώχειας από γενεά σε γενεά.   

Επίσης, από το 1990 και µετά εµφανίζονται και οι πρώτες Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ) που ασχολούνται µε την προάσπιση δικαιωµάτων των παιδιών και 

την προστασία τους, παραδείγµατα τέτοιων η Άρσις (1992), το Χαµόγελο του Παιδιού 

(1995).  Η εµφάνιση ΜΚΟ που στοχεύουν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και 

στη δηµόσια προβολή των προβληµάτων ευάλωτων οµάδων µε απώτερο στόχο την 

επιρροή της κοινής γνώµης και τη µεταβολή των δηµόσιων πολιτικών προς τις οµάδες 

αυτές, είναι ένα φαινόµενο που γνωρίζει ευρεία διάδοση σε εθνικό επίπεδο την ίδια 

χρονική περίοδο και στις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες.  Αυτό το δεύτερο σκέλος 

της δράσης τους αποτελεί, µεταξύ άλλων, και ένα από τα διαφοροποιητικά τους στοιχεία 

έναντι των φιλανθρωπικών οργανώσεων των αρχών του 20ου αιώνα στη χώρα µας που 

ασχολούνταν µε την κοινωνική φροντίδα άπορων και απροστάτευτων παιδιών. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 η δράση των ΜΚΟ ήταν εντονότερη σε 

διεθνές επίπεδο και αφορούσε την αναπτυξιακή βοήθεια και τα θέµατα περιβάλλοντος.  

Η Συνδιάσκεψη του Rio (1992) για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη 

χαρακτηρίσθηκε από µία άνευ προηγουµένου συµµετοχή και κινητοποίηση των διεθνών 

ΜΚΟ που ανέδειξε το νέο ενεργό τους ρόλο στην παγκόσµια πολιτική.  Η άνοδος 

φιλελεύθερων κυβερνήσεων σε όλη την  Ευρώπη και η σταδιακή συρρίκνωση του 

κράτους πρόνοιας, σε συνδυασµό µε «την αναβίωση του επιστηµονικού, πολιτικού, 

ακόµη και του δηµοσιογραφικού ενδιαφέροντος για την έννοια της κοινωνίας των 

πολιτών» αλλά και η νοµική βάση συνεργασίας των ευρωπαϊκών θεσµών και οργάνων µε 
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τις ΜΚΟ, όπως αποτυπώθηκε στη δήλωση 23 που επισυνάφθηκε στη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ αποτελούν µια σειρά από παράγοντες που δικαιολογούν την ενεργό εµφάνιση 

τους αυτή τη χρονική στιγµή. 

Όλες αυτές οι νέες δοµές δράσης συνιστούσαν ένα άτυπο δίκτυο που παρείχε 

υπηρεσίες φροντίδας µε βάση τον εθελοντισµό, χωρίς ωστόσο ακόµη να είναι σε θέση να 

διαµορφώσουν τη σχετική ατζέντα πολιτικής. 

Σταθµός στον τοµέα της δηµόσιας κοινωνικής πρόνοιας, αποτελεί η δηµιουργία 

του Εθνικού Οργανισµού Κοινωνικής Φροντίδας το 1998. Οι τρεις κύριοι φορείς 

Κοινωνικής Πρόνοιας που προϋπήρχαν - Π.Ι.Κ.Π.Α., Ε.Ο.Π., Κέντρο Βρεφών 

«ΜΗΤΕΡΑ» - συγχωνεύονται µε το Νόµο 2646/98 σε ένα ενιαίο οργανισµό, τον Εθνικό 

Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.), που αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο 

∆ηµοσίου ∆ικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 

Η σύσταση του Ε.Ο.Κ.Φ. στηρίχθηκε σε µια προσπάθεια αποκέντρωσης των 

υπηρεσιών, παροχής ίσων ευκαιριών και προσαρµογής στις σύγχρονες κοινωνικές 

ανάγκες.  

Με τον 3106/10-02-03 το Κέντρο Βρεφών Μητέρα καταργείται από υπηρεσία του 

Εθνικού Οργανισµού Κοινωνικής Φροντίδας και συστήνεται σε υπηρεσία του 

Περιφερειακού Συστήµατος Υπηρεσιών Πρόνοιας, ως αυτόνοµο Νοµικό Πρόσωπο 

∆ηµοσίου ∆ικαίου µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι Υπηρεσίες του Εθνικού 

Οργανισµού Πρόνοιας και του  Π.Ι.Κ.Π.Α. περνάνε στη δικαιοδοσία των ∆ήµων σε µία 

προσπάθεια αποκέντρωσης. 

Σήµερα, µε τον νόµο 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όλες 

οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας συγχωνεύονται και υπάγονται στις οικείες 

Υγειονοµικές  Περιφέρειες. 

Από την 1η Μαρτίου 2012, σύµφωνα µε τον νόµο 4052/2012 µε µία κίνηση 

συµβολισµού µεταφέρεται η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

Στην Ελλάδα, η ειδική προστασία και βοήθεια προς τα παιδιά παρέχεται από την 

Πολιτεία µέσω µιας σειράς από προνοιακές υπηρεσίες και προγράµµατα κοινωνικής 

φροντίδας των αποκεντρωµένων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των Υγειονοµικών 

Περιφερειών  καθώς και από διάφορα Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

εκκλησιαστικά ή φιλανθρωπικά, πάντα υπό την εποπτεία του κράτους. Έτσι λοιπόν 

έχουµε :  

• τις κρατικές Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (που χρηµατοδοτούνται από 

το κράτος). 

• τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που 

χρηµατοδοτούνται από δωρεές κ.α. ιδιωτών, συλλόγων ή και του κράτους. 

•  τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εκκλησιαστικής πρωτοβουλίας, που 

χρηµατοδοτούνται από τα εκκλησιαστικά έσοδα. 

 

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας και 

ιδρυµατικής περίθαλψης, που ουσιαστικά αναπαράγουν τη διάκριση µεταξύ της βοήθειας 

στην κοινότητα (community care) και της βοήθειας σε ιδρύµατα (residential care). Η 

διάκριση αυτή έχει υιοθετηθεί και στη χώρα µας από τη δεκαετία του 1970, µε έµφαση 

στις υπηρεσίες της δεύτερης κατηγορίας. Από τις αρχές όµως της δεκαετίας του 1990, 

προωθούνται σηµαντικές παρεµβάσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης µορφών 

ανοικτής φροντίδας, κυρίως µέσω προγραµµάτων του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Σηµείωση : Στο Παράρτηµα Α΄ της εργασίας παρατίθεται κατάλογος των Μονάδων 

Κοινωνικής Φροντίδας, ενώ στο Παράρτηµα Β΄ παρατίθεται κατάλογος των Ιδρυµάτων 

Παιδικής Προστασίας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
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2.1. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  

 

Οι υπηρεσίες ανοικτής παιδικής προστασίας καλύπτουν είτε καθηµερινές ανάγκες 

των παιδιών είτε εξαιρετικές περιπτώσεις και καταστάσεις ανάγκης αυτών. Προωθούνται 

κυρίως από τα ακόλουθα :  

• Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί  

• Παιδικές κατασκηνώσεις. 

• ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ 

• Προνοιακή πολιτική οικονοµικής ενίσχυσης των παιδιών. 

• Θεσµός της επιτροπείας. 

• Θεσµός της αναδοχής.  

• Θεσµός της υιοθεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. ΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί αποτελούν ως οργανωµένες υπηρεσίες 

ένα βασικό θεσµό προστασίας του παιδιού. Κύρια επιδίωξη των υπηρεσιών αυτών είναι η 

επίβλεψη, η δηµιουργική απασχόληση και φροντίδα των παιδιών τις ώρες που οι γονείς 

εργάζονται και απουσιάζουν από το σπίτι ή για άλλους κοινωνικούς λόγους. Ειδική 

πρόβλεψη υπάρχει για τις µονογονεϊκές οικογένειες στις οποίες η µητέρα, συνήθως, είναι 

υποχρεωµένη να εργάζεται, και το παιδί της χρειάζεται επίβλεψη και φροντίδα.  

Οι πρώτοι παιδικοί σταθµοί ιδρύθηκαν στην Ελλάδα στις αρχές του 

προηγούµενου αιώνα, από φιλανθρωπικά σωµατεία, για τη φροντίδα παιδιών απόρων 

οικογενειών. Μέχρι το 1923 φιλανθρωπικά σωµατεία λειτουργούσαν 37 παιδικούς και 
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βρεφονηπιακούς σταθµούς δυναµικότητας 4.500 θέσεων. Τη δεκαετία του 1920 

υιοθετήθηκε το θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας τους, ενώ το 1935 εισάγεται 

ειδική νοµοθεσία περί Εθνικών Παιδικών Σταθµών. Το 1937 συντάσσεται ο πρώτος 

Κανονισµός Εθνικών Σταθµών σύµφωνα µε τον οποίο το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας ανέλαβε την αρµοδιότητα για την λειτουργία αυτών. Έκτοτε έχουν προστεθεί 

νέοι κανονισµοί και νόµοι οι οποίοι καθορίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας των 

παιδικών σταθµών. Το θεσµικό πλαίσιο των παιδικών σταθµών εκσυγχρονίστηκε µόλις 

το 1984 µε την υιοθέτηση του Ν. 1431/84, που πρόβλεψε σύγχρονες µεθόδους 

οργάνωσης και λειτουργίας των σταθµών καθώς και την ίδρυση και λειτουργία 

βρεφονηπιακών και βρεφικών τµηµάτων 

Σύµφωνα µε τον Ν. 2082/92, «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και 

καθιέρωση νέων θεσµών κοινωνικής προστασίας» αρµόδιο για την ίδρυση και λειτουργία 

παιδικών  βρεφονηπιακών ή βρεφικών σταθµών είναι το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, παιδικούς  βρεφονηπιακούς ή βρεφικούς σταθµούς µπορούν να 

ιδρύουν και να λειτουργούν µε δαπάνες τους :  

 

α) Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες.  

β) Φιλανθρωπικά Σωµατεία και Κοινωφελή Ιδρύµατα, εφόσον υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη στο καταστατικό τους. 

γ) Εκκλησιαστικοί Φορείς που ασκούν Κοινωνική Πρόνοια.  

δ) ∆ηµόσιοι ή Ιδιωτικοί Φορείς για κάλυψη των αναγκών των εργαζοµένων σε αυτούς.  

ε) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα υπό µορφή Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. 

  

Σηµείωση : Στο Παράρτηµα  Γ΄ της εργασίας παρατίθεται κατάλογος των Σωµατείων και 

Ιδρυµάτων (µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που λειτουργούν Παιδικούς Σταθµούς. 

 

Από το 1994 προβλέφθηκε η µεταβίβαση των κρατικών παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθµών στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού ύστερα 

από απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Η µεταβίβαση των σταθµών στους 

ΟΤΑ ολοκληρώθηκε το 2001 µε τον Ν. 2880/2001, µε τις  νοµοθετικές ρυθµίσεις του 

οποίου µετατρέπονται οι κρατικοί σταθµοί σε δηµοτικοί σταθµοί.  
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Στους παιδικούς σταθµούς τα παιδιά παραµένουν από τις 7:30 πµ. ως τις 3:30 µµ., 

πρέπει να είναι υγιή και να έχουν ηλικία από 2,5 µέχρι 5,5 έτη. Επίσης, προϋπόθεση για 

τους δηµοτικούς σταθµούς, είναι να εργάζεται η µητέρα και να είναι περιορισµένα τα 

οικονοµικά µέσα της οικογένειας. Το 2007 υπήρχαν σε λειτουργία 1.307 δηµοτικοί 

παιδικοί σταθµοί δυναµικότητας 48.500 θέσεων και 131 βρεφονηπιακοί σταθµοί 

δυναµικότητας 3.766 θέσεων (Χατζηχαραλάµπους, Σ. 2008). 

Προκειµένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας παιδικού σταθµού, πρέπει να 

ικανοποιούνται προϋποθέσεις ως προς την καταλληλότητα και επάρκεια των χώρων, την 

άνεση και ασφάλεια για την υγεία των παιδιών, κατάλληλες τουαλέτες, νιπτήρες και 

λοιποί βοηθητικοί χώροι. Επιπλέον, ο παιδικός σταθµός πρέπει να διευθύνεται από 

στέλεχος µε επαγγελµατική εκπαίδευση, κυρίως νηπιοβρεφοκόµο, νηπιαγωγό ή 

κοινωνικό λειτουργό. 

Ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τοµέας έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του, ιδίως 

στα προγράµµατα αυτά, είτε µε την µορφή βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών είτε µε 

µονάδες προσχολικής απασχόλησης στα ιδιωτικά σχολεία. Το 2007 λειτουργούσαν 1.057 

βρεφονηπιακοί σταθµοί του κερδοσκοπικού τοµέα, δυναµικότητας 38.500 θέσεων. 

Επίσης, σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι 20 Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθµοί 

λειτουργούνται και συντηρούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος, τις Ιερές Μητροπόλεις 

και τις Ενορίες. 

Οι ∆ήµοι στη δικαιοδοσία των οποίων πέρασαν τα Κέντρα Φροντίδας 

Οικογένειας του Ε.Ο.Π.  διατήρησαν προγράµµατα φύλαξης παιδιών προσχολικής 

ηλικίας 2,5 έως 5,5 ετών για εργαζόµενες µητέρες (και πατέρες) και οικογένειες που 

έχουν οικονοµικές δυσκολίες ή άλλα προβλήµατα τα οποία ανήκαν στα ΚΕ.Φ.Ο. Στα 

προγράµµατα αυτά τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να φιλοξενηθούν, να 

διαπαιδαγωγηθούν, να απασχοληθούν δηµιουργικά, να αναπτύξουν το αίσθηµα της 

συλλογικότητας, πάντα µε την επίβλεψη ειδικά εκπαιδευµένων στελεχών. Στα παιδιά 

αυτά παρέχεται επίσης και δωρεάν σίτιση. 

Επίσης, διατηρήθηκαν από τους ∆ήµους προγράµµατα του Ε.Ο.Π. για αγροτικές 

περιοχές κατά τις περιόδους έντασης των αγροτικών εργασιών, για κάλυψη των αναγκών 

της αγροτικής οικογένειας για τη φύλαξη παιδιών. 
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2.1.2. ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  

 

Στο πλαίσιο των προγραµµάτων ανοιχτής παιδικής προστασίας εντάσσονται και 

οι κατασκηνώσεις. Φορείς του δηµοσίου, όπως το Υπουργείο Παιδείας, Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και του ιδιωτικού τοµέα λειτουργούν κατασκηνώσεις. Η 

ίδρυσή τους διέπεται από τις διατάξεις ενός αναχρονιστικού πλαισίου, που συγκροτείται 

από τις διατάξεις του Ν. 749/48 «Περί παιδικών εξοχών και ειδικών εστιών σιτήσεως 

παιδιών». Η λειτουργία τους ρυθµίζεται πλέον από την υπ’ αριθ. 1277/1989 Απόφαση 

του Υφυπουργού Πρόνοιας, η οποία κωδικοποιεί και συµπληρώνει τις προϋποθέσεις και 

τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των κατασκηνώσεων. 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει την αρµοδιότητα για την 

έκδοση άδειας λειτουργίας και την εποπτεία αυτών. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται µε την 

πλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων που αφορούν τον τόπο εγκατάστασης, την 

υποδοµή και τον εξοπλισµό της κατασκήνωσης. Οι προϋποθέσεις αυτές εξετάζονται 

ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της 

οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί το αρµόδιο όργανο για την 

έκδοση της άδειας. 

Εκτός από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο 

Παιδείας έχει ένα εκτεταµένο πρόγραµµα παιδικών εξοχών για µαθητές των δηµόσιων 

σχολείων. Κι άλλα Υπουργεία ( Εθνικής Αµύνης, ∆ηµοσίων Έργων, ∆ηµόσιας Τάξης) 

έχουν κατασκηνώσεις για τα παιδιά των υπαλλήλων τους. Επίσης, οι µεγάλοι ∆ήµοι 

διοργανώνουν κατασκηνώσεις σε δικές τους εγκαταστάσεις, ενώ πολλές Μητροπόλεις 

και άλλες εθελοντικές Οργανώσεις (Πρόσκοποι, Οδηγοί, Χ.Α.Ν.) έχουν δικές τους 

εγκαταστάσεις για τα µέλη τους. 

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µέσω των 

Κέντρων Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρία λειτουργεί 

κατασκηνώσεις για παιδιά τα οποία έχουν προβλήµατα υγείας, αναπηρίας, και τελούν 

υπό ιατρική παρακολούθηση από τις υγειονοµικές υπηρεσίες. 

Επίσης, παιδιά τα οποία εργάζονται ή φοιτούν σε νυχτερινές σχολές δικαιούνται 

να συµµετέχουν σε προγράµµατα κατασκηνώσεων του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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2.1.3. ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ 

 

Σε κάθε ∆ήµο σε όλη την επικράτεια λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία, αποστολή 

και έργο της οποίας είναι ακριβώς η κοινωνική υποστήριξη των πολιτών. Ως προς τις 

αρµοδιότητες που αφορούν την οικογένεια και το παιδί, θα λέγαµε ότι µία αρµοδιότητα 

µεγάλης σηµασίας είναι η παροχή ψυχολογικής στήριξης και συµβουλευτικών υπηρεσιών 

(κοινωνικών, νοµικών κ.τ.λ.) σε οικογένειες και παιδιά που αντιµετωπίζουν κοινωνικά 

προβλήµατα. Στο πλαίσιο µιας συστηµατικότερης και διεπιστηµονικής αντιµετώπισης 

οικογενειών µε σοβαρά και σύνθετα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, οι ∆ήµοι προχώρησαν 

στη λειτουργία Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για την οικογένεια, οι οποίες στελεχώθηκαν 

µε ειδικευµένους επιστήµονες. Άλλες σηµαντικές αρµοδιότητες των Κοινωνικών 

Υπηρεσιών των ∆ήµων που αφορούν την οικογένεια και το παιδί είναι η κοινωνική 

βοήθεια στο σπίτι οικογενειών και γενικά απροστάτευτων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, 

η οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων αναφορικά µε τις σχέσεις γονέων – παιδιών, η 

ανάπτυξη προγραµµάτων οικογενειακού προγραµµατισµού, αυτοτελώς ή σε συνεργασία 

µε τα Κέντρα Οικογενειακού Προγραµµατισµού, ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα µε στόχο 

την αγωγή και πληροφόρηση της οικογένειας, κ.α. Οι ∆ήµοι ιδρύουν Κοινωνικές 

Υπηρεσίες κυρίως σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονες κοινωνικές ανάγκες και 

εµφανίζεται έλλειψη κοινωνικών φορέων. 

  Από την έναρξη ισχύος του Ν.3106/2003, και βάσει του άρθρου 8 υπάγονται 

στους ∆ήµους όλα τα Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) και τα Κέντρα 

Οικογενειακού Προγραµµατισµού του Ε.Ο.Κ.Φ., που το 1998 πέρασαν από τον Ε.Ο.Π. 

στον Ε.Ο.Κ.Φ
21

 και συστάθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 572/70.  

Ο Ε.Ο.Π. στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του είχε προγράµµατα και υπηρεσίες µε 

σκοπό την στήριξη της οικογένειας. Ο τοµέας στήριξης της οικογένειας περιελάµβανε 

υπηρεσίες και προγράµµατα που αφορούσαν τόσο οικογένειες µε προβλήµατα 

καθηµερινότητας (π.χ. φροντίδα παιδιών λόγω εργασίας γονέων, απασχόληση 

ηλικιωµένων, αγωγή νέων κ.τ.λ.) όσο και οικογένειες κοινωνικά ευάλωτες και 

οικογένειες σε κρίση. Όλες αυτές οι αρµοδιότητες πέρασαν στους ∆ήµους. 

                                                           
21 Ο Εθνικός Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας συστήθηκε µε το Νόµο 2646/98 και αποτελούσε Ν.Π.∆.∆. που 

υπαγόταν στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Με τον ίδιο νόµο, το Π.Ι.Κ.Π.Α., ο 

Ε.Ο.Π. και το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» καταργήθηκαν ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και συγχωνεύτηκαν στον νέο 

οργανισµό. 
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Το 2003 παραδόθηκαν στους ∆ήµους συνολικά 276 (245 σε αγροτικές περιοχές 

και 31 σε αστικές περιοχές) ΚΕ.Φ.Ο. Επιπλέον, σε περίπου 40 αγροτικούς οικισµούς 

λειτουργούσαν σε τακτική -αλλά όχι καθηµερινή- ή σε περιστασιακή βάση, προνοιακές 

δραστηριότητες που αναπτύσσονταν από ΚΕ.Φ.Ο. γειτονικών περιοχών. 

Αξιοσηµείωτο µέτρο τοπικού ενδιαφέροντος είναι επίσης τα πιστοποιητικά 

κοινωνικής προστασίας. Οι ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας σε κάθε Νοµαρχία 

εκδίδουν, µε εισήγηση του κοινωνικού λειτουργού, πιστοποιητικό κοινωνικής 

προστασίας, µετά από αίτηση και υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τον 

ενδιαφερόµενο. Το πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας δίνει το δικαίωµα για δωρεάν 

νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική φροντίδα. Επιπροσθέτως, θεωρείται ως επίσηµο 

αποδεικτικό στοιχείο µειωµένης οικονοµικής δυνατότητας του κατόχου (πιστοποιητικό 

απορίας). 

Ιδιαίτερης σηµασίας υποστήριξη εκ µέρους των Κοινωνικών Υπηρεσιών των 

∆ήµων είναι και η στήριξη των οικογενειών µε προβλήµατα υγείας που δεν µπορούν να 

αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, όπως το ΑIDS, ο 

αλκοολισµός, τα ναρκωτικά, η άγνοια µεθόδων αντισύλληψης, τα οποία µε τη σειρά τους 

δηµιουργούν επιπρόσθετα κοινωνικά προβλήµατα. 

  Για να αντιµετωπίσουν οι οικογένειες όλα αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήµατα, 

έχουν άµεση και αδιαµφισβήτητη ανάγκη τη συµπαράσταση των υπηρεσιών υγείας και 

πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο, καθώς στις µικρές κοινωνίες τα προβλήµατα έρχονται στο 

φως ευκολότερα και µπορούν να αντιµετωπιστούν ταχύτερα και ίσως πιο 

αποτελεσµατικά. Βέβαια, εδώ να σηµειώσουµε ότι στις τοπικές κοινωνίες ο κίνδυνος του 

στιγµατισµού ενός ατόµου ή µιας οικογένειας είναι µεγάλος, γι’ αυτό είναι πολύ 

σηµαντικός ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών των ∆ήµων ώστε να προλαµβάνουν και 

να αποτρέπουν τέτοια φαινόµενα κοινωνικού ρατσισµού.  
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2.1.4. ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

Ως εισοδηµατικές ενισχύσεις µε γνώµονα την εξασφάλιση της ευηµερίας των 

παιδιών µπορούν να θεωρηθούν τα παρακάτω προγράµµατα
22

: 

   1. το επίδοµα απροστάτευτου παιδιού
23

 που χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας βάσει του Π∆. 

108/83 αλλά καταβάλλεται από τις ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων της χώρας. Το επίδοµα ανέρχεται µηνιαίως σε 44.02€ υπό τις 

προϋποθέσεις αφενός το παιδί να είναι ηλικίας έως 16 ετών και αφετέρου το ετήσιο 

εισόδηµα της οικογένειας που διαµένει να µην υπερβαίνει για τριµελή οικογένεια τα 

2.820€, προσαυξανόµενο κατά 250€ για κάθε επιπλέον του τρίτου µέλος. Να σηµειωθεί 

ότι από το 1997 µέχρι το 2003 κανένα από τα παραπάνω ποσά δεν αναπροσαρµόστηκε 

ενώ δεν καλύπτει ανάδοχες οικογένειες σε περιπτώσεις υιοθεσίας. 

   2. τα οικογενειακά επιδόµατα που διακρίνονται επιµέρους σε: 

 i. πολυτεκνικά µη ανταποδοτικά, που θεσµοθετήθηκαν µε το  

  Ν.1892/1990 και χρηµατοδοτούνται, επίσης, από το Υπουργείο 

  Υγείας.  Με το Ν.1459/1997 αυξήθηκαν, συνδέθηκαν µε  

  το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή και θεσπίστηκαν κριτήρια  

  εισοδήµατος για τη χορήγηση τους.  Πρόκειται για το µηνιαίο 

  πολυτεκνικό επίδοµα, που καταβάλλεται από τον Οργανισµό 

  Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και σήµερα ανέρχεται  

  σε 41,10€ µηνιαίως για κάθε παιδί και το επίδοµα 3
ου

 παιδιού 

  που χορηγείται σε οικογένειες µε τρίτο παιδί ηλικίας έως 6 ετών, 

  υπό την προϋπόθεση την υπηκοότητα κράτους µέλους 

  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το ποσό αυτό ήταν περίπου 150€ 

  µηνιαίως για το 2009. 

                                                           
22  Στο Παράρτηµα ∆΄ της εργασίας παρατίθεται συγκεντρωτικός κατάλογος των εισοδηµατικών ενισχύσεων που 

χορηγούνται στις οικογένειες και κατ’ επέκταση στα παιδιά. 
23  Στο Παράρτηµα Ε΄ της εργασίας παρατίθεται πρόχειρο αντίγραφο  εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Προστασίας της 

Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε στατιστικά στοιχεία των ενταγµένων στο 

πρόγραµµα απροστάτευτων παιδιών. 
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 ii. ανταποδοτικά ανεξάρτητα από τον αριθµό των παιδιών  

  που χορηγούνται στους γονείς που εργάζονται στο δηµόσιο  

  τοµέα µε τη µορφή προσαυξήσεων στο µισθό τους και  

  σε όσους απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα µέσω  

  του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού. 

 iii. προσχολικό – σχολικό επίδοµα σε οικογένειες µε παιδιά 

  ηλικίας έως 16 ετών.  ∆ικαιούχοι είναι οικογένειες,  

  συµπεριλαµβανοµένων και των µονογονεϊκών, µε ετήσιο 

  οικογενειακό εισόδηµα κατώτερο των € 3.000.  Το ύψος της 

  οικονοµικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 300€ ετησίως για κάθε 

  παιδί-µαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης, άρθρο 27παρ.3 

  Ν.3016/2002. 

 iv. εισοδηµατική ενίσχυση σε νοικοκυριά µονίµων κατοίκων 

  ορεινών και µειονεκτικών περιοχών που έχουν ετήσιο 

  οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο των 2.500 ευρώ.  

  Απευθύνεται σε οικογένειες που κατοικούν µόνιµα σε ορεινές 

  και µειονεκτικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων και  

  των µονογονεϊκών, οι οποίες για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 

  έως 1500€ λαµβάνουν επίδοµα 600€ ετησίως, ενώ όταν το 

  εισόδηµά τους κυµαίνεται από 1500€-2.200€ το ποσό  

  του επιδόµατος ανέρχεται σε 600€, σύµφωνα µε το άρθρο 

  27παρ.2 Ν.3016/2002. 
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 Τα δύο τελευταία επιδόµατα καταβάλλονται από τις οικείες ∆ηµόσιες 

Οικονοµικές Υπηρεσίες και χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό.  Τα 

δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής καθορίζονται µε κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις 

οικογένειες των ορεινών περιοχών και των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 

σχολικό επίδοµα οικογενειών µε χαµηλό εισόδηµα. 

 

   3. η µείωση φόρου λόγω παιδιών για παιδιά που συνοικούν µε  

 τους φορολογούµενους, αν και εδώ η έννοια παιδί περιλαµβάνει 

 και ενήλικες που µπορεί να σπουδάζουν ή να υπηρετούν  

 τη θητεία τους. 

 

 Για τα παιδιά µε αναπηρία τα επιδόµατα χορηγούνται από τις ∆ιευθύνσεις 

Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε µη ανταποδοτική βάση.  Τα ποσά που 

χορηγούνται είναι ανάλογα µε την αναπηρία και κυµαίνονται για το 2009 από 162€ έως 

465,80€ µηνιαίως. 

 Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, διαπιστώνουµε ότι στις εισοδηµατικές 

ενισχύσεις εµπλέκονται τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας, Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο ΟΓΑ, οι ∆ΥΟ, οι 

∆ιευθύνσεις Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ο ΟΑΕ∆.  Σε αυτό το 

σηµείο να αναφέρουµε ότι χωριστές ρυθµίσεις ισχύουν για κάποιες κατηγορίες 

εργαζοµένων, όπως οι τραπεζικοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο συλλογικών συµβάσεων 

εργασίας. 
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2.1.5. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

 

Η επιτροπεία ανηλίκων, αποτελεί µέτρο προνοιακής προστασίας των παιδιών στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες κανένας γονέας δεν έχει ή δεν µπορεί να ασκήσει τη γονική 

µέριµνα ανήλικου παιδιού του. Η λειτουργία του θεσµού διέπεται από τις διατάξεις του 

Τετάρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα και συγκεκριµένα από τα άρθρα 1589-1654, 

όπως αυτά αναθεωρήθηκαν µε το Νόµο 2447/96  «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου 

νόµου  “Υιοθεσία, Επιτροπεία και Αναδοχή ανηλίκου, ∆ικαστική Συµπαράσταση, 

∆ικαστική Επιµέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές δικονοµικές και 

µεταβατικές διατάξεις” ». 

Η επιτροπεία ανηλίκων -που αποτελεί πλέον
24

 τη µοναδική περίπτωση 

επιτροπείας- µε άλλα λόγια είναι η  αφαίρεση της επιµέλειας τέκνου και από τους δύο 

γονείς και η ανάθεσή της σε τρίτο πρόσωπο και αποβλέπει στην προστασία των 

προσωπικών και περιουσιακών συµφερόντων των ανηλίκων, όταν η γονική µέριµνα δεν 

υπάρχει ή αδρανεί. Η διαδικασία αυτή διενεργείται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως και 

µόνο όταν άλλα µέτρα κρίνονται αναποτελεσµατικά ή ανεπαρκή για την αποτροπή 

κινδύνου της σωµατικής, πνευµατικής ή ψυχικής υγείας του παιδιού. Το δικαστήριο 

ορίζει την έκταση της γονικής µέριµνας που παραχωρεί στον τρίτο και τους όρους της 

άσκησής της, ύστερα από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και γενικά της 

καταλληλότητας του τρίτου, στηριζόµενο υποχρεωτικά σε βεβαίωση της κοινωνικής 

υπηρεσίας.   Όργανα της επιτροπείας είναι ο επίτροπος, το εποπτικό συµβούλιο και το 

δικαστήριο, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει και η κοινωνική υπηρεσία. (Άρθρο 

1590, ΑΚ).   

 

2.1.5.1 Περιπτώσεις Επιτροπείας Ανηλίκου 

 

Η επιτροπεία ανηλίκων επέρχεται στις εξής περιπτώσεις (ΑΚ 1589): 

• Ανυπαρξία γονικής µέριµνας (θάνατος, αφάνεια, έκπτωση και των δύο γονέων 

ή του µοναδικού γονέα). 

• Αδυναµία και των δύο γονέων (ή του µοναδικού γονέα) να ασκήσουν τη 

γονική µέριµνα. 

                                                           
24 Πριν την έκδοση του Ν. 2447/96 ήταν δυνατή, υπό ειδικές συνθήκες, και η Επιτροπεία Ενηλίκων  
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• Αφαίρεση της άσκησης της γονικής µέριµνας και από τους δύο γονείς ή από 

τον µοναδικό γονέα. 

• Ανάθεση της άσκησης της γονικής µέριµνας σε τρίτο πρόσωπο, µετά το 

διαζύγιο ή τη διάσταση των γονέων. 

• Αναδοχή ανηλίκου (υπό προϋποθέσεις).  

 

 

2.1.5.2. Όργανα της Επιτροπείας  

Όργανα της επιτροπείας είναι ο επίτροπος, το εποπτικό συµβούλιο και το 

δικαστήριο, ενώ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η κοινωνική υπηρεσία. 

 

2.1.5.3. Ο επίτροπος 

Ο επίτροπος αποτελεί το κεντρικό όργανο της επιτροπείας. Επιµελείται του 

προσώπου του ανηλίκου, διοικεί την περιουσία του και τον εκπροσωπεί σε κάθε 

δικαιοπραξία ή δίκη.  

 

2.1.5.4. Αξιοσηµείωτες παρατηρήσεις : 

•   Ο επίτροπος διορίζεται πάντοτε από το δικαστήριο. Ο  Ν. 2447/96 δεν προβλέπει τη 

δυνατότητα απευθείας ορισµού του επιτρόπου από το γονέα, µε το οποιοδήποτε τρόπο, 

αλλά απαιτείται δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο οφείλει να επιλέξει το πρόσωπο του 

επιτρόπου, τηρώντας την υποδεικνυόµενη από το νόµο σειρά. Ειδικότερα, κατά την 

επιλογή του επιτρόπου προτιµώνται:  

1. ο ενήλικος σύζυγος του ανηλίκου,  

2. το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο υπέδειξε ο γονέας µε διαθήκη  ή  

         δήλωση στον ειρηνοδίκη ή σε συµβολαιογράφο 

3. το κατά την κρίση του δικαστηρίου καταλληλότερο πρόσωπο.  

 

•  ∆εν διορίζεται επίτροπος, σύµφωνα µε το άρθρο 1595 : 1. αυτός που δεν έχει πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα. 2. ο ενήλικος που τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση 3. 

όποιος αποκλείστηκε από την επιτροπεία µε διάταξη τελευταίας βούλησης εκείνου που 

δικαιούται να υποδείξει το πρόσωπο του επιτρόπου. Πάντως ο διοριζόµενος, σύµφωνα µε 

το άρθρο 1599 ΑΚ, έχει δικαίωµα να αποποιηθεί το διορισµό ή και να παραιτείται, µετά 

την ανάληψη των καθηκόντων του, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
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•   Επίτροπος µπορεί να είναι όχι µόνο φυσικό, αλλά και νοµικό πρόσωπο. Βέβαια, ο 

διορισµός νοµικού προσώπου ως επιτρόπου αποτελεί επικουρική, καταρχήν, λύση (ΑΚ 

1600, βλ. όµως και ΑΚ 1592). 

•  Κατά βάση διορίζεται ένα πρόσωπο ως επίτροπος. Είναι, όµως, δυνατό να διορισθούν 

περισσότερα πρόσωπα επίτροποι (συνεπίτροποι), αν τούτο επιβάλλεται από το συµφέρον 

του ανηλίκου (ΑΚ 1594). 

•   Ο επίτροπος µπορεί, κατά τις περιστάσεις, να δικαιούται αµοιβής, αν τούτο κριθεί 

σκόπιµο από το δικαστήριο (ΑΚ 1631).  

 

 

2.1.5.5. Το εποπτικό συµβούλιο25
  

Συγχρόνως µε το διορισµό του επιτρόπου το δικαστήριο οφείλει να διορίσει και 

το εποπτικό συµβούλιο. Το εποπτικό συµβούλιο, αποτελούµενο από τρία έως πέντε µέλη, 

συγκροτείται από συγγενείς του ανηλίκου ή φίλους των γονέων του. Με την ίδια 

απόφασή του το δικαστήριο ορίζει πρόεδρο του εποπτικού συµβουλίου ένα από τα µέλη 

του. 

Το δικαστήριο µπορεί, αν κρίνει ότι το επιβάλλει το συµφέρον του ανηλίκου, 

ιδίως γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλοι συγγενείς ή φίλοι ή συντρέχει άλλος σπουδαίος 

λόγος, να διορίσει ως µέλος του εποπτικού συµβουλίου και ένα όργανο της κοινωνικής 

υπηρεσίας ή να αναθέσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποκλειστικά σ’ αυτό το έργο του 

εποπτικού συµβουλίου. 

Το εποπτικό συµβούλιο, όπως ορίζει το άρθρο 1642 του ΑΚ εκτός από τις 

αρµοδιότητες που του ανατίθενται µε ειδικές διατάξεις, εποπτεύει γενικότερα το σύνολο 

της δράσης του επιτρόπου. Σε περίπτωση που ο επίτροπος διαφωνεί µε τις αποφάσεις 

του, αποφασίζει το δικαστήριο µε αίτηση του επιτρόπου, όποιου άλλου έχει έννοµο 

συµφέρον ή και αυτεπαγγέλτως. 

Τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου, όπως και ο Επίτροπος άλλωστε, δικαιούνται 

αποζηµίωση για τις τυχόν δαπάνες τους, εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους. 

 

 

 

 
                                                           
25 Το εποπτικό συµβούλιο αντικατέστησε το συγγενικό συµβούλιο του προηγούµενου δικαίου. 
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2.1.5.6. Το ∆ικαστήριο 

Αρµόδια Αρχή για τη διαταγή, οργάνωση και λειτουργία της τελούµενης 

επιτροπείας  καθώς και προ πάντων για τον έλεγχο των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

τελείται αυτή αποτελεί το αρµόδιο δικαστήριο, ο δικαστής, δηλαδή, του ειδικού 

τµήµατος του Πρωτοδικείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέµατα γονικής µέριµνας 

και επιτροπείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 1591 του ΑΚ το δικαστήριο διατάσσει, ύστερα 

από αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως, την επιτροπεία, διορίζει τον επίτροπο και ορίζει τα 

σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία της, σύµφωνα µε το νόµο. 

Οι δηµόσιοι ή οι δηµοτικοί υπάλληλοι, οι εισαγγελείς και τα όργανα των 

αρµοδίων κοινωνικών υπηρεσιών οφείλουν να γνωστοποιούν στο δικαστήριο κάθε 

περίπτωση που συνεπάγεται το διορισµό επιτρόπου αµέσως µόλις την πληροφορούνται 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι συγγενείς εξ 

αίµατος του ανηλίκου έως τον τρίτο βαθµό. 

 

2.1.5.7. Η Κοινωνική Υπηρεσία 

Το ∆ικαστήριο, το εποπτικό συµβούλιο και τον επίτροπο επικουρεί στο έργο τους 

η αρµόδια κοινωνική υπηρεσία, παρέχοντας σ’ αυτούς πάσης φύσεως πληροφορίες και 

συµβουλές σχετικές µε τον τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, καθώς και µε τις 

διατυπώσεις για την εν γένει προσωπική κατάσταση του ανηλίκου. 

Η αρµόδια κοινωνική υπηρεσία, επίσης, οφείλει να αναγγέλλει στο δικαστήριο 

χωρίς καθυστέρηση κάθε περίπτωση που καθιστά αναγκαία την αυτεπάγγελτη ενέργειά 

του για την προστασία του  ανηλίκου, να διαβιβάζει σ’ αυτό κάθε χρήσιµο στοιχείο και 

πληροφορία και να υποβάλλει σχετικές προτάσεις. 

Όπου στις διατάξεις του Νόµου απαιτείται, για την απόφαση του δικαστηρίου, έκθεση 

της κοινωνικής υπηρεσίας, ο γραµµατέας του ειδοποιεί έγκαιρα την κοινωνική υπηρεσία 

για την υποβολή της σχετικής δήλωσης. 

 

  

2.1.5.8 Η λειτουργία της οικονοµικής διαχείρισης της Επιτροπείας 

Η διαχειριστική εξουσία του επιτρόπου υπόκειται σε περιορισµούς, προς χάρη του 

συµφέροντος του ανηλίκου. ∆ιατηρούνται έτσι οι απαιτήσεις του νόµου για άδεια του 

εποπτικού συµβουλίου ή και του δικαστηρίου, προκειµένου ο επίτροπος να διενεργήσει 

σοβαρές διαχειριστικές πράξεις. Ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζει η ρύθµιση του άρθρου 
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1623 του ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία το δικαστήριο, ύστερα από γνωµοδότηση του 

εποπτικού συµβουλίου, µπορεί να χορηγήσει στον επίτροπο γενική άδεια, προκειµένου 

αυτός να επιχειρεί πράξεις που απαιτούν άδεια του εποπτικού συµβουλίου, χωρίς να τη 

ζητά κάθε φορά. Παρόµοια γενική άδεια µπορεί να παρέχεται από το δικαστήριο πάντοτε 

ύστερα από γνωµοδότηση του εποπτικού συµβουλίου, προκειµένου ο επίτροπος να 

δανείζεται στο όνοµα του ανηλίκου, να αναδέχεται ξένο χρέος ή να παρέχει εγγύηση, στο 

πλαίσιο της εκµετάλλευσης της επιχείρησης του ανηλίκου. Η γενική αυτή άδεια καθιστά 

δυνατή την αποτελεσµατικότερη διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου και, ιδίως, την 

εκµετάλλευση επιχείρησης που του ανήκει, αφού απαλλάσσει τον επίτροπο από τη 

χρονοβόρο διαδικασία της άδειας, κάθε φορά, από το εποπτικό συµβούλιο.  

 

2.1.5.9 Η διαβίωση του ανηλίκου σε τρίτους 

  Ο επίτροπος µπορεί, µε την άδεια του δικαστηρίου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

εποπτικού συµβουλίου, ή και χωρίς αυτή, να εµπιστεύεται τη διαβίωση και την 

πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου σε κατάλληλη οικογένεια (ανάδοχη οικογένεια) και, 

αν δεν βρίσκεται τέτοια οικογένεια, σε κατάλληλο ίδρυµα. Επίσης σε ειδικό ίδρυµα 

εισάγεται ο ανήλικος κατόπιν δικαστικής απόφασης
26

 στην περίπτωση που από την 

άποψη της σωµατικής, της ψυχικής ή της πνευµατικής του ανάπτυξης επιβάλλεται κάτι 

τέτοιο. Για την απόφασή του το δικαστήριο συνεκτιµά γνωµάτευση ειδικού επιστήµονα, 

καθώς και έκθεση της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, ιδίως ως προς την 

καταλληλότητα του ιδρύµατος ή του καταστήµατος. Το εποπτικό συµβούλιο και η 

κοινωνική υπηρεσία παρακολουθούν την κατάσταση του ανηλίκου, όσο αυτός παραµένει 

στο ίδρυµα ή στο κατάστηµα. 

  Το δικαστήριο µπορεί, και χωρίς αίτηση του επιτρόπου, να εµπιστευθεί τη 

διαβίωση και την πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου σε οικογένεια ή σε ίδρυµα, είτε 

µετά από γνώµη του εποπτικού συµβουλίου, είτε  αυτεπαγγέλτως είτε µε αίτηση του 

αρµόδιου εισαγγελέα ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννοµο συµφέρον, αν η σωµατική 

αγωγή ή η πνευµατική ανάπτυξη του ανηλίκου δεν προάγονται µε τις φροντίδες του 

επιτρόπου. 

                                                           
26 Η απόφαση του δικαστηρίου για την εισαγωγή του ανηλίκου σε ειδικό ίδρυµα ή κατάστηµα ισχύει για έξι µήνες. Η 

ισχύς της µπορεί να παρατείνεται για έξι µήνες κάθε φορά. Η απόφαση µπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε, αν 

εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη αυτού του µέτρου. (άρθρο 1610 ΑΚ ) 
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Φυσικά η ανάθεση γίνεται ύστερα από έρευνα της αρµόδιας κοινωνικής 

υπηρεσίας για το ήθος, τις βιοτικές συνθήκες και την εν γένει καταλληλότητα της 

οικογένειας ή του ιδρύµατος. Η σχετική έκθεση συνεκτιµάται από το δικαστήριο. (άρθρα 

1607, 1608 και 1609 ΑΚ ) 

  

 

2.1.5.10 Λήξη της επιτροπείας 

Η επιτροπεία λήγει µε την ενηλικίωση του ανηλίκου ή το θάνατό του. (άρθρο 

1649 ΑΚ ) 
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2.1.6. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΗΣ 

 

Η αναδοχή, ως θεσµός παιδικής προστασίας, υφίσταται από τις αρχές του 20
ου

 

αιώνα ενώ εγκαινιάστηκε θεσµικά στη χώρα µας το 1992 µε το Νόµο 2082/92 

«Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθιέρωση Νέων Θεσµών Κοινωνικής 

Προστασίας». ∆ιέπεται πλέον από το σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο του Π.∆. 337/93 

«Καθορισµός των Όρων και των Προϋποθέσεων για την Τοποθέτηση Ανηλίκων σε 

Ανάδοχες Οικογένειες» και από τις διατάξεις του Τετάρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα 

και συγκεκριµένα από τα άρθρα 1655-1665 όπως αυτά αναθεωρήθηκαν µε το Νόµο 

2447/96.  

Η αναδοχή αφορά την ανάληψη της φροντίδας ενός βρέφους ή ενός παιδιού έως 

16 ετών από ανάδοχη οικογένεια ή ανάδοχο άτοµο αποβλέποντας στην κάλυψη κενών 

προστασίας που απορρέουν από την έλλειψη ή την αδυναµία παραµονής του ανηλίκου σε 

κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου το ανήλικο 

τέκνο στερείται τη φροντίδα και τη στήριξη της φυσικής οικογένειάς του λόγω έκτακτων 

είτε χρόνιων αναγκών όπως ασθένεια γονέων, ατύχηµα, διαπίστωση ακαταλληλότητας 

τους κ.α. Η ανάδοχη οικογένεια δεν αποκαθιστά αλλά αναπληρώνει την αδύναµη φυσική 

οικογένεια, προσφέροντας στο παιδί ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών του, 

ασφάλεια, αγάπη και τη δυνατότητα να µεγαλώσει, να αναπτύξει την ταυτότητα του και 

να αποκτήσει εµπειρίες και ερεθίσµατα µέσα σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον. 

Επίσης η ανάδοχη οικογένεια βοηθά στην οµαλή αποκατάσταση και επιστροφή του 

παιδιού στη φυσική οικογένεια ώστε να αποφευχθεί ο εγκλεισµός του σε ίδρυµα. 

 

 

2.1.6.1. Τα είδη της αναδοχής 

  

• Η συγγενική αναδοχή, όπου η κοινωνική λειτουργός έρχεται σε επαφή µε τους 

συγγενείς της οικογένειας που περνάει κρίση και τους αναθέτει εφόσον το 

επιθυµούν τη φροντίδα του παιδιού,  

• Η έκτακτη αναδοχή αφορά περιπτώσεις που οι γονείς τελούν υπό κράτηση για 

σύντοµο διάστηµα ή χρειάζεται να νοσηλευτούν άµεσα ή για περιπτώσεις που το 

παιδί επιβάλλεται να µετακινηθεί άµεσα από την οικογένειά του λόγω 

συγκεκριµένης κατάστασης. 
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• Η βραχυπρόθεσµη αναδοχή η οποία µπορεί να διαρκέσει από µ ία νύχτα µέχρι και 

µερικούς µήνες  προσφέρει σταθερό οικογενειακό περιβάλλον και φροντίδα στο 

παιδί του οποίου οι γονείς χρειάζονται κάποιο χρόνο για να αντιµετωπίσουν 

κάποια από τα προβλήµατά  τους. Η φροντίδα αυτού του τύπου, συστήνεται και 

για το παιδί που προορίζεται για υιοθεσία. 

• Η µεσοπρόθεσµη αναδοχή, διάρκειας δύο ετών, αποτελεί τη λύση που επιλέγεται 

όταν οι οικογένειες χρειάζονται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για να ξεπεράσουν 

κάποια κρίση και να ξαναπάρουν πίσω τα παιδιά τους. Η µεσοπρόθεσµη αναδοχή 

είναι η συνηθέστερη και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εξελίσσεται σε 

µακροπρόθεσµη.  

• Η µακροπρόθεσµη αναδοχή αφορά περιπτώσεις παιδιών που για διάφορους 

λόγους δεν µπορούν να επιστρέψουν στους φυσικούς γονείς τους.  

• Τέλος, η ανάδοχη φιλοξενία, καλύπτει περιπτώσεις που κάποιος θέλει να 

φιλοξενήσει κάποιο παιδί στο σπίτι του, για τις περιόδους των εορτών, των 

καλοκαιρινών διακοπών ή τα Σαββατοκύριακα.  

 

2.1.6.2.  Περιπτώσεις Αναδοχής 

 

• Συµφωνία των γονέων µε την ανάδοχη οικογένεια. Η αναδοχή ανηλίκων µπορεί 

να επέλθει ύστερα από συµφωνία µεταξύ των γονέων του ανηλίκου και της 

ανάδοχης οικογένειας. Η συµφωνία αυτή είναι είτε ρητή, είτε και σιωπηρή, 

συναγόµενη από τη σταθερή και µόνιµη παραµονή του ανηλίκου σε τρίτα 

πρόσωπα. Οι γονείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τους ανάδοχους γονείς. Η 

συµφωνία πρέπει να αναγγέλλεται, χωρίς καθυστέρηση, στην Κοινωνική 

Υπηρεσία. (Άρθρο 1665, Α.Κ.) 

• Κατόπιν δικαστικής απόφασης. Το δικαστήριο αναθέτει την πραγµατική φροντίδα 

του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, όταν συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο 

γονέων, κακή άσκηση της γονικής µέριµνας (Άρθρα 1532, 1533, Α.Κ.) ή όταν ο 

επίτροπος αποδεικνύεται ακατάλληλος για την ανάπτυξη του ανηλίκου. (Άρθρο 

1607, Α.Κ.). Το δικαστήριο αναθέτει την πραγµατική φροντίδα ανηλίκου σε 

οικογένεια αποτελούµενη από συζύγους, µε παιδιά ή και χωρίς παιδιά, η οποία 

έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης κατάλληλη να αναλαµβάνει την αναδοχή ανηλίκου. 
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2.1.6.3. Παράγοντες που καθιστούν τον ανήλικο σε κατάσταση ανάγκης ώστε να 

κρίνεται σκόπιµη η τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια 

Το πεδίο εφαρµογής του θεσµού της αναδοχής στα πλαίσια των διατάξεων του Π.∆. 

337/93 (άρθρο 2) καλύπτει ανήλικα άτοµα που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης 

κυρίως εξαιτίας των ακόλουθων λόγων :  

• Ο ανήλικος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς και δεν έχει ακόµα αναλάβει 

την επιµέλειά του άλλο άτοµο µε βαθµό συγγένειας κατευθείαν µεν γραµµή µέχρι 

του 4
ου

 βαθµού και εκ πλαγίου µέχρι του 2
ου

 βαθµού ή τα άτοµα αυτά έχουν κριθεί 

από τα αρµόδια όργανα ακατάλληλα  

• Ο ανήλικος έχει έναν µόνο από τους γονείς του (λόγω θανάτου, διαζυγίου ή 

αγαµίας των γονέων) και ο γονέας αυτός δεν είναι σε θέση να ασκήσει την 

επιµέλειά του 

• Ο ανήλικος είναι εγκαταλελειµµένος από τους γονείς του 

• Ο ανήλικος ζει σε περιβάλλον που είναι κοινωνικά επιβλαβές γι’ αυτόν ή έχει 

κακοποιηθεί ή έχει παραµεληθεί ή κινδυνεύει να κακοποιηθεί ή παραµεληθεί από 

τους γονείς του ή από άλλα µέλη της οικογένειάς του, εφόσον τούτο προκύπτει από 

αρµόδια εισαγγελική αρχή 

• Έχει παρουσιασθεί οξύ και έκτακτο πρόβληµα των γονέων του που τους αφαιρεί 

τη δυνατότητα να ασκήσουν αποτελεσµατικά την επιµέλειά του 

• Ο ανήλικος ζει σε ιδρύµατα προνοιακής ή νοσηλευτικής περίθαλψης, εφόσον 

κρίνεται ότι η «αποιδρυµατοποίησή» του και η τοποθέτησή του σε ανάδοχη 

οικογένεια είναι προς το συµφέρον του. 

 

2.1.6.4. Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης ανηλίκου σε πρόγραµµα αναδοχής  

Η τοποθέτηση του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια επιβάλλει την πλήρωση 

τουλάχιστον µίας από τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

• Να είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη η άσκηση της γονικής µέριµνας εκ µέρους των 

γονέων 

• Να έχει αφαιρεθεί, νόµιµα, προσωρινά ή για πάντα η επιµέλεια των γονέων  

• Να ζητήσουν την τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια οι ίδιοι οι γονείς ή οι   

κηδεµόνες του ανήλικου που ασκούν τη γονική µέριµνα 

• Να ζητηθεί η τοποθέτηση από αρµόδια εισαγγελική αρχή 
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2.1.6.5. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και συνοπτικά η διαδικασία για την 

αναδοχή σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.∆. 337/93 

1. Για να τοποθετηθεί ένα ανήλικος σε ανάδοχη οικογένεια απαιτούνται : 

• Για ορφανά, ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων και βεβαίωση αρµόδιας 

αρχής ότι κανείς δεν αναλαµβάνει την επιµέλεια αυτών. 

• Για τέκνα µονογονεϊκών οικογενειών, αίτηση του γονέως και ληξιαρχική πράξη 

θανάτου του άλλου γονέα ή διαζευκτήριο ή αποδεικτικό ότι ο ανήλικος είναι 

φυσικό (εκτός γάµου) τέκνο του αιτούντος την τοποθέτηση γονέως ή κοινωνικά 

αποµονωµένων, 

• Για εγκαταλελειµµένα τέκνα οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό 

στοιχείο αρµόδιου κατά Νόµον οργάνου από το οποίο να προκύπτει το γεγονός της 

εγκατάλειψης ή της κοινωνικής αποµόνωσης. Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και 

για τις περιπτώσεις επιβλαβούς οικογενειακού περιβάλλοντος ή αν ο ανήλικος 

υφίσταται κακοποιήσεις. 

• Για τις περιπτώσεις οξέων και εκτάκτων προβληµάτων σχετικά αποδεικτικά 

στοιχεία για το περιστατικό αυτό. 

 

 

2. Οι επιθυµούντες να γίνουν ανάδοχοι γονείς υποβάλλουν στον αρµόδιο φορέα : 

α) Αίτηση στην οποία να εµφαίνεται το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας και η 

ηλικία τους. 

β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης των γονέων και των 

συνοικούντων µε τους υποψήφιους γονείς µελών της οικογένειας. 

γ) Πιστοποιητικό υγείας των ιδίων και των συνοικούντων µε αυτούς µελών. 

δ) Αντίγραφο ποινικού µητρώου των ιδίων και των συνοικούντων µε αυτούς ενηλίκων 

µελών. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους που τους ωθούν να γίνουν εξ αναδοχής γονείς. 

στ) Οτιδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο από το διενεργούντα την έρευνα κοινωνικό 

λειτουργό, δικαιολογηµένα συναφές για την απόδειξη της καταλληλότητας των γονέων 

αυτών να γίνουν ανάδοχοι γονείς. 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

64 

 

2.1.6.6. Τα προνόµια των αναδεχτών ανηλίκων 

Οι ανήλικοι που τοποθετούνται σε ανάδοχη οικογένεια απολαµβάνουν ειδικά δικαιώµατα  

παροχών και υπηρεσιών που αιτιολογούνται µε βάση την ιδιαίτερη κατάστασή τους. Τα 

δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνουν : 

• ∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη σε κρατικά νοσηλευτικά 

ιδρύµατα 

• ∆ωρεάν ιατροκοινωνική φροντίδα σε εξειδικευµένα προνοιακά ιδρύµατα 

• Απόλυτη προτεραιότητα δωρεάν εισαγωγής σε δηµόσιους βρεφονηπιακούς 

σταθµούς και κρατικές κατασκηνώσεις 

 

 

2.1.6.7. Αρµόδιοι Φορείς για την Εκτέλεση Προγραµµάτων Αναδοχής 

Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο (άρθρο 13 Π.∆. 337/93) καθορίζει τους φορείς που είναι 

αρµόδιοι για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχη οικογένεια. Πρόκειται, λοιπόν, για 

τις ∆ιευθύνσεις Πρόνοιας ή Υγείας και Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 

για τις µονάδες του πρώην Εθνικού Οργανισµού Κοινωνικής Φροντίδας, που 

καταργήθηκε µε το Ν. 3106/03. Οι µονάδες του πρώην ΕΟΚΦ αλλάζουν νοµική µορφή, 

εξακολουθούν, όµως, να υφίστανται και να επιτελούν το έργο για το οποίο ιδρύθηκαν. 

Είναι οι ακόλουθες :  

• Οι µονάδες του πρώην ΕΟΠ
27

 κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2082/92. 

• Το Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ»
28

 κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 

2082/92. 

• Οι µονάδες του πρώην ΠΙΚΠΑ που ασχολούνται µε την τοποθέτηση παιδιών σε 

ανάδοχες οικογένειες κυρίως στην επαρχία. Εργάζονται, ιδίως, επισκέπτριες 

υγείας για την υλοποίηση του προγράµµατος αναδοχής παιδιών (άρθρο 35 του Ν. 

2082/92). 

 

 

                                                           
27 Ο ΕΟΠ προωθεί το θεσµό της αναδοχής από το 1988, αποτελώντας έτσι το φορέα που προετοίµασε τη νοµοθετική 

κατοχύρωση του. 
28Το Κέντρο Βρεφών “Η ΜΗΤΕΡΑ”  καλύπτει όλα τα έξοδα εγκατάστασης του παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια, 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ιµατισµό, δαπάνες εκπαίδευσης, θεραπείας κ.α. Κύριος στόχος του Κέντρου αποτελεί η 

επιστροφή των παιδιών στους φυσικούς γονείς και όπου αυτό είναι αδύνατο επιδιώκεται η λύση της υιοθεσίας παρά της 

µακροπρόθεσµης αναδοχής 
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2.1.6.8. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του φορέα που τοποθετεί ανηλίκους σε 

ανάδοχη οικογένεια 

Ο φορέας που τοποθετεί τον ανήλικο σε ανάδοχη οικογένεια υποχρεούται να 

επιλέγει τον ανάδοχο γονέα µε αποκλειστικό γνώµονα το συµφέρον του ανηλίκου. 

Επίσης, να επισκέπτεται
29

 τακτικά (µια φορά τον µήνα) και εκτάκτως όποτε κρίνει τούτο 

σκόπιµο, την ανάδοχη οικογένεια για να διαπιστώνει τους όρους διαβίωσης και 

ανατροφής του τοποθετηθέντος ανηλίκου και να διακόπτει αµελητί την τοποθέτηση του 

ανηλίκου όταν το συµφέρον του επιβάλλει κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα, βέβαια, οφείλει να 

συµπεριφέρεται προς τον ανάδοχο γονέα µε τον επιβαλλόµενο σεβασµό άνευ ουδεµίας 

διάκρισης λόγω κοινωνικής ή οικονοµικής κατάστασης ή πολιτικών ή θρησκευτικών του 

πεποιθήσεων, να συνεργάζεται εποικοδοµητικά µε τον ανάδοχο γονέα να παρέχει τις 

αναγκαίες συµβουλές στον ανάδοχο γονέα για θέµατα που αφορούν την όλη λειτουργία 

του οικογενειακού περιβάλλοντος και που µπορεί να επηρεάσουν την οµαλή διαβίωση 

του ανηλίκου και να τον διευκολύνει κατά το µέτρο του δυνατού στην άσκηση των 

καθηκόντων του. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται και για το αν το παιδί πρέπει να γνωρίζει 

την αλήθεια για το παρελθόν του και τους λόγους τίθεται υπό αναδοχή. Το πόσα και πότε 

θα µάθει αυτά τα πράγµατα εξαρτώνται από την ηλικία του και το νοητικό του επίπεδο. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κοινωνική λειτουργός σε συνεργασία µε τους ανάδοχους 

γονείς αποφασίζει για το ποιος θα αναλάβει το δύσκολο έργο της ενηµέρωσης. Ακόµη οι 

κοινωνικοί λειτουργοί υποχρεούνται να επιλαµβάνονται αµέσως επειγουσών 

περιπτώσεων που αφορούν τον ανήλικο ευθύς ως ειδοποιηθούν από τον ανάδοχο γονέα ή 

οποιονδήποτε άλλον και συγχρόνως να ακούν και να λαµβάνουν υπόψη τους τη γνώµη 

του ανηλίκου. Μείζονος σηµασίας υποχρέωση του φορέα είναι και η καταβολή, 

τακτικώς, των προβλεπόµενων επιδοµάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο φορέας µπορεί 

να ενισχύει τους γονείς και µε παροχές σε είδος. Τέλος, προβλέπεται και η καθιέρωση 

ειδικών τιµητικών διακρίσεων για τους ανάδοχους γονείς που επιδεικνύουν ιδιαίτερο και 

εξαιρετικό ενδιαφέρον για την επιµέλεια του ανηλίκου.   

Πάντως ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην αρµοδιότητα των κοινωνικών 

λειτουργών να συνεργάζονται τόσο µε τους φυσικούς γονείς ώστε να διασφαλιστούν τα 

δικαιώµατα τους να επικοινωνούν
30

 µε το παιδί τους και να προετοιµάζονται για να το 

δεχτούν κοντά  τους, όσο και µε τους αναδόχους γονείς για να τους βοηθήσουν να 

                                                           
29 Οι επισκέψεις µπορεί να είναι και χωρίς προειδοποίηση 
30 Εκτός αν αυτό θα έβλαπτε το παιδί    
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κατανοήσουν και να δεχθούν τις ανάγκες και τις δυσκολίες του παιδιού στο αρχικό 

στάδιο της προσαρµογής αλλά και στη συνέχεια της παραµονής του στην οικογένεια.  

 

 

2.1.6.9. Αρµοδιότητες, Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα ανάδοχων γονέων31
 

Η ανάδοχη οικογένεια θα πρέπει να προσφέρει στο παιδί ικανοποίηση των 

βιολογικών αναγκών του, ασφάλεια, αγάπη και τη δυνατότητα να µεγαλώσει, να 

αναπτύξει την ταυτότητά του και να αποκτήσει εµπειρίες και ερεθίσµατα µέσα σε ένα 

υγιές οικογενειακό περιβάλλον.  

Όσον αφορά τις αρµοδιότητές τους αν δεν παρέχονται σ’ αυτούς περισσότερες  

(από το νόµο ή µε δικαστική απόφαση), οι ανάδοχοι γονείς ασκούν, στο όνοµα και για 

λογαριασµό των φυσικών γονέων, ό,τι είναι απαραίτητο για να µεριµνούν για τις 

τρέχουσες και τις επείγουσες υποθέσεις του ανηλίκου. Γενικότερα, οι ανάδοχοι γονείς 

πρέπει να ενεργούν και να συµπεριφέρονται στο παιδί, όπως θα έκανε η µητέρα και ο 

πατέρας του. Όµως δεν είναι οι γονείς του κι αυτό θα πρέπει να είναι κατανοητό και 

αποδεκτό ώστε να κρατηθούν οι ισορροπίες.  Έτσι, οφείλουν να διευκολύνουν τις 

προσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία των φυσικών γονέων µε τον ανήλικο, εφόσον 

δεν παραβλάπτονται ουσιώδη συµφέροντά του και να παρέχουν στους φυσικούς γονείς, 

καθώς και στην αρµόδια κοινωνική υπηρεσία, πληροφορίες σχετικές µε το πρόσωπο και 

τις συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης του ανηλίκου. ∆εν έχουν το δικαίωµα να 

ενεργούν εναντίον της βούλησης των φυσικών γονέων αν αυτή εκφράσθηκε ρητά, 

αξιώνουν, όµως, το δικαίωµα από τους φυσικούς γονείς, πριν αυτοί λάβουν οποιαδήποτε 

απόφαση σχετική µε το παιδί, να τους παρέχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τη 

γνώµη τους. Παράλληλα, χάριν της σταθερότητας µε την οποία πρέπει να ανατρέφεται το 

παιδί προβλέπεται ρητώς
32

 ότι οι φυσικοί γονείς και οι συγγενείς του ανηλίκου δεν 

δικαιούνται να παρενοχλούν τον ανάδοχο γονέα ή να παρέµβαιναν καταχρηστικά στο 

έργο του. 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1660 ΑΚ 

όταν η ένταξη του ανηλίκου στην ανάδοχη οικογένεια γίνεται διαρκέστερη, ενώ 

παράλληλα εξασθενούν οι δεσµοί του µε τους φυσικούς γονείς του, οι ανάδοχοι γονείς 

έχουν το δικαίωµα να ζητούν από το δικαστήριο να αφαιρεί από τους φυσικούς γονείς εν 

                                                           
31 Οι Αρµοδιότητες, Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα των ανάδοχων γονέων  ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 

1656-1659 ΑΚ  
32 Η σχετική πρόβλεψη αναφέρεται στο άρθρο 8 του Π.∆. 337/93 
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µέρει ή ακόµη και ολικά την επιµέλεια του προσώπου του ανηλίκου ή και τη διοίκηση 

της περιουσίας του. Στην τελευταία περίπτωση οι ανάδοχοι γονείς καθίστανται επίτροποι. 

 

2.1.6.10. Κοινωνική έρευνα 

Για κάθε τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια θα πρέπει να προηγείται 

έρευνα από τον αρµόδιο κοινωνικό λειτουργό του φορέα, από  την οποία να προκύπτει η 

αναγκαιότητα της τοποθέτησης του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια και η 

καταλληλότητα της οικογένειας  για το συγκεκριµένο ανήλικο µε κύριο γνώµονα το 

συµφέρον του. Ειδικότερα, ο κοινωνικός λειτουργός ερευνά την εν γένει δοµή της 

προσωπικότητας των υποψηφίων γονέων, τα αισθήµατα πατρικής και µητρικής στοργής 

και τις συναισθηµατικές τους ευαισθησίες, τους όρους διαβίωσης των αναδόχων 

οικογενειών και συγκεκριµένα τις συνθήκες στέγασης τους, την οικονοµική τους 

κατάσταση, το µορφωτικό τους επίπεδο, την αποδοχή του απροστάτευτου από τα 

υπόλοιπα συνοικούντα µέλη της οικογένειας και την δυνατότητα πρόσβασης του 

ανηλίκου στην δηµόσια εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας.  

 

2.1.6.11. Σύµβαση φορέα - αναδόχων γονέων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π.∆. 337/93 πριν από κάθε τοποθέτηση ανηλίκων 

σε ανάδοχη οικογένεια συνάπτεται µεταξύ των φορέων και των αναδόχων σύµβαση, µε 

όλα τα προαναφερθέντα δικαιώµατα και υποχρεώσεις για το µεν φορέα και για το δε 

ανάδοχο γονέα. Στη σύµβαση γίνεται ρητή µνεία ότι ο ανάδοχος γονέας έλαβε γνώση του 

περιεχοµένου των διατάξεων του συγκεκριµένου Π.∆. και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού και τις από αυτό απορρέουσες δεσµεύσεις του. Οι 

λεπτοµέρειες ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, πάντα στα οριζόµενα από το Π.∆. πλαίσια. 

 

2.1.6.12. ∆ιάρκεια της αναδοχής 

Η τοποθέτηση το ανηλίκου στην ανάδοχη οικογένεια µπορεί να διαρκέσει µέχρι 

την ενηλικίωση του, εκτός εάν πρόκειται για άτοµο µε ειδικές ανάγκες οπότε η αναδοχή 

µπορεί να διαρκέσει για έναν χρόνο ακόµη, µέχρις ότου οι αρµόδιοι φορείς εφαρµόσουν 

για το άτοµο αυτό τα ενδεδειγµένα και εξειδικευµένα προγράµµατα για την περαιτέρω 

προστασία του. 
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2.1.6.13 Άρση της αναδοχής  

Η αναδοχή αίρεται µε ανάκληση της ανάθεσης από τους γονείς, είτε µε δικαστική 

απόφαση. 

 

2.1.6.14. Ανάκληση της ανάθεσης από τους γονείς ή τον επίτροπο 

Όταν η ανάθεση της πραγµατικής φροντίδας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια 

έγινε µε τη συµφωνία των γονέων (ή του επιτρόπου), οι γονείς (ή ο επίτροπος) µπορούν 

να την ανακαλούν οποτεδήποτε
33

.   

 

2.1.6.15. Άρση µε δικαστική απόφαση 

Όταν η ανάθεση της πραγµατικής φροντίδας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια 

έγινε µε δικαστική απόφαση, το δικαστήριο µπορεί να θέτει τέρµα σε αυτή, ύστερα από 

αίτηση των βιολογικών γονέων ή του επιτρόπου, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι λόγοι 

που την επέβαλαν (ΑΚ 1662) και δεν συντρέχει η περίπτωση κατά την οποία το 

δικαστήριο είχε αφαιρέσει, ολικά ή µερικά, την επιµέλεια ή και τη διοίκηση της 

περιουσίας από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο, οπότε οι ανάδοχοι γονείς είναι 

επίτροποι (ΑΚ 1662). Το δικαστήριο µπορεί επίσης να αίρει την ανάθεση από τη 

συγκεκριµένη ανάδοχη οικογένεια και να εµπιστεύεται την πραγµατική φροντίδα του 

ανηλίκου σε άλλους, αν διαπιστώνει ότι η ανάδοχη οικογένεια δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στα καθήκοντά της (ΑΚ 1663).  

 

 

2.1.6.16. Κριτική του θεσµού της αναδοχής 

Το µέτρο της αναδοχής θεωρείται από κοινωνικοπολιτική άποψη ως βασικός 

µηχανισµός προώθησης της αποϊδρυµατοποίησης των ανηλίκων στη χώρα µας. 

Προσανατολίζεται εποµένως στην ενίσχυση της ανοιχτής φροντίδας και στην άµβλυνση 

των συνεπειών της ιδρυµατικής περίθαλψης. Πρέπει µάλιστα να τονιστεί ότι από το 1993 

καθιερώθηκε και κανονιστικά η υποχρέωση επιλογής της αναδοχής σε σχέση µε την 

προσφυγή στις µορφές της κλειστής φροντίδας. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται στο 

άρθρο 14 του Π.∆. 337/93, που ορίζει ότι: 

                                                           
33 Πάντα δεδοµένου ότι διατηρούν τη γονική µέριµνα (ή την επιτροπεία για τον επίτροπο), γιατί στην περίπτωση που 

τους έχει νόµιµα αυτή αφαιρεθεί, η ανάκληση της αναδοχής δεν είναι δυνατή.  
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  «Όλοι οι φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης που έχουν προγράµµατα ιδρυµατικής περίθαλψης απροστάτευτων 

ανηλίκων υποχρεούνται σταδιακά να προβούν στην αποϊδρυµατοποίηση των ανηλίκων 

αυτών είτε µε τον θεσµό της αναδοχής είτε µε τον θεσµό της υιοθεσίας, ενεργώντας 

αυτόνοµα ή και σε συνεργασία µε τους κατά Νόµον αρµόδιους φορείς. 

Φορείς αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων που περιθάλπουν ιδρυµατικώς 

απροστάτευτους ανήλικους υποχρεούνται εντός 6 µηνών από της δηµοσιεύσεως του 

παρόντος να απογράψουν τους ανήλικους αυτούς και να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία 

στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνεργαζόµενοι περαιτέρω µε αυτό 

για την αποϊδρυµατοποίηση των ανηλίκων που περιθάλπουν». 

Οι στρατηγικές προώθησης του θεσµού της αναδοχής, παρά τα αναµφισβήτητα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, αποτελούν χαρακτηριστικό µηχανισµό ενίσχυσης του 

ρόλου της κοινοτικής φροντίδας και της ένταξής της στο επίσηµο σύστηµα κοινωνικών 

υπηρεσιών διότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται πλέον στο οικογενειακό περιβάλλον 

και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αξιοποιήσουν άµεσα τεχνικές φροντίδας χωρίς να 

καταφύγουν σε φορείς ιδρυµατικής περίθαλψης. 

Ωστόσο παρά τις σηµαντικές θεσµικές παρεµβάσεις που προωθεί τα τελευταία 

χρόνια το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο θεσµός της αναδοχής 

παρουσιάζει σχετικά χαµηλή ανάπτυξη στη χώρα µας. Όπως επεσήµανε
34

 ο τότε 

Υφυπουργός της Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, η εφαρµογή 

των προγραµµάτων αναδοχής δεν παρουσίασε σηµαντική πρόοδο ούτε ακολούθησε τις 

εξελίξεις στις δυτικές χώρες για διάφορους λόγους, µε αποτέλεσµα να εξακολουθεί και 

σήµερα η εκτεταµένη χρήση της ιδρυµατικής προστασίας. Ιδιαίτερα δύσκολη 

παρουσιάζεται η εξεύρεση αναδόχων οικογενειών για παιδιά µε ειδικές ανάγκες.  

Από την άλλη δεν στέφονται όλες οι αναδοχές µε επιτυχία. Οι κοινωνικοί 

λειτουργοί του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» µας µιλούν για τις περιπτώσεις 

αποτυχηµένων αναδοχών και αναφέρουν : «Βασική προϋπόθεση της αναδοχής αποτελεί 

η απόφαση να είναι αποτέλεσµα βαθιάς συναίνεσης των συζύγων αλλά και των µελών 

της οικογένειάς τους. ∆ιότι δεν πρόκειται για κάτι το ασήµαντο, αλλά για την ψυχική 

ηρεµία και των δυο πλευρών. Μεγάλο ρόλο παίζει ο αριθµός των φυσικών τέκνων ή η 

απουσία αυτών. Είναι φοβερά λανθασµένη η σκέψη της αναδοχής µόνο και µόνο για να 

                                                           
34 Η επισήµανση αυτή διατυπώθηκε από τον υφυπουργό κ. Γ. Κωνσταντόπουλο απαντώντας στην µε αρ.3571/18-10-

2005 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. ∆. Κωνσταντάρας. 
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προσφερθεί συντροφιά στο µοναχοπαίδι της οικογένειας, χωρίς το ίδιο να το έχει 

ζητήσει. Τα άτεκνα ζευγάρια γενικά θεωρούνται µια καλή επιλογή για τη φροντίδα 

παιδιών που στερούνται φυσικής οικογένειας. Ωστόσο, κάποιες φορές διαπιστώνουν 

όταν είναι πια αργά, ότι δεν έχουν ούτε τη διάθεση, αλλά ούτε και τον χρόνο να 

ασχοληθούν µε ένα τέτοιο παιδί». Τέλος, οι κοινωνικοί λειτουργοί του  Κέντρου  

επισηµαίνουν  το  βαθµό  προσοχής που δείχνουν στην εξέταση κάθε αίτησης αναδοχής 

κάνοντας µνεία στις περιπτώσεις εµπορευµατοποίησης του θεσµού µέσω της 

εκµετάλλευσης  των ειδικών µηνιαίων επιδοµάτων που προσφέρονται στην ανάδοχη 

οικογένεια για την κάλυψη των βασικών εξόδων του παιδιού. 

  Η αναδοχή, που είναι µία µορφή κοινωνικής εργασίας στην οποία πρέπει να 

συµµετέχει όλη η οικογένεια, στηρίζεται πρωτίστως στην εθελοντική προσφορά και την 

αγάπη του ανθρώπου για τον συνάνθρωπο. Εντούτοις, όσο απόθεµα αγάπης, καλοσύνης, 

υποµονής και ενδιαφέροντος κι αν έχουν οι ανάδοχοι γονείς, τα παιδιά που φιλοξενούν 

έχουν µεγαλύτερες συναισθηµατικές ανάγκες οι οποίες δύσκολα καλύπτονται. Παρόλα 

αυτά µια αναδοχή µπορεί να επιτύχει πραγµατικά, αν υπάρχει καλή θέληση και αν το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των ανάδοχων γονέων είναι πρόθυµο να προσφέρει 

τη βοήθειά του.  
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2.1.7. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 

 

Η παροχή εναλλακτικής φροντίδας µε σκοπό την αποφυγή της ιδρυµατοποίησης 

αποτελεί βασικό παράγοντα διασφάλισης των δικαιωµάτων του παιδιού. Ήδη από το 

1967 µε την υιοθέτηση από τα µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης της «∆ιεθνούς 

Σύµβασης περί Υιοθεσίας Ανηλίκων» γίνεται αισθητή σε διεθνές επίπεδο η σοβαρότητα 

του ζητήµατος. Μερικά χρόνια αργότερα η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

(άρθρο 20) ορίζει ότι κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό 

του περιβάλλον δικαιούται εναλλακτική φροντίδα είτε µε τη µορφή της αναδοχής, είτε µε 

αυτήν της υιοθεσίας, είτε µε την τοποθέτηση σε κάποιο ίδρυµα. 

Ο θεσµός της υιοθεσίας των ανηλίκων αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά µέτρα 

κοινωνικής πολιτικής για την προστασία των παιδιών. Πρόκειται αναµφισβήτητα για 

έναν θεσµό που επηρεάζει σε αποφασιστική έκταση την υλοποίηση των δικαιωµάτων των 

παιδιών. Για το λόγο αυτό έχει υιοθετηθεί ένα σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο που 

αντικατέστησε τις αναχρονιστικές διατάξεις προηγούµενων νοµοθετηµάτων οι οποίες δεν 

ικανοποιούσαν τις ανάγκες των ενδιαφεροµένων. 

Το πλαίσιο αυτό εντοπίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1542 έως 1588 του 

Τετάρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα όπως αυτά αναθεωρήθηκαν µε το Νόµο 2447/96. 

Επικουρικά το Π.∆. 226/99 «Υπηρεσίες και Οργανώσεις αρµόδιες για τη διεξαγωγή 

Κοινωνικής Έρευνας σε Υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγµατοποίηση Υιοθεσιών 

ανηλίκων» εξειδικεύει τις προϋποθέσεις εφαρµογής του. Σύµφωνα µε τις αρχές αυτές η 

υιοθεσία είναι µία νοµική πράξη, το αποτέλεσµα της οποίας είναι η µεταφορά όλων των 

γονεϊκών δικαιωµάτων / υποχρεώσεων από τους φυσικούς στους θετούς γονείς. Με την 

πράξη της υιοθεσίας αλλάζει η νοµική ταυτότητα του παιδιού το οποίο πλέον παίρνει το 

επώνυµο των γονιών που το έχουν υιοθετήσει.  

Κάθε παιδί αναµένεται να παραµείνει και να αναπτυχθεί µε τους γεννήτορές του, 

όποιοι και αν είναι αυτοί. Κάποια όµως παιδιά, για λόγους που δεν ελέγχουν τα ίδια και 

που είναι ανεξάρτητοι από τη θέληση τους, αποχωρίζονται τους φυσικούς γονείς τους 

έχοντας, πάντα, την ανάγκη φροντίδας, προστασίας, αγάπης, στοργής και ασφάλειας. 

Παράλληλα, από τη µια δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τους µεγάλους που θα τα 

φροντίσουν και από την άλλη καλούνται να δηµιουργήσουν µια νέα σχέση γονιού-

παιδιού. 
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Η ευθύνη είναι εξαιρετικά µεγάλη για εκείνους οι οποίοι εµπλέκονται στην 

πραγµατοποίηση της υιοθεσίας, είτε αυτοί είναι οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι είτε είναι οι 

αρµόδιοι για τη διενέργειά της κρατικοί φορείς. Τέτοια πράξη δεν µπορεί να αφεθεί στην 

τύχη, στη φιλανθρωπία ή ακόµα και στην εκµετάλλευση. Κράτη που σέβονται τον εαυτό 

τους προνοούν για την προστασία των παιδιών και τον έλεγχο της πράξης της υιοθεσίας. 

 

 

2.1.7.1. Αποτελέσµατα 

          Τα αποτελέσµατα της υιοθεσίας ανηλίκων µπορούν να συνοψισθούν σε δύο 

προτάσεις:  α) Πλήρης ένταξη του θετού τέκνου στην οικογένεια του θετού γονέα και     

β) Πλήρης ρήξη των δεσµών του µε τη βιολογική του οικογένεια. 

 

Α) Πλήρης ένταξη στην οικογένεια του θετού γονέα 

Το ανήλικο θετό τέκνο εντάσσεται πλήρως στην οικογένεια του θετού του γονέα. 

Αλλάζει η νοµική ταυτότητά του και πλέον παίρνει το επώνυµο των γονιών που το έχουν 

υιοθετήσει. Παράλληλα δηµιουργείται συγγενικός δεσµός, µε όλες τις παρεπόµενες 

συνέπειες, µεταξύ το υιοθετουµένου (και των κατιόντων του) και του θετού γονέα, καθώς 

και όλων των βιολογικών συγγενών του τελευταίου (π.χ. το θετό τέκνο είναι συγγενής β΄ 

βαθµού µε το βιολογικό τέκνο του θετού γονέα). Αν έχουν υιοθετηθεί περισσότερα 

παιδιά, δηµιουργείται µεταξύ τους συγγένεια όµοια µε εκείνη που υπάρχει ανάµεσα σε 

αδέλφια (ΑΚ 1561). 

Β) Πλήρης ρήξη µε τη βιολογική οικογένεια 

Με την υιοθεσία καταργείται κάθε συγγενικός δεσµός του θετού τέκνου µε τη 

βιολογική του οικογένεια, µε εξαίρεση τα κωλύµατα γάµου, τα οποία διατηρούνται (ΑΚ 

1561). 
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2.1.7.2. Η διαφορά της υιοθεσίας µε την αναδοχή  

Η υιοθεσία είναι µια νοµική διαδικασία η οποία καθιστά το παιδί που δεν µπορεί 

να ζήσει µε τη φυσική του οικογένεια, µόνιµο µέλος της οικογένειας που το υιοθετεί σαν 

να είχε γεννηθεί σε αυτή. Οι υιοθετούντες γίνονται οι νέοι γονείς που δεν διαφέρουν 

νοµικά από τους φυσικούς γονείς, ενώ επέρχεται και αλλαγή στην νοµική ταυτότητα του 

παιδιού (π.χ. ονοµατεπώνυµο). Αντίθετα, ένα ανάδοχο παιδί κρατάει την δική του 

ταυτότητα και εξακολουθεί να είναι νόµιµο παιδί των φυσικών γονέων του. Στην 

περίπτωση αναδοχής τέκνου, οι έννοµες σχέσεις µεταξύ ανηλίκου και φυσικής 

οικογένειας παραµένουν αµετάκλητες, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ενώ µε 

την υιοθεσία  καταλύεται κάθε νοµικός δεσµός του τέκνου µε τη φυσική του οικογένεια 

και εντάσσεται αυτό πλήρως στην θετή οικογένεια. Υπογραµµίζεται ότι η ανάδοχη 

οικογένεια δεν αποκαθιστά, αλλά αναπληρώνει την αδύναµη φυσική οικογένεια και 

καλείται να βοηθά στην οµαλή αποκατάσταση και επιστροφή του παιδιού στη φυσική 

του οικογένεια.  

2.1.7.3. Προϋποθέσεις για την υιοθεσία ανηλίκων 

          Βασική προϋπόθεση είναι αυτός που υιοθετεί ανήλικο να είναι ικανός για 

δικαιοπραξία. Επιπρόσθετα  :  

Α) Ηλικιακοί περιορισµοί 

Αυτός που πρόκειται να υιοθετηθεί πρέπει να είναι ανήλικος (η υιοθεσία ενηλίκου 

επιτρέπεται µόνο όταν ο υιοθετούµενος είναι τέκνο του συζύγου του υιοθετούντος). 

Αυτός που προτίθεται να υιοθετήσει πρέπει να έχει συµπληρώσει τα τριάντα του  χρόνια 

και να µην έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του (ΑΚ 1543). Πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από τον υιοθετούµενο κατά 18 τουλάχιστο έτη, αλλά, και να µην έχει από 

αυτόν διαφορά ηλικίας µεγαλύτερη των 50 ετών αν και σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου 

του συζύγου, καθώς και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο µπορεί να 

επιτρέπει την υιοθεσία και όταν υπάρχει διαφορά ηλικίας µικρότερη, αλλά όχι κάτω των 

δεκαπέντε ετών (ΑΚ 1544). Πάντως κρίσιµο χρονικό σηµείο είναι ο χρόνος κατά τον 

οποίο κατατίθεται η σχετική αίτηση. Τυχόν καθυστερήσεις στη διαδικασία, που δεν 

οφείλονται στον υιοθετούντα, δε µπορεί να αποκλείσουν την υιοθεσία. Οι ηλικιακοί 

αυτοί περιορισµοί δεν ισχύουν για το σύζυγο που θέλει να υιοθετήσει παιδί το οποίο είναι 

ήδη υιοθετηµένο ή υιοθετείται ταυτόχρονα και από τον άλλο σύζυγο.   
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Β) Συµφωνία και των δύο συζύγων  

Κρίνεται απαραίτητο οι δύο σύζυγοι που πρόκειται να υιοθετήσουν ανήλικο να 

συµφωνούν σε όλα τα επιµέρους ζητήµατα της υιοθεσίας. Η συµφωνία αυτή δηλώνεται 

και από τους δύο συζύγους αυτοπροσώπως στο δικαστήριο ή ενώπιον συµβολαιογράφου 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις.   

 

Γ) Συναίνεση των φυσικών γονέων ή του νόµιµου αντιπροσώπου.  

Για να υιοθετηθεί ένας ανήλικος χρειάζεται να συναινέσουν ενώπιον του 

δικαστηρίου οι γονείς του, ή ο ένας τους µόνο, αν ο άλλος έχει εκπέσει από τη γονική 

µέριµνα κατά το άρθρο 1537 ή η συναίνεσή του είναι αδύνατη γιατί έχει τεθεί σε 

στερητική δικαστική συµπαράσταση, που περιλαµβάνει και τη στέρηση της ικανότητας 

να συναινεί για την υιοθεσία του παιδιού του. Η συναίνεση των γονέων για υιοθεσία δεν 

επιτρέπεται να δοθεί, προτού να συµπληρωθούν 3 µήνες από τη γέννηση του τέκνου 

(άρθρο 1551 ΑΚ).  Αν ο ανήλικος δεν έχει γονείς, συναινεί ενώπιον του δικαστηρίου ο 

επίτροπος, ύστερα από άδεια του εποπτικού συµβουλίου, στην περίπτωση που ο ανήλικος 

προστατεύεται από αρµόδια κοινωνική υπηρεσία ή οργάνωση. (άρθρο 1550 ΑΚ). Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις η συναίνεση των φυσικών γονέων του για υιοθεσία τέκνου τους 

αναπληρώνεται µε απόφαση του δικαστηρίου (άρθρο 1552 ΑΚ). 

 

∆) Συναίνεση του ανηλίκου 

Σηµαντική είναι και η ύπαρξη της συναίνεσης του ανηλίκου εφόσον αυτός έχει 

συµπληρώσει τα 12 χρόνια του, εκτός αν βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής ή διανοητικής 

διαταραχής που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του. Σε κάθε 

περίπτωση το δικαστήριο, ανάλογα µε την ωριµότητα του ανηλίκου, οφείλει να ακούει 

και τη δική του γνώµη.  (άρθρο 1555 AK) 

 

 

Ε) Κοινωνική έρευνα 

Κρίνεται απαραίτητο το να έχει προϋπάρξει κοινωνική έρευνα από την κοινωνική 

υπηρεσία ή κοινωνική οργάνωση, αναγνωρισµένη ότι ειδικεύεται στις υιοθεσίες, 

προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η επικείµενη υιοθεσία συµφέρει το ανήλικο.  (άρθρο 

1557 AK) 
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2.1.7.4. Βασική αρχή κατά τη διάρκεια τέλεσης υιοθεσίας ανηλίκου 

Η υιοθεσία ανηλίκων τηρείται µυστική. Το άρθρο 9 του Ν. 2447/96 ορίζει ότι 

«Σε όλη τη διαδικασία τέλεσης υιοθεσίας ανηλίκου και ύστερα από αυτήν, απαγορεύεται 

η δηµοσίευση ή διερεύνηση στοιχείων ή γεγονότων ικανών να αποκαλύψουν την 

υιοθεσία και τα ατοµικά χαρακτηριστικά της. Η τήρηση της εχεµύθειας ως προς τα 

πρόσωπα των θετών γονέων, του θετού τέκνου και των φυσικών γονέων του αποτελεί 

υπηρεσιακό καθήκον των δικαστών, των κοινωνικών υπηρεσιών ή οργανώσεων, καθώς 

και όποιων άλλων υπαλλήλων αναµίχθηκαν στην υιοθεσία ή έλαβαν οπωσδήποτε γνώση 

της τέλεσης της  µε την ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων του». 

Η µυστικότητα ισχύει ακόµη και έναντι των φυσικών γονέων του υιοθετούµενου 

για τις εξής περιπτώσεις : α) Όταν ο ανήλικος τελούσε  υπό καθεστώς επιτροπείας και η 

συναίνεση δόθηκε από τον επίτροπο. β) Όταν η συναίνεση για την υιοθεσία 

αναπληρώθηκε µε απόφαση του δικαστηρίου. Πάντως ο κάθε υιοθετηµένος έχει το 

δικαίωµα να πληροφορείται πλήρως από τους θετούς γονείς και από κάθε αρµόδια αρχή 

τα στοιχεία των φυσικών γονέων του, µετά την ενηλικίωσή του.  

 

 

2.1.7.5. Είδη Υιοθεσίας  

• Υιοθεσία ανηλίκων που φιλοξενούνται σε ιδρύµατα και τελούν υπό την 

προστασία τους 

• Ιδιωτική υιοθεσία η οποία γίνεται µε απευθείας επαφή των ενδιαφεροµένων 

 

 

2.1.7.6. Συνοπτικά η διαδικασία  

Α) Για την περίπτωση υιοθεσίας ανηλίκων που φιλοξενούνται σε ιδρύµατα και τελούν 

υπό την προστασία τους  το ζευγάρι που θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί απευθύνεται  :  

• Για την Αττική στο “Κέντρο Βρεφών Μητέρα”, στην πρώην Παιδόπολη “Άγιος 

Ανδρέας”  ή στο Αναρρωτήριο Πεντέλης  

• Για τη Θεσσαλονίκη στο ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης “Άγιος 

Στυλιανός” 

Τα παραπάνω ιδρύµατα τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση υιοθεσίας 

απευθείας  στο ίδρυµα. 
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• Για την επαρχία στις ∆ιευθύνσεις Πρόνοιας ή Υγείας και Πρόνοιας των 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι οποίες µεσολαβούν και συνεργάζονται µε τα 

παραπάνω αναφερθέντα ιδρύµατα ή και µε άλλα (Παιδοπόλεις, Κέντρα Παιδικής 

Μέριµνας κ.α. ) για την εξεύρεση προς υιοθεσία παιδιού. 

Για την περίπτωση της ιδιωτικής υιοθεσίας οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος του ανηλίκου 

έρχονται σε απευθείας συνεννόηση µε τους υποψήφιους θετούς γονείς χωρίς τη 

µεσολάβηση κοινωνικής υπηρεσίας ή οργάνωσης. Ωστόσο οφείλουν, αµφότεροι, πρώτα 

απ’ όλα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα που ορίζει ο νόµος να ανακοινώσουν την 

πρόθεσή τους στην αρµόδια κοινωνική υπηρεσία. 

 

Β) Στη συνέχεια διεξάγεται από την κοινωνική υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας ή 

Υγείας και Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλη υπηρεσία ή κοινωνική 

οργάνωση, αναγνωρισµένη ότι ειδικεύεται στις υιοθεσίες και κατόπιν αιτήσεως του 

υποψηφίου θετού γονέα επισταµένη κοινωνική έρευνα. Κατατίθεται εµπρόθεσµα στο 

δικαστήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ειδικότερα στο νόµο (άρθρα 1557-1558 ΑΚ), 

σχετική έκθεση για το αν, µε βάση τα στοιχεία που προέκυψαν, η συγκεκριµένη υιοθεσία 

συµφέρει ή όχι τον υιοθετούµενο. Για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας στις περιπτώσεις 

υιοθεσίας ανηλίκων στις οποίες, είτε αυτοί είτε οι υποψήφιοι θετοί γονείς έχουν τη 

συνήθη διαµονή τους στο εξωτερικό (διακρατικές υιοθεσίες) αρµόδιες είναι 

εξειδικευµένες υπηρεσίες. Στο παράρτηµα της εργασίας παρατίθεται κατάλογος αυτών 

των υπηρεσιών.  

Γ) Κατατίθεται αίτηση Υιοθεσίας από τους επιθυµούντες να υιοθετήσουν ενώπιον του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας τους. Η αίτηση εγγράφεται στο πινάκιο 

και κοινοποιείται στον Εισαγγελέα.  

 

∆) Η αίτηση δικάζεται κατά τη διαδικασία της Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας.  

 

Ε) Το ∆ικαστήριο για να απαγγείλει την υιοθεσία και για να διαπιστώσει αν αυτή 

συµφέρει τον υιοθετούµενο, συνεκτιµά την έκθεση κοινωνικής έρευνας εν όψει της 

προσωπικότητας, της υγείας και της οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης 

υιοθετούντος και υιοθετούµενου καθώς και την αµοιβαία ικανότητα προσαρµογής τους. 

Εξετάζει, ακόµη, την συνδροµή των προϋποθέσεων και την έλλειψη κωλυµάτων και 

ανάλογα αποφασίζει.  
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ΣΤ) Οι υποψήφιοι γονείς προσκοµίζουν στο ∆ικαστήριο και άλλα απαραίτητα έγγραφα 

όπως : ποινικά µητρώα, εκκαθαριστικό σηµείωµα, αποδεικτικό επίδοσης στον εισαγγελέα 

της αίτησης υιοθεσίας, ιατρικά πιστοποιητικά τους, ληξιαρχική πράξη γέννησης του προς 

υιοθεσία τέκνου, την έγγραφη συναίνεση των φυσικών γονέων του τέκνου, την αίτηση 

που έχει υποβληθεί στο ίδρυµα ή στις ∆ιευθύνσεις Πρόνοιας ή Υγείας και Πρόνοιας των 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.α. 

 

Ζ) Εκδίδεται η απόφαση και το υιοθετηµένο παιδί αναγράφεται στην οικογενειακή 

µερίδα του ∆ήµου των νέων γονέων, αφού αυτή καταστεί αµετάκλητη.  

 

Σηµείωση : Στο Παράρτηµα ΣΤ΄ της εργασίας υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις 

υιοθεσίες που πραγµατοποιηθήκαν κατά τα έτη 2000 – 2011.    

 

 

2.1.7.7. Κοινωνική έρευνα 

Στην όλη διαδικασία για την υιοθεσία ανηλίκου όπως αυτή περιγράφεται 

ανωτέρω µείζονος σηµασίας ενέργεια είναι η διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας για το 

εάν η συγκεκριµένη υιοθεσία συµφέρει ή όχι τον υιοθετούµενο. Στη συνέχεια ακολουθεί 

αναλυτική περιγραφή της κοινωνικής έρευνας  :  

 

Αντικείµενο κοινωνικής έρευνας - Γενικά 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3 του Π.∆. 226/99, αντικείµενο της κοινωνικής 

έρευνας για τις υιοθεσίες στο εσωτερικό όσο και των διακρατικών υιοθεσιών είναι, κάθε 

ζήτηµα που µπορεί να έχει σηµασία για την υιοθεσία και προπαντός για το αν αυτή θα 

αποβεί προς το συµφέρον του ανηλίκου, µε αφετηρία τα θέµατα που αναφέρει ενδεικτικά 

ο νόµος (άρθρο 7 παρ. 1 Ν.2447/96). ∆ηλαδή κάθε θέµα που µπορεί να έχει σηµασία για 

την υιοθεσία και αφορά ιδίως την προσωπικότητα και την υγεία των ενδιαφεροµένων, τα 

κίνητρα και την περιουσιακή κατάσταση του υποψήφιου θετού γονέα, την αµοιβαία 

ικανότητα προσαρµογής αυτού που υιοθετεί και εκείνου που υιοθετείται. 

Για την ολοκλήρωση της εκτίµησης πρέπει, ανάλογα µε την ωριµότητα του 

υιοθετούµενου παιδιού, και οπωσδήποτε µετά τη συµπλήρωση του 12
ου

 έτους της ηλικίας 

του, να ζητείται και η δική του γνώµη, η οποία να αναφέρεται στην έκθεση. 
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Έναρξη ∆ιαδικασίας - Υποβολή Αίτησης – ∆ικαιολογητικά 

Η κοινωνική έρευνα για υιοθεσία συγκεκριµένου παιδιού διεξάγεται ύστερα από 

αίτηση του υποψήφιου θετού γονέα που υποβάλλεται στην αρµόδια κοινωνική υπηρεσία 

παράλληλα µε την υποβολή σχετικής αίτησης υιοθεσίας στο δικαστήριο  

Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση ορίζει  τον  

κοινωνικό  λειτουργό  που   θα  διενεργήσει   την  έρευνα   και καθορίζει τα 

πιστοποιητικά που πρέπει να προσκοµιστούν. Ανάλογα µε τις ανάγκες που πιθανόν να 

προκύψουν κατά περίπτωση, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας µπορεί να ορίσει και άλλους 

ειδικούς επιστήµονες (π.χ. ψυχολόγο ή ψυχίατρο), από αυτούς που υπηρετούν στην 

υπηρεσία του ή σε άλλη υπηρεσία, προκειµένου από τη συνεργασία αυτή (ειδικού 

επιστήµονα και κοινωνικού λειτουργού) να προκύψει πληρέστερη εξακρίβωση της 

καταλληλότητας των υποψηφίων θετών γονέων ή και άλλων στοιχείων που µπορούν να 

διευκολύνουν τη διάγνωση περί του ότι η υιοθεσία θα αποβεί συµφέρουσα για το ανήλικο 

(αρθρ. 2 Π.∆. 226/99). 

Σύµφωνα   µε   την   παραπάνω   διάταξη   τα   δικαιολογητικά
35

   που συνοδεύουν   

την   αίτηση   κοινωνικής   έρευνας   καθορίζονται   από   τον προϊστάµενο της αρµόδιας 

υπηρεσίας, ο οποίος µπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάποια τα οποία θεωρεί 

αναγκαία ή περιττά όταν υπάρχει συγκεκριµένος λόγος σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. 

Πάντως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.4 του Π.∆. 

226/99 η έκθεση κοινωνικής έρευνας πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί στο 

δικαστήριο ακόµη και αν δεν προσκοµίστηκαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν και αν ακόµη, 

για το λόγο αυτό, η έκθεση ενδεχοµένως αποβαίνει αρνητική. Κατά συνέπεια, αν ο αιτών 

δηλώσει ότι αδυνατεί ή ότι δεν επιθυµεί να προσκοµίσει ορισµένα ή όλα τα 

δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν, η υπηρεσία δεν µπορεί να αρνηθεί τις ενέργειές της 

για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας (συνεντεύξεις, αυτοψία στο χώρο όπου 

πρόκειται να συµβιώσουν υιοθετούντες και υιοθετούµενος κ.λ.π.). Βέβαια στην έκθεση 

που θα συνταχθεί µπορεί να γίνει ειδική αναφορά για τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά 

που ζητήθηκαν και δεν προσκοµίστηκαν καθώς και των λόγων για τους οποίους οι 

ελλείψεις αυτές παρακωλύουν τη διαµόρφωση γνώµης συγκεκριµένων θεµάτων που 

αποτελούν αντικείµενο της κοινωνικής έρευνας. 

                                                           
35 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να ζητούνται από τους αιτούντες από τα οποία µπορούν να διακριβωθούν τα κριτήρια 

του νόµου αναφορικά µε την κατάσταση των ενδιαφεροµένων προσώπων (υιοθετούµενων και υποψηφίων θετών 

γονέων), ενδεικτικά και όπως αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας της Οικογένειας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρατίθενται στο Παράρτηµα Ζ΄ της εργασίας. 
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Έρευνα Θετής Οικογένειας 

Η διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας αρχικά εκτείνεται προς την υποψήφια θετή 

οικογένεια του παιδιού και στο περιβάλλον όπου πρόκειται να ζήσουν. Θεµελιώδη 

σηµασία στη διαδικασία της κοινωνικής έρευνας έχουν οι συνεντεύξεις
36

 µε τους 

υποψήφιους θετούς γονείς, οι οποίες πρέπει να επεκτείνονται και στα πρόσωπα που, 

προφανώς, επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τη νέα κατάσταση που δηµιουργείται µε την 

υιοθεσία. Τέτοια πρόσωπα είναι πρωτίστως εκείνα που διαµένουν στον ίδιο χώρο µε τη 

θετή οικογένεια. 

Ο τόπος και χρόνος των συνεντεύξεων µε τους υποψήφιους θετούς γονείς 

καθορίζεται µετά από συνεννόηση ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά 

(υπηρεσιακές απασχολήσεις κοινωνικού λειτουργού, ωράριο εργασίας υποψηφίων θετών 

γονέων κ.λ.π.) 

 

Έρευνα Φυσικής Οικογένειας 

Η διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας πρέπει, σε κάθε περίπτωση να 

πραγµατοποιείται και προς τη φυσική οικογένεια του παιδιού και το περιβάλλον της 

εφόσον τούτο είναι εφικτό. Σκοπός είναι: α) Να διαπιστωθεί αν υπάρχει πράγµατι 

αδυναµία της φυσικής οικογένειας να  κρατήσει το παιδί ώστε να διασφαλιστεί ότι η 

υιοθεσία θα αποβεί πράγµατι προς το συµφέρον του, ύστερα από σύγκριση των 

καταστάσεων των δύο οικογενειών (φυσικής και θετής). β) Να συγκεντρωθούν στοιχεία  

ώστε ο υιοθετούµενος να µπορέσει (εάν το επιθυµεί), µετά την ενηλικίωση του, να 

πληροφορείται από κάθε αρµόδια αρχή τα στοιχεία των φυσικών γονέων του, σύµφωνα 

µε σχετικό δικαίωµα που του παρέχει ο νόµος (άρθρο 1559 ΑΚ) 

 Η αναζήτηση των φυσικών γονέων δεν θα πρέπει να αποτελεί παρελκυστική 

τροχοπέδη για τη σύνταξη της έκθεσης κοινωνικής έρευνας οσάκις µάλιστα, µεταξύ των 

δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας, υπάρχει 

και πρακτικό του δικαστηρίου από το οποίο προκύπτει ότι οι φυσικοί γονείς 

εµφανίστηκαν στο ακροατήριο όπου ερευνήθηκε η πραγµατική βούληση τους για την 

υιοθεσία, στην οποία και συνήνεσαν. 

                                                           
36 Για διευκόλυνση του περιεχοµένου των συνεντεύξεων και, γενικά, της έρευνας που αφορά τη προσωπική, 

οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων θετών γονέων, η ∆ιεύθυνση Προστασίας της Οικογένειας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σχετική οδηγία προς τους κοινωνικούς λειτουργούς, 

περίληψη της οποίας παρατίθεται στο Παράρτηµα Η΄ της εργασίας. 
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Τα περαιτέρω στοιχεία που ενδιαφέρουν την κοινωνική έρευνα, (ονοµατεπώνυµα 

και τόποι διαµονής των ιδίων ή των λοιπών συγγενών τους), προς υποβοήθηση του 

ενηλικιούµενου υιοθετούµενου µπορούν να ερευνώνται από την υπηρεσία χωρίς το 

χρονικό περιορισµό που ορίζει ο νόµος (άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 2447/96).  

 

 

2.1.7.8. Η κοινωνική έρευνα στην περίπτωση διακρατικής υιοθεσίας37
  

 

Έκθεση κοινωνικής έρευνας απαιτείται ακόµη και στη διακρατική υιοθεσία. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις διακρατικής υιοθεσίας :  

•  Ο υιοθετούµενος έχει τη συνήθη διαµονή του στο εξωτερικό. Σ’ αυτήν την περίπτωση 

η έκθεση κοινωνικής έρευνας για τους Έλληνες υιοθετούντες συντάσσεται και 

αποστέλλεται από την αρµόδια ελληνική κοινωνική υπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί ότι 

ειδικεύεται στις διακρατικές υιοθεσίας σε συνεργασία µε την αρµόδια κοινωνική 

υπηρεσία του εξωτερικού (άρθρ.4 Ν.2447/96). Η διαδικασία είναι αυστηρή και 

ακολουθείται ακόµη και αν κατά το τυχόν εφαρµοστέο αλλοδαπό δίκαιο δεν προβλέπεται 

η σύνταξη τέτοιας έκθεσης.  

•  Ο υιοθετούµενος είναι Έλληνας ανήλικος, έχει τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα 

και προστατεύεται από εγχώριους κοινωνικούς φορείς ή οργανώσεις. Παρέχεται η 

δυνατότητα να προωθείται για υιοθεσία στο εξωτερικό, εφόσον δεν κατέστη 

αποδεδειγµένα δυνατή η υιοθεσία του στην Ελλάδα. Η απαιτούµενη κοινωνική έρευνα 

για τους υποψηφίους θετούς γονείς διεξάγεται από αναγνωρισµένη κοινωνική υπηρεσία ή 

οργάνωση της χώρας όπου αυτοί έχουν τη συνήθη διαµονή τους και αποστέλλεται στον 

αρµόδιο κοινωνικό φορέα ή οργάνωση προστασίας του παιδιού να αποφασίσει αν θα 

προωθηθεί ή όχι η διαδικασία της υιοθεσίας µετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής 

έρευνας.             

 Κριτήριο, πάντως, της διακρατικής υιοθεσίας είναι η κατοικία (ειδικότερα η 

«συνήθης διαµονή») του υιοθετούµενου ανήλικου ή των υποψηφίων θετών γονέων, και 

όχι η ιθαγένεια οποιουδήποτε από τα πρόσωπα αυτά ούτε ο τόπος που γεννήθηκαν τα 

υιοθετούµενα ανήλικα παιδιά. Η ιθαγένεια αποτελεί απλώς κριτήριο για την τυχόν 

ανάγκη εφαρµογής αλλοδαπού δικαίου.  

                                                           
37

 Στο Παράρτηµα Θ΄ της εργασίας παρατίθενται οι αναγνωρισµένες ως εξειδικευµένες στις διακρατικές υιοθεσίες 

Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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Συνηθέστατο παράδειγµα αποτελούν οι υιοθεσίες αλλοδαπών νηπίων από 

υποψήφιους θετούς γονείς (Έλληνες ή αλλοδαπής ιθαγένειας) που κατοικούν στην 

Ελλάδα και τα έχουν στη φροντίδα τους διότι τους τα έχουν παραδώσει οι αλλοδαποί 

φυσικοί γονείς µε σκοπό την υιοθεσία. Οι υιοθεσίες αυτές δεν µπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως διακρατικές, αφού όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη διαµένουν στην 

Ελλάδα. Συνεπώς αρµόδιες για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας είναι µόνο οι 

∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγείας και Πρόνοιας των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων. 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.9. Υιοθεσία τέκνων αλλοδαπών εγκαταλελειµµένων στην Ελλάδα  

 

Με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 2447/96, µε την οποία εισάγεται παρέκκλιση 

από την ίση µεταχείριση του ελληνικού και των αλλοδαπών δικαίων, υπέρ του ελληνικού 

δικαίου, ορίζεται ως εφαρµοστέο το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο για την υιοθεσία τέκνων 

αλλοδαπών, που έχουν εγκαταλειφθεί στην Ελλάδα. Ενόψει της γενικής, χωρίς 

διακρίσεις, διατύπωσης της διάταξης, η εφαρµογή της εκτείνεται είτε τα ανήλικα προς 

υιοθεσία, είναι αλλοδαποί ή απέκτησαν την αλλοδαπή ιθαγένεια είτε δεν απέκτησαν την 

ελληνική ιθαγένεια, καθώς και για τον ίδιο λόγο είτε οι υποψήφιοι γονείς είναι Έλληνες ή 

και οι δύο ή ο ένας είναι αλλοδαπός. Η εφαρµογή του δικαίου προϋποθέτει την 

εγκατάλειψη του τέκνου στην Ελλάδα και απραξία ως προς την επίδειξη ενδιαφέροντος 

για την προστασία του για τουλάχιστον ένα εξάµηνο µε αφετηρία την εγκατάλειψη, η 

οποία είναι αδιάφορο από ποιον και µε ποιον τρόπο έγινε. Ως προϋπόθεση δεν απαιτείται 

ο επικείµενος κίνδυνος της ζωής ή βλάβης της υγείας του ανήλικου. Το ενδιαφέρον, η 

απουσία του οποίου επί εξάµηνο αποτελεί προϋπόθεση, περιλαµβάνει τη λήψη όλων 

εκείνων των µέτρων για τη διατροφή, συντήρηση και ανατροφή του ανήλικου, προς 

αποτροπή βλάβης του σώµατος ή και της ζωής του. 
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2.1.7.10. ∆ιεθνής Σύµβαση των κρατών- µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης «περί 

υιοθεσίας ανηλίκων» 

 

Η σύµβαση «Περί Υιοθεσίας Ανηλίκων» υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 24 

Απριλίου 1967, κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το Ν. 1049/80 και αποτέλεσε εσωτερικό 

δίκαιο από τις 24-10-1980. Αναφέρεται στη ρύθµιση της υιοθεσίας ανηλίκων που, κατά 

τον χρόνο άσκησης της αίτησης υιοθεσίας, δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους και δεν είναι ούτε ήταν έγγαµοι, ούτε έχουν κάποιο τεκµήριο ενηλικότητας 

υπέρ αυτών. Οι διατάξεις χωρίζονται στις δεσµευτικές για τα κράτη-µέλη (Άρθρα 4-16) 

και τις µη δεσµευτικές (Άρθρα 17-20). Οι δεσµευτικές υπερισχύουν, σύµφωνα µε το 

άρθρο 28, παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγµατος από το εσωτερικό δίκαιο. Η διεθνής αυτή 

σύµβαση καθιερώνει οµοιόµορφους ουσιαστικούς κανόνες σχετικά µε τις προϋποθέσεις 

και τα αποτελέσµατα της υιοθεσίας. 

 

 

2.1.7.11. Οι καινοτοµίες του Ν. 2447/96 σε σχέση µε το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο 

για την υιοθεσία είναι πολλές. Παρατίθενται οι σηµαντικότερες :  

 

• Μπορούν να υιοθετήσουν οι έγγαµοι µετά τη συµπλήρωση τριών χρόνων γάµου, 

ανεξάρτητα από το αν έχει αποκλειστεί η δυνατότητά τους να αποκτήσουν δικά 

τους παιδιά. Ιδιαίτερα σηµαντική ρύθµιση που θεσµοθετήθηκε για την προστασία 

του υιοθετούµενου από την δύσκολη κατάσταση του να βιώσει τη διάλυση ενός 

βιαστικού γάµου των θετών του γονέων. 

 

• Για πρώτη φορά παρέχεται το δικαίωµα στους άγαµους και σε αυτούς που συζούν 

χωρίς γάµο να υιοθετήσουν, αλλά πάντα µε την έγκριση του δικαστηρίου. 

Τελευταία προκύπτουν αιτήµατα υιοθεσίας ανηλίκου από οµοφυλόφιλα ζευγάρια. 

Οι απόψεις διίστανται καθώς είναι άλλοι που πιστεύουν ότι η αγάπη και η στοργή 

µπορεί να δοθεί στο παιδί ακόµη και από ένα οµοφυλόφιλο ζευγάρι και αυτό 

αρκεί, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η διαβίωση του παιδιού σε περιβάλλον π.χ. µε δύο 

µαµάδες και κανέναν µπαµπά θα είναι επιβλαβής για το παιδί. 
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• Για να δοθεί ένα παιδί προς υιοθεσία πρέπει τουλάχιστον να είναι τριών µηνών. Η 

ρύθµιση αυτή αποβλέπει στο να προστατεύσει τους γονείς -και, ιδιαίτερα, την 

άγαµη µητέρα- από εσπευσµένες αποφάσεις, οφειλόµενες στη συγκινησιακή 

φόρτιση από τη γέννηση του παιδιού. Να µπορεί, δηλαδή, να αποφασίζει νηφάλια 

για το αν το παιδί της θα δοθεί προς υιοθεσία.  

 

• Το θετό παιδί στο εξής δεν διατηρεί κανένα συγγενικό δεσµό µε τους φυσικούς 

του γονιούς. ∆εν τους κληρονοµεί.
38

  Αντίθετα στο εξής το θετό παιδί δεν 

κληρονοµεί µόνο τους θετούς γονείς του αλλά αποκτά πλήρη κληρονοµικά 

δικαιώµατα όπως και τα φυσικά παιδιά. Κληρονοµεί τους συγγενείς των γονιών 

του, παππούδες, γιαγιάδες ή θείους.  

 

• Όταν το υιοθετούµενο παιδί έχει συµπληρώσει τα 12 χρόνια πρέπει να συναινεί 

και το ίδιο. Το δικαστήριο όµως µπορεί να λάβει υπόψη του τη γνώµη του 

παιδιού, έστω και αν είναι µικρότερο, εκτιµώντας κάθε φορά την ωριµότητά του. 

Επίσης το δικαστήριο µπορεί να ρωτήσει και τα παιδιά του θετού γονιού, αν 

υπάρχουν.  

 

• ∆ίνεται στο θετό τέκνο µετά την ενηλικίωση του το δικαίωµα σε αντίθεση µε ό,τι 

ίσχυε στο προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο, να πληροφορείται πλήρως από τους 

θετούς γονείς και από κάθε αρµόδια αρχή τα στοιχεία των φυσικών γονέων του. 

Κατά τα άλλα για τους τρίτους η υιοθεσία διέπεται από απόλυτη µυστικότητα.  

 

• Καταργείται η υιοθεσία ενηλίκων. Κατ’ εξαίρεση ισχύει µόνο όταν υιοθετείται το 

παιδί της ή του συζύγου.  

 

• Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα να υιοθετούν παιδιά και εκείνοι που 

έχουν δικά τους.  

 

                                                           
38 Η ρύθµιση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για υιοθεσία παιδιού του ή της συζύγου του.  
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• Επιτρέπονται οι ιδιωτικές υιοθεσίες, αυτές, δηλαδή, που γίνονται µε κοινή 

συµφωνία θετών και φυσικών γονιών µε το σκεπτικό ότι µε δεδοµένο ότι τα 

διαθέσιµα προς υιοθεσία παιδιά των ιδρυµάτων είναι ελάχιστα σε σχέση µε τις 

αιτήσεις καθίσταται αρκετά πιθανό ο αποκλεισµός των «ιδιωτικών» υιοθεσιών να 

οδηγήσει σε έξαρση του φαινοµένου του εµπορίου βρεφών. Επίσης, θα υπάρξει ο 

κίνδυνος να εξαπλωθεί το ακόµη απεχθέστερο φαινόµενο των «εικονικών» 

τοκετών. 

 

 

2.1.7.12. Το Θεσµικό Πλαίσιο της Υιοθεσίας και η Αποτελεσµατικότητά του.   

Κριτική για το Θεσµό της Υιοθεσίας 

Σκοπός της υφιστάµενης νοµοθεσίας είναι να διασφαλιστεί το συµφέρον του 

υιοθετηµένου παιδιού και συγκεκριµένα, ότι θα υιοθετηθεί από γονείς, οι οποίοι θα το 

αναθρέψουν µε την επιβαλλόµενη φροντίδα κι επιµέλεια. Ο τρόπος όµως που επιχειρείται 

να διασφαλιστεί ο σκοπός του νόµου, δυστυχώς, παρουσιάζει προβλήµατα τα οποία 

οφείλονται κυρίως στη γραφειοκρατία και στην ελλιπή στελέχωση των αρµόδιων 

κοινωνικών και δικαστικών  υπηρεσιών (∆. Μπόλης, 2006). Ακόµα και µετά την 

πρόσφατη διόρθωση ορισµένων διατάξεων του Α.Κ. και των νοµοθετηµάτων µε το Ν. 

3719/2008 µε σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας της υιοθεσίας, παρατηρούνται 

µεγάλες καθυστερήσεις, γεγονός που ακυρώνει σε µεγάλο βαθµό τις ευνοϊκές ρυθµίσεις 

για τους υιοθετούµενους, καθώς περιορίζεται ο αριθµός των επωφελούµενων παιδιών 

από το θεσµό αυτό. Η µετατροπή, όµως, της υιοθεσίας σε θεσµό που συνάδει µε το 

συµφέρον του παιδιού προϋποθέτει την αναµόρφωση του σχετικού θεσµικού πλαισίου. 

Οι διαδικασίες αυτές, τηρώντας τις προϋποθέσεις και τους όρους που σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να τηρούνται, είναι ανάγκη να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές και 

χρονοβόρες ώστε να ενθαρρύνονται οι υποψήφιοι θετοί γονείς και να αυξηθεί ανά έτος ο 

συνολικός αριθµός των υιοθεσιών, ο οποίος στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά 

χαµηλά επίπεδα. Με το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο για τις υιοθεσίες παρατηρείται σήµερα 

µεγάλη καθυστέρηση από την υποβολή της αίτησης µέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της υιοθεσίας, µε αποτέλεσµα να παρατείνεται η ιδρυµατοποίηση των 

παιδιών για αρκετά χρόνια. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι ο αριθµός υιοθεσιών 

εµφανίζεται σταθερά χαµηλός και ιδιαίτερα µετά τη ρύθµιση του Ν. 3719/2008 ο αριθµός 

υιοθεσιών όχι µόνο δεν αυξήθηκε αλλά παρουσιάζει ελαφρώς πτωτική πορεία. 
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Πηγή : Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 

 

 Το πρόβληµα µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ορίζονται αρκετά µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα για την διεξαγωγή της προβλεπόµενης κοινωνικής έρευνας από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµούς, ενώ χαρακτηριστικό είναι, ότι δεν τίθεται ένας 

συνολικός χρονικός περιορισµός για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας από την 

υποβολή της αρχικής αίτησης από τον υποψήφιο θετό γονέα µέχρι την εκδίκασή της από 

το αρµόδιο δικαστήριο. Η έλλειψη ενός συνολικού χρονικού περιορισµού για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχει σαν αποτέλεσµα, ακόµα και αν κάποιο στάδιο της 

διαδικασίας έχει προχωρήσει σε εύλογο χρονικό διάστηµα, η καθυστέρησή της σε 

επόµενο στάδιο να παρατείνει το συνολικό χρονικό διάστηµα της διαδικασίας. Ένας 

επίσης σοβαρός λόγος καθυστέρησης της όλης διαδικασίας αφορά τη συναίνεση των 

γονέων ή του νόµιµου αντιπροσώπου (άρθρο 1550 Α.Κ.) και συγκεκριµένα στην 

δικαστική αναπλήρωση αυτής της συναίνεσης (άρθρο 1152 Α.Κ.). Σύµφωνα µε το 

παραπάνω άρθρο του Α.Κ., µια από τις περιπτώσεις που η συναίνεση των γονέων 

αναπληρώνεται δικαστικά είναι όταν «το τέκνο προστατεύεται από αναγνωρισµένη 

κοινωνική οργάνωση, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η άσκηση της επιµέλειας […] και 
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αυτοί αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν». Σε αυτή την περίπτωση το κόλληµα 

βρίσκεται στο γεγονός της αδυναµίας να ξεπεραστεί η καταχρηστική άρνηση των γονέων 

να συναινέσουν, αν και τους έχει αφαιρεθεί η επιµέλεια, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η 

διαδικασία. 

Χαρακτηριστικό της παραπάνω διαπίστωσης είναι ότι ένας µεγάλος αριθµός 

αιτήσεων για υιοθεσία παραµένει στα συρτάρια του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ». 

Μάλιστα, σύµφωνα µε αναφορά της τότε προέδρου του Κέντρου  κα.Μάρως Κοντού  σε  

σχετικό  δηµοσίευµα  της  εφηµερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” στις αρχές του 2006 

τελείωσαν οι αιτήσεις ζευγαριών του 2002 και ξεκίνησαν αυτές του 2003. Συµπληρώνει 

στο ίδιο δηµοσίευµα ότι από το 2003 µέχρι το 2006 υποβλήθηκαν 240 τέτοιες αιτήσεις 

ικανές για υιοθεσία, ενώ κάθε χρόνο 30-35 νέες προστίθενται στη λίστα αυτή. Έτσι, -

υπογραµµίζει η κα.Κοντού-  το χρονικό διάστηµα από την αίτηση µέχρι την υιοθεσία 

φθάνει τα 5-6 χρόνια. 

Παρόλα αυτά, όπως εξηγεί ο κος Αναστάσιος Κοφινάς, ∆ιευθυντής της 

∆ιεύθυνσης Προστασίας της Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης η κατάσταση αυτή είναι µάλλον αναπόφευκτη. Χαρακτηρίζεται κυρίως από 

περιπτώσεις στις οποίες οι φυσικοί γονείς ενώ αδυνατούν ή δεν ενδιαφέρονται να 

ανταποκριθούν στον γονεϊκό τους ρόλο παράλληλα δεν συναινούν στην υιοθεσία του 

παιδιού τους. Με αυτά τα δεδοµένα οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των ∆ιευθύνσεων 

Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αλλά και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των 

αποκεντρωµένων µονάδων κοινωνικής φροντίδας σε όλη την επικράτεια καταβάλλουν   

προσπάθειες προσανατολισµένες στις εξής δράσεις :  

 

• Να πεισθούν οι φυσικοί γονείς να αναλάβουν τη φροντίδα του παιδιού τους 

• Να βοηθηθούν οι φυσικοί γονείς -οικονοµικά και ψυχολογικά-  για να µπορέσουν 

να ανταποκριθούν στο γονικό τους ρόλο 

• Στην περίπτωση που τα παραπάνω δεν καρποφορήσουν να πεισθούν οι φυσικοί 

γονείς να συναινέσουν στην υιοθεσία του παιδιού τους  

• Τέλος στην περίπτωση που οι γονείς δεν συναινούν για την υιοθεσία του παιδιού 

τους να προχωρήσει νοµικά η έσχατη και καθόλου ευχάριστη λύση της αίτησης 

αφαίρεσης από αυτούς της γονικής µέριµνας. 
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Όλη η παραπάνω περιγραφόµενη διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρα. Εν 

τούτοις, όπως αναφέρει ο κος Κοφινάς, θα ήταν µεγάλο λάθος να προσπεραστεί ένα από 

τα παραπάνω στάδια της διαδικασίας ή να πραγµατοποιηθεί µε προχειρότητα γιατί το 

κάθε ένα από αυτά έχει ιδιαίτερη σηµασία στην όλη διαδικασία. Σαφέστατα, όµως, αν το 

προσωπικό των κοινωνικών και δικαστικών υπηρεσιών ήταν επαρκέστερο σίγουρα η 

παραπάνω διαδικασία θα ήταν συντοµότερη και λιγότερο επώδυνη.  

Η κατάσταση όµως χειροτερεύει εξαιτίας και ενός κωλύµατος της παρούσας 

νοµοθεσίας σχετικά µε τη δήλωση της συναίνεσης των φυσικών γονέων για την υιοθεσία 

του παιδιού τους. Σύµφωνα λοιπόν µε το νόµο η συναίνεση των φυσικών γονέων του 

ανηλίκου, η οποία δίδεται αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, δηλώνεται είτε για 

συγκεκριµένους υποψήφιους θετούς γονείς (ειδική συναίνεση)  είτε στην περίπτωση που 

ο ανήλικος προστατεύεται από αρµόδια κοινωνική υπηρεσία ή οργάνωση, για 

υποψήφιους θετούς γονείς που οι φυσικοί γονείς δεν γνωρίζουν και που θα αναδειχθούν 

ως καταλληλότεροι από τη κοινωνική έρευνα της κοινωνικής υπηρεσίας (γενική 

συναίνεση).   

Στο συγκεκριµένο, όµως, ζήτηµα υφίσταται διχογνωµία ως προς την αποδοχή από 

το αρµόδιο ∆ικαστήριο της ειδικής ή της γενικής συναίνεσης των φυσικών γονέων, την 

οποία αδυνατούν να επιλύσουν τα ανώτερα ∆ικαστήρια της χώρας (Εφετείο, Άρειος 

Πάγος). Συγκεκριµένα, µέχρι το 2004 οι φυσικοί γονείς καλούνταν στο αρµόδιο 

∆ικαστήριο, έδιναν τη γενική τους συναίνεση και στη συνέχεια το ίδρυµα προέβαινε στην 

επιλογή του κατάλληλου ζευγαριού. Από το 2004 όµως το ∆ικαστήριο άρχισε να µη 

δέχεται τη γενική συναίνεση των φυσικών γονέων και να ζητά την ειδική συναίνεση. 

∆ηλαδή έκρινε ότι θα πρέπει οι φυσικοί γονείς να γνωρίζουν τους υποψήφιους θετούς 

γονείς. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κέντρου Βρεφών «Μητέρα» έκρινε µη ορθή την 

διδόµενη ερµηνεία στις ισχύουσες νοµικές διατάξεις και ζήτησε ανάκληση των 

προδικαστικών αποφάσεων. Το ∆ικαστήριο συµφώνησε τότε προσωρινά και έκρινε ότι 

παραβιάζεται η γενική συναίνεση και η µυστικότητα της υιοθεσίας. ∆υστυχώς, όµως, από 

το 2005 το ∆ικαστήριο επανήλθε στην προηγούµενη ερµηνεία και ζητά πλέον την ειδική 

συναίνεση. Στην πράξη τις περισσότερες φορές είναι πολύ δύσκολο να καταστεί εφικτή η 

παρουσία του φυσικού γονέα στο δικαστήριο και η ειδική συναίνεσή του προς τους 

θετούς γονείς. Άλλες πάλι φορές πολλοί φυσικοί γονείς εµφανίζονται µετά από ένα 

µεγάλο χρονικό διάστηµα απουσίας και σε αυτή την περίπτωση ο νόµος δεν προβλέπει 

ρητά την αγνόηση της βούλησής τους. Οι θετοί γονείς από την πλευρά τους επιζητούν 
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την µυστικότητα για να µην αντιµετωπίσουν προβλήµατα από τους φυσικούς γονείς, κάτι 

το οποίο, όµως, δεν ικανοποιείται. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, τα γραφειοκρατικά 

προβλήµατα που παρουσιάζονται και που έχουν ως αποτέλεσµα τη µη ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της υιοθεσίας µετά από µια χρονοβόρα διαδικασία και αφού έχουν 

ταλαιπωρηθεί ψυχικά όλοι οι εµπλεκόµενοι.  

Ένα επιπρόσθετο ζήτηµα σχετίζεται µε την ετοιµότητα της δηµόσιας διοίκησης να 

αντεπεξέλθει στη διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας των διακρατικών υιοθεσιών. Αν 

και η ισχύς της Σύµβασης της Χάγης καθορίστηκε την 1-1-2010, δεν ήταν έτοιµη η 

υποστηρικτική δοµή σε διοικητικό επίπεδο για τη ρύθµιση των διαδικασιών που 

προκύπτουν από την εφαρµογή της και έτσι µέχρι την σύστασή της ορίστηκε ως αρµόδια 

η ∆ιεύθυνση Προστασίας Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης. Μόλις την 1 Μαρτίου 2012 µε τον Ν.4052/2012 (άρθρο 30Γ) συστάθηκε στο 

Υπουργείο ως αυτοτελές Τµήµα η «Κεντρική Αρχή ∆ιακρατικών Υιοθεσιών», που 

υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας, µε αποστολή την «επίτευξη των στόχων της 

Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική 

υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29.5.1993 και κυρώθηκε µε τον Ν. 3765/2009» 

(παρ. 1). Τέλος, µε την εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτης» η άσκηση των 

αρµοδιοτήτων που ασκούνταν από τις Νοµαρχίες σχετικά µε θέµατα διακρατικών 

υιοθεσιών περνάει στις Περιφέρειες.  

Εξετάζοντας το θέµα του θεσµού της υιοθεσίας από την πλευρά των υποψήφιων 

θετών γονέων οι οποίοι επιθυµούν να ικανοποιήσουν τα γονικά τους συναισθήµατα µέσω 

ενός υιοθετηµένου παιδιού, διαπιστώνεται ότι και εδώ η κατάσταση δεν είναι και τόσο 

αισιόδοξη.  Πέρα από τα νοµικά και οργανωτικά κενά του θεσµού της υιοθεσίας στην 

Ελλάδα αποφασιστικός παράγοντας στην αύξηση του χρόνου αναµονής µεταξύ της 

αίτησης και της απόδοσης παιδιού υπήρξε τα τελευταία χρόνια η βαθµιαία µείωση των 

παιδιών που δίνονται για υιοθεσία και ειδικότερα των υγιών βρεφών και νηπίων, 

παράλληλα, µε την αύξηση του αριθµού των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων να 

υιοθετήσουν. Αποτέλεσµα τούτου τα προς υιοθεσία παιδιά να είναι σηµαντικά λιγότερα 

από τους υποψήφιους θετούς γονείς και έτσι να ικανοποιούνται όλο και λιγότεροι 

υποψήφιοι θετοί γονείς. Για παράδειγµα, το 2004 υποβλήθηκαν στο Κέντρο Βρεφών 

«ΜΗΤΕΡΑ» 160 αιτήσεις υιοθεσίας, ενώ τα παιδιά που ήταν διαθέσιµα για υιοθεσία 

ήταν µόνον 25, εκ των οποίων κάποια µε ειδικές ανάγκες. Για τους λόγους αυτούς ο 

χρόνος αναµονής  προσαυξάνεται κατά  5 έως 6 περίπου χρόνια. Επιπλέον, όπως έχει 
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επισηµάνει σε σχετική συζήτηση στη Βουλή στις 3-4-2008 και ο τότε Υφυπουργός 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  κ.Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, στα ιδρύµατα 

παραµένουν παιδιά προχωρηµένης ηλικίας ή µε ειδικά προβλήµατα, των οποίων η 

υιοθεσία είναι ιδιαίτερα δύσκολη.  

Μια άλλη πτυχή του προβλήµατος αποκαλύπτεται στο νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα». 

Σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» την 01/03/2006 ο διευθυντής του 

Νεογνολογικού Τµήµατος, Χρήστος Κώσταλος, αναφέρει ότι κάθε εξάµηνο 6-10 νεογνά 

εγκαταλείπονται στο «Αλεξάνδρα» από τις µητέρες τους αµέσως µετά τη γέννα. Τα 

παιδιά αυτά παραµένουν στο νοσοκοµείο, καθώς το «ΜΗΤΕΡΑ» και το ΠΙΚΠΑ 

Πεντέλης δεν έχουν χώρους και προσωπικό για να τα φροντίσουν.   

Ανάλογη κατάσταση µε το «Αλεξάνδρα» επικρατεί και στο Μαιευτήριο «Έλενα 

Βενιζέλου». Ο Στάθης Τσούκαλος, γυναικολόγος-µαιευτήρας στο «Έλενα Βενιζέλου», 

πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκοµείων Αθηνών-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), περιγράφει την 

κατάσταση ως απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική, καθώς επιδρά αρνητικά στην 

ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών που παραµένουν στα µαιευτήρια αντί να 

προωθηθούν σε προνοιακά ιδρύµατα ή ακόµη καλύτερα σε οικογένειες για υιοθεσία ή σε 

ανάδοχες οικογένειες.  

Παρόλο που το προσωπικό των παραπάνω νοσοκοµείων καταβάλλει φιλότιµες 

προσπάθειες στη φροντίδα των εγκαταλελειµµένων βρεφών, σίγουρα δεν έχει την 

κατάλληλη εκπαίδευση να το κάνει σωστά. Επιπλέον, ένα νοσοκοµείο, όπου 

απουσιάζουν οι κατάλληλοι χώροι παιχνιδιού, εστίασης και ύπνου, δεν είναι το πλέον 

ενδεδειγµένο µέρος για την ανατροφή ενός παιδιού. Ως µια λύση τα νοσοκοµεία 

«Αλεξάνδρα» και «Έλενα Βενιζέλου» έχουν προτείνει στο υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω ειδικών επιτροπών που θα συστήσουν να µπορούν να 

αποφασίζουν για αναδοχή ή υιοθεσία των παιδιών που παραµένουν στους θαλάµους τους 

και τα οποία τα προνοιακά ιδρύµατα δεν µπορούν να φιλοξενήσουν.  

Για το συγκεκριµένο ζήτηµα έγινε σχετική συζήτηση στη Βουλή στις 3-4-2008 

µετά από ερώτηση του βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Α. 

Λοβέρδου προς τον τότε Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 14-2-2008 

και µε αφορµή την άρνηση του κράτους να ικανοποιήσει την επιθυµία πολλών 

οικογενειών να υιοθετήσουν ένα εγκαταλελειµµένο βρέφος, το οποίο παρέµενε στους 

θαλάµους του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία». Ο Κ. Λοβέρδος επεσήµανε κυρίως 

τα κωλύµατα της γραφειοκρατίας και της νοµοθεσίας, τα οποία καθυστερούν τις 
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διαδικασίες υιοθεσίας και ιδρυµατοποιούν τα παιδιά, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε σχέση 

µε τα ψυχολογικά τους προβλήµατα. Επιπλέον, υποστήριξε ότι όλη αυτή η κατάσταση 

ευνοεί τα κυκλώµατα που έχουν να κάνουν µε τις απαγωγές και την πώληση βρεφών ή 

παιδιών.  Ο κ. Γ. Κωνσταντόπουλος συµφώνησε ως προς την ιδρυµατοποίηση των 

παιδιών και την ανάγκη νέας νοµοθετικής ρύθµισης. Υποστήριξε όµως ότι η επίσπευση 

της διαδικασίας υιοθεσίας στερεί από τους φυσικούς γονείς, οι οποίοι αντιµετωπίζουν 

κάποιο πρόσκαιρο πρόβληµα (π.χ. φυλάκιση), τη δυνατότητα να ξαναπάρουν το παιδί 

πίσω.    

Από όλη την παραπάνω ανάλυση ανάγλυφα διαφαίνεται ότι  η σηµερινή ελληνική 

πραγµατικότητα σε σχέση µε τις υιοθεσίες είναι αρκετά προβληµατική. Από τη µια 

εγκαταλελειµµένα παιδιά σε νοσοκοµεία και ιδρύµατα αναµένουν την υιοθεσία και στον 

αντίποδα ένα εξοντωτικό γραφειοκρατικό σύστηµα γεµάτο αγκυλώσεις και µε σοβαρές 

ελλείψεις σε κοινωνικούς λειτουργούς καθυστερεί τις διαδικασίες υιοθεσίας και 

καταφέρνει να αποθαρρύνει τους υποψήφιους για υιοθεσία γονείς. Παράλληλα, ο αριθµός 

των τελευταίων συνεχώς αυξάνεται και γίνεται κατά πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό 

των παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύµατα και περιµένουν να υιοθετηθούν. Συνέπεια των 

παραπάνω είναι η αύξηση των ιδιωτικών υιοθεσιών, για τις οποίες θα γίνει εκτενής 

αναφορά παρακάτω.  

 

 

2.1.7.13. Η ιδιωτική υιοθεσία 

Ιδιωτική υιοθεσία είναι αυτή που γίνεται χωρίς τη διαµεσολάβηση ιδρύµατος και 

συνήθως τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στους φυσικούς και θετούς γονείς αποτελούν 

δικηγόροι ή γυναικολόγοι. Η ιδιωτική υιοθεσία είναι νόµιµη στην Ελλάδα και µάλιστα οι 

ιδιωτικές υιοθεσίες που γίνονται κάθε χρόνο είναι κατά πολύ περισσότερες από αυτές 

που γίνονται µέσω ιδρυµάτων.  

 

Γιατί οι περισσότεροι προτιµούν τις ιδιωτικές υιοθεσίες; 

Οι ιδιωτικές υιοθεσίες ξεπερνούν κατά µεγάλο βαθµό τις υιοθεσίες µέσω 

ιδρυµάτων γιατί οι διαδικασίες είναι σύντοµες και οι θετοί γονείς δεν χρειάζεται να 

περιµένουν για χρόνια να έρθει η σειρά τους στη λίστα αναµονής. Επίσης σχεδόν όλες οι 

περιπτώσεις ιδιωτικών υιοθεσιών αφορούν βρέφη (δηλαδή αυτό που ψάχνουν οι θετοί 

γονείς) και οι πιθανότητες να αποκτήσουν βρέφος µέσω ιδρυµάτων είναι πολύ µικρές. Αν 
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και η νοµική διαδικασία της υιοθεσίας δε µπορεί να ξεκινήσει προτού το παιδί 

συµπληρώσει τον 3
ο
 µήνα ζωής, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ιδιωτικής υιοθεσίας, οι 

βιολογικοί γονείς δίνουν το παιδί στους υποψήφιους θετούς γονείς αµέσως µετά τη 

γέννησή του.  

 

Η διαδικασία 

Ο φάκελος µε την αξιολόγηση και τα δικαιολογητικά, ετοιµάζεται έπειτα από 

αίτηση των θετών γονέων αφού περάσουν 3 µήνες από τη γέννηση του παιδιού και η 

κατάθεσή του πραγµατοποιείται το πολύ µέσα σε ένα εξάµηνο. Ακολουθεί το δικαστήριο, 

όπου παρουσιάζονται βιολογικοί και θετοί γονείς (σε διαφορετικές µέρες). Το δικαστήριο 

λαµβάνοντας υπόψη τις συναινέσεις βιολογικών και θετών γονέων, καθώς και την 

έκθεση της κοινωνικής έρευνας, εκδίδει σχετικά σύντοµα την οριστική απόφαση.  

  

 

Η µυστικότητα στις ιδιωτικές υιοθεσίες 

Στην πλειοψηφία των ιδιωτικών υιοθεσιών οι µεσολαβητές φροντίζουν οι 

βιολογικοί γονείς να µη γνωρίζουν τα στοιχεία των θετών γονέων, για να αποκλειστεί το 

ενδεχόµενο προσπάθειας εκβιασµού ή άλλης αθέµιτης ενέργειας. Για τον ίδιο λόγο, 

ακόµα και στο δικαστήριο οι θετοί και οι βιολογικοί γονείς παρουσιάζονται σε 

διαφορετικές ηµεροµηνίες. 

 

Κριτική για τις ιδιωτικές υιοθεσίες 

Οι ιδιωτικές υιοθεσίες που γίνονται κάθε χρόνο, όπως, προαναφέρθηκε, είναι 

κατά πολύ περισσότερες από αυτές που γίνονται µέσω ιδρυµάτων, και τούτο γιατί η 

ζήτηση παιδιών για υιοθεσία είναι πολύ µεγαλύτερη σήµερα από την οποιαδήποτε 

προσφορά, γεγονός που δηµιουργεί συνθήκες για την ανάπτυξη συνδιαλλαγών. Έτσι, 

λοιπόν, οι ιδιωτικές υιοθεσίες που έχουν τη συνδιαλλαγή µέσα τους προχωράνε πολύ 

εύκολα, σε αναντιστοιχία µε τις κρατικές υιοθεσίες. 

Συνδιαλλαγές, λοιπόν, ιδιωτικές συµφωνίες, διαπραγµατεύσεις, όροι, προθεσµίες, 

είσπραξη αµοιβών είναι έννοιες που δυστυχώς πολλές φορές χαρακτηρίζουν τις ιδιωτικές 

υιοθεσίες οι οποίες κάποιες φορές κινούνται στα όρια της παρανοµίας ή είναι παράνοµες 

όπως επισηµαίνει ο δικηγόρος ∆. Μπόλης σε άρθρο της «Ελευθεροτυπίας» την 

01/03/2006.  
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Ακόµη σε ηλεκτρονικό δηµοσίευµα στις 21/06/2008 του διαδικτυακού κόµβου 

“Info Press
39

” κρίνεται ιδιαίτερα δυσµενώς η νέα  διάταξη του άρθρου 1552 ΑΚ για τη 

∆ικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης των φυσικών γονέων του προς υιοθεσία παιδιού, 

η οποία προβλέπει : Η συναίνεση των γονέων για υιοθεσία του τέκνου τους 

αναπληρώνεται µε απόφαση του δικαστηρίου «αν το τέκνο έχει παραδοθεί µε τη 

συναίνεση των γονέων σε οικογένεια για φροντίδα και ανατροφή µε σκοπό την υιοθεσία 

και έχει ενταχθεί σ’ αυτήν επί χρονικό διάστηµα ενός τουλάχιστον έτους, οι δε γονείς εκ 

των υστέρων αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν». Η διάταξη αυτή, κατά το 

δηµοσίευµα, στην ουσία ακυρώνει την αξία του θεσµού της αναδοχής σύµφωνα µε τον 

οποίο η ανάδοχη οικογένεια δεν αποκαθιστά αλλά αναπληρώνει την αδύναµη φυσική 

οικογένεια βοηθώντας στην οµαλή αποκατάσταση και επιστροφή του παιδιού στη φυσική 

του οικογένεια. Τι είδους συµφωνία µπορεί να είναι αυτή που αντί να βοηθάει τη φυσική 

οικογένεια να ορθοποδήσει για να µπορέσει κάποια στιγµή να πάρει πίσω το παιδί, την 

αναγκάζει χωρίς ενδεχοµένως, να το θέλει πραγµατικά να παραδίδει το παιδί στη θετή 

οικογένεια; Συνεχίζοντας την οξεία κριτική το άρθρο κατηγορεί τον Έλληνα νοµοθέτη 

ότι προάγει τις παράνοµες ιδιωτικές υιοθεσίες. 

 

 

 

2.1.7.14. Παράνοµες Υιοθεσίες : ένα µεγάλο διεθνές κοινωνικό πρόβληµα  

Τα τελευταία χρόνια αποδείχτηκε πως ο θεσµός της υιοθεσίας χρησιµοποιήθηκε 

ασύδοτα από αδίστακτα κυκλώµατα εµπορίας βρεφών. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει 

δηµοσίευµα της εφηµερίδας “Το ΒΗΜΑ” στις 13/04/1997, τα πρώτα χρόνια µετά την 

κατάρρευση του κοµµουνισµού χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ όπως η Αλβανία 

είχαν γίνει παράδεισος όχι µόνο για τα άτεκνα ζευγάρια που λαχταρούσαν να 

αποκτήσουν µωρό αλλά και για τους εκµεταλλευτές των παιδιών ή τους εµπόρους 

οργάνων για µεταµόσχευση. Την εποχή εκείνη έφθαναν στην Αλβανία καραβάνια 

ολόκληρα όχι µόνο από τις γειτονικές χώρες, Ελλάδα, Ιταλία και Αυστρία, αλλά ακόµη 

και από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. ∆ιάλεγαν το παιδί που τους άρεσε, πλήρωναν το πολύ 

5.000 δολάρια και φεύγοντας, το έπαιρναν µαζί τους. Σε άλλες περιπτώσεις οι 

«παιδοκλέφτες» απαγάγουν παιδιά και τα διοχετεύουν στο εξωτερικό, πουλώντας τα στα 

νέα σκλαβοπάζαρα της Ευρώπης και της Αµερικής, είτε ολόκληρα σε άτεκνα ζευγάρια 

                                                           
39 Το Info Press λειτουργεί σύµφωνα µε το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 
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της δυτικής Ευρώπης ή ως «ανταλλακτικά» για µεταµοσχεύσεις έναντι δεκάδων χιλιάδων 

δολαρίων. Έτσι λοιπόν, µε αδιαφανείς συνοπτικές και νοµιµοφανείς διαδικασίες 

εκατοντάδες βρέφη άλλαξαν στην κυριολεξία χέρια και ταυτότητα.  

Τα κυκλώµατα αυτά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτει η 

Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφαλείας Αττικής, έχουν απλώσει τα 

πλοκάµια τους και στην Ελλάδα. Ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας κος Γεώργιος 

Γλυκόπουλος αναφέρει ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει καθόλου και ότι τα τελευταία 

χρόνια έχουν σχηµατισθεί δώδεκα δικογραφίες που βασίζονται σε καταγγελίες για 

αγοραπωλησίες βρεφών. Σαράντα τρία άτοµα έχουν παραπεµφθεί για αυτόν τον λόγο στη 

∆ικαιοσύνη. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως επισηµαίνει κος Γλυκόπουλος, τα κυκλώµατα 

προσπαθούν να προσδώσουν νόµιµο χαρακτήρα στην όλη επιχείρηση. Τα ζευγάρια 

λοιπόν, εµφανίζουν ψευδώς τα παιδιά ως δικά τους, καταφεύγουν στην Πρόνοια και 

δηλώνουν ότι αδυνατούν να τα αναθρέψουν. Ταυτοχρόνως, έχουν βρει και τους 

αγοραστές, πλούσιες άτεκνες οικογένειες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να τα 

υιοθετήσουν. Με τον παραπάνω τρόπο έχουν υιοθετηθεί δεκάδες παιδιά ως τώρα. Αυτά 

όµως ήταν «τυχερά». ∆ιότι πολλά παιδιά είτε µετατρέπονται σε «εξαρτήµατα» 

µεταµοσχεύσεων είτε καθίστανται αντικείµενα σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Πολλές 

εξαφανίσεις παιδιών στην Ελλάδα, που αφορούν κυρίως παιδιά Αλβανών, Ρουµάνων και 

Βουλγάρων ή Αθίγγανων συνδέονται µε τα κυκλώµατα της παιδικής πορνείας.  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι το φαινόµενο των παράνοµων υιοθεσιών, που δεν 

αποσκοπούν πάντα στο καλό του υιοθετούµενου, είναι σοβαρό και πολυδιάστατο. Το 

πρώτο βήµα στην αντιµετώπισή του είναι ο ακριβής προσδιορισµός των παράνοµων 

υιοθεσιών στην Ελλάδα. Πρέπει βέβαια να επισηµανθεί ότι είναι πρακτικώς πολύ 

δύσκολο να διαπιστωθεί ποιο από τα εκατοντάδες παιδιά, που φθάνουν σήµερα στην 

Ελλάδα µε τους πρόσφυγες, ανήκει σε ποιους γονείς και αν οι γονείς που το δηλώνουν 

είναι οι πραγµατικοί. Ωστόσο, οι Ελληνικές Αρχές καταβάλλουν καθηµερινά 

προσπάθειες για να εκλείψει το φαινόµενο των παράνοµων υιοθεσιών. Μάλιστα, η 

Ελληνική ∆ικαιοσύνη µε αυστηρό νόµο επιβάλλει σκληρές ποινές σε όσους παρανοµούν, 

είτε "δίνοντας" κάποιο παιδί είτε "παίρνοντάς" το.  
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2.2. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

 

Η ιδρυµατική περίθαλψη των παιδιών και νέων στην Ελλάδα εξασφαλίζεται µέσω 

της λειτουργίας ενός δικτύου προνοιακών υπηρεσιών και προγραµµάτων κοινωνικής 

φροντίδας των αποκεντρωµένων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας -που ανήκουν στις 

Υγειονοµικές Περιφέρειες- καθώς και των Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

εκκλησιαστικών ή φιλανθρωπικών, πάντα υπό την εποπτεία του κράτους. 

Προσανατολίζονται κυρίως στην κάλυψη ατόµων µε σωρευτικά κοινωνικοοικονοµικά 

προβλήµατα ή προβλήµατα ένταξης και προσαρµογής. Αυτόνοµη και ξεχωριστή είναι η 

κάλυψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. 

  

Η εισαγωγή απροστάτευτων ανηλίκων στα Ιδρύµατα γίνεται µε δύο τρόπους :  

• Μετά από αίτηση των γονέων στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται κοινωνική 

έρευνα για τη βεβαιότητα των περιστατικών και σύνταξη σχετικής αίτησης. 

• Με εισαγγελική παραγγελία. Όταν διαπιστώνεται παραβατικότητα ή κακοποίηση 

καθώς και επιµέρους προβλήµατα (οικογενειακά, οικονοµικά, υγείας κ.τ.λ.), η 

εισαγωγή σε Ιδρύµατα γίνεται µετά από αίτηση του γονέα ή του κηδεµόνα ή 

κατόπιν εισαγγελικής εντολής.  

 

Για την εισαγωγή στα δηµόσια Ιδρύµατα εµπλέκονται οι Υπηρεσίες Πρόνοιας της 

οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι Περιφέρειες και το Εθνικό Κέντρο Άµεσης 

Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.). Η ηλικία εισαγωγής των παιδιών στα ιδρύµατα είναι 

5,5 έως 16 ετών. Παραµένουν σε αυτά µέχρι την ενηλικίωσή τους, εκτός αν εκλείπουν οι 

λόγοι εισαγωγής τους, οπότε αποχωρούν νωρίτερα. Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά που 

σπουδάζουν, τα οποία µπορούν να παραµείνουν στα Ιδρύµατα µέχρι την ολοκλήρωση 

των σπουδών τους και την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 

Κυριότερος φορέας περίθαλψης παιδιών και νέων στο πλαίσιο λειτουργίας του 

δηµόσιου συστήµατος πρόνοιας µέχρι το 2003 υπήρξε ο Εθνικός Οργανισµός 

Κοινωνικής Φροντίδας, ο οποίος είναι ΝΠ∆∆ και είχε ιδρυθεί µε τον Ν.2646/98, κατόπιν 

της συγχώνευσης σε αυτόν του πρώην Εθνικού Οργανισµού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), του 

πρώην Πατριωτικού Ιδρύµατος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.) και 

του Κέντρου Βρεφών “ΜΗΤΕΡΑ”. Στη συνέχεια, µε τον Ν.3106/2003 όλοι οι παραπάνω 
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φορείς µετατρέπονται µε τη µορφή ΝΠ∆∆ σε αποκεντρωµένες και ανεξάρτητες 

υπηρεσιακές µονάδες του οικείου ΠΕ.Σ.Υ.Π. µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. 

Σήµερα, µε τον νόµο 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όλες οι Μονάδες 

Κοινωνικής Φροντίδας µετονοµάζονται σε Κέντρα Προστασίας Παιδιού, συγχωνεύονται 

και υπάγονται στις οικείες Υγειονοµικές  Περιφέρειες. 

Από την 1η Μαρτίου 2012 και σύµφωνα µε τον νόµο 4052/2012 µεταφέρεται η 

Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο συνεπώς υπάγονται και 

όλα τα Κέντρα Προστασίας Παιδιού. 

Τα προγράµµατα που υλοποιούνται σήµερα από τους υπάρχοντες φορείς στην 

πλειοψηφία τους αποτελούν συνέχεια πολιτικών που είχαν αναπτυχθεί από τους 

καταργηµένους φορείς και  περιλαµβάνουν  τη λειτουργία των εξής : 

 

• Κέντρα Προστασίας Παιδιού (πρώην Κέντρα Παιδικής Μέριµνας και 

Παιδοπόλεις) 

• Κέντρο Βρεφών “ΜΗΤΕΡΑ” 

• Αποκεντρωµένες υπηρεσίες του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α. 

• Προστατευόµενα διαµερίσµατα και ξενώνες, εργαστήρια κ.α. 

• Πρόγραµµα Προστασίας και Κοινωνικής Φροντίδας των Παιδιών στον 

∆ρόµο 

• Εθνικό Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Βοηθείας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) 

• Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

• Οι Μη Κερδοσκοπικές Προνοιακές Οργανώσεις της Ιδιωτικής 

Πρωτοβουλίας 

• Οι Μη Κερδοσκοπικές Προνοιακές Οργανώσεις της Εκκλησιάς της Ελλάδας 
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2.2.1. Τα Κέντρα Προστασίας Παιδιού 

 

Με το νόµο 2851/1922 ιδρύθηκαν τα Εθνικά Οικοτροφεία Απόρων Μαθητών. 

Στη συνέχεια, µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα 273/1973 τα ανωτέρω Ορφανοτροφεία και 

Οικοτροφεία µετατράπηκαν σε Κέντρα Παιδικής Μέριµνας (Κ.Π.Μ.) και µε την 8291/ 7-

12-84 απόφαση εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής Μέριµνας.  

Οι Παιδοπόλεις ιδρύθηκαν µε πρωτοβουλία της βασίλισσας Φρειδερίκης, µε 

Βασιλικό ∆ιάταγµα της 10
ης

 Ιουλίου 1947. Αυτό έγινε στο πλαίσιο του εράνου «Πρόνοια 

Βορείων Επαρχιών Ελλάδος». Αρχικά οι Παιδοπόλεις λειτουργούσαν υπό την επίβλεψη 

του Βασιλικού Ιδρύµατος Πρόνοιας. Μετά το τέλος του εµφυλίου πολέµου, οι 

περισσότερες από τις 52 περίπου Παιδοπόλεις έκλεισαν και έµειναν σε λειτουργία 14. Το 

1970, το Ίδρυµα µετονοµάστηκε σε Εθνικό Οργανισµό Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) (ΦΕΚ 

125/2.6.1970) και οι Παιδοπόλεις συνέχισαν να λειτουργούν υπό την επίβλεψή του.  

Μέχρι πρότινος λειτουργούσαν 13 Κέντρα Παιδικής Μέριµνας και 6 Παιδοπόλεις. 

Σήµερα, τα Κέντρα Παιδικής Μέριµνας και οι Παιδοπόλεις έχουν µετονοµαστεί σε 

Κέντρα Προστασίας Παιδιού, αφού πρώτα συγχωνεύθηκαν ανά Υγειονοµική Περιφέρεια. 

Συνολικά αυτές οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας φιλοξενούν 800-1000 παιδιά. Σκοπός 

των Κέντρων Προστασίας Παιδιού είναι η σίτιση, ένδυση, πρωτοβάθµια 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση-επαγγελµατική κατάρτιση, φροντιστηριακή 

βοήθεια, συναισθηµατική και ψυχολογική στήριξη από ειδικούς επιστήµονες, ψυχαγωγία, 

δυνατότητες δηµιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία φροντίδα των παιδιών που αποδεδειγµένα είναι απροστάτευτα και στερούνται 

οικογενειακής φροντίδας. Επιπρόσθετα σε κάποια από τα Κέντρα εφαρµόζονται 

προγράµµατα εναλλακτικής µορφής παιδικής προστασίας, όπως προγράµµατα υιοθεσίας, 

ανάδοχων οικογενειών και φιλοξενίας των παιδιών σε οικογένειες για τα 

Σαββατοκύριακα, τις γιορτές και τους καλοκαιρινούς µήνες. Τέλος, ως εναλλακτική λύση 

στην πλήρη φιλοξενία -η οποία περιορίζει την επικοινωνία και την αίσθηση ευθύνης της 

οικογένειας απέναντι στο παιδί-  προσφέρεται ολοήµερη φιλοξενία σε παιδιά τα οποία 

διανυκτερεύουν στα σπίτια τους. Αρµόδια υπηρεσία για να γίνει εισαγωγή παιδιού σε 

Κέντρο είναι η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή είναι οι εξής :  

• ηλικία παιδιού: 5,5- 16 ετών, 
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• ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, όπως: παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά 

αναπήρων γονέων, παιδιά τυφλών ή κωφών ή γενικά αναπήρων ή φυµατικών ή 

φυλακισµένων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πολυτέκνων και απόρων 

οικογενειών, αγροτικών και ορεινών περιοχών, σε συνδυασµό µε την οικονοµική 

αδυναµία της οικογένειάς τους να τα αναθρέψουν,  

• οι εισαγόµενοι πρέπει να είναι σωµατικώς, ψυχικώς και πνευµατικώς υγιείς και 

αρτιµελείς. Απαγορεύεται η εισαγωγή παιδιών που πάσχουν από χρόνια 

µεταδοτικά νοσήµατα. 

 

Προνόµια των φιλοξενούµενων παιδιών 

Πρώτα-πρώτα τα φιλοξενούµενα παιδιά απολαµβάνουν τις υπηρεσίες των 

Κέντρων Προστασίας Παιδιού εντελώς δωρεάν. ∆εν υφίσταται καµία διάκριση των 

παιδιών ως προς την καταγωγή, τη φυλή, την κοινωνική θέση κ.α. Τα παιδιά παραµένουν 

στα Κέντρα Προστασίας Παιδιού συνήθως µέχρι την ενηλικίωσή τους. ∆ύναται όµως είτε 

να αποχωρήσουν νωρίτερα γιατί παύουν οι λόγοι για τους οποίους εισήχθησαν είτε να 

παραµείνουν στο Κέντρο περισσότερο χρόνο για την κάλυψη του χρονικού διαστήµατος 

των σπουδών τους. 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ειδικό πρόγραµµα κοινωνικής υποστήριξης των νέων 

που αποχωρούν από τα Κ.Π.Π. Εξασφαλίζεται η παροχή οικονοµικής στήριξης και 

συµβουλευτικής και ενηµέρωσης στους αποφοίτους των Κ.Π.Π. που στερούνται βοήθεια 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον για την αντιµετώπιση της εκτός του Κέντρου ζωής 

(σπουδές, στρατιωτική θητεία, επαγγελµατική αποκατάσταση,  κοινωνική ενσωµάτωση). 

Τέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3491/2006 προβλέπεται ειδική 

ρύθµιση για την µε προτεραιότητα πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα των ατόµων που 

µεγάλωσαν σε βρεφοκοµεία ή πρώην ορφανοτροφεία (εννοούνται τα Κ.Π.Π.). 

Συγκεκριµένα ρυθµίζεται: «Μέχρι 5% των θέσεων τακτικού προσωπικού και 

προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ∆ήµων, 

Κοινοτήτων και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και ιδρυµάτων τους ή 

επιχειρήσεών τους ή άλλων νοµικών τους προσώπων επιτρέπεται κατά παρέκκλιση του 

Νόµου 2190/1994 να καλύπτονται µε άτοµα τα οποία ανατράφηκαν σε δηµόσιο, 

εκκλησιαστικό, δηµοτικό ή κοινοτικό βρεφοκοµείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρεφοκοµείο ή 

ορφανοτροφείο ιδρύµατος ή σωµατείου της περιοχής του ίδιου νοµού, επί επταετίας 

τουλάχιστον».  
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Το Παπάφειο  

Κέντρο Προστασίας Παιδιού Αρρένων  

(πρώην Κέντρο Παιδικής Μέριµνας) 

«Ο Μελιτεύς» 

Ιστορικά στοιχεία  

Το Παπάφειο Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Αρρένων  Θεσσαλονίκης «Ο 

ΜΕΛΙΤΕΥΣ» είναι από  τα  παλαιότερα  και  τα  µεγαλύτερα  προνοιακά  Ιδρύµατα  στην 

Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1884 από το µεγάλο Εθνικό Ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη. Για την 

υλοποίηση της ίδρυσης του Κέντρου και για τη συντήρηση αυτού είχε αφήσει σε τράπεζα 

της Γαλλίας  100.000  χρυσές λίρες.  

Από την έναρξη της λειτουργίας του το Παπάφειο Κ.Π.Π. «Ο Μελιτεύς», έδωσε 

δείγµατα γραφής στο Ελληνικό Έθνος και σε ειρηνικές περιόδους αλλά και σε δύσκολες 

ιστορικές στιγµές µε  τεράστια κοινωνική προσφορά. 

          Ήταν εκείνο που στάθηκε στον χειµαζόµενο λαό της Θεσσαλονίκης και γενικότερα 

στον λαό της Μακεδονίας στους Εθνικούς και στους Βαλκανικούς Αγώνες. Άλλωστε 

χαρακτηριστικό είναι ότι ακόµη και  στο  αρχιτεκτονικό  του σχέδιο δόθηκε το σχήµα "Ε" 

για να γίνει ο φάρος που θα θυµίζει στους  υπόδουλους  Έλληνες  την Ελλάδα,  την  

Ελπίδα  και  την Ελευθερία. 

          Στις ειρηνικές περιόδους περιέθαλψε τεράστιο αριθµό παιδιών, παιδιών που είχαν 

ανάγκη περίθαλψης και αγωγής. Τα προετοίµασε για την ένταξή τους στην κοινωνία. 

Εδώ διδάχθηκαν κάποια  τέχνη, από το Κέντρο και βοηθήθηκαν να  ακολουθήσουν 

ανώτερες και ανώτατες σπουδές. ∆εν είναι λίγοι οι απόφοιτοι σ’ όλη την Ελλάδα που 

κατέχουν ηγετικές κοινωνικές θέσεις και προσφέρουν από την πλευρά τους πλούσιο 

κοινωνικό έργο. 

Κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του Κέντρου 1903-1904, οι οικότροφοι 

ήταν 57, το 1909-1910 έγιναν 126 και το 1962 φθάνουν τους 450. Το Κέντρο παράλληλα 

µε τη διαµονή εξασφάλιζε στους ανήλικους φιλοξενούµενους θεωρητική και τεχνική 

εκπαίδευση. 

Πολλές φορές η αρχική χρήση του ιδρύµατος παραβλέφθηκε προκειµένου να 

καλυφθούν έκτακτες στεγαστικές ανάγκες του λαού της Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά το 

1912, µετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και µέχρι το ∆εκέµβριο του 1913, 

χρησιµοποιείται σαν στρατιωτικό νοσοκοµείο. Εκεί, στις 5 Μαρτίου 1913, διαπιστώνεται 

ο θάνατος του βασιλιά Γεωργίου του Α'. 
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Η κτιριακή υποδοµή του Ιδρύµατος 

Το Παπάφειο αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα της αρχιτεκτονικής των 

δηµόσιων κτιρίων, που άρχισε να διαµορφώνεται στη Θεσσαλονίκη ήδη από την 

τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Έχει κηρυχτεί από το  Υπουργείο Πολιτισµού,  έργο  

άξιο  διατήρησης και  αποτελεί  αντιπροσωπευτικό δείγµα µιας συγκεκριµένης 

αρχιτεκτονικής αντίληψης τόσο σε  επίπεδο σχεδιασµού  και  µορφολογικής  

επεξεργασίας  όσο  και   τεχνολογικής κατασκευής. Εκφράζει όλη την περιρρέουσα 

ατµόσφαιρα της  εποχής και αποτελεί  προβολή  µιας ακµάζουσας  Ελληνορθόδοξης  

Κοινότητας  που δηλοποιεί  την παρουσία της µε έργα κλίµακας λαµπρά και  επιβλητικά 

µέσα  στην  Οθωµανική επικράτεια.  Εντάσσεται  σε  ευρύτερο  σύνολο κοινωφελών  και  

δηµοσίων κτιρίων που κτίζονται από  τους  µεγάλους ευεργέτες της εποχής. 

Καταλαµβάνει το µεσαίο τµήµα οικοπέδου, συνολικού εµβαδού περίπου 7000 

m2, µεταξύ των οδών ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η - ΠΑΠΑΦΗ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΚΑΤΣΙΜΙ∆Η. 

Το κτίριο του Παπάφειου Κ.Π.Π. διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα : ισόγειο και δύο 

ορόφους.   

• Στο ισόγειο τοποθετούνται: τραπεζαρία, εντευκτήριο, χώρος αναψυχής, 

εργαστήριο ραφείου και αποθήκες ιµατισµού, κοιτώνες υπηρετικού προσωπικού 

κ.α. 

• Στον α' όροφο: αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδακτικού προσωπικού. Επίσης 

το πρώην γραφείο του διευθυντή που έχει µετατραπεί σε µουσείο-µνήµη προς το 

βασιλιά Γεώργιο τον Α' που πέθανε εκεί. 

• Στον β' όροφο βρίσκονται οι κοιτώνες των παιδιών και στο κέντρο η αίθουσα των 

τελετών. 

 

Το Παπάφειο σήµερα 

Το Παπάφειο Κ.Π.Π. σήµερα στηριζόµενο στην ιστορική του πορεία και αφού 

πέρασε µια σκληρή  δοκιµασία  και εξήλθε  χάρις  στην σθεναρή αντίσταση των µαθητών 

του  των  αποφοίτων του, των  υπαλλήλων  του,  και  του  λαού  της  Θεσσαλονίκης  

επανέρχεται  σιγά - σιγά στην πρότερή του κατάσταση  και  στον  ιερό σκοπό  που  ο 

ιδρυτής του έδωσε σαν   παρακαταθήκη.      

Το Ίδρυµα ανήκει στο Α΄ Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας και  λειτουργεί 

σύµφωνα µε τον υπ’ αριθµ. Γ2β/Οκ/8291/ΦΕΚ 860/84 τ. β' Κανονισµό των Κέντρων 

Παιδικής Μέριµνας. Σκοπός του είναι η περίθαλψη, η µόρφωση και η επαγγελµατική 
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εκπαίδευση των παιδιών που αποδεδειγµένα είναι απροστάτευτα και στερούνται 

οικογενειακής φροντίδας. Επίσης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Γ2β/5547/5-12-91 

απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά παρέκκλιση των 

κειµένων διατάξεων παρέχεται από το Ίδρυµα στέγη σε απόρους φοιτητές. 

Σήµερα φιλοξενεί και περιθάλπει 130-150 παιδιά που φοιτούν σε διάφορα 

σχολεία  της  πόλης, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Λύκεια, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΟΑΕ∆, Ιδιωτικές Σχολές 

και Πανεπιστήµια.  

Σκοπός του Ιδρύµατος δεν είναι η απλή φιλοξενία παιδιών, αλλά η όσο το 

δυνατόν καλύτερη διαπαιδαγώγηση αυτών στα πρότυπα της οικογένειας. Για αυτό και 

λειτουργούν  σε καθηµερινή βάση φροντιστηριακά τµήµατα  για  µαθησιακές δυσκολίες 

των παιδιών στα φιλολογικά, µαθηµατικά, εκµάθησης της αγγλικής  γλώσσας και άλλων. 

Για µαθητές φιλοξενούµενους του  Κέντρου που θέλουν να κατευθυνθούν σε 

επαγγελµατική  εκπαίδευση έχουν δηµιουργηθεί τµήµατα Τεχνικών  Σχολών.  

       Επίσης, από το 1909 µπήκαν οι βάσεις της Μουσικής, µε τη γνωστή Μπάντα του 

Παπάφειου που τροφοδότησε µε µουσικούς τις µπάντες και ορχήστρες όλης της Ελλάδας. 

Η  περίφηµη  µπάντα  του Παπάφειου, που αυτή τη στιγµή αριθµεί  τριάντα παιδιά, 

παιανίζει  στις  παρελάσεις  των  Εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και την 25ης 

Μαρτίου. 

Συµπληρωµατικά λειτουργούν, κατά διαστήµατα και εφόσον τα οικονοµικά το 

επιτρέπουν, µέσα στο κέντρο διάφορες οµάδες δηµιουργικής αξιοποίησης ελεύθερου  

χρόνου των µαθητών,  µε σκοπό την διεύρυνση των ενδιαφερόντων των παιδιών, την 

άθλησή τους  και την  εκµάθηση   τεχνών ως χόµπι αλλά και την δυνατότητα  απόκτησης  

εφοδίων επαγγελµατικής   κατάρτισης. 

Πάντως πολύτιµη υπήρξε η βοήθεια του Συλλόγου των αποφοίτων του Ιδρύµατος 

που πάντα  προσπαθεί, αγωνίζεται  για  το Ίδρυµα και βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών.   

 

  

Η µη κερδοσκοπική εταιρεία "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" 

Στα  πλαίσια προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο το Παπάφειο µαζί µε τον 

Σύλλογο Γονέων ατόµων µε ειδικές ανάγκες και το Ίδρυµα Άγιος Παντελεήµων 

δηµιούργησε την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" στην οποία και 

παραχώρησε το επισκευασµένο κτίριο των παλαιών εργαστηρίων όπου δηµιουργήθηκε  

αρχικά  Σταθµός ολιγόωρης φιλοξενίας παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Στην συνέχεια και σε 
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συνεργασία και µε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και µε άλλους φορείς όπως το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, το Χαµόγελο του Παιδιού,  υλοποιείται πρόγραµµα  

φιλοξενίας των "παιδιών του δρόµου". 

 

∆ιοίκηση και Οικονοµικοί πόροι 

Σήµερα το Ίδρυµα διοικείται από 5µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε Πρόεδρο 

(σύµφωνα και µε την διαθήκη του αειµνήστου ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη) τον  

Παναγιώτατο  Μητροπολίτη και ως Προεδρεύοντα  το Πανοσιολογιότατο Αρχιµανδρίτη 

και  Πρωτοσύγκελο  της Ιεράς  Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Μέλη του αποτελούν ένας 

αιρετός εκπρόσωπος  ΤΥ∆Κ, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ένας αιρετός εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου και ένας εκπρόσωπος 

των µαθητών του Ιδρύµατος (εφόσον υπάρχει ενήλικος µαθητής). Οι ανωτέρω σήµερα 

τοποθετούνται από τον Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οικονοµικοί πόροι λειτουργίας του Ιδρύµατος προέρχονται από την κρατική 

επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου και ανήκει, 

ίδια έσοδα εξ ενοικίων δωρηθέντων ακινήτων και από εθελοντικές δωρεές και εισφορές. 

 

 

 

 

 

H πρώην Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» Ν. Σµύρνης 

 

Η πρώην Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1949 

στη Γλυφάδα ως επαγγελµατική σχολή, µε σκοπό να βοηθήσει νεαρά απροστάτευτα 

κορίτσια να αποκτήσουν ένα βιοποριστικό επάγγελµα. Το 1951 καταρτίσθηκε 

πρόγραµµα λειτουργίας της Σχολής, προστέθηκαν µαθήµατα οικοκυρικών, και 

µετονοµάστηκε σε «Οικοκυρική και Επαγγελµατική Σχολή Αγία Βαρβάρα». Το ίδιο έτος 

η Σχολή µεταφέρθηκε, όπου και στεγάζεται µέχρι σήµερα, λειτουργώντας παράλληλα ως 

χώρος φιλοξενίας και εκπαίδευσης, στο κτίριο του Ιωσηφόγλειου Ορφανοτροφείου, 

συνολικής έκτασης περίπου 3.000 τ.µ., επί της λεωφόρου Συγγρού στη Νέα Σµύρνη εντός 

αλσυλλίου έκτασης 8.500 τ.µ.  
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Η π.Παιδόπολη σε κανονικές συνθήκες είχε τη δυνατότητα να φιλοξενεί 60 

παιδιά, αλλά φαίνεται ότι ο αριθµός των παιδιών που µπορούν να φιλοξενηθούν στην 

πράξη είναι πολύ µικρότερος. Αποτελείται από τρεις ορόφους έκτασης 1000 τ.µ. έκαστος. 

Στο ισόγειο βρίσκονται η γραµµατεία, το γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας, η διαχείριση, 

άλλα γραφεία και αποθηκευτικοί χώροι, καθώς επίσης και µέρος του αρχείου του ΕΟΠ. 

Στον πρώτο όροφο λειτουργούν η τραπεζαρία, τα εργαστήρια κοπτικής-ραπτικής και ο 

χώρος ψυχαγωγίας έκτασης 100τ.µ. Στον δεύτερο όροφο βρίσκονται οι κοιτώνες όπου 

φιλοξενούνται τα κορίτσια του ιδρύµατος. 

Η π.Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» Νέας Σµύρνης Αττικής λειτουργεί δυνάµει των 

διατάξεων του Ν.∆. 572/1970 «Περί οργανώσεως, διαρθρώσεως, λειτουργίας και 

αρµοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας νοµικών προσώπων, οργανισµών και επιτροπών, εν 

τη διοικήσει των οποίων µετέχει ο Βασιλεύς ή µέλος της Βασιλικής οικογένειας». 

Επιπρόσθετα, η λειτουργία της π.Παιδόπολης διέπεται ακόµη από τον κανονισµό 

λειτουργίας του έτους 1948 («Κανονισµός Λειτουργίας Παιδοπόλεων, εγκριθείς και 

κυρωθείς υπό της Επιτροπής Συντονισµού ∆ιασώσεως και Περιθάλψεως 

Ελληνοπαίδων»). Ωστόσο, σύµφωνα µε την πρώην ∆ιευ¬θύντρια του Ιδρύµατος κ. 

Κουρή, ο κανονισµός έχει υποστεί στην πράξη κάποιες τροποποιήσεις, προκειµένου να 

ανταποκρίνεται περισσότερο στις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες.  

Σήµερα στην π.Παιδόπολη φιλοξενούνται 21 κορίτσια µε προβλήµατα ένταξης - 

προσαρµογής και παραβατική συµπεριφορά προερχόµενα κατά βάση από οικογένειες µε 

κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα.  

Ύστερα από προσωπική επίσκεψη στην π. Παιδόπολη, παρατηρήθηκε ότι στα 

κορίτσια προσφέρονται εκτός από στέγη, φροντίδα και συναισθηµατική υποστήριξη, 

εξαιρετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες. Παρακολουθούν κανονικά τα µαθήµατά τους στα 

σχολεία της περιοχής, τους παρέχονται, όµως, επιπλέον της φροντιστηριακής 

υποστήριξης, διδασκαλία ξένων γλωσσών, µαθήµατα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

χορωδίας, ελληνικών χορών, θεάτρου, γυµναστικής, και ευκαιρίες πολλών άλλων 

χρήσιµων απασχολήσεων, ανάλογα µε την τάση και το ταλέντο του κάθε κοριτσιού. 

Γενικά, όπως επισηµαίνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί της π.Παιδόπολης, καταβάλλονται 

µεγάλες προσπάθειες για να παρέχεται στα κορίτσια ό,τι χρειάζονται για να µεγαλώσουν 

και να προχωρήσουν ως ενήλικες µε όλα εκείνα τα εφόδια που απαιτούνται σε µια 

σύγχρονη κοινωνία.  
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Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα θέµατα υγείας των κοριτσιών. Όλα τα κορίτσια 

εξετάζονται προληπτικά από γιατρούς και η παροχή ιατρικής φροντίδας όταν χρειαστεί 

είναι άµεση και αποτελεσµατική. Την ψυχαγωγία των κοριτσιών που περιλαµβάνει 

παιχνίδια, οµαδικές εκδηλώσεις, συναναστροφές µε συζητήσεις και διασκέδαση, 

συµπληρώνουν ποικίλες εκδροµές, περίπατοι, κινηµατογράφος, θέατρο, ταξίδια κ.α.  

Όπως αναφέρουν οι κοινωνικοί λειτουργοί της π.Παιδόπολης, δίνεται ιδιαίτερη 

έµφαση στην εναρµόνιση των σχέσεων των κοριτσιών µε τις οικογένειες και τους 

κηδεµόνες τους και καταβάλλεται προσπάθεια από εξειδικευµένο επιστηµονικό 

προσωπικό, που προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στα κορίτσια και στους γονείς τους, 

να ξεπεράσουν τα προβλήµατά τους και να µην αποκοπούν από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον.  

Με τη συµπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών τα κορίτσια ολοκληρώνουν το 

βασικό κύκλο φιλοξενίας τους στην π.Παιδόπολη και τυπικά αποφοιτούν, όπως 

προβλέπεται από το Καταστατικό.   Ολοκληρώνεται δηλαδή, η βασική προσπάθεια 

παροχής στέγης, φροντίδας, συναισθηµατικής υποστήριξης, παιδείας και µόρφωσης προς 

τα κορίτσια. Στη συνέχεια, αρχίζει η δεύτερη κι εξίσου σηµαντική φροντίδα προς τα 

κορίτσια, η φροντίδα της µελλοντικής επαγγελµατικής και οικογενειακής 

αποκατάστασης. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραµµα Κοινωνικής Υποστήριξης, αν και όχι 

πλήρως ανεπτυγµένο, για τα κορίτσια που αποχωρούν από την π.Παιδόπολη. Μέσω του 

προγράµµατος παρέχεται οικονοµική στήριξη στις απόφοιτες που στερούνται βοήθεια 

από γονείς – κηδεµόνες ή άλλους συγγενείς και οικείους, για τη συνέχιση των σπουδών 

τους, για την επαγγελµατική αποκατάστασή τους και για την εν γένει εξέλιξή τους.   

Το ∆εκέµβριο του 1998 η π.Παιδόπολη φιλοξένησε το πρόγραµµα «Προστασία 

και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» που είχε καταρτιστεί για την προσωρινή 

στέγαση και προστασία, από πολλαπλές µορφές κινδύνων, των παιδιών που επαιτούν στο 

δρόµο. Ωστόσο, σύµφωνα µε πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη το πρόγραµµα, δεν 

στέφθηκε µε επιτυχία. Χαρακτηριστικό είναι ότι  εξαιτίας τραγικών ελλείψεων και 

αστοχιών, από το σύνολο 661 παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην π.Παιδόπολη κατά την 

περίοδο 1998-2002, τα 502 από αυτά θεωρήθηκαν επίσηµα «εξαφανισµένα». 
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2.2.2.  ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΡΕΦΩΝ  «ΜΗΤΕΡΑ» 

 

Ίδρυση και σκοποί του Κέντρου 

 

Το Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», ένας από τους κύριους φορείς παιδικής 

προστασίας στην Ελλάδα, ιδρύθηκε µε τη µορφή του Ιδρύµατος Ν.Π.Ι.∆. µε 

πρωτοβουλία της Πριγκίπισσας Ειρήνης το 1953 µε το Β.∆. 2285/1952. Σήµερα είναι 

κρατικό Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µη κερδοσκοπικός οργανισµός και τελεί 

υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Σκοπός του Κέντρου από την πρώτη µέρα λειτουργίας του αλλά και σε όλα τα 50 

και πλέον χρόνια δράσης του αποτέλεσε η ουσιαστική εν γένει προστασία κάθε βρέφους 

και νηπίου που στερείται οµαλού οικογενειακού περιβάλλοντος µέσω της προσφοράς 

εξειδικευµένων και εξατοµικευµένων υπηρεσιών σε παιδιά και γονείς που βρίσκονται σε 

δύσκολες ψυχοκοινωνικές συνθήκες. 

Το Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» πιστεύει ότι η καλύτερη πρόνοια για το παιδί 

είναι η καλή οικογενειακή φροντίδα και ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να 

µεγαλώνουν σε οµαλό οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, θεωρεί ότι η προτιµητέα λύση 

είναι να βοηθηθούν και να αναλάβουν τη φροντίδα του παιδιού οι φυσικοί γονείς και 

µόνον εφόσον η φυσική οικογένεια δεν ενδιαφέρεται ή αδυνατεί να ανταποκριθεί στο 

γονικό της ρόλο, να επιλέγονται εναλλακτικές λύσεις όπως οι ανάδοχες και θετές 

οικογένειες. Γι’ αυτό καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η παραµονή των παιδιών µέσα 

στο Ίδρυµα να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντοµη και να εξασφαλίζεται έγκαιρα γι’ αυτά 

ικανοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον.   

 

 

Το έργο του Κέντρου 

Το έργο του Κέντρου, του οποίου όπως προαναφέρθηκε, σκοπός είναι η 

ουσιαστική προστασία βρεφών και νηπίων, προωθείται µέσω των παρακάτω δράσεων:  

• Η ιδρυµατική και εξω-ιδρυµατική προστασία των απροστάτευτων, 

κακοποιηµένων, παραµεληµένων παιδιών καθώς και των µητέρων τους. Κατά την 

παραµονή των παιδιών στο κέντρο εκτός από τις καλές συνθήκες διατροφής, 

υγείας και περιβάλλοντος που εξασφαλίζονται γι’ αυτά, τα παιδιά βοηθιούνται 

στην οµαλή ψυχοκινητική, συναισθηµατική και κοινωνική τους εξέλιξη ενώ κατά 
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την παραµονή των µητέρων στο Κέντρο µείζονος σηµασίας δράση είναι η 

ψυχολογική υποστήριξή τους για την διατήρηση των συναισθηµατικών δεσµών 

τους µε τα παιδιά τους. 

• Η αναδοχή και υιοθεσία προστατευόµενων από τον φορέα παιδιών. 

• Η αναζήτηση ριζών και η παροχή συµβουλευτικής στα ίδια τα υιοθετηµένα 

άτοµα, στις θετές ή και στις βιολογικές οικογένειες.  

• Όλα τα συναφή προγράµµατα ή δραστηριότητες που ήθελαν ανατεθεί σε αυτό 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

Η λειτουργία και τα προγράµµατα του κέντρου  

Το Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» παρέχει ιδρυµατική προστασία για παιδιά, 

ηλικίας 0-6 χρόνων, που στερούνται το οικογενειακό περιβάλλον ή χρειάζεται να 

αποµακρυνθούν από τους γονείς τους προσωρινά ή µόνιµα. Τα παιδιά φιλοξενούνται σε 

περίπτερα των 12 έως 13 παιδιών, µε συνολική δυναµικότητα περίπου 100 θέσεων. Οι 

Βρεφονηπιοκόµοι παρέχουν φροντίδα και αγωγή στα παιδιά, τα οποία παράλληλα 

παρακολουθούνται από παιδίατρους και ψυχολόγους.  

Παράλληλα, στο χώρο του κέντρου λειτουργεί περίπτερο µητέρων για τη 

φιλοξενία 18 εγκύων και λεχωιδών. Εκτός από τη στέγη, τροφή και ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη, στις µέλλουσες µητέρες παρέχεται ατοµική και οµαδική κοινωνική εργασία.  

Επιπλέον, υπάρχει ειδικό περίπτερο για συµβουλευτική υποστήριξη από 

κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Περιστασιακά λοιπόν, µητέρες µε τα µωρά 

τους µπορούν να φιλοξενηθούν στο περίπτερο για σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επίσης, 

συµβουλευτική βοήθεια και υποστηρικτικές υπηρεσίες παρέχονται και σε εγκύους και 

λεχωίδες που δεν εισάγονται στο Περίπτερο "Μητέρων".  

Στο Κέντρο λειτουργούν ακόµη προγράµµατα συµβουλευτικής και νοµικής 

υποστήριξης σε γονείς - και ειδικότερα σε µόνους γονείς - που περνούν κρίση, µε στόχο 

να παραµείνουν τα παιδιά κοντά τους ή σε γονείς των οποίων τα παιδιά αποµακρύνθηκαν 

προσωρινά, ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επιστροφή τους. Η 

προσφορά υπηρεσιών συνεχίζεται και µετά την επάνοδο του παιδιού στη βιολογική του 

οικογένεια, ανάλογα µε τις ανάγκες του.  

Τα φιλοξενούµενα στο Κέντρο παιδιά δύναται να τοποθετούνται προσωρινά σε 

ανάδοχες οικογένειες. Σε τέτοια περίπτωση εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την 

προστασία του κέντρου, καθώς παρακολουθούνται από διεπιστηµονική οµάδα για όσο 
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διάστηµα παραµένουν σε ανάδοχη οικογένεια ή µέχρι να γίνουν κοινωνικά και 

οικονοµικά αυτοδύναµα. Οι ανάδοχες οικογένειες επιλέγονται µετά από κοινωνική 

έρευνα που γίνεται για την εξακρίβωση της ηθικής τους υπόστασης, της υγείας τους, των 

συνθηκών της ζωής τους και της αγάπης τους για το παιδί. Στη συνέχεια, οι ανάδοχοι 

γονείς βοηθούνται στο έργο τους οικονοµικά και συµβουλευτικά και βρίσκονται σε 

συνεχή συνεργασία µε το Κέντρο. 

Το Τµήµα υιοθεσιών δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην προετοιµασία φυσικών γονέων, 

παιδιού και θετών γονέων για την υιοθεσία, καθώς επίσης και στην εξεύρεση θετών 

οικογενειών για παιδιά µε ειδικές ή ιδιαίτερες ανάγκες. Βέβαια, οι υποψήφιοι θετοί γονείς 

πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις (υγεία, ηλικία, κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, 

ικανότητα να αναθρέψουν το παιδί προσηκόντως), προκειµένου η υιοθεσία να αποβεί 

προς όφελος του παιδιού. Παράλληλα, το Τµήµα συµβουλευτικής του Κέντρου 

προσφέρει τη βοήθειά του σε θετές οικογένειες και υιοθετηµένα άτοµα που αναζητούν τις 

ρίζες τους. 

Τέλος, τριάντα εθελοντές παρέχουν διάφορες υπηρεσίες στο κέντρο. Εθελοντές 

βρεφοκόµοι, γιατροί, οδοντίατροι, λογοθεραπευτές,  και χειρουργοί βρίσκονται αµισθί 

στη διάθεση του «ΜΗΤΕΡΑ». Σηµαντικές επίσης είναι και οι δωρεές διαφόρων πολιτών 

σε είδος (ένα νέο πούλµαν, εργασίες στο κτίριο, στα υδραυλικά, στους εξωτερικούς 

χώρους, κουβέρτες, κρεβάτια, τρόφιµα). 

 

 

Το  «ΜΗΤΕΡΑ»  σήµερα 

Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 το Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» ήταν πρότυπο 

βρεφοκοµείο για όλη την Ευρώπη. Προβλέπονταν µια βρεφοκόµος ανά τρία παιδιά, ενώ 

η διαδικασία υιοθεσίας ήταν αρκετά σύντοµη. Έτσι, τα φιλοξενούµενα παιδιά είχαν την 

αναγκαία αίσθηση αποκλειστικότητας µέχρι να µεταβούν στην επίλεκτη οικογένεια. 

Σύµφωνα µε άρθρο της Ν. Βέργου της 19/11/2005 στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, δυστυχώς, 

σήµερα αντιστοιχούν έξι παιδιά ανά βρεφοκόµο ή πιο σωστά δύο βρεφοκόµοι στη βάρδια 

για δώδεκα παιδιά, ενώ όλο το κέντρο λειτουργεί µε µία µόνο µαγείρισσα.  

Όσον αφορά την προώθηση των υιοθεσιών για τα παιδιά που φιλοξενεί το Κέντρο 

οι παράγοντες που δυσκολεύουν το θεσµό γενικά,  σ’ όλη τη χώρα κάνουν την εµφάνιση 

τους και εδώ. Τα κύρια προβλήµατα είναι οι περιπτώσεις στις οποίες οι φυσικοί γονείς 

ενώ αδυνατούν ή δεν ενδιαφέρονται να ανταποκριθούν στο γονικό τους ρόλο παράλληλα 
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δεν συναινούν στην υιοθεσία του παιδιού τους. Με αυτά τα δεδοµένα η Κοινωνική 

Υπηρεσία του Κέντρου καταβάλλει προσπάθειες να πεισθούν οι φυσικοί γονείς να 

αναλάβουν τη φροντίδα του παιδιού τους βοηθούµενοι  οικονοµικά και ψυχολογικά και 

στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο να πεισθούν  να συναινέσουν στην υιοθεσία του 

παιδιού τους. Στην περίπτωση που γονείς οι οποίοι κρίνονται ακατάλληλοι δεν συναινούν 

για την υιοθεσία του παιδιού τους η νοµική Υπηρεσία του Κέντρου αναγκάζεται να 

κινηθεί δικαστικά στη δυσάρεστη λύση της αίτησης αφαίρεσης από αυτούς της γονικής 

µέριµνας. 

Όλη η διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω είναι σαφώς ιδιαίτερα 

χρονοβόρα. Το παρήγορο, όµως, στην όλη υπόθεση είναι ότι, όπως, βεβαιώνει η 

Προϊσταµένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου αµέσως µόλις ένα παιδί 

καθίσταται νοµικά ελεύθερο για υιοθεσία προωθείται τάχιστα η διαδικασία της υιοθεσίας 

του. Μέχρι εκείνη τη στιγµή, όµως, το παιδί παραµένει στο Κέντρο ή στην καλύτερη 

περίπτωση σε ανάδοχες οικογένειες. 

Ένας άλλος παράγοντας που επιµηκύνει το χρόνο αναµονής ως την υιοθεσία είναι 

και οι απαιτήσεις των υποψήφιων προς υιοθεσία ζευγαριών. Σήµερα από τα περίπου 100 

βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται στο «ΜΗΤΕΡΑ», ποσοστό περίπου 30% είναι υγιή 

και ελληνικής εθνικότητας. Τα υπόλοιπα είναι παιδιά άλλης εθνικότητας ή και άλλης 

φυλής, παιδιά µε προβλήµατα υγείας (καρδιά, νεφρά κ.ά.) ή µε αναπηρίες ή µε 

βεβαρηµένο ιατρικό ιστορικό (π.χ. µητέρα εθισµένη στα ναρκωτικά ή µε νοητική 

υστέρηση). Σύµφωνα µε την Προϊσταµένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου τα 

περισσότερα ζευγάρια που κάνουν αίτηση για υιοθεσία ζητούν βρέφη της λευκής φυλής 

και υγιή, τα οποία είναι πολύ λιγότερα σε σχέση µε τις αιτήσεις. Οπότε, τηρείται αυστηρή 

σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις και αυξάνεται ο χρόνος αναµονής για τα υποψήφια 

ζευγάρια. Χρόνο επίσης απαιτεί και η διαδικασία ελέγχου του ζευγαριού και του 

περιβάλλοντός του, ώστε η υιοθεσία να  είναι πάντοτε προς όφελος του παιδιού αν και 

σχεδόν πάντοτε µόλις ελευθερώνεται νοµικά ένα παιδί υπάρχει άµεσα κατάλληλο ζευγάρι 

για την υιοθεσία του. Αυτή τη στιγµή γύρω στα 600 ζευγάρια αναµένουν στη λίστα 

αναµονής για να αποκτήσουν το δικό τους παιδί. 

Όσον αφορά το πρόγραµµα αναδοχής που εφαρµόζει το Κέντρο Βρεφών 

«ΜΗΤΕΡΑ», από το 1955 έχουν εξασφαλιστεί ανάδοχες οικογένειες σε περίπου 600 

παιδιά. Όπως, όµως, αναφέρει η Χρ. Παπασταθοπούλου σε άρθρο της στις 04/08/2008 

στην εφηµερίδα  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», δυστυχώς η προσφορά των πολιτών για 
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αναδοχή ενός παιδιού δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

ενώ το 2007 εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αναδοχή 100 άτοµα, στο τέλος υπέβαλαν 

αιτήσεις µόνο πέντε. Από τα 100 παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο, πολλά από αυτά 

θα µπορούσαν να µην έχουν την εµπειρία της ιδρυµατικής ζωής και να προωθηθούν για 

αναδοχή, ωστόσο η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. 

Σύµφωνα µε την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου τα µη ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα του προγράµµατος αναδοχής οφείλονται καταρχάς στο γεγονός ότι 

σήµερα τα 97 παιδιά που είναι στο πρόγραµµα αναδοχής παρακολουθούνται από δύο 

µόνο κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι αναλώνονται στο να βλέπουν τις οικογένειες 

και δεν µπορούν να προωθήσουν τον θεσµό προς τα έξω. Επιπλέον, τα κονδύλια που 

διατίθενται από την Πολιτεία είναι ελάχιστα, «όπως εξάλλου συµβαίνει σε όλους τους 

τοµείς της πρόνοιας».  

 

 

Κλείνοντας… 

Στα 60 και πλέον χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» παρά 

τα προβλήµατα που αντιµετώπισε αλλά και αντιµετωπίζει έχει επιδείξει τεράστιο έργο. 

Έχει φιλοξενήσει περίπου 6300 παιδιά, φρόντισε για την ασφαλή υιοθεσία 4150 παιδιών 

και για την εξασφάλιση ανάδοχης οικογένειας σε 600 παιδιά, καλλιέργησε τις συνθήκες 

ώστε 1700 παιδιά να επιστρέψουν στους φυσικούς τους γονείς, ενώ στήριξε περισσότερες 

από 2500 µητέρες. 

Όπως είχε επισηµάνει η ακαδηµαϊκός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σε οµιλία της 

στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου “από την πρώτη µέρα 

λειτουργίας του, το «ΜΗΤΕΡΑ» χτίζει µε συνέπεια, ευαισθησία και αποτελεσµατικότητα 

ισχυρούς ∆εσµούς Καρδιάς”.   Αποτελεί ελπίδα και πίστη όλων ότι το Κέντρο Βρεφών 

«ΜΗΤΕΡΑ» θα συνεχίσει το έργο του και ότι για αρκετά χρόνια ακόµη θα προσφέρει 

πολλά στον τοµέα για τον  οποίο είναι  ταγµένο. 
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2.2.3. ΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Π.Ι.Κ.Π.Α. 

 

 Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α. αφορούν την περίθαλψη και 

προστασία των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται ως εξής :     

 

Α) Κέντρα Περίθαλψης Παιδιών (Κε.Πε.Π.) 

Με διάφορα διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις µετατράπηκαν αναρρωτήρια ή 

άλλα κέντρα του ΠΙΚΠΑ σε ΚΕΠΕΠ. Σκοπός τους είναι η περίθαλψη παιδιών, τα οποία 

πάσχουν από ανίατες ασθένειες, σωµατικές αναπηρίες ή βαριά νοητική υστέρηση. 

Πανελλαδικά λειτουργούν πέντε ΚΕΠΕΠ που φιλοξενούν περίπου 300 παιδιά µε νοητική 

υστέρηση και σωµατικές αναπηρίες. Είναι τα ακόλουθα :  

• ΚΕΠΕΠ «Άγιος ∆ηµήτριος» Θεσσαλονίκης  

• ΚΕΠΕΠ Πόµπιας Γορτύνης Ηρακλείου 

• ΚΕΠΕΠ Λεχαινών Ηλείας  

• ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου 

• ΚΕΠΕΠ Καρδίτσας 

 

Αρµόδια υπηρεσία για την εισαγωγή παιδιού σε ΚΕΠΕΠ είναι η ∆ιεύθυνση 

Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η βαριά νοητική καθυστέρηση ή κινητική αναπηρία. Ο χρόνος 

διεκπεραίωσης εξαρτάται από το ΚΕΠΕΠ και δεν έχει κόστος. 

 

 

Β) Κέντρα Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρία 

 

  Στα Κέντρα αυτά, στην πλήρη τους µορφή (κλειστή περίθαλψη- νοσηλεία) 

υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης ή νοσηλείας των ασθενών στις εγκαταστάσεις 

τους. 

Σκοπός τους είναι:  

• η παροχή υπηρεσιών, αποθεραπείας, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης στα 

ανωτέρω άτοµα 

• η παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των ιδίων και των οικογενειών 

τους 
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• η εκπαίδευση του παιδιού στο να αυτοεξυπηρετείται έπειτα από την ασθένεια ή το 

ατύχηµα 

• η λειτουργία προστατευµένων εργαστηρίων και κινητών µονάδων αποθεραπείας, 

φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης, για την κατ’ οίκον περίθαλψη των 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες και την επανένταξή τους στην κοινότητα 

• η υλοποίηση προγραµµάτων για έρευνα θεµάτων που αφορούν τα παιδιά µε 

ειδικές ανάγκες 

 

 

Το Κέντρο  

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης  

Παίδων Βούλας 

 

Στο χώρο όπου από το 1925 βρίσκονταν οι παιδικές κατασκηνώνεις του ΠΙΚΠΑ 

Βούλας  ιδρύθηκε το 1954 το Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 

Σήµερα το Κέντρο µετονοµασµένο πλέον ως «Κέντρο Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Παίδων Βούλας» (Κ.Α.Α.Π.Β.) αποτελεί αποκεντρωµένη Μονάδα του 

Β΄ Πε.Σ.Υ.Π (Περιφερειακό Σύστηµα Υγείας Πρόνοιας). Οι εγκαταστάσεις του  

περιλαµβάνουν 22 κτίρια, πολλά εκ των οποίων χρονολογούνται στην περίοδο 1936-1937 

και έχουν κριθεί διατηρητέα από την αρχαιολογική υπηρεσία. Εξ αυτών λειτουργούν τα 

12, καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις, που χρησιµοποιούνται για τη στέγαση και των 

υπόλοιπων λειτουργιών του Κέντρου. Στο χώρο στεγάζεται και το Ειδικό Σχολείο του 

Κέντρου, δύναµης 15 παιδιών, που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. 

Το Κ.Α.Α.Π.Β., όπου εργάζονται 150 άτοµα φροντίζοντας 84 παιδιά, λειτουργεί 

σε 24ωρη βάση µε σκοπό την φροντίδα και την αποκατάσταση παιδιών µε αναπηρία από 

τα οποία τα περισσότερα χρήζουν κοινωνικής προστασίας επειδή είναι εγκαταλελειµµένα 

ή παραµεληµένα από τις οικογένειές τους. To Ίδρυµα φροντίζει στις εγκαταστάσεις του 

βρέφη, παιδιά, εφήβους και νέους διαφόρων ηλικιών  

Περιθάλπονται παιδιά που πάσχουν από κινητικές αναπηρίες, εγκεφαλική 

παράλυση, υπολείµµατα κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, µυοπάθειες, µηνιγγοµυελοκήλη, 

περιφερική νευροπάθεια. Σε αρκετές περιπτώσεις οι προαναφερόµενες ασθένειες 

συνοδεύονται από µέση ή ελαφρά νοητική στέρηση.  
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Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας λειτουργεί σε 

24ωρη βάση :  

• εφαρµόζοντας προγράµµατα φροντίδας, περίθαλψης, φυσικής αποκατάστασης 

(φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία) εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 

ατόµων και των δύο φύλων, µε νοητική υστέρηση ή νοητική υστέρηση και 

κινητικές δυσκολίες 

• παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης 

• διοργανώνοντας ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις µε στόχο τη σωµατική άσκηση, την κοινωνικοποίηση και τη 

γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών 

• βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, ειδικά εκείνες που 

σχετίζονται µε την εκµάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικής 

συνδιαλλαγής. 

• λειτουργώντας εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης (όπως π.χ. το εργαστήριο 

χειροτεχνίας)  

• συνεργαζόµενο µε εθελοντές σε µια προσπάθεια οργάνωσης της εθελοντικής 

προσφοράς
40

 

• εφαρµόζοντας -σε περιστασιακή βάση- προγράµµατα αναδόχων οικογενειών 

 

Βασική φιλοσοφία του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων 

Βούλας είναι η σταδιακή µετάβαση από το ασυλικού τύπου κλειστό  ίδρυµα στις 

κατοικίες οργάνωσης και λειτουργίας οικογενειακού τύπου.  

 

 

Γ) Άλλες µονάδες του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α. 

• Το Αναρρωτήριο Πεντέλης, που περιθάλπει παιδιά που πάσχουν από φυµατίωση 

• Το «Μιχαλήνειο» Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο στον Πειραιά που παρέχει 

προγράµµατα πρόληψης και ηµερήσιας αγωγής σε παιδιά µε προβλήµατα 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης 

• Το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης 

                                                           
40 Στα πλαίσια ενός προγράµµατος της Γεν. Γραµµατείας Νέας Γενιάς φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

οµάδες νέων εθελοντών από διαφορές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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2.2.4.  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ  ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ,  ΞΕΝΩΝΕΣ,  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

Οι αποκεντρωµένες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Υγειονοµικών 

Περιφερειών µπορούν να οργανώνουν και να θέτουν σε λειτουργία υπηρεσίες, µε σκοπό 

την αποϊδρυµατοποίηση, αποκατάσταση και επανένταξη των ατόµων µε αναπηρίες, όπως 

προστατευόµενα διαµερίσµατα, ξενώνες και οικοτροφεία, προστατευόµενα εργαστήρια 

και εργαστήρια επαγγελµατικής κατάρτισης και επανένταξης. Στους ξενώνες και στα 

οικοτροφεία παρέχεται στέγη, θεραπεία, κοινωνική στήριξη, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές 

και άλλες υπηρεσίες. Στα προστατευόµενα διαµερίσµατα παρέχονται υπηρεσίες ήπιας 

θεραπείας, παρακολούθηση και εποπτεία περιορισµένης µορφής από προσωπικό του 

οικείου φορέα. Στα προστατευόµενα εργαστήρια και στα εργαστήρια επαγγελµατικής 

κατάρτισης παρέχονται υπηρεσίες εκµάθησης επαγγελµατικών δεξιοτήτων µε σκοπό την 

αυτονοµία, την κοινωνική επανένταξη και την επαγγελµατική αποκατάσταση των 

ατόµων. 

 

Η Στέγη Εφήβων και Νέων Κοριτσιών Παλαιού Φαλήρου 

Η Μονάδα παρέχει ηµιαυτόνοµη προστασία σε κορίτσια ηλικίας 15-21 ετών και 

αποβλέπει στη δηµιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεξαρτητοποίηση, 

την αυτονοµία και τη γενικότερη προετοιµασία τους προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

οµαλότερη επαγγελµατική και κοινωνική τους ένταξη. Εξυπηρετεί νέες που προέρχονται 

από οικογενειακό περιβάλλον µε ειδικές δυσκολίες και δεν έχουν την απαραίτητη 

οικονοµική, συναισθηµατική και ηθική στήριξη, καθώς και νέες από ιδρύµατα που έχουν 

ανάγκη µιας µεταβατικής περιόδου για να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους ή να 

ενισχυθούν στις προσπάθειες επαγγελµατικής τους αποκατάστασης. 

 

 

Το πρόγραµµα αποϊδρυµατισµού 

του Κ.Α.Α.Π.Β 

 

Το πρόγραµµα αποϊδρυµατισµού του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 

Παίδων Βούλας, στόχος του οποίου είναι η σταδιακή επανένταξη των ατόµων µε 

αναπηρίες στην κοινωνικοοικονοµική ζωή και στην προώθησή τους στην αυτόνοµη 

διαβίωση, προβλέπει κυρίως τη λειτουργία στεγαστικών δοµών στην κοινότητα -µέσα 
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στον ιστό της πόλης- για τη φιλοξενία και κοινωνική αποκατάσταση παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες που έχουν διαβιώσει σε ιδρύµατα. Οι στεγαστικές αυτές δοµές περιλαµβάνουν 

«οικοτροφεία», «ξενώνες», «προστατευόµενα διαµερίσµατα» κ.α.  Πιο συγκεκριµένα :  

 

• Το Κ.Α.Α.Π.Β. έχει ήδη λειτουργήσει έναν ξενώνα 6 ατόµων και ένα 

προστατευόµενο διαµέρισµα 3 ατόµων, στο πλαίσιο του Προγράµµατος. Επίσης 

λειτουργούν άλλες δύο - τρεις παλαιότερες στεγαστικές δοµές στην κοινότητα.  

 

• Η όλη προσπάθεια που γίνεται σήµερα χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία- Πρόνοια, 2000- 

2006», Γ’ ΚΠΣ- Μέτρο 3.2.  
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2.2.5. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 

 

Το ∆εκέµβριο του 1998, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

θεσµοθέτησε το πρόγραµµα «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο 

δρόµο» για την προσωρινή φιλοξενία, προστασία και κοινωνική µέριµνα των παιδιών 

που επαιτούν στο δρόµο. Το πρόγραµµα θα πρόσφερε προσωρινή στέγη για τα παιδιά 

αυτά στις εγκαταστάσεις  της Παιδόπολης «Αγία Βαρβάρα» στη Νέα Σµύρνη και 

συµπληρωµατικά σ’ αυτές του Ξενώνα φιλοξενίας παιδιών στο Παλαιό Φάληρο .  

 

Σκοπός και στόχοι του προγράµµατος. 

Το πρόγραµµα, όπως αναφέρεται και στο υπ’ αριθµ. 711/2.12.1998 

εισηγητικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας της Οικογένειας 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχε ως διακηρυγµένο σκοπό 

«την προστασία των παιδιών που επαιτούν στο δρόµο από τις πολλαπλές µορφές 

εκµετάλλευσης που υφίστανται και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων κοινωνικής 

ένταξης τους»  

Ως στόχος του προγράµµατος αναφέρεται «ο περιορισµός του φαινοµένου της 

επαιτείας των παιδιών, τα οποία εκτεθειµένα σε πολλαπλούς κινδύνους (υγείας, 

ηθικούς, κλπ.) επαιτούσαν στα φανάρια, προκειµένου να συνεισφέρουν στο 

οικογενειακό εισόδηµα ή επειδή είχαν πέσει θύµατα εκµετάλλευσης από διάφορα 

κυκλώµατα»   

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα τύπου εκείνης της εποχής το πρόγραµµα 

αποσκοπούσε στην προσαρµογή της κοινωνικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και στη λήψη 

µέτρων για µια αποτελεσµατική, συστηµατική και ολοκληρωµένη παρέµβαση στη 

συγκεκριµένη οµάδα παιδιών που επαιτούσαν στα φανάρια. 
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Ο σχεδιασµός, το αντικείµενο και το πλαίσιο λειτουργίας του προγράµµατος 

Από το κείµενο «Ιστορικό εφαρµογής του προγράµµατος» της ∆ιεύθυνσης 

Παιδικής Προστασίας του ΕΟΚΦ/ΕΟΠ συνάγεται ότι ο αρχικός σχεδιασµός, του 

προγράµµατος προέβλεπε : 

 

• Λειτουργία ως ξενώνα βραχείας φιλοξενίας, τµήµατος των εγκαταστάσεων 

της Παιδόπολης «Αγία Βαρβάρα», δυναµικότητας 50 παιδιών, αγοριών και 

κοριτσιών έως 12 ετών, µετά από συγκέντρωση τους και αρχική καταγραφή 

των στοιχείων προέλευσης τους από την Αστυνοµία Ανηλίκων. 

 

Σηµείωση :  Στο Παράρτηµα  Ζ΄ της εργασίας παρατίθενται στατιστικά στοιχεία κατά έτος 

για την εθνικότητα των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην Παιδόπολη στα πλαίσια του 

προγράµµατος.  

 

• Στελέχωση του προγράµµατος από κατάλληλο και εξειδικευµένο προσωπικό 

(επιµελητές, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους) για τη φύλαξη, 

δηµιουργική απασχόληση και ψυχολογική στήριξη των παιδιών, αλλά και για 

τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας. 

 

• Συνεχή συνεργασία µε τα Υπουργεία ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης. 

Απασχόληση Αστυνοµικών της ∆ιεύθυνσης Ανηλίκων στην Παιδόπολη σε 

24ωρη βάση για την προστασία των παιδιών. 

• Λειτουργία Ξενώνα στο Παλαιό Φάληρο για τη φιλοξενία όσων παιδιών 

από το πρόγραµµα δεν είχαν τη δυνατότητα σύντοµης επανασύνδεσης µε τις 

οικογένειες τους ή τοποθέτησης τους σε ανάδοχες οικογένειες. 

 

• Συνεργασία για την επαναπροώθηση των παιδιών στις χώρες προσέλευσής 

τους, µε τις οικείες προξενικές αρχές, κυρίως µε το προξενείο της Αλβανίας, 

καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών προέρχεται από τη χώρα αυτή. 
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Συµπεράσµατα 

Σύµφωνα µε πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη το πρόγραµµα «Προστασία 

και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» χαρακτηρίστηκε τόσο από σοβαρά 

κενά στον αρχικό σχεδιασµό όσο και από σηµαντικές αποκλίσεις από το σχεδιασµό 

αυτό, µε αποτέλεσµα σοβαρότατες δυσκολίες στην αντιµετώπιση των αναγκών των 

661 παιδιών που εξυπηρετήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Όταν 

ξεκίνησε το πρόγραµµα «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο 

δρόµο», στην Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» διέµεναν περίπου 20 κορίτσια, τα 

οποία φιλοξενούνταν κανονικά στη µονάδα. Η επιλογή της συγκεκριµένης 

µονάδας κοινωνικής φροντίδας για την υλοποίηση του προγράµµατος φιλοξενίας 

των «παιδιών των φαναριών», είναι πιθανό να έγινε εν µέρει λόγω της 

διαθεσιµότητας  χώρου  στις  εγκαταστάσεις  της ,  δηλαδή  της  ύπαρξης 

αχρησιµοποίητων τµηµάτων του κτιρίου. Ωστόσο, όπως επεσήµανε ο Συνήγορος του 

Πολίτη δε λήφθηκε υπόψη η ανάγκη πρόσληψης νέου προσωπικού ή εξειδίκευσης 

του υπάρχοντος προσωπικού, µε δεδοµένες τις αυξηµένες ανάγκες της οµάδας των 

παιδιών που επρόκειτο να φιλοξενηθούν. 

Οι κυριότερες αδυναµίες του προγράµµατος, όπως αναφέρεται και παρα-

πάνω, θα µπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής: 

 

• Ελλιπής στελέχωση του προγράµµατος και αδυναµία παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών επαρκών και κατάλληλων για τη συγκεκριµένη οµάδα 

παιδιών ειδικότερα, απουσία διερµηνέων και προσωπικού µε εξειδικευµένη 

κατάρτιση στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήµατα των παιδιών αυτών. 

• Πληµµελής παροχή φύλαξης στο ίδρυµα «Αγία Βαρβάρα» από το 

Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

προγράµµατος. Συνέπεια τούτου ήταν µεγάλος αριθµός παιδιών να 

διαφεύγουν
41

 αυθαίρετα µόλις τους δίνονταν η ευκαιρία, καθώς η Παιδόπολη 

δεν είναι µονάδα κλειστού τύπου και το φυλακτικό προσωπικό της 

Παιδόπολης δεν ήταν επαρκές, ενώ τα ίδια τα παιδιά δυσκολεύονταν πολύ να 

                                                           

 
41 Στο Παράρτηµα  Ι΄ της εργασίας παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για την τύχη των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν 

από το πρόγραµµα. 
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προσαρµοστούν σε ένα οργανωµένο περιβάλλον, έχοντας συνηθίσει στην 

απόλυτη ελευθερία του δρόµου. 

• Αναστολή της λειτουργίας ξενώνα στο Π. Φάληρο για τη µεταφορά των 

παιδιών έπειτα από σύντοµη διαµονή και αξιολόγηση στην «Αγία 

Βαρβάρα», όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασµός. 

• Αδυναµία εφαρµογής του θεσµού της Ανάδοχης Φροντίδας για τα παιδιά 

του προγράµµατος, παρά την αρχική εκτίµηση ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό. 

• Μη τήρηση του ορίου ηλικίας των 12 ετών για την εισαγωγή παιδιών 

στο πρόγραµµα, σε συνδυασµό µε την απουσία κατάλληλης υποδοµής 

για τη φροντίδα µεγαλύτερων παιδιών στη µονάδα ή εναλλακτικής 

πρόβλεψης για τη φροντίδα τους σε κάποιο άλλο πλαίσιο. Το γεγονός ότι 

πολλά από τα αγόρια ήταν άνω των 12 ετών έκανε τη συµβίωση µε τις έφηβες 

κοπέλες που φιλοξενούνταν κανονικά στη µονάδα εξαιρετικά δυσχερής.   

 

Τα σοβαρά προβλήµατα υποδοµής, οργάνωσης, διοίκησης, και λειτουργίας, τα 

οποία ανέδειξε η έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη, οδήγησαν στη σταδιακή 

αδράνεια του προγράµµατος. Η γενική ∆ιευθύντρια Πρόνοιας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα.Καρρά αναφέρει ότι «το πρόγραµµα έπαψε 

να εφαρµόζεται από τον Ιούλιο του 2002 και τα παιδιά προστατεύονται από άλλες 

δοµές πρόνοιας». 

Ωστόσο η σηµαντικότερη, ίσως, συνέπεια των τραγικών ελλείψεων και αστοχιών 

του προγράµµατος αποτελεί το γεγονός ότι από το σύνολο 661 παιδιών που 

φιλοξενήθηκαν στην Παιδόπολη κατά την περίοδο 1998-2002, τα 502 από αυτά 

θεωρήθηκαν επίσηµα «εξαφανισµένα». Στις 21 Μαΐου 2004, το Ελληνικό 

Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι κατάθεσε µηνυτήρια αναφορά στην 

Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αθηνών, κατά παντός υπευθύνου υπαλλήλου του 

ιδρύµατος «Αγία Βαρβάρα» που µπορεί να είχε εµπλακεί µε την εξαφάνιση των παιδιών, 

καθώς και κατά παντός υπευθύνου αστυνοµικού που µπορεί να ευθύνεται για διάφορες 

παραβάσεις, όπως παράβαση καθήκοντος. 

Αξιολογώντας σφαιρικά το πρόγραµµα, ο Συνήγορος του Πολίτη εντοπίζει ως 

σηµαντικότατο παράγοντα της συνολικής αποτυχίας του την ευκαιριακή και χωρίς 

κατάλληλη επιστηµονική και θεσµική προετοιµασία απόφαση για τη λειτουργία του. Το 
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προσδοκώµενο αποτέλεσµα, η αποµάκρυνση δηλαδή των «παιδιών των φαναριών» από 

τους δρόµους, δεν συνδυάσθηκε µε µέριµνα για την κατάλληλη υποστήριξη και την 

κοινωνική τους ένταξη, βάσει των πραγµατικών τους αναγκών, όπως επιβάλλει η 

δεοντολογία που απορρέει και από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού  ( 

Ν. 2101/92 )    

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το πρόβληµα της παροχής προστασίας και 

κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά-θύµατα δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µέσω 

µεµονωµένων και ενδεχοµένως πρόχειρων προγραµµάτων, αλλά στο πλαίσιο µιας ενιαίας 

και οργανωµένης εθνικής πολιτικής. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η θεσµοθέτηση 

επαρκούς νοµοθετικού πλαισίου για την παροχή προστασίας και φροντίδας σε παιδιά-

θύµατα εκµετάλλευσης, παράνοµης διακίνησης και εµπορίας, το οποίο να καθορίζει 

µέτρα και παροχές που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτής της ιδιαίτερα 

ευάλωτης κατηγορίας παιδιών.  

Σε όλα τα ανωτέρω αξίζει να προστεθεί ότι από το 1998 έως και σήµερα δεν 

έχουν διενεργηθεί παρόµοια προγράµµατα προστασίας των παιδιών που διαβιούν 

απροστάτευτα στον δρόµο.   
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2.2.6.  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

Το Κέντρο, που δυνάµει του άρθρου 13 του Ν.2646/98, αποτελούσε  

αποκεντρωµένη υπηρεσία του Εθνικού Οργανισµού Κοινωνικής Φροντίδας, µε το 

Ν.3106/2003 µετατράπηκε  σε αυτοτελές Ν.Π.∆.∆. Υπάγεται, βέβαια, στην εποπτεία και 

τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχει έδρα την Αθήνα 

και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 

Παίδων Βούλας. Σκοπός του είναι ο συντονισµός του δικτύου παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας σε άτοµα, οικογένειες, πληθυσµιακές οµάδες που περιέρχονται σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύµφωνα µε το οργανωτικό πλαίσιο του Κέντρου, οι 

σχετικές  υπηρεσίες περιλαµβάνουν: 

• επείγουσες κοινωνικές παρεµβάσεις µε µονάδες επιτόπιας παρέµβασης   

• συνδροµή στους κοινωνικούς λειτουργούς και τους επιµελητές κατά την εισαγωγή 

ανηλίκων στα δηµόσια ιδρύµατα
42

 

• προσωρινή παροχή στέγης, διατροφής και ένδυσης 

• παροχή πληροφοριών και ενηµέρωσης για προνοιακά θέµατα 

• συµβουλευτική στήριξη σε ατοµικό, οµαδικό και κοινοτικό επίπεδο 

• συντονισµό και εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και 

εθελοντικής προσφοράς για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 

• ψυχολογική βοήθεια βραχείας διάρκειας σε άτοµα, οικογένειες και πληθυσµιακές 

οµάδες 

• τηλεφωνική γραµµή κοινωνικής βοήθειας (197) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις ζητείται και η συνδροµή Αστυνοµικών οργάνων. 
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2.2.7. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.) έχουν συσταθεί µε τον Α.Ν. 

2724/1940 (Α΄ 449) ως Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, εποπτεύονται από το 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και εδρεύουν σε 

κάθε πρωτοδικείο. 

Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων έχουν ως κύριο σκοπό να συµβάλλουν 

ενεργά στην πρόληψη της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων. Για 

την εκπλήρωση του σκοπού αυτού παρέχουν υλική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη 

στους ανηλίκους και στις οικογένειές τους, επαγγελµατική κατάρτιση, εκπαίδευση, 

πολιτιστική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και στέγη. Μπορούν επίσης να διοργανώνουν 

επιστηµονικές ηµερίδες ή συνέδρια και να συµµετέχουν σε έρευνες ή προγράµµατα για 

την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων. 

Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων παρέχουν την υποστήριξη που 

προαναφέρθηκε και σε ανηλίκους: 

α) κατά των οποίων εκκρεµεί δίωξη για αξιόποινη πράξη, 

β) στους οποίους έχουν επιβληθεί αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα (άρθρα 

122 και 123 Π.Κ.) ή ποινή στερητική της ελευθερίας, 

γ) οι οποίοι έχουν απολυθεί από ίδρυµα αγωγής ανηλίκων, θεραπευτικό 

κατάστηµα ή ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, 

δ) για τους οποίους η εισαγωγή σε ίδρυµα αγωγής δεν είναι αναγκαία. 

Επίσης, παρέχουν νοµική βοήθεια στους κατηγορούµενους ανηλίκους. 

 

Η Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων «ο Καλός Ποιµήν» 

Η Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων «ο Καλός Ποιµήν» αποτελεί τµήµα της Εταιρείας 

Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά. Είναι κοινωφελές ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Έχει έδρα τα Καµίνια του Πειραιά, επί της οδού Μαυρογένους 12, στεγάζεται σε 

ιδιόκτητο κτίριο δωρεά της κας Αθηνάς ∆ηλαβέρη και λειτουργεί από το έτος 1965. 

∆ιοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο (άρθρο 18 του Ν 2331/95), του 

οποίου προΐσταται ανώτερος Εισαγγελικός ή ∆ικαστικός Λειτουργός. Συµµετέχουν 

επίσης ένας δικηγόρος, ένας εκπαιδευτικός, ένας ιατρός -κατά προτίµηση 

παιδοψυχίατρος-, ένας εκπρόσωπος του ∆ήµου, ένας επιµελητής ανηλίκων των 

∆ικαστηρίων Ανηλίκων και ένας εθελοντής µε πολυετή κοινωνική προσφορά. 
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Η Στέγη φιλοξενεί σήµερα 26 ανηλίκους, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 7-17 ετών. 

Τα παιδιά αυτά είτε προέρχονται από ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον είτε 

βρίσκονται σε άµεσο ηθικό κίνδυνο είτε τέλος στερούνται παντελώς οικογενειακού 

περιβάλλοντος. Η Εταιρεία προσφέρει πλήρη και διαρκή κάλυψη των αναγκών τους 

(τροφή, στέγη, ενδυµασία, υγεία, αλλά και παιδεία για επαγγελµατική αποκατάσταση). Η 

εισαγωγή των ανηλίκων συνοδεύεται πάντα από έκθεση κοινωνικής έρευνας που αφορά 

το οικογενειακό τους περιβάλλον και πάντα µε παρέµβαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων. 

Αξιολογώντας την καθεµιά περίπτωση, εάν πρόκειται για παιδιά που οι λόγοι 

εισαγωγής είναι κοινωνικοί ή οικονοµικοί, η Εταιρεία συνεργάζεται µε τις οικογένειες 

και τους παρέχει ηθική και υλική υποστήριξη. Αν και εφόσον οι συνθήκες διαβίωσης των 

ανηλίκων βελτιωθούν, αυτοί επανέρχονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον.  

Στις περιπτώσεις, όµως, που οι λόγοι εισαγωγής βασίζονται σε δείγµατα 

παραβατικότητας των φυσικών γονέων (κρατούµενοι στα σωφρονιστικά καταστήµατα, 

εθισµένοι σε ναρκωτικές ουσίες ή αλκόολ, γονείς που εκµεταλλεύονται τα παιδιά τους 

κ.α) κρίνεται ότι αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να επιστρέψουν στην οικογενειακή στέγη. 

Προκειµένου να αποφευχθεί η ιδρυµατοποίηση των φιλοξενούµενων παιδιών κρατώντας 

τα µέχρι τα 18 τους χρόνια και λαµβάνοντας υπόψη την µεταϊδρυµατική τους εξέλιξη, σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές κινούνται διαδικασίες άρσης της γονικής 

µέριµνας από τους φυσικούς γονείς και τα παιδιά τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες 

για τις οποίες πραγµατοποιείται σύνταξη έκθεσης κοινωνικής έρευνας που τις αφορά. 

Η δύναµη των ανηλίκων δεν είναι πάντα σταθερή κάθε έτος. Αυξοµειώνεται 

ανάλογα µε τις εισαγωγές και τις διαγραφές τους. Η χωρητικότητα της Στέγης Φιλοξενίας 

κατά ανώτατο όριο είναι 26 παιδιά. 
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2.2.8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 

 Ως µη κερδοσκοπικές προνοιακές οργανώσεις εννοούµε τους µη κυβερνητικούς φορείς, 

όπως την Εκκλησία (βλ.παρακάτω), µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ ή µε το διεθνές 

ακρωνύµιο NGO’s), διάφορες κοινωφελείς οργανώσεις και φιλανθρωπικά σωµατεία και άλλα.  

Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν κατά κανόνα τη µορφή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 

(ΝΠΙ∆) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  Οι περισσότερες αναπτύσσουν κοινωνική δραστηριότητα 

σε εθνικό επίπεδο ενώ ορισµένες και σε διεθνές. 

 Οι µη κερδοσκοπικοί φορείς ιδρύονται κατά βάση από φυσικά πρόσωπα µε βασικό 

κίνητρο το ηθικό αίσθηµα προσφοράς προς τους πάσχοντες συνανθρώπους, δηλαδή η παροχή 

υπηρεσιών έχει ηθικό έρεισµα (και όχι νοµικό έρεισµα όπως στις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα).  

«Εργαλείο» των φορέων αυτών είναι ο εθελοντισµός, ως έκφραση αλτρουϊστικών κινήτρων, 

άποψη που επικρατεί κυρίως στον αγγλοσαξωνικό χώρο. 

 Μια προσπάθεια συστηµατοποίησης της εθελοντικής παροχής υπηρεσιών στα πεδία της 

κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας, που συνεχίζεται ακόµα, αφορά στην ένταξη των φορέων του 

τρίτου τοµέα στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας.  Ειδικότερα, οι 

εθελοντικοί φορείς, εφόσον τηρούν κάποιες συγκεκριµένες προϋποθέσεις, εγγράφονται στο 

Εθνικό και Νοµαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας που τηρείται στο Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.ypakp.gr).  Πρόκειται για µια επίσηµη καταγραφή 

των φορέων, που τους δίνει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης δαπανών και επιστηµονικής, 

διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης από κονδύλια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  Σήµερα, εγγεγραµµένα στο Εθνικό και Νοµαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής 

Φροντίδας του Υπουργείου είναι περίπου 590 ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  Αυτή τη 

στιγµή υφίστανται εθελοντικές δραστηριότητες για την προστασία κυρίως τεσσάρων 

πληθυσµιακών οµάδων:  των παιδιών, των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, των ατόµων µε 

αναπηρία (ΑµεΑ, όρος που αντικατέστησε µε την πρόσφατη νοµοθεσία τον όρο Άτοµα µε 

Ειδικές Ανάγκες) και των προσφύγων που αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα. 

 Ειδικότερα για την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά, αυτή προωθείται µέσω της σύστασης 

και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης, οι οποίες 

διακρίνονται σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς καθώς και σε µονάδες 

απασχόλησης βρεφών και παιδιών. 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

123 

 

Τα Παιδικά Χωριά S.Ο.S 

Ένα σύγχρονο πλαίσιο ιδρυµατικού µέχρις ενός βαθµού χαρακτήρα είναι και τα 

χωριά S.0.S. Στόχος τους είναι να µειώσουν στο ελάχιστο δυνατό τις αρνητικές συνέπειες 

της ζωής µακριά από τη φυσική οικογένεια. 

Τα παιδικά χωριά S.0.S. είναι Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

εποπτευόµενο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Στην Ελλάδα, το πρώτο χωριό 

S.0.S. άρχισε να λειτουργεί το 1979. Η κεντρική ιδέα της οργάνωσης και λειτουργίας των 

χωριών S.0.S  που υπάρχουν σε διάφορες χώρες του κόσµου  είναι να δίνει στα παιδιά 

που δεν έχουν φυσική οικογένεια τη δυνατότητα να ζουν σ' ένα µόνιµο σπίτι, σε µικρές 

οµάδες οικογενειακού τύπου. 

Σε µια οικογένεια, στο χωριό S.0.S, ζουν 6-8 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, µαζί µε 

µια γυναίκα "µητέρα" η οποία έχει τη φροντίδα τους, όπως κάθε µητέρα σε µια φυσική 

οικογένεια. Φοιτούν στα σχολεία της κοινότητας και συµµετέχουν, όπως και τα άλλα 

παιδιά της ηλικίας τους, σε διάφορες δραστηριότητες στην κοινότητα (λ.χ. αθλητισµός, 

ψυχαγωγία). 
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2.2.9. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 Ένας από τους πλέον αποκεντρωµένους θεσµούς παροχής κοινωνικής φροντίδας σήµερα 

στην Ελλάδα, θεωρείται η Εκκλησία, µέσου του δικτύου κοινωνικής προσφοράς που έχει 

αναπτύξει. Παρέχει υπηρεσίες πρόνοιας σε κεντρικό επίπεδο (Ιερά Σύνοδος, Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών) µέσω κεντρικών οργανισµών, σε περιφερειακό επίπεδο (Μητροπόλεις, Μοναστήρια) µε 

µητροπολιτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς και σε κοινοτικό επίπεδο (Ενορίες) µε ενοριακές 

φιλάνθρωπες πρωτοβουλίες (π.χ. ενοριακά συσσίτια, κ.α.) (Βαβούσκος, 1986). 

 Σε ιδεολογικό-συµβολικό επίπεδο η συµβολή της Εκκλησίας στον τοµέα της πρόνοιας 

συνίσταται στην προβολή και εµπέδωση της έννοιας της καθολικής προσφοράς και στην 

ενεργοποίηση εθελοντών µέσω και της παροχής ισχυρών ηθικών κινήτρων, που αποτελούν βάση 

για τη συνέχεια σε βάθος χρόνου της προνοιακής δράσης της. 

 Όπως επισηµαίνει η Καθηγήτρια Όλγα Στασινοπούλου, η Εκκλησία αν και είναι ο µόνος 

θεσµός µε συγκροτηµένη φιλοσοφική βάση για την παροχή κοινωνικής φροντίδας, η δυναµική 

της δεν έχει αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου πλαισίου πρόνοιας (Στασινοπούλου, 

Ο., 1993, σε Γετίµης, κ.α., 1993).  Οι δοµές στήριξης των χρηστών (πιστών ή µη) παραµένουν σε 

µεγάλο ποσοστό παραδοσιακές και σε ένα βαθµό αναχρονιστικές. 

 ∆ιαθέτει σήµερα σε λειτουργία περισσότερες από 250 κοινωνικές µονάδες ανοικτού και 

κλειστού τύπου οι οποίες περιλαµβάνουν γηριατρικές µονάδες, µονάδες ψυχικώς πασχόντων, 

ιδρύµατα χρονίως πασχόντων, ορφανοτροφεία, φοιτητικές εστίες, οικοτροφεία, παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθµούς, ιδρύµατα νεότητας, κέντρα ενοριακής αγάπης-συσσίτια καθώς και 

νοσοκοµεία, ιατρεία και φυσικοθεραπευτήρια (Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2005). 

 Προκειµένου δε να ανταποκριθεί σε νεοεµφανιζόµενες καταστάσεις ανάγκης, η 

Εκκλησία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλες ευπαθείς οµάδες, όπως οι 

κακοποιηµένες γυναίκες, τα άτοµα µε ειδικές δυνατότητες, κ.α.  Η οικονοµική ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων αυτών προέρχεται από πόρους των φιλόπτωχων ταµείων της Εκκλησίας (κυρίως 

εισφορές των πιστών), από κληροδοτήµατα και κληρονοµιές καθώς και από επιχορηγήσεις του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (14,8%) και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(3,7%). 
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 Ιδιαίτερης µνείας αξίζει η µη κυβερνητική οργάνωση «Αλληλεγγύη» που έχει συσταθεί 

από την Εκκλησία της Ελλάδας µε σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ο µεγαλύτερος φιλανθρωπικός φορέας της Ελληνικής 

κοινωνίας. Ενδεικτικώς αναφέρονται κάποια από τα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα για την κοινωνική 

προστασία του παιδιού και του νέου και κάποιες από τις κοινωνικές δραστηριότητες που 

λειτουργούνται και συντηρούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος, τις Ιερές Μητροπόλεις, τις 

Ιερές Μονές και τις Ενορίες:  

 

20 Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθµοί.  

30 ∆ιάφορα Ιδρύµατα.  

8 Ιδρύµατα για Άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

54 Κατασκηνωτικά Κέντρα.  

33 Ιδρύµατα Νεότητος.  

36 Οικοτροφεία - Ορφανοτροφεία.  

47 ∆ιάφορες Σχολές.  

1 Οίκος Τυφλών.  

13 Φοιτητικές Εστίες.  

 

Από τον επίσηµο διαδικτυακό τόπο της Εκκλησίας της Ελλάδος προκύπτει ότι λειτουργούν τα 

παρακάτω εκκλησιαστικά κέντρα προστασίας παιδιών :  

1. Ορφανοτροφείο Βουλιαγµένης της  Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

2. Ορφανοτροφείο ∆ροσίνειο της Ι. Μ. Αιτωλοακαρνανίας. 

3. Ορφανοτροφείο Θηλέων Χριστιανικής Εστίας Νεανίδων της Ι. Μ. Αργολίδος. 
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4. Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας «Παναγία η Οδηγήτρια» της Ι. Μ. Εδέσσης. 

5. Ορφανοτροφείο Αρρένων Αγ. Νικολάου της Ι. Μ. Ηλείας. 

6. Ορφανοτροφείο Θηλέων Πύργου «Η Αγ. Φιλοθέη» της Ι. Μ. Ηλείας. 

7. Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η Αγία Φιλοθέη» της Ι. Μ. Νέας Ιωνίας και  Φιλαδελφείας.  

8. Ορφανοτροφείο Θηλέων «Οίκος Αγ. Χλόης» της Ι. Μ. Κορίνθου 

9. Ορφανοτροφείο Θηλέων «Αγ. Ταβιθά» της Ι. Μ. Σιδηροκάστρου 

10. Ορφανοτροφείο Θηλέων Μικροκάστρου της Ι. Μ. Σισανίου και Σιατίστης 

11. Ορφανοτροφείο Θηλέων Σύρου της Ι. Μ. Σύρου. 

12. Ορφανοτροφείο Αρρένων, Ι. Μ. Χαλκίδος της Ι. Μ. Χαλκίδος. 
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 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

Από τους επιµέρους σχολιασµούς της δεύτερης ενότητας της εργασίας 

συµπεραίνουµε ότι από τη µια οι δοµές κοινωνικής φροντίδας του παιδιού λειτουργούν 

µε µειωµένους πόρους και ελλιπές προσωπικό και από την άλλη οι θεσµοί κοινωνικής 

προστασίας της παιδικής ηλικίας, δηλαδή κυρίως η αναδοχή και η υιοθεσία, διέπονται 

από αναχρονιστικό πλαίσιο το οποίο προκαλεί µεγάλες καθυστερήσεις που δύνανται να 

είναι καθοριστικά επιζήµιες για το παιδί. Στην δύσκολη από οικονοµική άποψη περίοδο 

που διανύει η Ελλάδα η ανάγκη για λήψη µέτρων είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο 

είναι τεράστια. 

 Έτσι, λοιπόν, έχουµε :    

 

 

Ανάγκη για Ενίσχυση του Ρόλου των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

για την συνεπακόλουθη ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας της Παιδικής 

Ηλικίας 

 

Όπως επισηµάνθηκε και στην Έκθεση
43

 της Unicef «Η Κατάσταση των Παιδιών 

στην Ελλάδα» που εκπονήθηκε το 2012,  η ανεπάρκεια των τοπικών φορέων είναι 

εµφανέστατη σε όλες τις διαστάσεις αντιµετώπισης του φαινοµένου της παιδικής 

φτώχειας και κατ’ επέκταση και του κοινωνικού αποκλεισµού των παιδιών, παράγοντες 

που προκαλούν στα παιδιά πολλά κοινωνικά προβλήµατα. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, 

καθώς η έλλειψη οικονοµικών πόρων και ανθρώπινου δυναµικού, όπως επίσης και η 

ελλιπής κατάρτιση του προσωπικού των Ο.Τ.Α. καθιστούν αναποτελεσµατικές τις 

πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να υπάρξουν επιτυχείς προσπάθειες 

αντιµετώπισης των προβληµάτων που µελετάµε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ως παραγκωνισµένος εταίρος και 

αδυνατεί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα των πολιτών της και πόσο µάλλον των 

παιδιών που ζουν στα όρια ευθύνης της.  

                                                           
43  Η Έκθεση εκπονήθηκε για λογαριασµό της Ελληνικής Επιτροπής της Unicef τον Μάρτιο του 2012, υπό την 

Επιστηµονική ευθύνη του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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Απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα στη χρηµατοδότηση και την ικανοποιητική 

στελέχωση των Ο.Τ.Α. για να είναι δυνατή η υλοποίηση προγραµµάτων για την 

Κοινωνική Προστασία των παιδιών. Επικουρικά, τα στελέχη των Ο.Τ.Α. οφείλουν να 

αποκαταστήσουν τις σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πολίτες, να µην εµπλέκονται σε 

µικροπολιτικά παιχνίδια µε σκοπιµότητες και να θέσουν υψηλούς στόχους, ώστε να 

επιτευχθεί η ισότητα, η κοινωνική αλληλεγγύη και η ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. 

Επίσης, χρειάζεται και ο συντονισµός και η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού 

των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης, των δηµοσίων υπηρεσιών, των Μ.Κ.Ο. και 

άλλων οργανώσεων που ασχολούνται µε την Κοινωνική Προστασία των παιδιών. 

Ένα πιο συγκεκριµένο παράδειγµα που αφορά την Κοινωνική Προστασία των 

παιδιών σε τοπικό επίπεδο είναι οι υπηρεσίες φύλαξης παιδιών τόσο για νήπια 

προσχολικής ηλικίας όσο και για τους µαθητές µετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. 

Χρειάζεται η ύπαρξη αρκετών ολοήµερων σχολείων και κρατικών παιδικών σταθµών, 

ώστε να καλύπτονται οι εργαζόµενοι γονείς και να µην υποχρεώνονται να περιµένουν σε 

λίστες αναµονής για να εγγράψουν τα παιδιά τους σε έναν κρατικό παιδικό σταθµό ή 

ακόµη χειρότερα να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικούς σταθµούς που σηµαίνει, ότι 

θα χρειάζονται χρήµατα γι’ αυτό.  

Ακόµη, εν τω µέσω της οικονοµικής κρίσης, φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σηµασία 

οι  παροχές σε είδος. Πρόκειται για µέτρα µη χρηµατοδοτικού χαρακτήρα, τα οποία 

στοχεύουν ευθέως στα παιδιά και συµβάλλουν στην ελάφρυνση του οικογενειακού 

προϋπολογισµού από πάγια έξοδα. Τέτοιες παροχές µπορεί να είναι τα δωρεάν γεύµατα 

στο σχολείο, η δωρεάν παροχή σχολικών φορµών, ειδών πρώτης ανάγκης για το σχολείο 

όπως γραφική ύλη (τετράδια, µολύβια, στυλό) και άλλα. Πρόκειται για είδη απαραίτητα 

για την συµµετοχή ενός παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, µπορεί να µην 

δύνανται όλοι οι γονείς να διαθέσουν το απαραίτητο ποσό για την αγορά τους. Ειδικά 

όσον αφορά οµάδες ιδιαίτερα ευάλωτες όπως παιδιά Ροµά, µετανάστες κλπ µπορεί αυτή 

η έλλειψη να αποτελεί έναν ακόµα παράγοντα σχολικής εγκατάλειψης. Η πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου συµβάλλει µε τη σειρά της στη διαγενεακή φτώχεια. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα αποκέντρωσης των 

εξουσιών από την Πρωτεύουσα τους κράτους, προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Η 

δηµιουργία περιφερειών ήταν ένα βήµα προς το στόχο αυτό, αλλά δυστυχώς έµεινε µόνο 

στο γεωγραφικό κριτήριο και ακόµη δεν έχει επιτευχθεί η αποκέντρωση των εξουσιών 

και η διανοµή τους σε τοπικούς φορείς. 
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Η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί και πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για την 

αντιµετώπιση των αναγκών και των προβληµάτων που προκύπτουν. Οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει 

να αποτελέσουν το πιο ζωτικό κύτταρο της πολιτείας και να έχουν πρωτεύοντα ρόλο 

στην αντιµετώπιση των φαινοµένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. ∆εν 

είναι ακατόρθωτο και δεν απαιτούνται απαραιτήτως τεράστια ποσά για τον 

προϋπολογισµό µίας τέτοιας προσπάθειας. Απαιτείται οργάνωση, θέληση, πρωτοβουλίες 

και συντονισµός, χαρακτηριστικά που λείπουν δυστυχώς, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

όµως δεν είναι ακατόρθωτο να υπάρξουν στο άµεσο µέλλον. 

 

 

 

Ο ρόλος της κεντρικής εξουσίας στην βελτίωση του Νοµικού Πλαισίου της 

Κοινωνικής Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας 

 

Σε κεντρικό επίπεδο απαιτούνται αρχικά παρεµβάσεις νοµοθετικού χαρακτήρα. 

Πράγµατι, η εργατική νοµοθεσία πρέπει να βελτιώσει το ζήτηµα του χρόνου εργασίας και 

της χορήγησης αδειών στους εργαζοµένους γονείς ώστε οι τελευταίοι να περνούν πιο 

πολλές ώρες µε τα παιδιά τους. Η αποτελεσµατικότητα των αδειών εξαρτάται άµεσα από 

το αν είναι άδειες µε αποδοχές και από το κατά πόσο έχουν ιδανική διάρκεια. Μία άδεια 

που είναι υπερβολικά σύντοµη δυσχεραίνει το συνδυασµό εργασίας και οικογένειας, ενώ 

ένα υπερβολικά «µεγάλο διάλειµµα» είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την επάνοδο 

του γονέα στην εργασία του ή στην ανεύρεση νέας εργασίας. 

Ως προς την Προνοιακή πολιτική ενίσχυσης των παιδιών τα επιδόµατα που 

χορηγούνται ανά τέκνο, σε συνδυασµό µε το µηνιαίο εισόδηµα που θα πρέπει να έχει η 

οικογένεια προκειµένου να επιδοτηθεί, δεν ανταποκρίνονται στις σηµερινές οικονοµικές 

ανάγκες για τη διαβίωση δύο ατόµων (µιας µητέρας ή πατέρα και ενός παιδιού), πολύ δε 

περισσότερο για µια µητέρα µε ένα ανήλικο παιδί και σύζυγο ανίκανο προς εργασία ή για 

µεγαλύτερες οικογένειες και νοικοκυριά. Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν από το έτος 1997 

και έκτοτε δεν έχουν αναπροσαρµοστεί. Τα εξαιρετικά χαµηλά εισοδηµατικά όρια 

αποκλείουν, στην πράξη, παιδιά τα οποία αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα 

(µονογονεϊκή οικογένεια, γονέας µε σοβαρό πρόβληµα υγείας, εγκλεισµός σε ιδρύµατα 

κλπ) και κινδυνεύουν εξίσου από κοινωνικό αποκλεισµό.  
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Αντιλαµβανόµαστε ότι απαιτείται να επανεξετασθεί το ύψος του εισοδήµατος που 

λαµβάνεται υπόψη για την καταβολή της παροχής και να αυξηθεί.  Επίσης να 

αναπροσαρµοστεί το ύψος της χορηγούµενης παροχής δεδοµένου ότι το ποσό αυτό είναι 

εξαιρετικά µικρό.  

Γενικότερα, όµως, χρειάζεται να γίνουν ικανές παρεµβάσεις για τον 

εκσυγχρονισµό της παροχής των συγκεκριµένων επιδοµάτων µιας και  µέσω της 

αποτελεσµατικής προστασίας των παιδιών είναι δυνατόν να µειώνονται οι πιθανότητες να 

µετατραπούν αυτά σε ενήλικες εξαρτώµενοι για όλη την υπόλοιπη ζωή τους από την 

κοινωνική πρόνοια. 

Όσον αφορά στο ζήτηµα της αναδοχής και υιοθεσίας ανηλίκων, αποτελεί 

υποχρέωση της κεντρικής εξουσίας (αλλά και όλων των εµπλεκόµενων φορέων) η 

περαιτέρω προώθηση των δύο αυτών θεσµών. Υπάρχει αυξανόµενη συναίνεση ως προς 

το ότι η αναδοχή και στη συνέχεια η υιοθεσία είναι η καλύτερη λύση από την 

τοποθέτηση σε ίδρυµα, καθώς µέσω των θεσµών αυτών θεωρείται πως το παιδί 

µεγαλώνει µε περισσότερη αγάπη σε ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχει 

λοιπόν, ανάγκη για διάδοση του θεσµού της αναδοχής και υιοθεσίας και διασφάλιση της 

ποιότητας αυτών, ώστε τα παιδιά να µην µετακινούνται διαρκώς από σπίτι σε σπίτι και 

από οικογένεια σε οικογένεια. Είναι σηµαντικό να θεσπιστούν πολιτικές µε επίκεντρο τη 

µετέπειτα µέριµνα, την προετοιµασία των παιδιών για αυτόνοµη διαβίωση, την είσοδο 

στην αγορά εργασίας ή τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους µετά την ενηλικίωση. Ο 

θεσµός της αναδοχής και της υιοθεσίας θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να υπάρχει θετική 

στάση απέναντι στην αποϊδρυµατοποίηση, καθώς έτσι διαφαίνεται ο έµπρακτος 

σεβασµός στα δικαιώµατα του παιδιού, αµβλύνεται το φαινόµενο του στιγµατισµού και 

αντιµετωπίζονται µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα οι ιατροκοινωνικές συνέπειες της 

παραποµπής ή/και της παράτασης της παραµονής των παιδιών µε οικογενειακά ή/και 

ιατρικά προβλήµατα σε υπηρεσίες κλειστής φροντίδας. Στόχος είναι η αποτροπή των 

γονέων από το να κάνουν χρήση των παραδοσιακών προγραµµάτων ιδρυµατικής 

περίθαλψης και η σταδιακή αντικατάσταση αυτών των υπηρεσιών µε εναλλακτικές 

µορφές φροντίδας στην οικογένεια και την κοινότητα. 

Γενικά στη χώρα µας η διαδικασία της υιοθεσίας είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα και 

επίπονη και για τους υποψηφίους θετούς γονείς, αλλά και για τα παιδιά που περιµένουν 

µε ανυποµονησία να βρεθούν στο οικογενειακό περιβάλλον που τόσο πολύ στερούνται 

µέσα σε ένα ίδρυµα. Απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες για την επίσπευση των 
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διαδικασιών για καλό κυρίως του υιοθετούµενου παιδιού αλλά και των άλλων µελών της 

υιοθεσίας. Ο Συνήγορος του Παιδιού είχε εκφράσει δηµοσίως και προς τη Βουλή τη θέση 

ότι η Ελλάδα καθυστέρησε πολύ να επικυρώσει και να εφαρµόσει τη «Σύµβαση για την 

Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία σχετικά µε τη ∆ιακρατική υιοθεσία». Η 

σύµβαση υπογράφηκε στη Χάγη το 1993 και κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή µε τον 

Ν. 3765/2009, ορίζοντας ως ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της την 1.1.2010. Στόχος 

των ρυθµίσεων είναι η έγκυρη αξιολόγηση και η υποστήριξη των ενδιαφεροµένων θετών 

γονέων, η προστασία των δικαιωµάτων των υιοθετούµενων παιδιών και η καταπολέµηση 

της παράνοµης εµπορίας βρεφών, που ευνοείται από την ανεξέλεγκτη εφαρµογή της 

ιδιωτικής υιοθεσίας στη χώρα µας. 

Πάντως έχει ιδιαίτερη σηµασία να συνειδητοποιήσει ολόκληρη η ελληνική 

κοινωνία και κάθε αρµόδιος φορέας το µέγεθος της αξίας της Κοινωνικής Προστασίας 

των Παιδιών και να γίνουν οι κατάλληλες προσπάθειες ώστε αυτή να αντιµετωπίζεται µε 

τη δέουσα σοβαρότητα. ∆εν είναι ευθύνη της πολιτείας µόνο η προάσπιση των 

δικαιωµάτων του Παιδιού αλλά όλων µας και όπως αποδεικνύεται τελικά, εν µέσω της 

οικονοµική κρίσης, που το κράτος πλέον όχι µόνο αδυνατεί να καλύψει τις βασικές 

ανάγκες των πολιτών του, αλλά µάλιστα δηµιουργεί νέες, αντί να µετριάζει τις παλιές, 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη πια, να συµβάλουµε όλοι όσο µπορούµε, ώστε να µη 

βλέπουµε τα παιδιά της χώρας µας να ζουν στην εξαθλίωση. Είναι µείζονος σηµασίας 

προτεραιότητα να προσπαθήσουµε να καταρρίψουµε το στερεότυπο, ότι για τα παιδιά 

που βρίσκονται σε κίνδυνο έχουν την ευθύνη οι γονείς τους που δεν κατάφεραν να 

αναπτυχθούν και τώρα βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας. Η ευθύνη ανήκει σε όλους 

µας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους 

υποστηρίζουν ότι η παιδική προστασία πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο κοινωνικής 

πολιτικής.  Και αυτό γιατί, προσφέροντας στα παιδιά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, 

πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής στήριξης και ένταξης, η 

πολιτεία προστατεύει τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και τη κοινωνία στο σύνολό της από τον 

φαύλο κύκλο του κοινωνικού αποκλεισµού. Σε µια εποχή σκληρού ανταγωνισµού και 

έντονης οικονοµικής κρίσης, η Ελλάδα δεν µπορεί να στερείται τη νέα γενιά της, το 

µέλλον αυτού του τόπου, γεµίζοντας παράλληλα τα ιδρύµατα µε απροστάτευτα παιδιά. 

Η αποτελεσµατική προστασία των παιδιών µειώνει τις πιθανότητες να 

µετατραπούν αυτά σε ενήλικες εξαρτώµενοι για όλη την υπόλοιπη ζωή τους από την 

κοινωνική πρόνοια ή ακόµη χειρότερα να οδηγηθούν στην παραβατικότητα.  

Μακροπρόθεσµα, µία τέτοια πολιτική επιλογή, παράλληλα µε τη µείωση του κοινωνικού 

κόστους, θα µείωνε και το οικονοµικό κόστος του προνοιακού συστήµατος.   

Πέραν τούτων, όµως, αν θέλουµε να θεωρούµε τον κόσµο µας πολιτισµένο και 

ότι στη χώρα µας υφίσταται οργανωµένο κοινωνικό κράτος που εξασφαλίζει ίσες 

ευκαιρίες σε όλα τα µέλη της κοινωνίας, όπως, άλλωστε ορίζει το Σύνταγµα, η Πολιτεία 

οφείλει να προωθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ενδεδειγµένους θεσµούς και 

πολιτικές πρόνοιας για την προστασία των παιδιών εκείνων που στάθηκαν λιγότερο 

τυχερά στη ζωή… 
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                                       ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ  

 

• www.astynomia.gr 

• www.unicef.gr 

• www.synigoros.gr 

• www.ecclesia.gr 

• www.ypakp.gr 

• www.nchr.gr 

• www.statistics.gr 

• www.hamogelo.gr 

• www.sos-villages.gr 

• www.ygeia-pronoia.gr 

• www.et.gr 

• www.agioritikovima.gr 

• www.enet.gr 

• www.tovima.gr 
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