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«Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές 

υιοθεσίες» 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

«Τι συμβαίνει σε ένα παιδί που υιοθετείται, τι είναι το τραύμα, τι επίδραση έχει στην ανάπτυξη, τι 

σημαίνει μεγαλώνω ένα μαύρο παιδί στην Ελλάδα, τι σημαίνει μεγαλώνω ένα μαύρο παιδί σε μια 

λευκή οικογένεια, πότε και πως μιλάω στο παιδί για την ιστορία του, ιδιωτικότητα της προσωπικής 

ιστορίας του παιδιού» 

Απόψεις Θετών γονέων, Έρευνα ΔΚΥ, 2021 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Πρόλογος 

 Χρηματοδότηση: Το πρόγραμμα με θέμα «Δυσκολίες, εμπόδια και πρακτικές 

στην υλοποίηση των διακρατικών υιοθεσιών στην Ελλάδα: οι απόψεις των 

κοινωνικών λειτουργών και των θετών γονέων. Μια επιστημονική μελέτη 

για τα έτη 2011-2019» υποβλήθηκε στην προκήρυξη του Active Citizens Fund, 

το  οποίο υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now και 

εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του. 

 Υλοποίηση:  Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία-

Ελληνικός Κλάδος (Δ.Κ.Υ.).  Ξεκίνησε το Μάρτιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί 

τον Αύγουστο του 2021. 

 Ομάδα υλοποίησης: Το πρόγραμμα υλοποιείται από στελέχη της Διεθνούς 

Κοινωνικής Υπηρεσίας (επαγγελματίες και εθελοντές) και εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

 

I. Εισαγωγή 

 Σκοπός και στόχοι: Το έργο αφορά τη διακρατική υιοθεσία και σε αυτό το στάδιο 

μας ενδιαφέρουν, κατά κύριο λόγο, οι διαδικασίες που υπάρχουν για την 

πραγματοποίηση μιας διακρατικής υιοθεσίας.. Η έρευνα αυτή είναι διερευνητική, 

έχει σκοπό αφενός να εντοπίσει δυσλειτουργίες στο επίπεδο των διαδικασιών της 

διακρατικής υιοθεσίας και αφετέρου να εντοπίσει θέματα που άπτονται της 

υιοθεσίας ως τρόπο παιδικής προστασίας. Σ΄ αυτό το δεύτερο τμήμα 

εμπλέκονται θετοί γονείς, υιοθετημένα παιδιά, κοινωνικοί φορείς, στάσεις και 

αντιλήψεις των εμπλεκομένων και οι όποιες ενδείξεις προκύψουν μπορούν να 

επισημάνουν την αρχή άλλων μελετών. 

     Συνέπεια αυτής της προσπάθειας θα είναι η εισήγηση προτάσεων προς τους 

αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση των διαδικασιών αφενός και για την 
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ενδυνάμωση και υποστήριξη των υποψηφίων θετών γονέων (Υ.Θ.Γ.), των θετών 

γονέων και των παιδιών που υιοθετούνται. 

 Ερευνώμενος πληθυσμός. Ο ερευνώμενος πληθυσμός είναι οι θετοί γονείς που 

έχουν την εμπειρία μιας διακρατικής υιοθεσίας και οι κοινωνικοί λειτουργοί των 

Περιφερειών και της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας που καλούνται να 

αξιολογήσουν τους υποψήφιους θετούς γονείς. 

 Επαγγελματίες: Για τις ανάγκες της έρευνας έπρεπε να δημιουργηθεί ένας 

κατάλογος με τους κοινωνικούς λειτουργούς (Κ.Λ.) που εργάζονται στις 

Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών και να εντοπιστούν όσοι από 

αυτούς αναλαμβάνουν διακρατικές υιοθεσίες.  

 Θετοί γονείς:  Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αρχείο των διακρατικών υιοθεσιών1, θα 

εντοπιστούν οι θετοί γονείς μέσω των υπηρεσιών που διενεργούν διακρατικές 

υιοθεσίες, όπως είναι οι Περιφέρειες της χώρας και η Διεθνής Κοινωνική 

Υπηρεσία.   

 Περιορισμοί Μελέτης: Επειδή δεν υπάρχει φορέας που να συγκεντρώνει τις 

διακρατικές υιοθεσίες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, δεν θα ήταν εύκολο 

να εντοπιστούν όλοι όσοι υιοθέτησαν παιδί από άλλη χώρα.  Για τον λόγο αυτό, 

εκτός από τους κοινωνικούς λειτουργούς των Περιφερειών και της Δ.Κ.Υ. ,θα 

γίνει επικοινωνία με φορείς που έχουν σχέση με υιοθετημένα άτομα όπως το 

Κέντρο Ερευνών «Ρίζες».  

 Επιπτώσεις πανδημίας: Ο εγκλεισμός, ο περιορισμός των μετακινήσεων, η κατ’ 

οίκον εργασία των επαγγελματιών ήταν παράγοντες που επηρέασαν τις με 

φυσική παρουσία επικοινωνίες που είχαν προγραμματιστεί καθώς και τη συλλογή 

των στοιχείων.  Οι ως άνω περιορισμοί υποχρέωσαν το μερικό ανασχεδιασμό 

του σχεδίου της έρευνας ώστε να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

 

II. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 Υιοθεσία: Θεωρείται μία μορφή παιδικής προστασίας και για τον λόγο αυτό ο 

κύριος στόχος είναι η εξασφάλιση του παιδιού και των συμφερόντων του. Η 

υιοθεσία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία διότι εμπλέκονται διάφορα άτομα (θετοί 
                                                
1 Έως το 2017 δεν υπήρχαν  στατιστικά στοιχεία που να αφορούν τις διακρατικές υιοθεσίες. 
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γονείς, βιολογικοί γονείς, παιδιά, επαγγελματίες) με διαφορετικά κίνητρα και 

ανάγκες, συντελείται δε σε διαφορετικές συνθήκες κοινωνικές, οικονομικές, 

νομικές, πολιτικές, πολιτισμικές. 

 Διαδικασία αξιολόγησης:  Η αξιολόγηση πρέπει να είναι ολιστική και αφορά όχι 

μόνο τους υποψήφιους  θετούς γονείς (ΥΘΓ) για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά 

τους, αλλά το παιδί και τους βιολογικούς γονείς για να διαπιστωθούν οι συνθήκες 

τους και εάν η υιοθεσία είναι η θεμιτή λύση για το παιδί.  Είναι αυτονόητο ότι στις 

διαδικασίες αυτές εμπλέκονται διάφοροι φορείς και επαγγελματίες, υπάρχουν 

νόμοι που καθορίζουν τις διαδικασίες και βέβαια η εφαρμογή τους εξαρτάται και 

από άλλους εξωτερικούς παράγοντες που δεν συνδέονται άμεσα με την υιοθεσία 

αυτή καθαυτή. Στην περίπτωση δε της διακρατικής υιοθεσίας, οι διαδικασίες που 

αφορούν τους βιολογικούς γονείς και το παιδί γίνονται σε μια άλλη χώρα όπου 

βέβαια επικρατούν διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικό νομικό πλαίσιο. Οι 

ΥΘΓ πρέπει να είναι προετοιμασμένοι τόσο για το νομικό πλαίσιο όσο και για τις 

κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. 

 Νομικό πλαίσιο     Με τον όρο υιοθεσία  νοείται πρωτίστως  η νομική πράξη  με 

την οποία δημιουργείται τεχνητός συγγενικός δεσμός  μεταξύ υιοθετούντος  και 

υιοθετουμένου.  Με τον ίδιο όρο υποδηλώνεται  και η   έννομη σχέση  μεταξύ των 

ανωτέρω. Υιοθεσία δηλαδή  είναι ένας θεσμός  με δραστικά και μόνιμα 

αποτελέσματα  αφού μέσω αυτής ιδρύεται συγγενικός  δεσμός  και το θετό τέκνο   

αποκτά θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο  ως προς όλα  τα ζητήματα  τόσο έναντι 

των θετών  γονέων  του όσο και έναντι των συγγενών τους . Έτσι εξομοιώνεται 

ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  του  με τα βιολογικά τέκνα .   

Η υιοθεσία  ανηλίκων και ενηλίκων ρυθμιζόταν αρχικά  από τις διατάξεις των  

άρθρων  1568 έως 1588 ΑΚ , προσανατολισμένες  στην υιοθεσία ενηλίκων . Στη 

συνέχεια με το ΝΔ  4532/1966 και κυρίως το  ΝΔ   610/1970  εισήχθησαν 

διατάξεις  ρυθμιστικές για την υιοθεσία ανηλίκων, οι οποίες όμως περιορίζονταν 

στις προϋποθέσεις της  χωρίς να καταλαμβάνουν τα αποτελέσματα της .  Με το 

ΠΔ   226/1999   ορίστηκαν οι υπηρεσίες και οργανώσεις  που έχουν την 

αρμοδιότητα για διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και  η διαδικασία  

προπαρασκευής και πραγματοποίησης των υιοθεσιών .    
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  Με το νόμο  3765/2009  κυρώθηκε   από την Ελλάδα , με σημαντική 

καθυστέρηση,  η Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών και τη συνεργασία 

σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία  που υπογράφτηκε στη Χάγη στις 29/5/1993 

που αποτελεί  τη βασική νομική πυξίδα για τις διακρατικές υιοθεσίες .  

       Στη συνέχεια,  με το  Ν. 4538/2018  (άρθρο 20)   συστάθηκε Εθνικό 

Συμβούλιο  Αναδοχής και Υιοθεσίας  καθώς και Εθνικό Μητρώο  Υποψηφίων 

Θετών Γονέων  που τηρείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  

στο οποίο εγγράφονται  όλοι οι υποψήφιοι θετοί γονείς από τον εκάστοτε  φορέα 

εποπτείας   μετά  την ολοκλήρωση του πρώτου  σταδίου της κοινωνικής  έρευνας  

και των κοινωνικών προγραμμάτων .  

     Επιπλέον  με το άρθρο  5 του ανωτέρω νόμου έχει συσταθεί  Εθνικό Μητρώο 

Ανηλίκων ( το οποίο επίσης τηρείται  στο  ΕΚΚΑ) στο οποίο καταγράφονται  όλοι 

οι ανήλικοι που τοποθετούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου   ή πρόκειται  να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα 

με δικαστική απόφαση,  σύμβαση ή στο πλαίσιο σωφρονιστικής  αναδοχής ή να 

υιοθετηθούν .  

     Παράλληλα,  κάθε μονάδα παιδικής  προστασίας   και φροντίδας  πρέπει να 

τηρεί Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων  προς ενημέρωση του προαναφερθέντος Εθνικού 

Μητρώου Ανηλίκου .   Αντίστοιχα   και οι φορείς εποπτείας  θα πρέπει να τηρούν 

ειδικά μητρώα  υποψήφιων θετών γονέων  από τα οποία θα τροφοδοτούν  το 

αντίστοιχο  Εθνικό Μητρώο μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης των 

υποψηφίων θετών γονέων .  

 

 Στατιστικά δεδομένα: Εθνικά 

 Η Ελλάδα στα μέσα του προηγούμενου αιώνα ήταν χώρα αποστολής παιδιών για 

υιοθεσία σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής.  Ενώ στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει 

έρευνες για τις διακρατικές υιοθεσίες και τα ενήλικα υιοθετημένα άτομα, υπάρχουν ξένες 

πηγές που αναφέρονται στα ελληνόπουλα που υιοθετήθηκαν στο εξωτερικό.  Προς το 

τέλος του 20ου αιώνα αντιστράφηκαν οι όροι και η Ελλάδα από χώρα αποστολής έγινε 

χώρα υποδοχής παιδιών προερχόμενα από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της 
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ανατολικής Ευρώπης, ενώ σήμερα οι διακρατικές υιοθεσίες αφορούν παιδιά 

προερχόμενα κυρίως από αφρικανικές και ασιατικές χώρες.    

 Η Στατιστική Υπηρεσία διαθέτει πληροφορίες για τις υιοθεσίες, αλλά οι 

πληροφορίες σχετικά με τις διακρατικές υιοθεσίες είναι πάρα πολύ πρόσφατες.  Μόνο 

από το 2018 και μετά υπάρχουν στοιχεία για διακρατικές υιοθεσίες και εκείνες είναι 

ελλιπείς  γιατί αναφέρονται μόνο οι υιοθεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την 

Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία και δεν περιλαμβάνουν τις υιοθεσίες που 

πραγματοποιούνται από τις Περιφέρειες.2  Έτσι για το έτος 2018 αναφέρονται 30 

υιοθεσίες διακρατικές3 και για το 2019  αναφέρονται 84. 

 Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου ζητήσαμε πληροφορίες από την Κεντρική 

Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών (ΚΑΔΥ) στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των διακρατικών 

υιοθεσιών.  Σύμφωνα με το έγγραφο με αριθ. πρωτ. ΓΠ Δ 11 37012/1633 /2020 και 

ημερομηνία 28/01/2021 ο αριθμός των διακρατικών και διεθνών υιοθεσιών που έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 2011-2019 είναι συνολικά 183, ειδικότερα δε για το 2018  

αναφέρονται 42 διακρατικές υιοθεσίες και για το 2019 μόνον 14. 

 Από την παράθεση των ως άνω στοιχείων προκύπτει η ανάγκη για συνεργασία 

μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών ώστε τα στοιχεία να περιλαμβάνουν το σύνολο και να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

 

Στατιστικά δεδομένα: Ευρωπαϊκά 

  https://www.iss-ssi.org/images/editorial-monthly-

review/Editorials_eng/2020/Edito_247December_2020.pdf 

 Το κείμενο αυτό έχει ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τις διακρατικές 

υιοθεσίες διαχρονικά (από 2012), τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες υποδοχής 

καθώς και τις χώρες αποστολής ανά  την υφήλιο. 

                                                
2 Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας προέρχονται από το ΕΚΚΑ και μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο 
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE33 
3 Υποσημείωση που συνοδεύει τον σχετικό πίνακα «Πρόκειται για τις διακρατικές τεκνοθεσίες που υπάγονται στη 

σχετική σύμβαση της Χάγης. Μέχρι το 2017 τα στοιχεία των διακρατικών τεκνοθεσιών συμπεριλαμβάνονταv στην 

γεωγραφική κατανομή. Από το 2018 τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται ξεχωριστά». 
4 Υποσημείωση που συνοδεύει τον σχετικό πίνακα «Πρόκειται για τις διακρατικές τεκνοθεσίες που υπάγονται στη 

σχετική σύμβαση της Χάγης» 

https://www.iss-ssi.org/images/editorial-monthly-review/Editorials_eng/2020/Edito_247December_2020.pdf
https://www.iss-ssi.org/images/editorial-monthly-review/Editorials_eng/2020/Edito_247December_2020.pdf
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Ένα γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει γενικότερη μείωση του αριθμού των 

διακρατικών υιοθεσιών και κριτική για το κατά πόσο τηρούνται τα όσα προβλέπονται για 

τα δικαιώματα των προς υιοθεσία παιδιών. 

 

III. Σχεδιασμός Μελέτης 

  Ερευνώμενος πληθυσμός:  Οι ομάδες που μας ενδιαφέρουν είναι οι θετοί γονείς 

που έχουν υιοθετήσει μεταξύ των ετών 2011 και 2019 και οι επαγγελματίες 

κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν εμπλακεί στην αξιολόγηση υποψηφίων θετών 

γονέων .         

    Για τους γονείς θα χρησιμοποιηθούν τα αρχεία της Δ.Κ.Υ. και των 

Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών. 

  Για τους επαγγελματίες θα ετοιμαστεί κατάσταση με τα στοιχεία 

 επικοινωνίας των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας στις 13 Περιφέρειες και τις 

 72 Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας.  

 Γεωγραφική κατανομή: Η μελέτη αφορά όλη την Επικράτεια 

 Τομείς έρευνας:  Η έρευνα περιλαμβάνει όλους τους τομείς των διαδικασιών που 

αφορούν τις διακρατικές υιοθεσίες, ήτοι αξιολόγηση των υποψηφίων θετών 

γονέων, εξεύρεση παιδιού, νομική κατοχύρωση, περίοδο προσαρμογής και 

εξέλιξη.   

 Μέθοδοι συλλογής στοιχείων: Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι 

συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια. Σκοπός των συνεντεύξεων, με 

επιλεγμένους θετούς γονείς και επαγγελματίες, είναι να εντοπιστούν και να 

συγκεκριμενοποιηθούν τα θέματα διερεύνησης και να  ετοιμαστούν τα αντίστοιχα 

ερωτηματολόγια.   

   Τα ερωτηματολόγια των επαγγελματιών και θετών γονέων θα περιέχουν 

 κλειστές ερωτήσεις που θα μας δώσουν στοιχεία ποσοτικά, αλλά και 

 ανοικτές ερωτήσεις κατάλληλες για ποιοτική ανάλυση.  Για την ανάλυση των 

 δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν  τα κατάλληλα εργαλεία. 

Δυσκολίες κατά την υλοποίηση:  Είχαμε προβλέψει για το πώς θα αντιμετωπιστούν 

προβλήματα που συνδέονται με την έρευνα και την εξεύρεση των ερωτωμένων, αλλά η 
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πανδημία ήταν αυτή που δημιούργησε προβλήματα λόγω των περιορισμών που 

τέθηκαν στις μετακινήσεις και στις επικοινωνίες με φυσική παρουσία.  Συνεπώς, δεν 

έγιναν συνεντεύξεις ούτε με επαγγελματίες ούτε με θετούς γονείς, παρά μόνο 

τηλεφωνικές επικοινωνίες και το δοκιμαστικό ερωτηματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά. 

 Κατά την κατασκευή του τελικού ερωτηματολογίου λήφθηκαν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για να γίνουν σεβαστά τα προσωπικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο συνοδεύονταν από βεβαίωση 

συγκατάθεσης. 

 

IV. Παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων 

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  

1. Δημογραφικά στοιχεία επαγγελματιών 

 Στην έρευνά μας ανταποκρίθηκαν 22 κοινωνικοί λειτουργοί  (Κ.Λ.), το 1/3 αυτών 

που εργάζονται στις Περιφέρειες.   Εξ αυτών οι 20 (90,09%) ήταν γυναίκες και 2 (9,90%) 

άνδρες.  Όσον αφορά την ηλικία το 72,72% (16) είναι άτομα  ηλικίας 41-60 ετών και το 

ίδιο ποσοστό (72,72%) είναι απόφοιτοι Σχολών Κοινωνικής Εργασίας και μόνο το 

27,28% έχει κάποια επιπλέον εκπαίδευση.  Έγγαμοι είναι το 86,36%. 

  Το Γράφημα 1 δίνει την εικόνα του αριθμού κοινωνικών λειτουργών και τα έτη 

εργασίας τους, ενώ στο επόμενο Γράφημα 2 έχουμε τον καταμερισμό των Κ.Λ. κατά 

Περιφέρεια.  

 

Γράφημα1:  Έτη εργασίας επαγγελματιών 
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Από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι αναφερόμενες 

στο γράφημα.  

 

Γράφημα 2:  Επαγγελματίες που απάντησαν ανά Περιφέρεια 

 

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του συνόλου των Κ.Λ. που εργάζονται στην Υπηρεσία 

και αυτών που ασχολούνται με τις υιοθεσίες σε πάρα πολύ υψηλή συνάφεια. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι από το σύνολο των επαγγελματιών που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα σχεδόν όλοι (εκτός από μια Υπηρεσία) ασχολούνται με τις υιοθεσίες. 

Συγκεκριμένα, 9,09% (2) κοινωνικοί λειτουργοί έχουν αναλάβει 1-10 υιοθεσίες, 18,18% 

(4) κοινωνικοί λειτουργοί έχουν αναλάβει 11-20 υιοθεσίες, 13,63% (3) κοινωνικοί 

λειτουργοί έχουν αναλάβει 21-30, 13,63% (3) κοινωνικοί λειτουργοί έχουν αναλάβει 31-
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40 υιοθεσίες και 45,45% (10) κοινωνικοί λειτουργοί έχουν αναλάβει περισσότερες από 

40 υιοθεσίες.  

 Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) στην οποία ανήκει η υπηρεσία εργασίας των 

επαγγελματιών συσχετίζεται με τον αριθμό των υιοθεσιών που αναλαμβάνουν. Η 

συσχέτιση είναι θετική με ισχυρό βαθμό συνάφειας. Ωστόσο η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων ανά ΠΕ δεν δείχνει διαφορές πολύ σημαντικές στο ποσοστό των 

υιοθεσιών. Παρότι υπηρεσίες με μεγάλη εκπροσώπηση επαγγελματιών στο σύνολο των 

επαγγελματιών, όπως ΠΕ Αττικής και Πελοποννήσου, αναλαμβάνουν περισσότερες 

υιοθεσίες, ωστόσο αναλογικά και ποσοστιαία δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες 

διαφοροποιήσεις στον αριθμό των υιοθεσιών συγκριτικά με ΠΕ με μικρότερο αριθμό 

συμμετεχόντων στο σύνολο των επαγγελματιών.  

 Από το παραπάνω σύνολο 81,81% (18) κοινωνικοί λειτουργοί έχουν αναλάβει 1-

10 διακρατικές υιοθεσίες, 4,54% (1) κοινωνικός λειτουργός 21-30, 4,54% (1) κοινωνικός 

λειτουργός 31-40 και 9,09% (2) κοινωνικοί λειτουργοί περισσότερες από 40. Είναι πολύ 

σημαντικό ότι περίπου οι μισοί επαγγελματίες έχουν αναλάβει περισσότερες από 40 

υιοθεσίες στην καριέρα τους. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία (81,81%, οι 18 στους 

22) έχουν αναλάβει μόλις 1-10 διακρατικές υιοθεσίες. Η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ 

των επαγγελματιών που υπάρχουν στην υπηρεσία και των διακρατικών υιοθεσιών είναι 

θετική και μεσαίας συνάφειας. Η περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι δεν 

ασχολούνται όλοι οι επαγγελματίες με τις διακρατικές υιοθεσίες.  

 Υπάρχει επίσης, συσχέτιση μεταξύ των χρόνων εργασίας των επαγγελματιών με 

τον αριθμό των διακρατικών υιοθεσιών που έχουν διεκπεραιώσει. Η συσχέτιση είναι 

θετική γεγονός που σημαίνει ότι τα χρόνια εργασίας επηρεάζουν αυξητικά τον αριθμό 

των διακρατικών υιοθεσιών. Ο βαθμός συνάφειας των δύο μεταβλητών είναι υψηλός 

γεγονός που σημαίνει ότι όσο περισσότερα είναι τα χρόνια εργασίας του επαγγελματία, 

δηλαδή η εμπειρία και η εξοικείωση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των υιοθεσιών 

που έχει αναλάβει.   

 Η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ υπηρεσίας και διακρατικών υιοθεσιών είναι 

θετική με ισχυρή συνάφεια μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις υπηρεσίες 

των μικρότερων ΠΕ οι διακρατικές υιοθεσίες αφορούν το μικρότερο ποσοστό των 

υιοθεσιών (εθνικές και διακρατικές) που διεκπεραιώνονται, ενώ στις υπηρεσίες των 
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μεγάλων ΠΕ οι διακρατικές υιοθεσίες αποτελούν μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο των 

υιοθεσιών που αναλαμβάνουν.    

 Στην ερώτηση πόσοι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται στην Υπηρεσία το 72,27% 

(17) απάντησαν ότι εργάζονται 1-2 άτομα στην Κοινωνική Υπηρεσία, 9,09% (2) ότι 

εργάζονται 3-5 άτομα και 13,63% (3) ότι εργάζονται 6-10 άτομα. Από τη σχετική 

ερώτηση προκύπτει ότι όλοι οι ΚΛ αναλαμβάνουν διακρατικές υιοθεσίες με εξαίρεση την 

Υπηρεσία όπου υπάρχουν 6-10 κοινωνικοί λειτουργοί και με τις διακρατικές υιοθεσίες 

ασχολούνται μόνον οι 3-5. 

 

2. Εκπαίδευση-εξειδίκευση στις υιοθεσίες 

 Γνωρίζοντας ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δεν υπάρχουν 

μεταπτυχιακές σπουδές για την υιοθεσία και οι πιο συναφείς είναι αυτές της παιδικής 

προστασίας, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς ενημερώνεται ο επαγγελματίας για 

θέματα διακρατικών υιοθεσιών.  Στην ερώτηση ποιες είναι οι πηγές ενημέρωσης 

(πολλαπλής επιλογής) με σειρά προτεραιότητας οι απαντήσεις είναι: 

 Βιβλία/άρθρα (45,45%) 

 Σεμινάρια/ημερίδες/συνέδρια (36,36%) 

 Εμπειρία (18,18%)  

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο, μετεκπαίδευση, 

νομοθεσία 

 Πιστοποίηση στο any net, συνεργασία με Υπηρεσίες/Φορείς/Προξενεία (από 

4,54% 

 Η επιστημονική ενημέρωση είναι αποτέλεσμα προσωπικής προσπάθειας και 

επιτυγχάνεται στην πλειοψηφία μέσω μελέτης βιβλίων και επιστημονικών άρθρων 

(45,7%), συμμετοχής σε ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια (41,3%) και σε πολύ 

μικρότερο ποσοστό σε συμμετοχή σε ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης (8,7%). Υπάρχει συμμεταβολή μεταξύ του βαθμού 

ενημέρωσης των επαγγελματιών και των πηγών ενημέρωσης που χρησιμοποιούν, η 

οποία είναι θετική και ισχυρή. Η πλειοψηφία  (3/4) των επαγγελματιών δηλώνει σε πολύ 

μεγάλα ποσοστά απόλυτα (22,7%) και πολύ (50%) ότι είναι ενημερωμένοι σε θέματα 

υιοθεσίας, ενώ οι υπόλοιποι μέτρια έως λίγο. Μέσω των απαντήσεων γίνεται σαφές 
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ότι ο επαγγελματίας στην προσπάθειά του να είναι ενήμερος παρακολουθεί τις 

δημοσιεύσεις στον τομέα του, είναι παρών και συμμετέχει σε επιμορφωτικές 

εκδηλώσεις.  

 Οι τομείς στους οποίους οι Κ.Λ. ανέφεραν ότι έχουν ανάγκη περισσότερης 

ενημέρωσης είναι: 

  

 

Γράφημα 3: Τομείς περισσότερης ενημέρωσης 

 

 Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην χώρα που στέλλεται το αίτημα για υιοθεσία 

παιδιού εμπλέκονται πολλές Υπηρεσίες. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα ο υποψήφιος θετός 

γονέας απευθύνεται δημόσια νοσοκομεία, δημοτολόγια/ΚΕΠ, ΔΥΟ, Αστυνομικά 

Τμήματα και ότι άλλο επιπλέον ζητά η χώρα προέλευσης του παιδιού. Μόλις αυτά 

συγκεντρωθούν, ο φάκελος στέλνεται μαζί με την αξιολόγηση του Κ.Λ. στη χώρα που 

έχουν επιλέξει οι γονείς. Εκεί, αναλόγως της χώρας, ο φάκελος στέλλεται είτε στην 

Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών (ΚΑΔΥ) για χώρες που έχουν κυρώσει τη 

σύμβαση της Χάγης είτε σε δικηγορικό γραφείο ή πιστοποιημένο από το κράτος 

οργανισμό που αναλαμβάνει τις περαιτέρω διαδικασίες.  
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 Το  follow up (συνάντηση μεταπαρακολούθησης) γίνεται βάσει του νόμου της 

χώρας καταγωγής του παιδιού. Δηλαδή, ο Κ.Λ. πραγματοποιεί μια κατ’ οίκον επίσκεψη 

στους θετούς γονείς για να ενημερώσει τη χώρα προέλευσης του παιδιού για τις 

συνθήκες διαβίωσης στο νέο οικογενειακό του περιβάλλον. Για παράδειγμα, η 

Βουλγαρία (εντός Χάγης) ζητά ανά εξάμηνο μια έκθεση μεταπαρακολούθησης για τα 

δύο (2) πρώτα χρόνια μετά την υιοθεσία, ενώ η Ουγκάντα (εκτός Χάγης) ζητά μια ετήσια 

έκθεση μεταπαρακολούθησης για τα πρώτα τρία (3) χρόνια.     

 Η αξιολόγηση των ΥΘΓ γίνεται με την συγκέντρωση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και την έκθεση του κοινωνικού λειτουργού, η οποία περιλαμβάνει μια 

σειρά συναντήσεων και επισκέψεων κατ’ οίκον. Στις συναντήσεις ο Κ.Λ. μαθαίνει για τον 

ΥΘΓ· την ζωή, την οικογένεια, τις σπουδές, την εργασία, τις σχέσεις, κίνητρα υιοθεσίας 

κ.ά. Στην ουσία ο επαγγελματίας έχει την ευθύνη να πάρει όσες περισσότερες 

πληροφορίες μπορεί για να τον υποψήφιο να εκτιμήσει τις συνθήκες του, να τον 

περιγράψει με όση ακρίβεια μπορεί, να στοιχειοθετήσει για ποιους λόγους κρίνει 

κάποιον κατάλληλο ή όχι για να υιοθετήσει. Εάν αξιολογήσει τον ΥΘΓ θετικά, θα 

μεταδώσει την εικόνα του στους αρμόδιους που θα προσπαθήσουν να ταιριάξουν ένα 

παιδί με αυτόν. Εάν πάλι αξιολογήσει αρνητικά, θα συνεργαστεί με τον ΥΘΓ για να 

καταλάβει τους λόγους απόρριψης και να τον παραπέμψει σε βοήθεια, εφόσον 

χρειάζεται.   

 Ένας άλλος παράγοντας που προστέθηκε τα τελευταία χρόνια και επηρεάζει τον 

τρόπο εργασίας του επαγγελματία είναι η διαδικασία προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. Στην ερώτηση αν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για τις διαδικασίες 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών 

στους  εμπλεκόμενους σε διακρατικές υιοθεσίες  (υποψήφιοι θετοί γονείς, τέκνα, φυσική 

οικογένεια) ,η πλειοψηφία (81,8%) των ερωτωμένων απάντησε θετικά ενώ το 18,2% 

απάντησε αρνητικά. Το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό.  

 

3. Κοινωνικός λειτουργός και χώρα καταγωγής του παιδιού 

 Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η νομοθεσία για τις διακρατικές υιοθεσίες. Οι 

γνώσεις που έχει ο επαγγελματίας για τη νομοθεσία σχετίζονται απόλυτα με τις πηγές 

ενημέρωσής του, όπως θα δούμε και στην επόμενη ερώτηση.  
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 Το στάδιο ενημέρωσης των ΥΘΓ σχετίζεται επίσης απόλυτα με τις πηγές 

ενημέρωσης των επαγγελματιών και την προσωπική συμμετοχή του επαγγελματία. Εδώ 

είναι σημαντικές τόσο οι πληροφορίες που γνωρίζει και μεταδίδει στους γονείς όσο και η 

ικανότητά του στην συμβουλευτική.  Σε αυτή την ενότητα ερευνάται ο βαθμός 

ευκολίας/δυσκολίας στην πρόσβαση που έχει ο επαγγελματίας για πληροφορίες που 

σχετίζονται με τις χώρες όπου στέλνεται ο φάκελος της υιοθεσίας, δηλαδή οι χώρες 

προέλευσης του παιδιού. Η κυριότερη πηγή πληροφοριών είναι η Κεντρική Αρχή 

Διακρατικών Υιοθεσιών (ΚΑΔΥ). Ακολουθεί το διαδίκτυο, οι συνάδελφοι, το εγχειρίδιο 

της Υπηρεσίας, οι ίδιοι οι θετοί γονείς και τέλος η νομοθεσία της χώρας. 

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των πηγών ενημέρωσης για την διαδικασία υιοθεσίας 

που ακολουθεί η εκάστοτε χώρα και της επάρκειάς τους, η οποία είναι θετική και 

ισχυρή. Από την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων ωστόσο φαίνεται ότι 

περισσότερο από το 1/3 των επαγγελματιών αξιολογεί ως μη επαρκείς τις πηγές 

ενημέρωσης τις σχετικές με την διαδικασία υιοθεσίας που ακολουθεί η εκάστοτε χώρα. 

Οι δε πηγές ενημέρωσης είναι για όλους τους επαγγελματίες η Κεντρική Αρχή 

Διακρατικών Υιοθεσιών, ακολουθούμενη από τις συμβουλές-εμπειρία των συναδέλφων, 

τις πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ενώ στην προτελευταία θέση βρίσκεται 

το εγχειρίδιο της Υπηρεσίας. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι μάλλον υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης όσον αφορά την επάρκεια των πηγών ενημέρωσης, γεγονός που θα 

βοηθήσει τους επαγγελματίες στην δουλειά τους, πέραν της ασκούμενης συναδελφικής 

βοήθειας που υπάρχει και ασκείται σε μεγάλο βαθμό.  
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                              Γράφημα 4: Πηγές Ενημέρωσης 

  

 Σε ερώτηση αν οι επαγγελματίες θεωρούν επαρκείς τις παραπάνω πηγές 

πληροφόρησης το 59,09% απάντησε ότι ναι, τις θεωρεί επαρκείς. Το 36,6% απάντησε 

αρνητικά, ότι δεν τις θεωρεί επαρκείς και το 4,31% δεν απάντησε στην ερώτηση. Η 

συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των χωρών εντός Χάγης και των πηγών ενημέρωσης 

για την διαδικασία που ακολουθείται στην κάθε χώρα εμφανίζεται αρκετά ισχυρή. Στην 

πλειοψηφία της αναφέρεται στις χώρες Βουλγαρία και Ρουμανία για τις οποίες φαίνεται 

να υπάρχουν αρκετές πληροφορίες τόσο από την ΚΑΔΥ όσο και από την εμπειρία 

συναδέλφων. Σημαντική πηγή  ενημέρωσης αποτελεί και το διαδίκτυο.  

  Το 1/3 των επαγγελματιών αναφέρουν ότι εντοπίζουν την απόκλιση ‘στην 

οργάνωση μεταξύ των Υπηρεσιών της Ελλάδας με τις Υπηρεσίες στην χώρα του 

εξωτερικού και στην ελλιπή ενημέρωση που παρέχεται’.  

 Στην ερώτηση αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των ενημερωτικών πληροφοριών για 

τη χώρα προέλευσης σε σχέση με τις πρακτικές διαδικασίες που ακολουθούνται, όπως 

διαπιστώνονται από την επικοινωνία με τους υποψήφιους θετούς γονείς, το 72,02% 

απάντησε πως δεν υπάρχει απόκλιση, το 18,8% πως υπάρχει απόκλιση και το 9,09% 

δεν απάντησε. Εκείνοι που απάντησαν ότι υπάρχει απόκλιση την αποδίδουν στην 

γραφειοκρατία και στην διαφορετική νομοθεσία.  
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4. Ενημέρωση για Διακρατική Υιοθεσία  

 Στην ερώτηση πώς μπορεί ένας ενδιαφερόμενος να μάθει από την Υπηρεσία 

που εργάζεται ο κοινωνικός λειτουργός για τις διαδικασίες διεξαγωγής των υιοθεσιών 

(πολλαπλής επιλογής) οι απαντήσεις κατά προτεραιότητα ήταν: 

 Ραντεβού με τον κοινωνικό λειτουργό της Υπηρεσίας (45,45%) 

 Διαδίκτυο (36,36%) 

 Ημερίδες/ομιλίες/συνέδρια (22,72%) 

 Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (18,18%) 

 Άρθρα/τύπος και τηλεφωνικές επικοινωνίες προς στην Υπηρεσία (13,63%) 

 Από τις απαντήσεις γίνεται αντιληπτό ότι οι ΥΘΓ επιλέγουν πρωτίστως την 

προσωπική επαφή με τον επαγγελματία. Δεύτερο, έρχεται το διαδίκτυο, ακολουθούν οι 

ημερίδες/ομιλίες/συνέδρια, η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και, τέλος, τα άρθρα/τύπος και 

οι τηλεφωνικές επικοινωνίες προς στην Υπηρεσία.  

 Οι διακρατικές υιοθεσίες γίνονται με χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της 

Χάγης (για συντομία «εντός Χάγης») και εκείνες που δεν έχουν κυρώσει «εκτός 

Χάγης»). Όταν μιλάμε για διακρατικές υιοθεσίες είναι σημαντικό να χωρίσουμε τις 

χώρες. Οι πρώτες, αν και διαφοροποιούνται μεταξύ τους σε κάποια σημεία, έχουν μια 

πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ οι δεύτερες έχουν δικούς τους κανόνες που ορίζουν 

την διαδικασία και στην πορεία ενδέχεται κάποια βήματα να τροποποιηθούν. 
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Γράφημα 5: Αιτήματα για υιοθεσία από χώρες «εντός Χάγης» 

 

 

Γράφημα 6: Αιτήματα για υιοθεσία από χώρες «εκτός Χάγης» 

 

 Στα γραφήματα απεικονίζονται οι χώρες από τις οποίες οι ΥΘΓ έχουν αιτηθεί να 

υιοθετήσουν. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι περισσότερες είναι οι χώρες που έχουν υπογράψει 
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τη σύμβαση της Χάγης. To 50% απάντησε ότι οι διακρατικές υιοθεσίες 

πραγματοποιούνται με χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης, το 31,81% 

απάντησε και στις δύο,  το 9,09% με χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της 

Χάγης, ενώ το 9,09% δεν απάντησε. Οι απαντήσεις επισημαίνουν ότι προτιμώνται οι 

χώρες εντός Χάγης λόγω των πάγιων διαδικασιών που ακολουθούν, αλλά για μεγάλο 

μέρος των αιτούντων η χώρα καταγωγής του παιδιού δεν αποτελεί κριτήριο σχετικά με 

την τελική τους απόφαση.. 

 Η συσχέτιση μεταξύ ενημέρωσης για τις διαδικασίες της υιοθεσίας και των 

χωρών με τις οποίες διενεργούνται διακρατικές υιοθεσίες είναι θετική και πολύ υψηλή. 

Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι η συσχέτιση αυτή αφορά στην 

πλειοψηφία τους τις χώρες εντός Χάγης κατά το ήμισυ, και σε αρκετά μικρότερο 

ποσοστό τις χώρες εκτός Χάγης (9,1%).  

 

5. Το στάδιο της αξιολόγησης των υποψηφίων θετών γονέων 

 Βάσει νόμου ο Κ.Λ. έχει στη διάθεσή του έξι (6) μήνες για να γνωρίσει και να 

αξιολογήσει το άτομο/ζευγάρι που επιθυμεί να υιοθετήσει. Ωστόσο, η αξιολόγηση δεν 

είναι το μοναδικό αντικείμενό του. Παράλληλα με την αξιολόγηση ο Κ.Λ. έχει να χειριστεί 

τις τρέχουσες περιπτώσεις του, τις εισαγγελικές παραγγελίες για κατ’ οίκον έρευνα, 

κοινωνικό-προνοιακά επιδόματα, εργασία με ομάδες και κοινότητα, κ.ά.  

 Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελείται από μια σειρά συναντήσεων τόσο 

στην Υπηρεσία του Κ.Λ. όσο και στην μόνιμη κατοικία του ΥΘΓ.  Σύμφωνα με τον νόμο,  

η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται να διαρκεί 6 μήνες,  αλλά χρειάζεται να δοθεί 

πολύ περισσότερος χρόνος και σε άλλα στάδια της υιοθεσίας. Αναλυτικότερα, πριν την 

αξιολόγηση γίνονται όσες ενημερωτικές συναντήσεις χρειαστούν για να δοθεί χρόνος 

στον ΥΘΓ για να πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να συζητήσει με τον 

επαγγελματία τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του.  Παράλληλα ή όταν 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, έπεται η συγγραφή της κοινωνικής έκθεσης και τέλος, μετά 

την αποστολή του φακέλου, η συνεργασία με τον ΥΘΓ για συμβουλευτική και άλλα 

ζητήματα που τον απασχολούν.  
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Γράφημα 7: Βαθμός ευκολίας/δυσκολίας ολοκλήρωσης της αξιολόγησης εντός 6 μηνών  

 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών απάντησε ότι δεν είναι εύκολη η 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός του εξαμήνου. ¨Όπως είναι εμφανές στο Γράφημα 

6, οι περισσότεροι κρίνουν ότι ο χρόνος δεν είναι επαρκής για να αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα του ΥΘΓ. Εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως ο αριθμός 

των Κ.Λ. στην Υπηρεσία, η γεωγραφική θέση της Υπηρεσίας και πόσοι Κ.Λ. είναι 

αρμόδιοι για περισσότερες από μια ΠΕ λόγω έλλειψης προσωπικού.  

 Ο χώρος που πραγματοποιούνται οι συναντήσεις για την αξιολόγηση είναι τα 

γραφεία της Υπηρεσίας και η κατοικία των ΥΘΓ.  Οι επαγγελματίες χρειάζεται να 

μετακινούνται εκτός των ορίων της περιοχής τους για να αξιολογούν τους ΥΘΓ. Το 

27,27% μετακινείται αρκετές φορές, το 13,3 λίγες φορές, το 4,54 πολλές φορές και το 

10% συνεχώς. Είναι σαφές  ότι οι επαγγελματίες που χρειάζεται να μετακινούνται είναι 

αρμόδιοι για περισσότερες από μια ΠΕ λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτό το ποσοστό 

ταυτίζεται με τις απαντήσεις που θεωρούν ότι δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία της αξιολόγησης εντός της νομοθετημένης περιόδου (6 μήνες). 

 Η νομοθεσία δεν προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων του Κ.Λ. με τον 

ΥΘΓ. Ο επαγγελματίας κρίνει σε πόσες συναντήσεις θα έχει μια ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση. Το 27,3% κρίνει απαραίτητες 10 συναντήσεις, το 22,7% κρίνει απαραίτητες 

8 συναντήσεις. Το ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι ότι 9,1% απάντησε ότι 5 

συναντήσεις επαρκούν, 9,1% απάντησε ότι 6 συναντήσεις επαρκούν, 9,1% απάντησε 
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ότι 7 συναντήσεις επαρκούν, 9,1% απάντησε ότι 12 συναντήσεις επαρκούν και άλλο 

9,1% απάντησε ότι 15 συναντήσεις επαρκούν. Ενώ, ένα 4,5% απάντησε ότι 4 

συναντήσεις είναι αρκετές.  Η τόσο μεγάλη απόκλιση εντοπίζεται και στην χρονική 

διάρκεια της συνάντησης. Πολλοί Κ.Λ. αναφέρουν ότι μια συνάντηση μπορεί να 

διαρκέσει ακόμα και 4 ώρες που ισοδυναμούν με 4 συνεντεύξεις.  Βέβαια, πρέπει να 

αναφερθεί εδώ ότι το περιεχόμενο της συνέντευξης είναι το κατ’ εξοχή σημαντικό 

στοιχείο. 

 Η νομοθεσία για τις διακρατικές υιοθεσίες ορίζει ότι ο ΥΘΓ θα πρέπει να είναι έως 

60 ετών, σωματικά και ψυχικά υγιής και με μηδενικό ποινικό μητρώο. Σε συνδυασμό με 

την αξιολόγηση του Κ.Λ. είναι καθοριστικά στοιχεία για το αν επιτρέπεται κάποιος να 

υιοθετήσει. Στην πράξη όμως είναι επαρκή αυτά τα νομικά κριτήρια; Το 59,1% 

απάντησε θετικά, ενώ το 36,4 % απάντησε ότι δεν είναι επαρκή και το 4,5% προτίμησε 

να μην  απαντήσει. 

 Σε συνέχεια  της προηγούμενης ερώτησης ρωτήθηκαν οι επαγγελματίες ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τους θετούς γονείς κατάλληλους. Η ερώτηση 

ήταν ανοιχτή και επέτρεπε στους επαγγελματίες να αναφέρουν οι ίδιοι τα κριτήρια. Το 

45,45% απάντησε ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι παιδοκεντρικά. Ακολούθησαν η 

σωματική, ψυχική και συναισθηματική υγεία του ΥΘΓ. Η δυνατότητα να παρέχει 

σταθερότητα οικονομική και συναισθηματική, να δημιουργεί και να καλλιεργεί ένα 

ασφαλές περιβάλλον για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Η διάθεση για αγάπη και 

προσφορά. Ο ΥΘΓ να είναι κοινωνικός, να είναι σε θέση να καλλιεργεί υγιείς σχέσεις. 

Να έχει υγιείς αντιλήψεις και προβληματισμούς όσον αφορά την υιοθεσία, την ανατροφή 

και την διαπαιδαγώγηση. Αν πρόκειται για ζευγάρι η υγιής σχέση του ζευγαριού που θα 

λειτουργήσει ως πρότυπο για το παιδί. Ακολουθεί η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα και η 

αυτογνωσία που είναι σημαντικά γνωρίσματα για έναν υποψήφιο θετό γονέα τόσο για 

τον ίδιο ως άνθρωπο που καλείται να αναλάβει τον ρόλο του γονιού και ως πρότυπο 

προς μίμηση για το παιδί. Τέλος, μεμονωμένες αναφορές έγιναν για το ‘υποστηρικτικό 

περιβάλλον’, τη ‘διάθεση για μάθηση του γονεϊκού ρόλου’, την ‘δεκτικότητα’, τις 

‘αντοχές’, την ‘ετοιμότητα’, την ‘ηλικία’ και το ‘ιστορικό του υποψήφιου θετού γονέα’. 

Όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν για να χτίσουν το προφίλ του υποψήφιου ων γονέα 

είναι πολύ χρήσιμες στην διαδικασία της αξιολόγησης.  
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 Πότε όμως ο επαγγελματίας κρίνει ότι ο ΥΘΓ είναι ακατάλληλος; Η πλειοψηφία, 

το 36,36%, επιβεβαιώνει την παραπάνω απάντηση σε σχέση με τα κίνητρα των ΥΘΓ. 

Όταν δηλαδή τα κίνητρα είναι ιδιοτελή και όχι παιδοκεντρικά. Όταν ο ΥΘΓ προβάλει 

πρωτίστως εγωκεντρικά κίνητρα, όπου το παιδί προορίζεται για κάλυψη δικών του 

αναγκών και έρχεται για να συμπληρώσει δικές του ανεπάρκειες. Ακολουθεί η κακή 

υγεία (σωματική και ψυχική) σε επίσης υψηλό ποσοστό 31,81%. Στη συνέχεια το 

ανεπαρκές ή ασταθές οικογενειακό περιβάλλον που δεν μπορεί να δώσει στο παιδί την 

ασφάλεια που χρειάζεται στο μεγάλωμά του. Ισόποσα έπονται λόγοι, όπως είναι η 

συνέχιση του ονόματος και η εκπλήρωση της κοινωνικής επιταγής για δημιουργία 

οικογένειας, οι κακές συνθήκες διαβίωσης, η κακή σχέση του ζευγαριού, η δυσκολία 

αναγκαιότητας κατανόησης για ενημέρωση της υιοθεσίας του παιδιού και η άκαμπτη, 

χωρίς ευελιξία συμπεριφορά. Τέλος, αναφέρθηκαν η υιοθεσία ως υποκατάστατο της 

ατεκνίας, η μεγάλη ηλικία του υποψήφιου θετού γονέα, ο φόρτος εργασίας του ΥΘΓ και 

ένα βεβαρημένο κοινωνικό ιστορικό που δεν έχει επεξεργαστεί και φανερώνει άλυτα 

προσωπικά ζητήματα.   

 Κατά την άποψη της πλειοψηφίας των επαγγελματιών (54.5%)  άτομα με ιογενή 

νοσήματα (HBV,HCV,HIV) τα οποία λαμβάνουν θεραπεία ή έχουν παρελθούσα λοίμωξη 

πρέπει να απορρίπτονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Το 40,09 απάντησε ότι 

δεν πρέπει να απορρίπτονται και το 4,5% δεν απάντησε. Φαίνεται να υπάρχει μια 

διχογνωμία ανάμεσα στους επαγγελματίες, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη για 

περαιτέρω ενημέρωση. 

 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης  οι ΥΘΓ ενημερώνονται για το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης με διαφορετικούς τρόπους. Το 86,4% των επαγγελματιών 

ανακοινώνει το αποτέλεσμα με συνάντηση διά ζώσης, το 9,1% με ενημερωτική επιστολή 

και το 4,5% με τηλεφωνική επικοινωνία.  

 Οι επαγγελματίες απάντησαν ότι το 100% των ΥΘΓ έρχονται σε επαφή μαζί τους 

το διάστημα που μεσολαβεί από το πέρας της αξιολόγησης μέχρι την ολοκλήρωση της 

υιοθεσίας. Οι λόγοι επικοινωνίας είναι 36,36% για συμβουλευτική-συναισθηματική 

υποστήριξη, 31,81% για ερωτήσεις σχετικές με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, 

13,63% για να αποσύρουν το αίτημα για υιοθεσία και το 4,54% για θέματα ανατροφής. 
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 Οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την αξιολόγηση αφορούν κυρίως την 

χώρα καταγωγής του παιδιού. Διαδικασίες που πέρα από τις σκόρπιες πληροφορίες 

που μπορεί να βρει κάποιος στο διαδίκτυο, γνωρίζει πολύ καλύτερα ο επαγγελματίας 

από τις πηγές που ανέφερε σε προηγούμενη ερώτηση (ΚΑΔΥ, συνάδελφοι, κ.ά., 

προηγούμενοι ΥΘΓ που έγιναν θετοί γονείς).  

 Αναφέρεται ότι το 13,63% επικοινωνεί με τον επαγγελματία για να αποσύρει το 

αίτημα για υιοθεσία. Οι λόγοι που αναφέρονται συνήθως είναι οικονομικοί (μη 

προβλεπόμενη απώλεια εργασίας), αιφνίδιος θάνατος μέλους της οικογένειας, η 

συνειδητοποίηση μέσα από την διαδικασία της αξιολόγησης ότι ο ΥΘΓ χρειάζεται 

κάποιο χρόνο ακόμα για να είναι σε θέση να υποστηρίξει το αίτημά του. Πιο σπάνια, μια 

απροσδόκητη εγκυμοσύνη.  Το μικρότερο ποσοστό, 4,54% εκφράζει την αγωνία του 

ΥΘΓ να αναλάβει τον ρόλο του και την επιθυμία να προετοιμαστεί όσο περισσότερο 

γίνεται. Τα άτομα που ακούνε και επεξεργάζονται αυτή την αγωνία τους τείνουν να 

αντιμετωπίζουν αυτό το ενδιάμεσο διάστημα ως χρόνο προετοιμασίας. 

 

6. Ολοκλήρωση υιοθεσίας 

 Μόλις ολοκληρωθεί η υιοθεσία ο νόμος της χώρας καταγωγής του παιδιού ορίζει 

έναν συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων για μεταπαρακολούθηση (follow up) ανά 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η παιδική 

προστασία, καθώς από τη μια παρακολουθείται πώς χτίζεται η σχέση μεταξύ του γονέα 

και του παιδιού και η καταλληλότητα  του περιβάλλοντος που μεγαλώνει και από την 

άλλη  ενημερώνεται η χώρα ώστε να μπορούν να συνεχιστούν οι διακρατικές υιοθεσίες 

μεταξύ των χωρών εφόσον το αποτέλεσμα της συνεργασίας των χωρών είναι θετικό για 

τα παιδιά.  

 Η μεταπαρακολούθηση λοιπόν είναι βάσει νόμου η υποχρεωτική συνέχιση της 

συνεργασίας του Κ.Λ. με τον θετό -πλέον- γονέα. Εκτός όμως από την 

μεταπαρακολούθηση σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η άποψη που έχει σχηματίσει ο 

γονέας για την υιοθεσία, οι λόγοι που απευθύνεται εκ νέου στον Κ.Λ., η στάση των Θ.Γ. 

και των επαγγελματιών για την αναζήτηση ριζών, οι απαιτήσεις που αντιμετωπίζει ο 

επαγγελματίας και οι τρόποι διαχείρισής τους. 



23 

 

 Σύμφωνα με τους επαγγελματίες οι προσδοκίες των ΥΘΓ (χρόνος αναμονής, 

ηλικία παιδιού, επιλογή χώρας, κ.ά.) έρχονται σε αντιστοιχία με την πραγματικότητα 

κατά 45,5%, ενώ το 54,5% απάντησε αρνητικά. Τα ποσοστά εδώ είναι σχεδόν ισόποσα 

με τους επαγγελματίες να είναι σχεδόν μοιρασμένοι ίσα σε αντίθετες απόψεις. 

 Οι επαγγελματίες που απάντησαν ότι δεν ανταποκρίνονται οι προσδοκίες των 

ΥΘΓ με την πραγματικότητα εντοπίζουν την απόκλιση σε: 

 Άρνηση των ατόμων να δεχτούν ότι η πραγματικότητα διαφέρει από αυτό 

που αρχικά είχαν σκεφτεί και ήλπιζαν 

 Γραφειοκρατία/ ελλιπής επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών των δύο 

χωρών και οργάνωση  

 Μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής 

 Υψηλότερο κόστος για τα έξοδα που προκύπτουν (ταξίδια, εκδόσεις 

δικαιολογητικών, κ.α.) 

 Μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά διαθέσιμα προς υιοθεσία 

 Να μην βρεθεί παιδί διαθέσιμο για υιοθεσία 

 Μη έγκυρη ενημέρωση/παραπληροφόρηση, κυρίως μέσω των κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης 

 Η άρνηση των ΥΘΓ μπορεί να δουλευτεί με τον επαγγελματία εφόσον έχει χτιστεί 

σχέση εμπιστοσύνης κατά την αξιολόγηση. Έχοντας αξιολογηθεί θετικά υπάρχουν 

στοιχεία που θα μπορεί να δουλέψει με τον επαγγελματία. Μέσα από την 

συμβουλευτική μπορεί να επεξεργαστεί τα βαθύτερα ζητήματα που βρίσκονται πίσω 

από την άρνηση.  

 Η ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της κάθε χώρας γίνεται κυρίως μέσω 

των ΚΑΔΥ σε χώρες που έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης. Η ΚΑΔΥ της Ελλάδας 

ενημερώνει την Περιφέρεια. Από τη στιγμή που φεύγει ο φάκελος από την Ελλάδα προς 

την χώρα προέλευσης του παιδιού δεν προβλέπεται συνεργασία μεταξύ των 

Υπηρεσιών από τις Περιφέρειες. Η επικοινωνία δηλαδή με την χώρα του παιδιού, 

αφότου σταλεί ο φάκελος, γίνεται απευθείας με τον ΥΘΓ και δεν μεσολαβεί η Υπηρεσία 

που τον αξιολόγησε. Στις χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης δεν 

υπάρχει ΚΑΔΥ  και οι πληροφορίες είναι πολύ πιο περιορισμένες. Συνεπώς, και στις 

δύο περιπτώσεις αρκετές πληροφορίες που αφορούν τα διαδικαστικά της άλλης χώρας 
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έρχονται στη γνώση του Κ.Λ. από την βιωματική εμπειρία του   ΥΘΓ.Η 

παραπληροφόρηση μέσα από αμφιλεγόμενες πηγές μπορεί επίσης να δουλευτεί με τον 

επαγγελματία και η όποια σύγχυση ή παρανόηση να ξεπεραστεί.  

 Το 90,09% συνεχίζει να απευθύνεται στον κοινωνικό λειτουργό μετά την 

ολοκλήρωση της υιοθεσίας. Σε ερώτηση με δυνατότητα πολλαπλής επιλογής το 40,09 

απευθύνεται για απορίες σχετικές με την έκδοση δικαιολογητικών εγγράφων, το 36,36 

για συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα γονεϊκού ρόλου, το 22,72 για απορίες 

σχετικές με νομικές διαδικασίες και το 4,54 για θέματα που αφορούν το follow up. 

 Βλέπουμε λοιπόν πως και μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας δεν σταματά η 

ανάγκη για συνεργασία με τον επαγγελματία.  Το 72,27% δηλώνει ότι στην υπηρεσία 

όπου εργάζονται παρέχεται ψυχολογική/συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς που 

έχουν υιοθετήσει.  Σε ανοιχτή ερώτηση για την περιγραφή αυτών των υπηρεσιών το 

59,09% των επαγγελματιών απάντησε ότι κάνει συμβουλευτική υποστήριξη με ατομικές 

ή ζεύγους ή ακόμα και ομαδικές συναντήσεις στην Υπηρεσία ή και κατ’ οίκον. Το 

18,81% απάντησε ότι κάνει συμβουλευτική στο πλαίσιο του follow up. Τέλος, μόνο το 

9,09%  απάντησε ότι παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.   Το 100% των 

επαγγελματιών, που απάντησε ότι δεν παρέχεται ψυχολογική /συμβουλευτική 

υποστήριξη στους γονείς που έχουν υιοθετήσει από την Υπηρεσία τους, δηλώνει ότι θα 

ήταν χρήσιμο να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.  

 Έχοντας εξετάσει τις συνθήκες εργασίας, την εκπαίδευση, την ενημέρωση σε 

θέματα διακρατικών υιοθεσιών, τις απόψεις των επαγγελματιών για τους ΥΘΓ και τη 

χώρα προέλευσης του παιδιού, όπως επίσης τη διαδικασία αξιολόγησης και 

ολοκλήρωσης της υιοθεσίας, είναι σημαντικό να εξεταστούν και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει ο επαγγελματίας και πώς τις αντιμετωπίζει.  

 Ζητήθηκε από τους επαγγελματίες να περιγράψουν τα εμπόδια/δυσκολίες στην 

άσκηση του ρόλου τους. Το 40,09% ανέφερε  τον φόρτο εργασίας. Ακολούθησε η 

έλλειψη προσωπικού και διεπιστημονικής ομάδας και η έλλειψη οργάνωσης. Νωρίτερα 

είδαμε ότι ο επαγγελματίας παράλληλα με τις υιοθεσίες έχει να απαντήσει σε πολλά και 

διαφορετικά αιτήματα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο φόρτος εργασίας είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας ειδικά σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και 

οργάνωσης του υπάρχοντος προσωπικού. Ακολούθησαν απαντήσεις για τις ελλείψεις 
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που υπάρχουν στο νομικό πλαίσιο, στην επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών και την 

ενημέρωση που παρέχεται, στην απουσία εποπτείας επαγγελματιών, στην έλλειψη 

χρόνου και σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία με τους ΥΘΓ σε όλα τα στάδια. 

Τέλος, μεμονωμένες απαντήσεις δόθηκαν αναφορικά με τις διαδικασίες του follow up και 

του matching, ενώ ένας επαγγελματίας απάντησε ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο 

πρόβλημα.   

 Σε ερώτηση πολλαπλής επιλογής με δυνατότητα και ανοιχτής απάντησης οι 

επαγγελματίες απάντησαν :Το 86,36% απευθύνεται σε συναδέλφους, το 59,09% στον 

προϊστάμενο, το 22,72% ζητά συμβουλή ιδιωτικά από ειδικό επαγγελματία και 

ακολουθούν λιγότερες απαντήσεις που αναφέρουν ότι απευθύνονται στο προσωπικό 

τους περιβάλλον, διαδίκτυο, προσωπικό διάβασμα, συμμετοχή σε σεμινάρια, στη 

νομοθεσία, σε ΚΑΔΥ-Υπουργείο Εργασίας και οπουδήποτε αλλού κρίνουν ότι θα 

βοηθήσει. 

Β.  ΘΕΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ  

1. Πληθυσμός/ Δείγμα 

 Η παρούσα έρευνα πέτυχε ανταπόκριση από σημαντικό μέρος του πληθυσμού 

στόχου και θεωρούμε πως οι απαντήσεις είναι αντιπροσωπευτικές και μπορούν να 

βοηθήσουν στην κατανόηση των θεμάτων που πιθανά προκύπτουν από τη διαδικασία 

όπως την αντιλαμβάνονται οι γονείς. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε όλους τους ΘΓ 

του αρχείου της ΔΚΥ, στις Π.Ε. της χώρας που πραγματοποιούν διακρατικές υιοθεσίες 

και στο κέντρο ερευνών «Ρίζες» για διάχυση του ερωτηματολογίου σε δικούς τους 

εξυπηρετούμενους  που ανήκαν στη μελετώμενη ομάδα. Αξίζει να αναφερθεί πως από 

τις 183 υιοθεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την περίοδο της μελέτης 

2011 – 2019,  οι 134  έχουν γίνει μέσω της ΔΚΥ. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και 

στις απαντήσεις της έρευνας μας καθώς φαίνεται πως 80% των ερωτηθέντων έχει 

αξιολογηθεί από την ΔΚΥ και 20% από τις αρμόδιες Π.Ε. της χώρας.  

2. Δημογραφικά Στοιχεία  

 Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 51 θετοί γονείς, με την πλειοψηφία να είναι 

ζευγάρια (80,4%) και ένας περιορισμένος αριθμός μόνες μητέρες (19,6%, μονογονεϊκές 

οικογένειες). Αρκετές χώρες, ειδικότερα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, όπως οι 

αφρικανικές, δεν δέχονται αιτήσεις μόνων αντρών και για αυτό δεν υπάρχουν ανάλογα 
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στοιχεία. Διευκρινίζεται πως η οικογενειακή κατάσταση  αφορά την περίοδο 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και όχι της αξιολόγησης και υιοθεσίας του παιδιού. 

Μετά την υιοθεσία κάποια ζευγάρια πήραν διαζύγιο (7,8%).  

 Η ηλικία των ΘΓ την περίοδο της υιοθεσίας ήταν 41 έτη για τις γυναίκες και 42,6 

έτη για τους άντρες. Το 76% των γυναικών είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

10% αυτών να έχει μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές και ακολούθως 21% των 

θετών μητέρων απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους ΘΠ αντίστοιχα η 

πλειοψηφία είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (82,4%) και από αυτούς 14%  

έχει μεταπτυχιακές σπουδές και 17,6% των ερωτηθέντων έχει ολοκληρώσει 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης η πλειοψηφία των θετών γονέων εργάζεται (85,4% 

θετές μητέρες, 92% θετοί πατέρες).  

 Από τις 51 οικογένειες, 13,7% (7 ζευγάρια), ανέφεραν πως η οικογένεια τους 

αποτελείται από βιολογικά και υιοθετημένα παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις τα βιολογικά 

παιδιά προηγούνται χρονολογικά των θετών παιδιών (π.χ. παιδιά από προηγούμενο 

γάμο) και σε κάποιες άλλες έρχονται αργότερα μετά την υιοθεσία. Έχει ενδιαφέρον πως 

ένα ποσοστό των ΘΓ αποκτά βιολογικά παιδιά μετά το πέρας της υιοθεσίας ενώ 

αντίστοιχες προσπάθειες τους για τεκνοποίηση προ της υιοθεσίας ήταν ανεπιτυχείς. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των ΘΓ έχει προβεί στην υιοθεσία ενός παιδιού (88,2%) ενώ 

11,2% (6 ζευγάρια) έχουν προβεί στην υιοθεσία δύο παιδιών. Αν και δεν υπάρχει 

περιορισμός για τις μόνες μητέρες να υιοθετήσουν και δεύτερο παιδί εν τούτοις δεν 

παρατηρείται συχνά.  

 Τα γραφήματα 8 και 9 παρουσιάζουν τα δημογραφικά στοιχεία των θετών 

γονέων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, τόπο κατοικίας). 

Δημογραφικά στοιχεία ΘΓ                         Ν=51 

Ηλικία (Μ.Ο. έτη) Γυναίκες 46  

Άνδρες 48 

Έγγαμοι  36 

 Άγαμες 10  

Διαζευγμένοι  4 

Χήρος/α 1 

Γράφημα 8. Δημογραφικά ΘΓ 
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Τόπος διαμονής  Ν=51 

Π.Ε. Αττικής  33 

Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου  3 

Π..Ε Ιονίων νήσων  3 

Π.Ε. Θεσσαλίας  2 

Π..Ε Κρήτης  2 

Περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας 1 

Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας  1 

Π.Ε. Βορείου αιγαίου  1 

Π.Ε. Στερεάς ελλάδας 1 

Π.Ε. Πελοπονήσου 1 

Π.Ε. Ηπείρου  1 

Δεν απαντώ  2 

Γράφημα 9.  Τόπος Κατοικίας ΘΓ 

 

3.  Χώρα προέλευσης παιδιού 

 Πρώτο βήμα στη διαδικασία της διακρατικής υιοθεσίας είναι η επιλογή της χώρας 

καταγωγής του παιδιού. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΚΑΔΥ μεταξύ των ετών 

2011 – 2019 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 183 διακρατικές υιοθεσίες εκ των 

οποίων 69% αναφέρουν ως χώρα καταγωγής των παιδιών την Αιθιοπία. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα τη έρευνας καθώς από τους 53 

συμμετέχοντες οι 49 (89%) δηλώνουν ως χώρα καταγωγής του παιδιού την Αιθιοπία. Η 

Αιθιοπία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης του 1993 αλλά 

δεχόταν αιτήσεις διακρατικών υιοθεσιών. Ειδικότερα παρατηρούμε πως για τα έτη 2011 

-2017 η χώρα επιλογής των ΘΓ είναι αποκλειστικά (100%) η Αιθιοπία.  
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Γράφημα 10: Φύλο, ηλικία και εκπαίδευση παιδιών 

 

 

 

 

Γράφημα 11.  Χώρα καταγωγής θετών παιδιών 

 

 Διάφοροι  λόγοι πιθανά να ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Βασικός λόγος 

είναι η απουσία ενεργών διαύλων επικοινωνίας με άλλα κράτη και κεντρικές αρχές. Σε 

Αιθιοπία 
89%

Ουγκάντα 
9%

Βουλγαρία 
2%

Χώρες 
καταγωγής 
θετών παιδιών 

Στοιχεία παιδιών        Ν= 59  

Φύλο  Αγόρια 34 

Κορίτσια 35 

Ηλικία (Μ.Ο. έτη) 5,9  

Ηλικία κατά την υιοθεσία (Μ.Ο. 

έτη) 

3,5 

Εκπαίδευση  Νηπιαγωγείο /παιδικό 58% 

Δημοτικό 32,7 % 

Φοιτητής/τρια 7,2 % 
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αρκετές χώρες παρατηρείται το φαινόμενο να αποστέλλεται ένας φάκελος στην αρμόδια 

κεντρική αρχή και να μην λαμβάνεται καμία απάντηση, ή στις περιπτώσεις που οι ξένες 

ΚΑ απαντούν, να είναι μετά από πολύ μεγάλο διάστημα (έως και έτη).  Δεύτερον, ο 

χρόνος αναμονής για το ταίριασμα με ένα παιδί: στατιστικά φαίνεται πως οι υιοθεσίες 

από Έλληνες πολίτες σε χώρες που έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης, έχουν 

αρκετά μεγαλύτερη περίοδο αναμονής από ότι κράτη τα οποία δεν είναι μέλη αλλά 

ακολουθούν το εθνικό τους δίκαιο. Στις χώρες που έχει κυρωθεί η Σύμβαση της Χάγης ο 

φάκελος των ΥΘΓ αποστέλλεται στις αρμόδιες κεντρικές αρχές των κρατών, οι οποίες 

συνήθως είναι αποδέκτες εκατοντάδων αιτήσεων από όλο τον κόσμο, ενώ σε κράτη 

που είναι εκτός της Σύμβασης οι ΘΓ καλούνται να βρουν πληρεξούσιο δικηγόρο στη 

χώρα επιλογής ο οποίος θα αναλάβει την περίπτωσή τους.  

 Ακόμη ένας λόγος είναι η ηλικία του παιδιού και η κατάσταση της υγείας του. Η 

πλειοψηφία των αιτημάτων που δέχονται οι ΚΥ αφορούν αιτήσεις για παιδιά βρεφικής – 

νηπιακής ηλικίας. Η επιθυμία των ΥΘΓ να υιοθετήσουν ένα παιδί συμπορεύεται με την 

ανάγκη τους για δημιουργία μιας οικογένειας από την αρχή, στην οποία θα έχουν τη 

δυνατότητα να μεγαλώσουν το παιδί περνώντας μαζί του όλα τα σταδία ανάπτυξης.  Ο 

μέσος όρος. ηλικίας των παιδιών κατά την περίοδο της υιοθεσίας είναι 3,5 έτη με την 

πλειοψηφία των παιδιών να ήταν 1-3 ετών όταν υιοθετήθηκαν. Η νεαρή ηλικία του 

παιδιού είναι ένα θέμα που διαχρονικά απασχολεί τους ΥΘΓ και είναι βασική επιθυμία  

τους προς την κοινωνική υπηρεσία στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

  

4. Περίοδος πριν την υιοθεσία  

 Οι απαντήσεις των ΘΓ έρχονται να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω καθώς το 65% 

των ερωτηθέντων που γνώριζε τις διαδικασίες που προβλέπονται σε χώρες εντός 

Χάγης, δήλωσε ότι  ο χρόνος αναμονής αποτέλεσε βασικό κριτήριο μη επιλογής των 

χωρών αυτών στη διαδικασία της αξιολόγησης, ενώ 62% των ΘΓ που απευθύνθηκε σε 

χώρα εκτός Χάγης αναφέρει σαν κύριο κριτήριο επιλογής το χρόνο αναμονής. Το 48% 

των ΘΓ δεν γνώριζε τη σύμβαση της Χάγης για τις διακρατικές υιοθεσίες και 73% 

αναφέρει πως δεν γνώριζε τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις χώρες που δεν 

έχουν κυρώσει τη Σύμβαση. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των ΘΓ πιστεύει πως είχε 

σαφή ενημέρωση για τη διαδικασία (63%) και το κόστος (82%) της διακρατικής 
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υιοθεσίας. Όσον αφορά τις πηγές ενημέρωσης των ερωτηθέντων για τη διακρατική 

υιοθεσία, η κύρια πηγή είναι το διαδίκτυο (52%), ακολουθούμενη από την ενημέρωση 

μέσω άλλων θετών γονέων και φιλικού περιβάλλοντος και μόνο 8,3% των ΘΓ αναφέρει 

πως είχε ως πηγή ενημέρωσης αρμόδιους φορείς. Τέλος, 23,5% αναφέρει πως δεν είχε 

παρακολουθήσει κάποια ενημέρωση για τις διακρατικές υιοθεσίες προτού προβεί σε 

αίτηση.  

 

 

Γράφημα 12: Έτος ολοκλήρωσης υιοθεσίας 

5. Περίοδος αξιολόγησης  

 Η αξιολόγηση των ΥΘΓ διαρκεί περίπου έξι μήνες στη διάρκεια των οποίων, 

συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πραγματοποιούνται συχνές 

συνεδρίες στην υπηρεσία με τους ΥΘΓ καθώς και επισκέψεις στο σπίτι. Η πλειοψηφία 

των ΘΓ ανέφερε πως η διαδικασία αξιολόγησης τους δεν ξεπέρασε τους έξι μήνες και 

δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία όσον αφορά την πρόσβαση στην ΚΥ και τις 

επισκέψεις του Κ.Λ. στο χώρο τους. Κατά τη διάρκεια των συμβουλευτικών συνεδριών 

δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να συζητήσουν με τον Κ.Λ. σκέψεις, απορίες, 

ανησυχίες σχετικά με τη διαδικασία και την εξέλιξή της. Παρόλα αυτά, 19,6% των 

ερωτηθέντων απαντά πως κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δεν απαντήθηκαν 

ικανοποιητικά οι ερωτήσεις/απορίες τους σχετικά με τη διαδικασία κυρίως σε θέματα 

που αφορούσαν το κόστος της διαδικασίας στην χώρα υποδοχής και την προετοιμασία 

9%

36%

13%

20%

4%

9%
7%
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των γονιών για την υποδοχή του παιδιού. Επίσης, 49% των ΘΓ δήλωσε πως κατά τη 

διάρκεια της αξιολόγησης συζητήθηκαν θέματα που τους προετοίμασαν για τις 

δυσκολίες που προέκυψαν μετά τον ερχομό του παιδιού, ενώ οι υπόλοιποι (51%) 

ανέφεραν πως ο χρόνος αναφοράς σε αυτά τα θέματα ήταν λίγος.  

 Σχετικά με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η πλειοψηφία 

των ΘΓ δεν αντιμετώπισε κάποια δυσκολία ενώ όσοι ανέφεραν δυσκολίες (23,5%) αυτές 

αφορούσαν κυρίως δυσκολίες στις αρχές έκδοσης των εκάστοτε εγγράφων καθώς και 

αναφέρουν πως σε κάποιες περιπτώσεις οι υπηρεσίες δεν ήταν ενήμερες για την 

έκδοση πιστοποιητικών με σκοπό την υιοθεσία. Αυτό αφορά κυρίως στην έκδοση 

ιατρικών κα ψυχιατρικών βεβαιώσεων από δημόσιες αρχές.  

 Η συνεργασία της υπηρεσίας και του Κ.Λ. με τους θετούς γονείς δεν σταματά στο 

τέλος της αξιολόγησης, αλλά χρειάζεται να έχει μια συνέχεια με σκοπό την υποστήριξη 

και πλαισίωση της οικογένειας κυρίως συμβουλευτικά.  Η περίοδος που ακολουθεί την 

αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα αγχωτική για πολλούς υποψήφιους καθώς έχουν να 

διαχειριστούν το ζήτημα της αναμονής για το συνταίριασμα (matching) με το παιδί, το 

χρόνο αναμονής, ο οποίος ποικίλει ανάλογα με τη χώρα επιλογής από μήνες μέχρι και 

έτη, αλλά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν πλέον τις υπηρεσίες της χώρας 

καταγωγής του παιδιού. Το 92% των ΘΓ συνέχισε να έχει επαφή με την ΚΥ μετά το 

πέρας της αξιολόγησης,  κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφώνου για 

θέματα, ερωτήματα και απορίες που προέκυψαν μετά την αξιολόγηση (76%) αλλά και 

με συναντήσεις  δια ζώσης με τον Κ.Λ. για θέματα που τους απασχολούσαν (24%). Οι 

περισσότεροι γονείς αναφέρουν πως είχαν σαφή ενημέρωση από την κοινωνική 

υπηρεσία για τις διαδικασίες του συνταιριάσματος (matching) με ένα παιδί και τους 

χρόνους αναμονής ανάλογα με τη χώρα που είχαν επιλέξει (80%). Όσον αφορά το 

χρόνο αναμονής για το συνταίριασμα με το παιδί 39% των ΘΓ ταιριάστηκε με ένα παιδί 

μέσα σε διάστημα 3 τριών μηνών από την αποστολή του φακέλου, 27,4% σε 4 – 6 

μήνες, 15,6% αναφέρει περίοδο αναμονής 7-9 μήνες, ενώ 9,8% περίμενε 10-12 μήνες 

για να γίνει το ταίριασμα με το παιδί στη χώρα επιλογής. Τέλος 7,8% των ερωτηθέντων 

αναφέρει περίοδο αναμονής πάνω από ένα έτος. Ο σύντομος  χρόνος αναμονής που 

παρατηρείται στην πλειοψηφία των ερωτώμενων προκύπτει σε συσχέτιση με τη χρονική 
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περίοδο αποστολής του φακέλου (2016-2018) και τη χώρα καταγωγής του παιδιού 

(Αιθιοπία).  

 

6.  Συνταίριασμα (matching) – Ταξίδια 

 Συνολικά, 82% των θετών γονιών αναφέρει πως χρειάστηκε να ταξιδέψει στη 

χώρα καταγωγής του παιδιού 1-2 φορές, ενώ 18% ταξίδεψε περισσότερες από τρεις 

φορές στη χώρα του παιδιού. Η παροχή υπηρεσιών και βοήθειας στους θετούς γονείς 

στη χώρα αποστολής αποτελεί ένα ζήτημα με πολλές προκλήσεις καθώς έρχονται 

αντιμέτωποι με ένα διαφορετικό περιβάλλον, πολιτισμικά αλλά και διαδικαστικά χωρίς 

πολλές φορές να έχουν υποστήριξη. Σε σχέση με την ενημέρωση που έλαβαν για τις 

διαδικασίες που θα έπρεπε να ακολουθήσουν στη χώρα υποδοχής, 47% των ΘΓ 

πιστεύει πως ήταν επαρκώς ενημερωμένοι, 29,4 % αναφέρει ανεπαρκή ενημέρωση και 

23,5% των γονιών πιστεύει πως υπήρχε μέτρια ενημέρωση για την κατάσταση που θα 

αντιμετώπιζαν στην χώρα υποδοχής.  

          Μετά το συνταίριασμα με το παιδί από τους αρμόδιους φορείς του κράτους 

αποστολής, οι ΥΘΓ ετοιμάζονται για το πρώτο ταξίδι, ένα ταξίδι γεμάτο προσδοκίες, 

αγωνία, ανυπομονησία και λαχτάρα να γνωρίσουν το «παιδί τους». Η προετοιμασία των 

ΘΓ για το πρώτο ταξίδι χρειάζεται να είναι πρακτική και συναισθηματική. Τις 

περισσότερες φόρες είναι σε χώρες αρκετά μακρινές, με διαφορετική γλώσσα, 

πολιτισμό, κλίμα κτλ. Η εμπειρία έχει δείξει πως η δημιουργία δικτύου μεταξύ των 

υποψήφιων θετών και θετών που έχουν ήδη περάσει αυτό το στάδιο βοηθάει τους 

γονείς να προετοιμαστούν και να έχουν βασικές πληροφορίες για το ταξίδι και την 

κατάσταση στη χώρα υποδοχής. Ελλείψει επίσημων πληροφοριών για τα κράτη 

υποδοχής, τις περισσότερες φορές η ενημέρωση γίνεται  μέσω των ίδιων των 

εξυπηρετούμενων.  

 

7. Επιστροφή στην Ελλάδα και ολοκλήρωση υιοθεσίας  

 Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι γονείς έχουν γνωρίσει το παιδί ορίζεται 

δικαστήριο στη χώρα κατοικίας του παιδιού προκειμένου να τεθεί επισήμως υπό την 

φροντίδα των θετών γονέων. Η πλειοψηφία των ΘΓ αναφέρει πως το δικαστήριο έλαβε 

χώρα μέσα σε ένα έτος από την ημέρα που έγινε το ταίριασμα με το παιδί και ως επί το 
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πλείστον η επιστροφή της οικογένειας με το παιδί στην Ελλάδα έγινε έως και 10 ημέρες 

μετά το δικαστήριο. Η συγκεκριμένη διαδικασία ποικίλει και μπορεί να εμφανίζει 

διακυμάνσεις όσον αφορά τους χρόνους καθώς αφορά τοπικά δικαστήρια στην 

εκάστοτε χώρα αποστολής.  Μετά την επιστροφή της οικογένειας στην Ελλάδα, η  

υιοθεσία ολοκληρώνεται με την επικύρωση της αλλοδαπής απόφασης από τα ελληνικά 

δικαστήρια με την αναγνώριση της πράξης υιοθεσίας. Η διαδικασία αυτή είναι 

απαραίτητη προκειμένου το παιδί να μπορέσει να εγγραφεί στο ληξιαρχείο, στη μερίδα 

των γονέων να αποκτήσει ασφάλιση κ.τ.λ. Ο μέσος όρος αναμονής για το ελληνικό 

δικαστήριο είναι έξι μήνες μετά την επιστροφή, ενώ το 35% των ΘΓ αναφέρει πως το 

ελληνικό δικαστήριο πραγματοποιήθηκε σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, με την 

απόφαση να εκδίδεται κατά μέσο όρο από έναν έως τρείς μήνες μετά την ημέρα της  

δικασίμου. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, τα παιδιά βρίσκονται στην 

Ελλάδα με θεώρηση εισόδου, η οποία έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής συνήθως 

διάρκειας έξι μηνών. 33% των ΘΓ αναφέρει πως στο διάστημα αναμονής μέχρι την 

έκδοση της ελληνικής απόφασης συνάντησαν δυσκολίες στην πρόσβαση σε φορείς 

υγείας/εκπαίδευσης που αφορούσαν το παιδί, κυρίως στην πρόσβαση σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μετά την έκδοση της απόφασης οι κυριότερες 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς φαίνεται να ήταν η εγγραφή του παιδιού στο 

οικείο ληξιαρχείο και δημοτολόγιο και στο μητρώο αρρένων για τα αγόρια.  

 Θετικό στοιχείο είναι πως η πλειοψηφία των γονέων δεν αντιμετώπισε δυσκολίες 

στην εργασία με την άδεια μητρότητας/πατρότητας και την αναγνώρισή της όπως ορίζει 

ο νόμος και από το σύνολο των ερωτηθέντων 21% πως αντιμετώπισε κάποια δυσκολία 

στο συγκεκριμένο θέμα. Η  οικονομική επιβάρυνση των γονέων από την διαδικασία 

φαίνεται να είναι μεγαλύτερη, καθώς 32% των θετών γονέων ανέφερε πως 

αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες σχετικές με  την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το 

κόστος των διαδικασιών κυρίως σε χώρες που απαιτούν μεγάλη παραμονή, αρκετά 

ταξίδια αλλά και νομική εκπροσώπηση των θετών γονιών στα τοπικά δικαστήρια και 

υπηρεσίες δημιουργούν έναν μεγάλο οικονομικό φόρτο και μπορεί να καταστήσουν την 

υιοθεσία ανέφικτη για ένα μέρος του πληθυσμού.  

 Ένα πάγιο αίτημα που φαίνεται να διατυπώνεται μέσω των συγκεντρωθέντων 

στοιχείων είναι η ανάγκη για παραπάνω εμπλοκή των υπηρεσιών στη συμβουλευτική 
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και την υποστήριξη των θετών γονέων. Η οικογενειακή κατάσταση παρουσιάζει 

συσχέτιση με την συμβουλευτική για υιοθεσία με υψηλό βαθμό συνάφειας. Σε ποσοστό 

¾ η πλειοψηφία των ΥΘΓ θεωρεί ότι, θα τους βοηθούσε η παρακολούθηση 

συμβουλευτικής συνάντησης πριν τον ερχομό του παιδιού. 98% των ερωτηθέντων 

πιστεύει πως θα βοηθούσε η ύπαρξη ενός εξειδικευμένου φορέα σε ζητήματα 

συμβουλευτικής για θετούς γονείς και πως αν υπήρχε θα απευθύνονταν σε αυτόν. 

Επίσης, φαίνεται πως οι θετοί γονείς μετά την υιοθεσία αναζητούν στήριξη σε ιδιωτικούς 

φορείς (π.χ. ψυχολόγο) και σε δίκτυα υποστήριξης γονέων ενώ πολλοί λίγοι 

επισκέφθηκαν την ΚΥ για παροχή συμβουλευτικής. 

 

V. Κριτική των διαδικασιών υιοθεσίας όπως προκύπτει από την 
ανάλυση δεδομένων 
 Η έρευνα διαπίστωσε δυσκολίες και προβλήματα τα οποία είχαν παρατηρηθεί 

από τους Κ.Λ. που αναλάμβαναν υιοθεσίες.  Αναφέρονται συνοπτικά οι τομείς στους 

οποίους χρειάζεται να υπάρξει βελτίωση ή/και τροποποίηση: 

 Ελλιπής ενημέρωση Κ.Λ. και ΥΘΓ για τις χώρες υποδοχής 

 Σύγχυση όρων διεθνής, διακρατική υιοθεσία, Σύμβαση Χάγης 

 Διαδικασίες για την απόκτηση απαιτούμενων πιστοποιητικών 

 Διαδικασίες εγγραφής σε μητρώα, ληξιαρχείο ,κ.λπ. 

 Αξιολόγηση υποψηφίων θετών γονέων (Χρονική διάρκεια αξιολόγησης, 

ελάχιστος αριθμός συνεντεύξεων, διάρκεια αυτών ) 

 Θέματα που προκύπτουν από το γεγονός της διαπολιτισμικότητας 

 Ελλιπείς  ειδικές γνώσεις 

 

VI. Προτάσεις που αφορούν διαδικασίες 

 Πληρέστερη ενημέρωση των ΥΘΓ για τις χώρες καταγωγής των παιδιών. 

 Πληρέστερη ενημέρωση των ίδιων των Κ.Λ. από αξιόπιστες πηγές. (ΚΑΔΥ- 

Μπορεί να υπάρχει ενημερωμένο αρχείο που αφορά τις χώρες;). 

 Διασαφήνιση όρων –διεθνής, διακρατική υιοθεσία, Σύμβαση Χάγης.  

 Ενιαία διαδικασία για την εγγραφή στο ληξιαρχείο. 
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 Ενημέρωση φορέων που εκδίδουν πιστοποιητικά και αφορούν την αξιολόγηση 

των ΥΘΓ. 

 Δημιουργία προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς μετά την 

ολοκλήρωση της υιοθεσίας. 

 Οι διακρατικές υιοθεσίες περιέχουν το στοιχείο της διαπολιτισμικότητας.  Οι Κ.Λ. 

είναι απαραίτητο να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να μπορέσουν να 

ευαισθητοποιήσουν και τους ΥΘΓ. 

 Δυνατότητα συστηματικής εποπτείας των Κ.Λ. 

 Οργάνωση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 


