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Όσο καλή κι αν είναι µία δοµή, δεν είναι οικογένεια. Τα παιδιά 
χρειάζονται ένα σπίτι δικό τους, γονείς που να τα νοιάζονται αληθινά 
και να τα φροντίζουν. 
Για να δηµιουργηθεί το νέο σύστηµα Υιοθεσιών και Αναδοχών 
χρειάστηκε οργάνωση, σχέδιο, επιστηµονική οµάδα, σύµπραξη µε 
δοµές και φορείς, ατέλειωτες ώρες δουλειάς και κυρίως ισχυρή 
θέληση και πολιτική βούληση για να ξεπεραστούν εµπόδια, 
δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις πολλών ετών.



Ο δρόµος
για την αναδοχή
ανοίγει τώρα! 
Κάποια παιδιά στην Ελλάδα βρίσκονται µακριά από την οικογένειά 
τους γιατί αυτή δεν µπορεί να τα φροντίσει. Μένουν εδώ και χρόνια 
σε δοµές λόγω νοµικών εκκρεµοτήτων και δεν µπορούν να 
υιοθετηθούν. Μέσα από την αναδοχή αναλαµβάνουµε την 
καθηµερινή φροντίδα των παιδιών αυτών, βγάζοντάς τα από τα 
ιδρύµατα και δίνοντάς τους την αγάπη που χρειάζονται. 

∆ηµιουργούµε τις προϋποθέσεις ώστε να έχουµε πολλές ανάδοχες 
οικογένειες, όπως άλλωστε συµβαίνει στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες της ∆υτικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Η αναδοχή είναι πάνω απ’ όλα πράξη αγάπης, πράξη φροντίδας 
και ανιδιοτέλειας.



Η αναδοχή βγάζει τα παιδιά
από τα ιδρύµατα
και τους δίνει µια οικογένεια
και ένα καλύτερο µέλλον. 
Στηρίζουµε τους ανάδοχους γονείς µε κάθε τρόπο. Γι’ αυτό, µετά 
από χρόνια αναµονής, καθιερώνουµε το επίδοµα αναδοχής, 
προσφέροντας οριζόντια και ηλεκτρονικά σε όλες τις σηµερινές
και αυριανές ανάδοχες οικογένειες τη βοήθεια που χρειάζονται.



Μετά την υλοποίηση του νέου συστήµατος Υιοθεσιών-Αναδοχών 
που µέσα σε 8 µήνες επέτρεψε σε σχεδόν 700 παιδιά να βρουν τη 
δική τους οικογένεια, το 2021 καθιερώνουµε το νέο θεσµό για την 
αναδοχή µε:

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών µέσω Εθνικής 
Καµπάνιας Ενηµέρωσης, µε τη συνεργασία της UNICEF
στο πλαίσιο της υλοποιήσης του πιλοτικού προγράµµατος
“Child Guarantee" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Οι ήρωες του παραµυθιού µας είναι η Έλλη ο ουρακοτάγκος και το 
τιγράκι. Όταν το µικρό τιγράκι χάνει τη µαµά του στο δάσος, µένει µόνο 
και φοβισµένο. Καθώς την αναζητά, συναντά την Έλλη. Αυτή, ένας 
τεράστιος ουρακοτάγκος, το παίρνει στην αγκαλιά της και το οδηγεί 
στην ασφάλεια της φωλιάς της. Ο µπαµπάς ουρακοτάγκος και τα 
µικρά της Έλλης το καλωσορίζουν. Τι θα γίνει µετά; Θα γυρίσει η µαµά 
του; Θα το µάθουµε από την αφήγηση ενός µικρού παιδιού που ζει 
στη θαλπωρή ενός ανάδοχου σπιτιού.

Άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού.
Γίνε ανάδοχος.



Καθιέρωση του επιδόµατος αναδοχής,
οριζόντια και ηλεκτρονικά για κάθε γονέα. 
Το βοήθηµα ξεκινά από περίπου 300 ευρώ για τα παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης και αυξάνεται αντίστοιχα µε το πρόβληµα υγείας που 
αντιµετωπίζει κάθε παιδί, φτάνοτνας µέχρι και το ποσό των 1.200 
ευρώ. 

Το paidi.gov.gr, είναι µία νέα ψηφιακή πλατφόρµα αποκλειστικά 
για το παιδί. Μέσα από αυτή ενηµερώνουµε και διευκολύνουµε 
τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς. 

Αύξηση των ηλικιακών ορίων. Μπορεί να γίνει ανάδοχος κάθε 
κάτοικος της Ελλάδας που είναι από 25 ετών έως και 75 ετών.



Ανάδοχος γονέας µπορεί να γίνει κάθε πολίτης ως µονογονέας, 
κάθε έγγαµο ζευγάρι και κάθε ζευγάρι που έχει σύµφωνο 
συµβίωσης, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη το φύλο,
η θρησκεία και οι σεξουαλικές προτιµήσεις. 


