
 
 

 

 

ΝΟΜΟΣ 4538/2018 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 

΄Αρθρο 20. Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων και Ειδικά Μητρώα 
Υποψήφιων Θετών Γονέων 

1. Το Ε.Κ.Κ.Α. τηρεί Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων στο οποίο 
καταχωρίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι στα επί μέρους Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων 
Θετών Γονέων των αναφερόμενων στο άρθρο 22 αρμόδιων υπηρεσιών για τη 
διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας, εφόσον ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα 
προγράμματα επιμόρφωσης του άρθρου 24. 

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 22, τηρούν Ειδικά Μητρώα 
Υποψήφιων Θετών Γονέων. Για την εγγραφή στα Ειδικά Μητρώα είναι απαραίτητα τα 
εξής: 

α. υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 
22, 

β. το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου θετού γονέα, το επάγγελμα, η κατοικία και τα 
πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτού, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, 
ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης τέκνων, καθώς και η κατάσταση της υγείας 
του, 

γ. η κοινωνική έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας στην οποία βεβαιώνεται 
η καταλληλότητα του συγκεκριμένου υποψηφίου. «Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης 
της κοινωνικής έρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης 
ενδιαφέροντος μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή της προηγούμενης.». 

3. Την ευθύνη εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο φέρει η εκάστοτε αρμόδια για τη 
διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας κοινωνική υπηρεσία. Ειδικότερα στο Εθνικό 
Μητρώο αποστέλλονται τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' έως γ' της 
παραγράφου 2, καθώς και η πιστοποίηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας για 
την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης του άρθρου 24. 

4. Ο υποψήφιος θετός γονέας ο οποίος καταθέτει αίτηση υιοθεσίας σύμφωνα με το 

άρθρο 1549 Α.Κ., υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της, να την 

κοινοποιήσει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του άρθρου 22 στην οποία 



 
 

 

έχει υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος. Εντός της ίδιας παραπάνω πενθήμερης 

προθεσμίας υποχρεούται επιπλέον να συνυποβάλει τα στοιχεία των περιπτώσεων α' 

και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 που βρίσκονται στη διάθεσή του. Η αρμόδια 

υπηρεσία καταχωρεί την ανωτέρω αίτηση στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών 

Γονέων και στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων, εντός 48 ωρών. Τα στοιχεία των 

περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 καταχωρούνται από την 

αρμόδια υπηρεσία στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων εντός της ίδιας προθεσμίας. 

΄Αρθρο 21. Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών 

1. Το Ε.Κ.Κ.Α. τηρεί Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών, στο οποίο καταχωρίζονται τα 
απολύτως αναγκαία στοιχεία που σχετίζονται με την υιοθεσία. 

2. Στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών συλλέγονται και εισάγονται τα στοιχεία που 
αφορούν: 

α. το ονοματεπώνυμο του υιοθετούμενου ανηλίκου και τα στοιχεία ταυτότητας, 
όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, 

β. το ονοματεπώνυμο των φυσικών γονέων και των συγγενών εξ αίματος ως τρίτου 
βαθμού, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά του στοιχεία, όπως 
ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης 
τέκνων, εφόσον υπάρχουν, καθώς και η κατάσταση υγείας των φυσικών γονέων με 
έγγραφη συναίνεσή τους, 

γ. το ονοματεπώνυμο των θετών γονέων, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη 
δημογραφικά τους στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, καθώς και 
η κατάσταση υγείας των θετών γονέων, 

δ. ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την υιοθεσία. 

«Αρμόδιες για τη συλλογή και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών των 
στοιχείων των περιπτώσεων α', β' και γ' είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 22.». 

«3. Ο Εισαγγελέας του αρμόδιου για την κήρυξη της υιοθεσίας δικαστηρίου οφείλει 
εντός δέκα (10) ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης να τη διαβιβάσει με 
πιστοποιητικό τελεσιδικίας προκειμένου να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών. 
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εξειδικευμένες σε θέματα διακρατικών υιοθεσιών 
υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 
226/1999 (Α' 190).». 



 
 

 

 
΄Αρθρο 22. Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 226/1999 

 
1. Αναγνωρίζονται ως εξειδικευμένες να διεξάγουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 
1557 του ΑΚ, κοινωνική έρευνα για τους υποψήφιους θετούς γονείς σε υιοθεσίες 
ανηλίκων που τελούνται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και να διαμεσολαβούν για 
την πραγματοποίηση των υιοθεσιών ανηλίκων που έχουν υπό την προστασία τους οι 
εξής υπηρεσίες: α. οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα 
Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων, β. οι Κοινωνικές Υπηρεσίες 
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 
του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16), γ. τα Δημοτικά Βρεφοκομεία. 2. Για τη 
διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας που προ- βλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 2447/1996 
για τις περιπτώσεις υιοθεσιών ανηλίκων στις οποίες είτε αυτοί είτε οι υποψήφιοι 
θετοί γονείς έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο εξωτερικό (διακρατικές υιοθεσίες), 
καθώς και για τη διαμεσολάβηση προς πραγματοποίηση αυτών των υιοθεσιών όταν 
πρόκειται για ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους, αναγνωρίζονται ως 
εξειδικευμένες οι εξής υπηρεσίες: α. η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας κάθε 
Περιφέρειας για τις Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν στη χωρική τους 
αρμοδιότητα. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας 
του Κεντρικού Τομέα και οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
κάθε Περιφερειακής Ενότητας αυτής, β. ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής 
Υπηρεσίας, με έδρα την Αθήνα, γ. τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, όπως 
αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013, και τα Δημοτικά 
Βρεφοκομεία μόνο για τα παιδιά που έχουν υπό την προστασία τους και για τα οποία 
αποδεδειγμένα δεν μπορούν να υιοθετηθούν στο εσωτερικό της χώρας. 
 

΄Αρθρο 23. Υποχρεώσεις της κοινωνικής υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της 
κοινωνικής έρευνας 

 
Σε περίπτωση θετικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, η αρμόδια κοινωνική 
υπηρεσία εγγράφει τον υποψήφιο στο μητρώο που τηρεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 20 και διεξάγει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του άρθρου 
24. Μετά και την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης, η 
αρμόδια κοινωνική υπηρεσία υποχρεούται να μεριμνά για την εγγραφή των 
ενδιαφερομένων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων της παραγράφου 1 
του άρθρου 20. 
 

΄Αρθρο 24. Προγράμματα επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων 
 



 
 

 

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 22 αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες υποχρεούνται στη 
διενέργεια, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους επιστημονικούς φορείς, των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες 
μπορούν επίσης, να οργανώνουν και να εκτελούν προγράμματα συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης των θετών γονέων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος, 
σύμφωνα με το παρόν. 

2. Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που ορίζει η αρμόδια 
κοινωνική υπηρεσία, ιδίως νομικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. 
Στους ιδιώτες εκπαιδευτές μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας 
ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

3. Μετά το πέρας των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι υποψήφιοι θετοί γονείς που 
συμμετείχαν σε αυτά, λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από το φορέα για να 
εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 20. Από την υποχρέωση παρακολούθησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης 
και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης εξαιρούνται οι υποψήφιοι για υιοθεσία 
τέκνου συζύγου. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Αν.Υ., ορίζεται το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης, η χρονική διάρκεια, ο τρόπος διεξαγωγής τους και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα 
 

΄Αρθρο 25. Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 2447/1996 
 
Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2447/1996 (Α' 278) αντικαθίσταται. 
 

΄Αρθρο 26. Ρυθμίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ 

1. Κοινωνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια έρευνας σύμφωνα με το 
παρόν και τα άρθρα 1533 παράγραφος 2, 1557, 1600, 1645, 1665 ΑΚ και αδυνατεί να 
τη διεξαγάγει, δηλώνει αιτιολογημένα την αδυναμία της στη Γενική Διεύθυνση 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, με 
απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατίθεται η 
διεξαγωγή της έρευνας σε άλλη κοινωνική υπηρεσία των φορέων που αναφέρονται 



 
 

 

στα άρθρα 13 και 22 του τόπου της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής των 
αιτούντων ή, εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε πραγματογνώμονα κοινωνικό 
λειτουργό, εκπαιδευμένο σε θέματα αναδοχής από τους φορείς εποπτείας του 
άρθρου 13 του παρόντος και εγγεγραμμένο σε ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων 
κοινωνικών λειτουργών που τηρεί ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 
(ΣΚΛΕ) για τον σκοπό αυτό. Ο οριζόμενος κοινωνικός λειτουργός οφείλει να 
συνεργάζεται με τον αρμόδιο φορέα όπου είχε υποβληθεί αρχικώς το αίτημα 
προκειμένου να ολοκληρώσει μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στα 
άρθρα 10 και 11 την κοινωνική έκθεση και να την υποβάλλει στην κοινωνική του 
υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας εκδίδει ακολούθως βεβαίωση ολοκλήρωσης 
της κοινωνικής έρευνας. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Σ.Κ.Λ.Ε., ορίζονται 
οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής στον ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων 
κοινωνικών λειτουργών, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των ιδιωτών 
πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
εφαρμογή του παρόντος. 

3. Αν μετά το χρονικό διάστημα που ορίζεται με τον παρόντα δεν έχει ολοκληρωθεί η 
κοινωνική έρευνα από υπαιτιότητα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τη Γενική Διεύθυνση 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 
1. 
 

΄Αρθρο27. Ρύθμιση για τα Εθνικά και Ειδικά Μητρώα 
 

1. Συνιστώνται και λειτουργούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007(Α' 245) τα Ειδικά και Εθνικά Μητρώα 
των άρθρων 5, 6, 7, 20 και 21 του παρόντος. 

Το Ε.Κ.Κ.Α. ορίζει τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων και της ενημέρωσης των 
αλλαγών, καταρτίζει την ειδική πλατφόρμα καταχώρησης των προβλεπόμενων 
στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή και έχει την ευθύνη ορισμού των συνθηκών 
διασφάλισης του απορρήτου και της ασφάλειας στη διαδικασία υποβολής και 
παραλαβής των στοιχείων. Δεδομένα που αποδεικνύονται ότι είναι εσφαλμένα, 
καταστρέφονται με ευθύνη του υπευθύνου των μητρώων και εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από τις συγκεκριμένες συνθήκες. 



 
 

 

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας των Εθνικών Μητρώων του παρόντος είναι ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. και των Ειδικών Μητρώων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάθε μονάδας ή 
η Προϊσταμένη Αρχή κάθε φορέα εποπτείας της αναδοχής. 

3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. ορίζεται ο αναπληρωτής του υπευθύνου, καθώς 
και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Εθνικών Μητρώων. 

4. Το Ε.Κ.Κ.Α. υποχρεούται να καταρτίζει ετήσια στατιστική έκθεση, με βάση τα 
τηρούμενα στοιχεία, την οποία υποβάλει στο Ε.Σ.Αν.Υ., στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
εποπτεύοντος Υπουργείου και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

5. Το Ε.Κ.Κ.Α. υποχρεούται να διαθέτει άδεια τήρησης των στοιχείων των Εθνικών 
Μητρώων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 
μεριμνά για την ασφαλή παραλαβή, τήρηση, επεξεργασία και διαφύλαξη του 
απορρήτου των στοιχείων αυτών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα για αυτό μέτρα. 

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο αναπληρωτής του και τα πρόσωπα που στελεχώνουν 
τις υπηρεσίες του παρόντος υπόκεινται στο καθήκον της εχεμύθειας ακόμα και μετά 
την αποχώρησή τους. 

7. Η δημιουργία και τήρηση των μητρώων του παρόντος διέπεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
επεξεργασία στοιχείων που αναφέρεται σε σκοπούς στατιστικούς ή επιστημονικής 
έρευνας γίνεται με τήρηση της ανωνυμίας. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των Εθνικών και 
Ειδικών Μητρώων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, 
ζητήματα απευθείας ενημέρωσης και διασύνδεσης των Εθνικών Μητρώων με τα 
Ειδικά, η διαδικασία όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση παράλειψης 
ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης από τους υπόχρεους, οργανωτικά και 
τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων του παρόντος, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση 
δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, χρήση τεχνικών 
ανωνυμοποίησης, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. 
 
 


