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2. Τύλιξε το
αυτί του Elf
και τοποθέτησε
το πτερύγιο
στην υποδοχή

3.Το αυτί του Elf
είναι έτοιμο!

δέσμευση και 
συνεχής εκπαιδευση

δέσμευση
και συνεχής εκπαίδευση
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1.Κ
όψε ε

δώ το αυτί του ELf



CO-FUNDED BY THE RIGHTS, 
EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC)
PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

 Ελάτε μαζί μας στη χώρα 
των ΕLFOs*, έναν κόσμο 

που είναι πιο κοντά στα 
παιδιά και τους εφήβους με  

μεγαλύτερο σεβασμό για τα 
δικαιώματά τους και με βασική 

αρχή το καλύτερο συμφέρον του 
παιδιού.

 

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα συντονίζεται από την  

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

∆ιεύθυνση ∆ημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

FAMIGLIA
AFFIDATARIA

TUTORERAGAZZO SERVIZI
SOCIALI

παιδί επίτροπος ανάδοχος δημόσια αρχή

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΟΥ 
ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Στο επίκεντρο του προγράμματος ELFO 
είναι παιδιά και έφηβοι που διαβιούν 
σε ασταθείς οικογενειακές καταστάσεις 
ή υφίστανται προσωρινή απουσία του 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Κάθε παιδί κάτω των 18 ετών, 
ανεξάρτητα από την εθνική του προέλευση, 
το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή άλλα χαρακτηριστικά 
του, έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα τα 
οποία κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
∆ικαιώματα του Παιδιού.

Η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι κάθε παιδί, για την πλήρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του, πρέπει να μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό 
περιβάλλον, μέσα σε ατμόσφαιρα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ένα παιδί που στερείται -  μόνιμα 
ή προσωρινά- τους γονείς και την οικογένειά του, 
έχει δικαίωμα σε νόμιμα αναγνωρισμένο 
επίτροπο. 

Ο επίτροπος ανηλίκων είναι 
υπεύθυνος για τη νόμιμη 
εκπροσώπηση του παιδιού και 
διασφαλίζει τη φροντίδα του και 
τα συμφέροντά του. Οι επίτροποι 
ανηλίκων διαδραματίζουν επίσης 
σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση 
του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του παιδιού και στην 
ικανοποίηση των αναγκών του.

Οι επαγγελματίες κοινωνικοί επιστήμονες που θα ήθελαν να 
ενημερωθούν για τον θεσμό της επιτροπείας ανηλίκων, μπορούν να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑ∆ΟΧΗ
Η αναδοχή αποτελεί ένα είδος 
εναλλακτικής φροντίδας και προστασίας 
για όλα τα παιδιά και τους εφήβους 
που διαβιούν σε ασταθή οικογενειακή 
κατάσταση ή των οποίων το οικογενειακό 
περιβάλλον απουσιάζει προσωρινά. Το 
παιδί φιλοξενείται σε μια οικογένεια ή 
ένα άτομο που το φροντίζει.

Ως εκ τούτου, η αναδοχή  βοηθά τα παιδιά 
παρέχοντας τους ένα υποστηρικτικό, προστατευτικό και 
φροντιστικό περιβάλλον που τα διευκολύνει να αναπτύξουν το 
σύνολο των δυνατοτήτων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι εν δυνάμει ανάδοχοι, καλούνται να συμμετάσχουν 
σε μια εξειδικευμένη εκπαιδευτική διαδικασία που περιλαμβάνει 
βασικές έννοιες σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και εφήβων, 
το σχετικό εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο καθώς και τις 
ψυχοκοινωνικές και διαπολιτισμικές πτυχές που αφορούν το παιδί/
έφηβο.

Συνεργάτες του προγράμματος

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΩΣ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΑ

arsis.gr
#EUProjectElfo

arsis.gr
#EUProjectElfo

   

Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο για να γνωρίσετε περισσότερα για τον τρόπο που 
κάποιος µπορεί να γίνει ανάδοχος ή επίτροπος, στείλτε µας ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση:

ΑΡΣΙΣ: infothes@arsis.gr/ ΠΚΜ: f.tegos@pkm.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://arsis.gr ή
Τηλ επικοινωνία: ΑΡΣΙΣ: 2310526150 ή της ΠΚΜ :2313330872.

Το παρόν φυλλάδιο έχει δηµιουργηθεί µε την οικονοµική υποστήριξη του Προγράµµατος Δικαιωµάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το περιεχόµενο του παρόντος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ΑΡΣΙΣ –Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων και δεν µπορεί σε 

καµία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ».


