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Με το παρόν ζγγραφο παρζχονται οδθγίεσ για τθν ορκι ερμθνεία και ςυμπλιρωςθ των Ατομικϊν
Σχεδίων Οικογενειακισ Αποκατάςταςθσ (ςτο εξισ «ΑΣΟΑ»), με γνϊμονα το βζλτιςτο ςυμφζρον
των παιδιϊν ςτο πλαίςιο τθσ Εκνικισ Πολιτικισ για τθν Αποϊδρυματοποίθςθ.
Σχετικά με το ηιτθμα αυτό επιςθμαίνεται ότι ςτο άρκρο 5, του ν.4538/2018 (Αϋ85) προςτζκθκε,
με τθν παρ.4 του άρκρου 117 του ν.4604/2019, θ παρ.7, ςφμφωνα με τθν οποία: « Για κάκε
ανιλικο εγγεγραμμζνο ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ανθλίκων ςυντάςςεται και καταχωρείται ςτο Ειδικό
Μθτρϊο Ανθλίκων από τθν κατά περίπτωςθ αρμόδια για τθν εγγραφι του Μονάδα Παιδικισ
Προςταςίασ και Φροντίδασ, Ατομικό Σχζδιο Οικογενειακισ Αποκατάςταςθσ (ΑΣΟΑ) εντόσ ενενιντα
(90) θμερϊν από τθν τοποκζτθςι του, το οποίο περιλαμβάνει αιτιολογθμζνθ πρόταςθ
αποκατάςταςισ του, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ και το βζλτιςτο ςυμφζρον
του παιδιοφ. Το ΑΣΟΑ διαβιβάηεται από το ΕΚΚΑ ςτον αρμόδιο φορζα εποπτείασ του ανθλίκου. Το
ΑΣΟΑ επικαιροποιείται κάκε φορά που υπάρχουν ουςιαςτικζσ μεταβολζσ ςτθν κατάςταςθ του
ανθλίκου ι το αργότερο μετά τθν παρζλευςθ ζτουσ από τθν τελευταία του υποβολι».
Από τθν παραπάνω διάταξθ ςυνάγονται οι εξισ υποχρεϊςεισ των Μονάδων Παιδικισ
Προςταςίασ και Φροντίδασ (ςτο εξισ «ΜΠΠΦ»), ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ υπόςταςθ
(ΝΠΔΔ ι ΝΠΙΔ):
Α. Σε προκεςμία ενενιντα (90) θμερϊν (κατά μζγιςτο) από τθν τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςτθν
ΜΠΠΦ:
1. Σφνταξθ και οριςτικοποίθςθ του ΑΣΟΑ, και
2. Καταχϊρθςθ του ΑΣΟΑ ςτο Ειδικό Μθτρϊο Ανθλίκων.
Β. Σε προκεςμία ενόσ (1) ζτουσ (κατά μζγιςτο) από τθν υποβολι του ΑΣΟΑ:
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1. Ζλεγχοσ του ΑΣΟΑ και επικαιροποίθςι του, λόγω ενδεχόμενων ουςιωδϊν μεταβολϊν
ςτθν κατάςταςθ του ανθλίκου. Λόγω ζλλειψθσ ρθτισ προκεςμίασ, θ επικαιροποίθςθ ςτθν
περίπτωςθ αυτι λαμβάνει χϊρα αμελλθτί.
Γ. Σε περίπτωςθ που ζχουν ανακφψει ουςιϊδεισ μεταβολζσ ςτθν κατάςταςθ του ανθλίκου:
1. Επικαιροποίθςθ του ΑΣΟΑ. Λόγω ζλλειψθσ ρθτισ προκεςμίασ, θ επικαιροποίθςθ ςτθν
περίπτωςθ αυτι λαμβάνει χϊρα αμελλθτί.
Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ, ιδωμζνεσ υπό το ευρφτερο πλαίςιο τθσ αποϊδρυματοποίθςθσ,
υπογραμμίηουν τρία χαρακτθριςτικά τθσ τοποκζτθςθσ των ανθλίκων ςε ΜΠΠΦ. Πρϊτον, θ
τοποκζτθςθ ςτθ ΜΠΠΦ ςυνιςτά φςτατη λφςη, προχποκζτει δθλαδι τθν προθγοφμενθ εξάντλθςθ
τθσ δυνατότθτασ αναδοχισ (π.χ. ςυγγενικισ). Δεφτερον, εκ του νόμου, θ τοποκζτθςθ ενόσ
ανθλίκου ςε ΜΠΠΦ είναι προςωρινή. Προτεραιότθτα τθσ ΜΠΠΦ είναι, ςτο ςφντομο χρονικό
διάςτθμα των ενενιντα θμερϊν (κατά μζγιςτο), να ςυντάξει και να καταχωριςει το ΑΣΟΑ του
ανθλίκου, ςφμφωνα με το βζλτιςτο ςυμφζρον του κάκε ανθλίκου και με ςτόχο τθν ζξοδο του από
τθ δομι και τθν οικογενειακι του αποκατάςταςθ. Τζλοσ, για να διαςφαλιςτεί θ επιτυχθμζνθ
ζξοδοσ του ανθλίκου από τθ ΜΠΠΦ, θ επιλογι του ΑΣΟΑ οφείλει να είναι δυναμική, δθλαδι να
κεμελιϊνεται ςε εξατομικευμζνθ αξιολόγθςθ των αναγκϊν του, όπωσ αυτζσ οι ανάγκεσ εξ
οριςμοφ μεταβάλλονται πολυπαραγοντικά (θλικία, εξζλιξθ και ποιότθτα τθσ επαφισ με φυςικι
οικογζνεια και άλλα πρόςωπα αναφοράσ, γνϊμθ του ανθλίκου κ.α.).
Το ςχιμα αυτό, το οποίο εκκινεί από τθν παραδοχι ότι θ αποϊδρυματοποίηςη είναι επί τησ
αρχήσ ταυτόςημη με το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ, ςυνάδει με επιλογζσ ΑΣΟΑ που ρθτά
αποςκοποφν ςτθν ζξοδο από τθ ΜΠΠΦ και τθν οικογενειακι αποκατάςταςθ του ανθλίκου, όπωσ
τα ΑΣΟΑ «Υιοκεςία» και «Αναδοχι», ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικότερων περιπτϊςεων τθσ
ςυγγενικισ αναδοχισ και υιοκεςίασ. Αντικζτωσ, θ επιλογι του ΑΣΟΑ «Δεν Αποκακίςταται»
προςκροφει ευκζωσ ςτθ ςτόχευςθ τθσ αποϊδρυματοποίθςθσ και, επομζνωσ, δφναται να
πραγματοποιείται ςε εξαιρετικζσ και μόνο περιπτϊςεισ, με ειδική αιτιολόγηςη. Ομοίωσ, θ
επιλογι ΑΣΟΑ «Επιςτροφι ςτθ Φυςικι Οικογζνεια», επειδι ακριβϊσ ςυνεπάγεται τθν παραμονι
του ανθλίκου ςτθ ΜΠΠΦ, πρζπει να είναι αυςτθρά οριοκετθμζνθ χρονικά και με ειδικι επίςθσ
αιτιολόγθςθ. Συγκεκριμζνα:
Ι. Ωσ προσ το ΑΟΑ «Δεν Αποκαθίςταται»:
1. ΔΕΝ ςυνιςτά επαρκή αιτιολόγηςη η επίκληςη ενδεχόμενων νομικϊν εκκρεμοτήτων, με
προεξάρχουςα τθ διατιρθςθ τθσ επιμζλειασ του ανθλίκου από τουσ φυςικοφσ γονείσ και,
επομζνωσ, τθν ανάλθψθ τθσ κακθμερινισ μόνο φροντίδασ από τθ ΜΠΠΦ. Ελλείψει μεταφοράσ
ςτθ ΜΠΠΦ τθσ επιμζλειασ του ανθλίκου, η ΜΠΠΦ επιλζγει το ΑΟΑ «Αναδοχή», ϊςτε ο
ανιλικοσ να τοποκετθκεί ςε οικογενειακό περιβάλλον, για το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται
για τθν τακτοποίθςθ των νομικϊν του εκκρεμοτιτων. Σε κάκε περίπτωςθ, ζωσ τθν τοποκζτθςθ
του ανθλίκου ςε οικογενειακό περιβάλλον, η ΜΠΠΦ οφείλει να προβεί ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ
διευθζτηςησ των νομικϊν του εκκρεμοτήτων.
2. ΔΕΝ ςυνιςτά επαρκή αιτιολόγηςη η επίκληςη εν εξελίξει ψυχοςυναιςθηματικήσ αξιολόγηςησ
του ανηλίκου. Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εν λόγω αξιολόγθςθσ αρκεί, επί τθσ αρχισ, θ χρονικι
περίοδοσ των ενενιντα (90) θμερϊν, θ οποία ζχει τεκεί για τθ ςφνταξθ και καταχϊρθςθ του
ΑΣΟΑ. Στθν εξαιρετικι δε περίπτωςθ που απαιτείται παράταςθ τθσ αξιολόγθςθσ, η ΜΠΠΦ
επιλζγει το ΑΟΑ «Αναδοχή» ή «Τιοθεςία», ϊςτε ο ανιλικοσ να τοποκετθκεί ςε οικογενειακό
περιβάλλον, για το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν τακτοποίθςθ των ενδεχόμενων
ιατρικϊν του εκκρεμοτιτων.
3. ΔΕΝ ςυνιςτά επαρκή αιτιολόγηςη η επίκληςη τησ ανάγκησ λήψησ ειδικϊν θεραπειϊν ή τησ
παροχήσ εξειδικευμζνων υπηρεςιϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, το ΜΠΠΦ επιλζγει το ΑΟΑ
«Αναδοχή» ή «Τιοθεςία», ϊςτε ο ανιλικοσ να τοποκετθκεί ςτο κατάλλθλο οικογενειακό
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περιβάλλον, είτε ςτθν ίδια γεωγραφικι περιφζρεια με τθν ΜΠΠΦ, θ οποία παρζχει τισ
υπθρεςίεσ, είτε, κατά περίπτωςθ, ςε διαφορετικι μεν περιοχι, ςτθν οποία όμωσ παρζχονται οι εν
λόγω υπθρεςίεσ (π.χ. περιοχι ςτθν οποία λειτουργοφν Ειδικά Σχολεία).
4. ΔΕΝ ςυνιςτά επαρκή αιτιολόγηςη η επίκληςη τησ φπαρξησ βιολογικϊν αδερφϊν, οι οποίοι
διαβιοφν ςε ΜΠΠΦ. Το γεγονόσ ότι το πλάνο οικογενειακισ αποκατάςταςθσ οφείλει να λαμβάνει
υπόψθ τον αδελφικό δεςμό δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ να οδθγιςει ςτθν επιλογι «Δεν
Αποκακίςταται», και μάλιςτα για το ςφνολο των αδελφϊν (ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ όπου τα
αδζρφια διαβιοφν ςε διαφορετικζσ μονάδεσ ι ςτθν ίδια μονάδα αλλά εκτιμάται απίκανθ θ
ταυτόχρονθ αποκατάςταςι τουσ ςτθν ίδια οικογζνεια). Αντικζτωσ, επιλζγεται κατά περίπτωςη
το ΑΟΑ «Αναδοχή» ή το ΑΟΑ «Τιοθεςία», με μνεία ςτο ερωτθματολόγιο του ανθλίκου τθσ
φπαρξθσ αδερφϊν και επεξιγθςθ ςτο ΑΣΟΑ τθσ επαφισ και του δεςμοφ που ζχουν αναπτυχκεί
μεταξφ των αδερφϊν.
5. ΔΕΝ ςυνιςτά επαρκή αιτιολόγηςη η επίκληςη τησ τυχόν φυγήσ του ανηλίκου από τη ΜΠΠΦ.
Αντ’αυτοφ, προκρίνεται το πεδίο «Ζξοδοσ από τη Δομή». Εάν ο ανιλικοσ επιςτρζψει,
οικειοκελϊσ ι μθ, τότε το ΑΣΟΑ ανακεωρείται. Αυτό ιςχφει και για όςουσ ζχει επζλκει
ενθλικίωςθ.
6. Εντελϊσ εξαιρετικά, είναι δυνατι θ επιλογι του ΑΣΟΑ «Δεν Αποκακίςταται» ςτισ περιπτϊςεισ
ανηλίκων δεκαπζντε (15) ετϊν και άνω, οι οποίοι ζχουν εκφράςει ρητά ότι δεν επιθυμοφν την
τοποθζτηςη τουσ ςε ανάδοχη ή θετή οικογζνεια. Η επιλογι αυτι πρζπει να αιτιολογείται ειδικά,
με ρθτι αναφορά ςτον τρόπο και τθ ςυχνότθτα ζκφραςθσ τθσ επικυμίασ αυτισ, ενϊ ιδιαίτερθ
μζριμνα κα πρζπει να λαμβάνεται για τθν αποτφπωςθ τυχόν μεταβολισ τθσ επικυμίασ του
ανθλίκου κακϊσ και για τθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων αυτονόμθςθσ του ανθλίκου, ενόψει τθσ
επερχόμενθσ εξόδου του από τθ ΜΠΠΦ λόγω ενθλικίωςθσ.
7. Κάθε άλλη περίπτωςη επιλογήσ του ΑΟΑ «Δεν Αποκαθίςταται» πρζπει να αιτιολογείται
ειδικά: α) με μνεία των χαρακτθριςτικϊν εκείνων τθσ κατάςταςθσ του ανθλίκου που οδθγοφν ςτο
εντελϊσ εξαιρετικό και προςωρινό ςυμπζραςμα ότι το βζλτιςτο ςυμφζρον του δεν εξυπθρετείται
από τθν ζξοδο του από τθ ΜΠΠΦ και β) με μνεία των λόγων για τουσ οποίουσ οι λοιπζσ
διακζςιμεσ επιλογζσ ΑΣΟΑ δεν προκρίκθκαν για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ.
ΙΙ. Ωσ προσ το ΑΟΑ «Επιςτροφή ςτη Φυςική Οικογζνεια»:
1. ΔΕΝ ςυνιςτά επαρκή αιτιολόγηςη η αόριςτη επίκληςη τησ επαφήσ με μζλη τησ φυςικήσ
οικογζνειασ. Συγκεκριμζνα, κατά τθ χρονικι περίοδο των ενενιντα (90) θμερϊν από τθν
τοποκζτθςθ θ οποία προβλζπεται για τθ ςφνταξθ του ΑΣΟΑ, θ ΜΠΠΦ διερευνά τθ δυνατότθτα
επιςτροφισ ςτθ φυςικι οικογζνεια, υπό το πρίςμα τθσ ειςαγγελικισ εντολισ τοποκζτθςθσ και τθσ
ςυχνότθτασ επικοινωνίασ που αυτι κακορίηει, ςυνεκτιμϊντασ ενδεικτικά τουσ λόγουσ
απομάκρυνςθσ του ανθλίκου, τθ ςτακερότθτα του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ, τθν ικανότθτα
παροχισ ςτον ανιλικο φροντίδασ και αςφάλειασ, τθν πυκνότθτα και ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ.
Στο πλαίςιο αυτό, θ ΜΠΠΦ ςυνεργάηεται με τουσ αρμόδιουσ επαγγελματίεσ τθσ κοινωνικισ
υπθρεςίασ του οικείου διμου. Μετά τθν πάροδο τθσ περιόδου των ενενιντα θμερϊν, θ επιλογι
του ΑΣΟΑ «Επιςτροφι ςτθ Φυςικι Οικογζνεια» είναι δυνατι μόνο εάν πράγματι μπορεί να
τεκμηριωθεί η επιςτροφή του ανηλίκου ςε άμεςο χρονικό διάςτημα (με δήλωςη ςτο
Πληροφοριακό φςτημα προθεςμίασ και ενεργειϊν προσ επίτευξη τησ επιςτροφήσ). ε
διαφορετική περίπτωςη, επιλζγεται το ΑΟΑ «Αναδοχή», ϊςτε ο ανιλικοσ να τοποκετθκεί ςε
οικογενειακό περιβάλλον ενϊ παράλλθλα εξακολουκεί να διερευνάται θ δυνατότθτα επιςτροφισ
ςτθ φυςικι οικογζνεια για τουλάχιςτον επιπλζον ζξι (6) μινεσ.
2. ΔΕΝ ςυνιςτά επαρκή αιτιολόγηςη η αόριςτη επίκληςη τοποθζτηςησ του ανηλίκου ςτη
ΜΠΠΦ από τουσ ίδιουσ τουσ φυςικοφσ γονείσ με αίτηςη-δήλωςη. Σε αυτι τθν περίπτωςθ,
κρίνεται απαραίτθτθ θ ενθμζρωςθ του κατά τόπου αρμόδιου Ειςαγγελζα Ανθλίκων κακϊσ και τθσ
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κοινωνικισ υπθρεςίασ του οικείου διμου, προκειμζνου να διαπιςτωκεί το ςφννομο και το
αναγκαίο τθσ τοποκζτθςθσ του ανθλίκου ςτθ ΜΠΠΦ. Παράλλθλα, εντόσ τθσ χρονικισ περιόδου
των ενενιντα (90) θμερϊν εκπονείται το ΑΣΟΑ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο ςθμείο 1
ανωτζρω.
υμπεραςματικά, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςτόχευςθ τθσ αποϊδρυματοποίθςθσ ςε ςυνάρτθςθ με
το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ, η επιλογή του ΑΟΑ «Δεν Αποκαθίςταται» και του ΑΟΑ
«Επιςτροφή ςτη Φυςική Οικογζνεια» είναι απολφτωσ εξαιρετική και για το λόγο αυτό πρζπει
να τεκμηριϊνεται ειδικά, ςφμφωνα με τισ παροφςεσ οδηγίεσ. Επιςθμαίνεται ότι τυχόν απόκλιςθ
από τισ οδθγίεσ αυτζσ ςυνιςτά πλθμμελι καταχϊρθςθ ΑΣΟΑ και επιςφρει τισ κυρϊςεισ οι οποίεσ
προβλζπονται ςτο άρκρο 19, παρ.4 του ν. 4538/2018 (Α’ 85).
Ενόψει των ανωτζρω, παρακαλείςκε όπωσ προβείτε ςε επανεξζταςθ των ΑΣΟΑ «Δεν
Αποκακίςταται» και «Επιςτροφι ςτθ Φυςικι Οικογζνεια» και μεταβολι τουσ, όποτε αυτό
κρίνεται αναγκαίο, με βάςθ τισ παροφςεσ οδθγίεσ, ζωσ την 7/12/2020.

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ
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