∆’ Τρίµηνο 2021

Στοιχεία και Αριθµητικά ∆εδοµένα
του Πληροφορικού Συστήµατος (Π.Σ.)
www.anynet.gr
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) έχει τη θεσµική ευθύνη για την
τήρηση των στοιχείων που αφορούν στην Αναδοχή και Υιοθεσία στο πληροφοριακό
σύστηµα www.anynet.gr . Στο πλαίσιο αυτό, µε το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα
παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν στις εγγραφές των παιδιών και στις αιτήσεις των
υποψηφίων γονέων, για το ΄∆ Τρίµηνο 2021, µε ηµεροµηνία ανάκτησης 04/01/2022.
Επιπρόσθετα, για λόγους διευκόλυνσης της σύγκρισης και της παρακολούθησης της
εξελικτικής πορείας των δεδοµένων, παραθέτει τα δεδοµένα του ΄∆ τριµήνου 2021, σε
σύγκριση µε τα στοιχεία του ΄Β Τριµήνου και ΄Γ Τριµήνου 2021.
Επισηµαίνεται ότι η αποτύπωση των δεδοµένων που αφορούν στα ΑΣΟΑ των
ανηλίκων, καθώς και στις αιτήσεις των υποψήφιων θετών/αναδόχων γονέων είναι
στιγµιοτυπικού χαρακτήρα. ∆ηλαδή, αφορούν αιτήσεις ή ΑΣΟΑ που βρίσκονται στο
συγκεκριµένο status, τη δεδοµένη στιγµή άντλησης των στοιχείων (εν προκειµένω,
04/01/2022), καθώς έχουν δυναµικό χαρακτήρα, ανάλογα µε την πρόοδο της
επεξεργασίας τους.

Γλωσσάριο
Ατοµικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ): το σχέδιο το οποίο
συντάσσεται για κάθε ανήλικο, ο οποίος φιλοξενείται σε Μονάδα Παιδικής
Προστασίας και Φροντίδας, και εποµένως εγγράφεται στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων
της Μονάδας που τον φιλοξενεί καθώς και στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων. Το ΑΣΟΑ
περιλαµβάνει αιτιολογηµένη πρόταση αποκατάστασης του ανηλίκου µε βάση τις
εξατοµικευµένες ανάγκες και το βέλτιστο συµφέρον του.
Πρόταση Σύνδεσης: η ηλεκτρονική σύνδεση ανηλίκου µε υποψήφιο ανάδοχο ή
θετό γονέα. Κατά τη διαδικασία αυτή συνεξετάζονται οι ανάγκες και τα ειδικά
χαρακτηριστικά του ανηλίκου καθώς και οι δυνατότητες και επιθυµίες των
υποψήφιων γονέων, ώστε να προκύψει η καλύτερη εξατοµικευµένη πρόταση για την
οικογενειακή αποκατάσταση του ανηλίκου, µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον του.
Περίοδος Προσαρµογής: η χρονική περίοδος η οποία ξεκινά µε την πρώτη
συνάντηση των υποψήφιων αναδόχων/θετών µε τον ανήλικο και ολοκληρώνεται µε
την πραγµατοποίηση τουλάχιστον δέκα συναντήσεων, ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ανηλίκου.

ΕΘΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων καταγράφονται οι ανήλικοι που διαβιούν στις 95
Μονάδες Παιδικής Προστασίας, (29 ΝΠ∆∆, 56 ΝΠΙ∆, 3 ΝΠ∆∆ ∆οµές εποπτευόµενες
από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 7 ΝΠΙ∆ δοµές φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων), σε όλη την επικράτεια. Σηµειώνεται ότι κατά το 4ο Τρίµηνο του 2021
εντάχθηκαν στο σύστηµα επιπλέον δοµές φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στο
πλαίσιο της ένταξης και των ασυνόδευτων ανηλίκων στο Εθνικό Σύστηµα
Αναδοχών-Υιοθεσιών, ενώ προχώρησαν σε καταχώρηση στοιχείων και όλες οι
εποπτευόµενες ∆οµές του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι από την τοποθέτηση του ανηλίκου σε µια τέτοια
δοµή υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ΑΣΟΑ (δες γλωσσάριο) εντός προθεσµίας 90
ηµερών. Οι ανήλικοι για τους οποίους δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί το εν λόγω
σχέδιο καταγράφονται ως «Αρχικοποιηµένη», (δλδ χωρίς ΑΣΟΑ).
Τα ΑΣΟΑ διακρίνονται στα εξής:
• ΑΣΟΑ Υιοθεσίας/Αναδοχής
• ΑΣΟΑ Συγγενικής Υιοθεσίας/Αναδοχής
• ΑΣΟΑ Επιστροφή στη Φυσική Οικογένεια
• ΑΣΟΑ ∆εν Αποκαθίσταται σε Οικογένεια
Επισηµαίνεται σχετικά µε το ΑΣΟΑ «∆εν αποκαθίσταται», ότι ακριβώς επειδή οδηγεί
σε παραµονή του ανηλίκου στο ίδρυµα µπορεί να επιλέγεται µόνο κατ’ εξαίρεση σε
περιπτώσεις για παράδειγµα ανηλίκων που πλησιάζουν την ενηλικίωση ή µε ιδιαίτερα
βαριά νοσήµατα που θα επωφελούνταν από άλλου τύπου εναλλακτική φροντίδα.
Από τα παραπάνω ΑΣΟΑ, στη διαδικασία της σύνδεσης εντάσσονται µόνο οι
ανήλικοι µε ΑΣΟΑ Αναδοχής και Υιοθεσίας. Ακολουθούν πίνακες µε:
Α) στιγµιοτυπική αποτύπωση των δεδοµένων που αφορούν τα ΑΣΟΑ
Β) συγκριτικός πίνακας ανά τρεις διαδοχικές περιόδους

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (04/01/2022)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Σύνολο Ανηλίκων σε Μονάδες
Παιδικής Προστασίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΟΑ

1505*
ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Αρχικοποιηµένη
(δηλαδή χωρίς ΑΣΟΑ)
Ανήλικοι µε ΑΣΟΑ
Υιοθεσία/Αναδοχή
Ανήλικοι µε ΑΣΟΑ
Συγγενική Υιοθεσία/Αναδοχή

ΑΝΑ∆ΟΧΗ

259
83

589

-

30

Ανήλικοι µε ΑΣΟΑ
Επιστροφή στη Φυσική
Οικογένεια

130

Ανήλικοι µε ΑΣΟΑ
∆εν αποκαθίσταται σε Οικογένεια

299

*Στο σύνολο των παιδιών, καταγράφονται και τα παιδιά που παραµένουν στη δοµή αλλά είναι σε
πρόταση σύνδεσης ή σε περίοδο προσαρµογής, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
τοποθέτησης σε οικογένεια και εποµένως η έξοδός τους από τη δοµή.
Για παράθεση αριθµού ανηλίκων σε σύνδεση, βλ. Πίνακα «ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ»
**Κατά το 4ο Τρίµηνο του 2021 οι Μονάδες Παιδικής Προστασίας αυξήθηκαν από 88 σε 95 µε
την ένταξη στο σύστηµα επιπλέον δοµών φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (συνολικά 7 ∆οµές
φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, έχουν συνδεθεί στο σύστηµα ως σήµερα) ενώ προχώρησαν
σε καταχώρηση στοιχείων και όλες οι εποπτευόµενες ∆οµές του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (σε όλες τις δοµές)
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΝΠ∆∆)
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1505
9
~130

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ/ΑΝΑ∆ΟΧΗ
ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΑ∆ΟΧΗ

ΑΡΡΕΝ

ΘΗΛΥ

ΑΡΡΕΝ

ΘΗΛΥ

0-2

-

2

11

4

2+ έως 6

1

-

16

5

6+ έως 12

24

14

128

99

12+ έως 15

19

11

96

119

15+ έως 18

5

6

54

54

Μη καταγεγραµµένη
Ηµ. Γέννησης

-

1

-

3

49

34

305

284

Σύνολο

672*
*Εξαιρούνται η συγγενική αναδοχή/υιοθεσία

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
∆εύτερο
Τρίµηνο 2021
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΟΑ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Αρχικοποιηµένη
(δηλαδή χωρίς ΑΣΟΑ)

Τρίτο
Τρίµηνο 2021

ΑΝΑ∆ΟΧΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

193

Τέταρτο
Τρίµηνο 2021

ΑΝΑ∆ΟΧΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

211

ΑΝΑ∆ΟΧΗ

259

Ανήλικοι µε ΑΣΟΑ
Υιοθεσία/Αναδοχή

67

620

78

616

83

589

Ανήλικοι µε ΑΣΟΑ
Συγγενική
Υιοθεσία/Αναδοχή

-

33

-

31

-

30

Ανήλικοι µε ΑΣΟΑ
Επιστροφή στη Φυσική
Οικογένεια

151

134

130

Ανήλικοι µε ΑΣΟΑ
∆εν αποκαθίσταται
σε Οικογένεια

320

304

299

1384*

1374*

1390*

Σύνολο

*Κατά το 4ο Τρίµηνο του 2021 οι Μονάδες Παιδικής Προστασίας αυξήθηκαν από 88 σε 95
µε την ένταξη στο σύστηµα επιπλέον δοµών φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (συνολικά
7 ∆οµές φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, έχουν συνδεθεί στο σύστηµα ως σήµερα), ενώ
προχώρησαν σε καταχώρηση στοιχείων και όλες οι εποπτευόµενες ∆οµές
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
*Στον πίνακα δεν περιλαµβάνονται τα δεδοµένα των ανηλίκων σε πρόταση σύνδεσης ή σε
περίοδο προσαρµογής. Για συγκριτική παράθεση αριθµού ανηλίκων σε σύνδεση,
Βλ. κάτω «ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ»

ΠΡΟΟ∆ΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΙΡΙΑΣΜΑ
∆εύτερο
Τρίµηνο 2021

Τρίτο
Τρίµηνο 2021

Τέταρτο
Τρίµηνο 2021

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

88

68

85

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

35

23

22

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΕΣ & ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ*
από 07/07/2020

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

419

ΑΝΑ∆ΟΧΗ

447

*Επισηµαίνεται ότι στα ανωτέρω σύνολα περιλαµβάνονται όλες οι περιπτώσεις, από την
έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών προτάσεων σύνδεσης, ανηλίκων που έχουν
αποκατασταθεί σε οικογενειακού τύπου φροντίδα και διαµένουν πλέον µε τους αναδόχους
και θετούς γονείς. Ενδέχεται, ωστόσο η οριστική απόφαση της τοποθέτησής τους
(π.χ. η απόφαση τελεσίδικης υιοθεσίας) να µην έχει εκδοθεί ακόµη.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Υπενθυµίζουµε τα σηµαντικότερα στάδια ωρίµανσης µίας αίτησης τα οποία είναι:
1. Αιτήσεις µε δικαιολογητικά που έχουν ελεγχθεί
2. Αιτήσεις σε κοινωνική έρευνα
3. Αιτήσεις µε ολοκληρωµένη κοινωνική έρευνα
4. Υποψήφιοι σε εκπαίδευση
5. Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Θετών/Αναδόχων Γονέων
Η σύνδεση είναι εφικτή αποκλειστικά για τις αιτήσεις που βρίσκονται στο Εθνικό
Μητρώο Θετών/Αναδόχων Γονέων. Ακολουθούν πίνακες µε:
Α) στιγµιοτυπική αποτύπωση των δεδοµένων των αιτήσεων
Β) συγκριτικά στοιχεία από τρεις διαδοχικές περιόδους

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ/ΑΝΑ∆ΟΧΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 04/01/22
ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΑ∆ΟΧΗ

2456

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

2182

274

102

40

48

14

Αιτήσεις σε κοινωνική
έρευνα

456

102

Αιτήσεις µε ολοκληρωµένη
κοινωνική έρευνα*

218

68*

Υποψήφιοι σε εκπαίδευση**

9**

3**

Καταχωρηµένες Εγγραφές
στο Εθνικό Μητρώο
Θετών/Αναδόχων Γονέων

1349

47

48

59

ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί
Αιτήσεις µε δικαιολογητικά
που έχουν ελεγχθεί

Αιτήσεις σε διαδικασία
σύνδεσης

*45+ είχαν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο και οι πολίτες ζήτησαν την προσωρινή αναστολή
της αίτησης από το Εθνικό Μητρώο.
**Το νούµερο αντιστοιχεί σε αριθµό αιτήσεων, οι συµµετέχοντες στις εκπαιδεύσεις είναι
περισσότεροι, καθώς υφίστανται αιτήσεις από ζευγάρια ή πολίτες σε σύµφωνο συµβίωσης
(για αιτήσεις αναδοχής). Σηµειώνεται, ότι στο τέλος του 2021, ολοκληρώθηκε σηµαντικός
αριθµός επιµορφωτικών προγραµµάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.
ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

∆εύτερο
Τρίµηνο 2021

Τρίτο
Τρίµηνο 2021

Τέταρτο
Τρίµηνο 2021

Αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί

90

89

102

Αιτήσεις µε δικαιολογητικά
που έχουν ελεγχθεί

22

38

48

Αιτήσεις σε κοινωνική
έρευνα

550

496

456

Αιτήσεις µε ολοκληρωµένη
κοινωνική έρευνα

208

243

218

Υποψήφιοι σε εκπαίδευση*

64**

84**

9**

Καταχωρηµένες Εγγραφές
στο Εθνικό Μητρώο
Θετών/Αναδόχων Γονέων

1070

1140

1349

**Το νούµερο αντιστοιχεί σε αριθµό αιτήσεων, οι συµµετέχοντες στις εκπαιδεύσεις είναι
περισσότεροι, καθώς υφίστανται αιτήσεις από ζευγάρια. Σηµειώνεται, ότι στο τέλος του
2021, ολοκληρώθηκε σηµαντικός αριθµός επιµορφωτικών προγραµµάτων.

ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΗΣ
ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί

∆εύτερο
Τρίτο
Τέταρτο
Τελευταίο
Τρίµηνο
2020
Πρώτο
Τρίµηνο
Τρίµηνο 2021
Τρίµηνο 2021
Τρίµηνο2021
2021

22

38

40

5

11

14

91

93

102

Αιτήσεις µε ολοκληρωµένη
κοινωνική έρευνα*

67*

70*

68*

Υποψήφιοι σε εκπαίδευση**

1**

1**

3**

Καταχωρηµένες Εγγραφές
στο Εθνικό Μητρώο
Θετών/Αναδόχων Γονέων

4

20

47

Αιτήσεις µε δικαιολογητικά
που έχουν ελεγχθεί
Αιτήσεις σε κοινωνική
έρευνα

*45+ είχαν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο και οι πολίτες ζήτησαν την προσωρινή αναστολή
της αίτησης από το Εθνικό Μητρώο.
**Το νούµερο αντιστοιχεί σε αριθµό αιτήσεων, οι συµµετέχοντες στις εκπαιδεύσεις είναι
περισσότεροι, καθώς υφίστανται αιτήσεις από ζευγάρια ή πολίτες σε σύµφωνο συµβίωσης.
Σηµειώνεται, ότι στο τέλος του 2021, ολοκληρώθηκε σηµαντικός αριθµός επιµορφωτικών
προγραµµάτων.

