25/7/2016

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
για τισ προχποθζςεισ τοποθζτηςησ ανηλίκων ςε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογζνεια
από και προσ κράτη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ βάςει του άρθρου 56 του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, τησ 27ησ Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοςία και την αναγνώριςη και εκτζλεςη αποφάςεων ςε γαμικζσ
διαφορζσ και διαφορζσ γονικήσ μζριμνασ, ο οποίοσ καταργεί τον Κανονιςμό (ΕΚ)
1347/2000.

ΑΡΘΡΟ 1

1. Κεντρικι Αρχι για τθ λιψθ αιτθμάτων τοποκζτθςθσ ανθλίκων ςε ίδρυμα, δομι
παιδικισ προςταςίασ ι ανάδοχθ οικογζνεια ςτθν Ελλάδα, που υποβάλλονται από
κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 56 του Κανονιςμοφ (ΕΚ)
αρικ. 2201/2003 του ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 27θσ Νοεμβρίου 2003, ορίηεται το Σμιμα
Διεκνοφσ Δικαςτικισ υνεργαςίασ ςε Αςτικζσ και Ποινικζσ Τποκζςεισ του
Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ανωτζρω
υπθρεςία πλθροφορεί άμεςα τθν αιτοφςα αρχι ότι απαιτείται ζγκριςθ των
ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τοποκζτθςθ του ανθλίκου και τθν ενθμερϊνει για τθ
διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτα άρκρα 2, 3, 4,
και 5 του παρόντοσ.
2. Αρμόδιοι για τθν ζγκριςθ των αναφερόμενων ςτθν παράγραφο 1 αιτθμάτων για
τθν τοποκζτθςθ των ανθλίκων ςε ίδρυμα, δομι παιδικισ προςταςίασ ι ανάδοχθ
οικογζνεια ςτθν Ελλάδα είναι ο Ειςαγγελζασ Ανθλίκων Ακθνϊν και ο αναπλθρωτισ
του. Ο Ειςαγγελζασ Ανθλίκων Ακθνϊν εντόσ δφο μθνϊν από τθν υποβολι ς’ αυτόν
του αιτιματοσ και των ςυνοδευτικϊν εγγράφων από το Σμιμα Διεκνοφσ Δικαςτικισ
υνεργαςίασ ςε Αςτικζσ και Ποινικζσ Τποκζςεισ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων εγκρίνει ι απορρίπτει το αίτθμα με
αιτιολογθμζνθ διάταξι του, αφοφ λάβει τθ γνϊμθ ενόσ επιμελθτι τθσ Τπθρεςίασ
Επιμελθτϊν Ανθλίκων Ακθνϊν, τον οποίο ορίηει ανά υπόκεςθ. Ο Επιμελθτισ
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Ανθλίκων ςυλλζγει πλθροφορίεσ για τθν υπάρχουςα διακεςιμότθτα ςτα ιδρφματα ι
ςτισ δομζσ παιδικισ προςταςίασ, κακϊσ και αν αυτά πλθροφν τισ ςφμφωνα με το
άρκρο 3 προχποκζςεισ για τθν αςφαλι εγκατάςταςι του και υποβάλει ζκκεςθ ςτον
Ειςαγγελζα Ανθλίκων Ακθνϊν προτείνοντασ το καταλλθλότερο για τθν τοποκζτθςθ
του ανθλίκου. Ζκκεςθ υποβάλλεται από τον Επιμελθτι Ανθλίκων και όταν το αίτθμα
από τισ αλλοδαπζσ αρχζσ αφορά ςτθν τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε ανάδοχθ
οικογζνεια ςτθν Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 2

1.Με το αίτθμα ζγκριςθσ τθσ τοποκζτθςθσ του ανθλίκου ςυνυποβάλλονται από τθν
αιτοφςα αρχι του κράτουσ μζλουσ τα ακόλουκα ζγγραφα και ςτοιχεία, επίςθμα
μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα:
α) Πλιρθ ςτοιχεία του ανθλίκου (ονοματεπϊνυμο και εκνικότθτα, ονοματεπϊνυμα
και εκνικότθτα γονζων, θμερομθνία και τόποσ γζννθςθσ, τόποσ κατοικίασ).
β) Πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου που αςκεί τθ γονικι μζριμνα ι τθν επιμζλεια του
ανθλίκου, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ αυτοφ και διλωςθ ςυναίνεςισ του για τθν
τοποκζτθςθ. τθν περίπτωςθ που δεν επιςυνάπτεται διλωςθ ςυναίνεςθσ,
αναφζρεται ο λόγοσ για τον οποίο αυτι δεν απαιτείται.
γ) Ποινικό μθτρϊο ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο του ανθλίκου. Αν δεν υφίςταται,
ςχετικι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ.
δ) Αναλυτικι ζκκεςθ κοινωνικοφ λειτουργοφ ι επιμελθτι ανθλίκων ι άλλου
υπαλλιλου αρμόδιασ υπθρεςίασ από τον τόπο τθσ τελευταίασ κατοικίασ ι διαμονισ
του ανθλίκου πριν τθν τοποκζτθςθ, ςτθν οποία πρζπει να εκτίκεται θ κατάςταςθ
και θ προςωπικότθτα του ανθλίκου, θ αναγκαιότθτα και οι λόγοι τθσ τοποκζτθςθσ, θ
προτεινόμενθ διάρκεια (θμερομθνία ζναρξθσ – λιξθσ) και, προαιρετικά, να
προτείνεται

ίδρυμα ι δομι παιδικισ προςταςίασ ι ανάδοχθ οικογζνεια

τοποκζτθςθσ.

τθ ίδια ζκκεςθ αναφζρεται και θ άποψθ του ανθλίκου και ςε

περίπτωςθ που δεν ελιφκθ, οι λόγοι που δεν ελιφκθ αυτι.
ε) Πιςτοποιθτικό κατάςταςθσ τθσ υγείασ του ανθλίκου και πιςτοποιθτικό
υγειονομικισ (ιατροφαρμακευτικισ) κάλυψθσ αυτοφ.
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ςτ) Πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτασ και διεφκυνςθ των ενιλικων μελϊν τθσ ανάδοχθσ
οικογζνειασ, όταν αυτι προτείνεται.
η) Προτάςεισ για τθν επικοινωνία του ανθλίκου με γονείσ ι άλλα οικεία πρόςωπα και
τα πλιρθ ςτοιχεία αυτϊν.
θ) Πλιρωσ τεκμθριωμζνεσ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του ανθλίκου.
κ) Διλωςθ του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που ζχει τθν επιμζλεια του ανθλίκου
ι άλλου αρμόδιου φορζα για τθν ανάλθψθ τθσ υποχρζωςθσ για κάλυψθ των εξόδων
τοποκζτθςθσ και παραμονισ του.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Η τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε ίδρυμα ι δομι παιδικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα
επιτρζπεται μόνο αν το ίδρυμα ι θ δομι παιδικισ προςταςίασ διακζτει τισ
απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ και εποπτεφεται από τισ ελλθνικζσ αρχζσ.
2. Όταν πρόκειται να γίνει τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε ανάδοχθ οικογζνεια, αυτι
μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο αν θ οικογζνεια είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο
Αναδόχων Ανθλίκων που προβλζπεται ςτο άρκρο 6 του ΠΔ 86/2009 ι αν ςυντρζχει
περίπτωςθ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 9 του ν. 2082/1992.

ΑΡΘΡΟ 4

Η Διάταξθ του Ειςαγγελζα Ανθλίκων Ακθνϊν με τθν οποία εγκρίνεται ι
απορρίπτεται το αίτθμα τοποκζτθςθσ του ανθλίκου ςε ίδρυμα ι δομι παιδικισ
προςταςίασ ι ανάδοχθ οικογζνεια διαβιβάηεται μζςω του Σμιματοσ Διεκνοφσ
Δικαςτικισ υνεργαςίασ ςε Αςτικζσ και Ποινικζσ Τποκζςεισ του Τπουργείου
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςτθν αιτοφςα αρχι του
κράτουσ μζλουσ. Η Διάταξθ ζγκριςθσ ςυνοδεφεται με κατάλογο των ιδρυμάτων ι
των δομϊν παιδικισ προςταςίασ ι των αναδόχων οικογενειϊν,
ανιλικοσ μπορεί να τοποκετθκεί.

3

ςτα οποία ο

ΑΡΘΡΟ 5

1. Η αιτοφςα αρχι, μετά τθ λιψθ τθσ Διάταξθσ του Ειςαγγελζα Ανθλίκων Ακθνϊν,
με τθν οποία εγκρίνεται θ τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε ίδρυμα, δομι παιδικισ ι
ανάδοχθ οικογζνεια, αποςτζλλει ςτον Ειςαγγελζα Ανθλίκων Ακθνϊν δικαςτικι
απόφαςθ ι απόφαςθ άλλθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ μζλουσ, επίςθμα
μεταφραςμζνθ ςτα ελλθνικά, με τθν οποία αποφαςίηεται θ τοποκζτθςθ του
ανθλίκου ςε ςυγκεκριμζνο ίδρυμα, δομι παιδικισ προςταςίασ ι ανάδοχθ
οικογζνεια ςτθν Ελλάδα. Η απόφαςθ ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ εκτελεςτότθτάσ
τθσ ςφμφωνα με το εςωτερικό δίκαιο του κράτουσ μζλουσ.
2. Ο Ειςαγγελζασ Ανθλίκων Ακθνϊν ειςάγει αίτθςθ ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο
Ακθνϊν για τθν αναγνϊριςθ τθσ εκτελεςτότθτασ τθσ απόφαςθσ που αναφζρεται
ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Η αίτθςθ εκδικάηεται με τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ
δικαιοδοςίασ που προβλζπεται ςτον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Οι διατάξεισ των
άρκρων 904 και 905 του κϊδικα αυτοφ εφαρμόηονται αναλόγωσ.
3. Όταν θ απόφαςθ καταςτεί αμετάκλθτθ, ο Ειςαγγελζασ Ανθλίκων Ακθνϊν τθ
διαβιβάηει μζςω του Σμιματοσ Διεκνοφσ Δικαςτικισ υνεργαςίασ ςε Αςτικζσ και
Ποινικζσ Τποκζςεισ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων ςτθν αιτοφςα αρχι του κράτουσ μζλουσ, οπότε ο ανιλικοσ μπορεί να
τοποκετθκεί (εγκαταςτακεί) ςτο ίδρυμα, ςτθ δομι παιδικισ προςταςίασ ι ςτθν
ανάδοχθ οικογζνεια ςτθν Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6
Σο ποςό που αφορά ςτισ ςυνικεισ ανάγκεσ διαβίωςθσ του ανθλίκου
προκαταβάλλεται απευκείασ ςτο ίδρυμα, ςτθ δομι παιδικισ προςταςίασ ι ςτθν
ανάδοχθ οικογζνεια, καλφπτει τουλάχιςτον διάςτθμα δφο μθνϊν και δεν μπορεί να
είναι μικρότερο εκείνου που προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τθν κάλυψθ
των εν γζνει αναγκϊν διαβίωςθσ των ανθλίκων που τοποκετοφνται ςε ιδρφματα ι
δομζσ παιδικισ προςταςίασ ι ςε ανάδοχεσ οικογζνειεσ. Για τθν κάλυψθ τυχόν
ιδιαίτερων αναγκϊν του ανθλίκου, ιδίωσ εκπαιδευτικϊν και ιατρικϊν, το ίδρυμα, θ
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δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του.

ΑΡΘΡΟ 7
1. ε περίπτωςθ μεταβολισ του προςϊπου που αςκεί τθ γονικι μζριμνα ι τθν
επιμζλεια του ανθλίκου θ αιτοφςα αρχι οφείλει να γνωςτοποιιςει αμζςωσ τθ
μεταβολι αυτι και τα νζα ςτοιχεία του προςϊπου ι των προςϊπων αυτϊν ςτθν
κεντρικι αρχι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1. Επίςθσ, οφείλει να διαβιβάηει ςτθν
κεντρικι αρχι κάκε νζο ςτοιχείο, δικαςτικι ι άλλθ απόφαςθ που αφορά τον
ανιλικο, τα οποία ανζκυψαν μετά τθν τοποκζτθςι του. Η κεντρικι αρχι υποβάλλει
τα ζγγραφα αυτά προσ εκτίμθςθ ςτον Ειςαγγελζα Ανθλίκων Ακθνϊν.
2. Μετά τθν τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε ίδρυμα ι δομι παιδικισ προςταςίασ ι
ανάδοχθ οικογζνεια, ο Ειςαγγελζασ Ανθλίκων Ακθνϊν ενθμερϊνεται εγγράφωσ
κάκε ζξι μινεσ και πιο τακτικά, αν το ηθτιςει, για τθν κατάςταςθ και εξζλιξθ του
ανθλίκου. Η ενθμζρωςθ γίνεται από το ίδρυμα ι τθ δομι παιδικισ προςταςίασ ι
από τον κοινωνικό λειτουργό που παρακολουκεί τθν ανάδοχθ οικογζνεια. ε κάκε
περίπτωςθ αρμόδια να παρζχει ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι και θ κατά τόπον
αρμόδια Τπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων.
3. Σο ίδρυμα ι θ δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια

όπου

τοποκετικθκε ο ανιλικοσ οφείλουν να γνωςτοποιοφν αμζςωσ ςτθν κεντρικι αρχι
τθν επιςτροφι του ανθλίκου ςτο κράτοσ μζλοσ που υπζβαλε το αίτθμα
τοποκζτθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 8

Για τθν τοποκζτθςθ ανθλίκου ςε ίδρυμα που εδρεφει ςε άλλθ Χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι ςε ανάδοχθ οικογζνεια άλλθσ Χϊρασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ. Ο Ειςαγγελζασ Ανθλίκων του τόπου κατοικίασ του
ανθλίκου, μετά από ζγγραφο αίτθμα των γονζων ι του επιτρόπου ι του προςϊπου,
ςτο οποίο ζχει ανατεκεί με δικαςτικι απόφαςθ θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι
τθσ επιμζλειασ του ανθλίκου ι και αυτεπαγγζλτωσ, κατακζτει ςχετικι αίτθςθ ςτο
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Μονομελζσ Πρωτοδικείο, θ οποία εκδικάηεται κατά τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ
δικαιοδοςίασ που προβλζπεται ςτον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ.

ΑΡΘΡΟ 9

Πριν τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο, κατά το προθγοφμενο
άρκρο, ο Ειςαγγελζασ Ανθλίκων απευκφνεται ςτο Σμιμα Διεκνοφσ Δικαςτικισ
υνεργαςίασ ςε Αςτικζσ και Ποινικζσ Τποκζςεισ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, για να διερευνιςει μζςω τθσ κεντρικισ
αρχισ του άλλου κράτουσ μζλουσ αν για τθν τοποκζτθςθ ανθλίκου ςε ίδρυμα ι ςε
ανάδοχθ οικογζνεια απαιτείται ζγκριςθ από δθμόςια αρχι του, τθ διαδικαςία που
ακολουκείται για τθν ζγκριςθ και για τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ του
ανθλίκου, κακϊσ και αν το ίδρυμα ι θ δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ
οικογζνεια όπου πρόκειται να τοποκετθκεί ο ανιλικοσ, είτε αυτό προτείνεται από
τισ ελλθνικζσ αρχζσ είτε ορίηεται από τθν αρμόδια αρχι του κράτουσ μζλουσ
εποπτεφεται

και λειτουργεί ςφμφωνα με τουσ νόμουσ του τελευταίου. Αν

απαιτείται ζγκριςθ για τθν τοποκζτθςθ του ανθλίκου, ο Ειςαγγελζασ Ανθλίκων
υποβάλλει μζςω του Σμιματοσ Διεκνοφσ Δικαςτικισ υνεργαςίασ ςε Αςτικζσ και
Ποινικζσ Τποκζςεισ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων ςτθν αρμόδια αρχι του άλλου κράτουσ μζλουσ αίτθςθ ζγκριςθσ.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο Ειςαγγελζασ Ανθλίκων κατακζτει ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο, μαηί με τθν αίτθςθ
του άρκρου 6, τα ακόλουκα ζγγραφα: α) Πλιρθ ςτοιχεία του ανθλίκου
(ονοματεπϊνυμο και εκνικότθτα, ονοματεπϊνυμα και εκνικότθτα γονζων,
θμερομθνία και τόποσ γζννθςθσ, τόποσ κατοικίασ). β) Ζκκεςθ Κοινωνικοφ
Λειτουργοφ ι Επιμελθτι Ανθλίκων, ςτθν οποία πρζπει να εκτίκεται θ κατάςταςθ και
θ προςωπικότθτα του ανθλίκου, οι λόγοι που υπαγορεφουν τθν απομάκρυνςι του
από το τρζχον περιβάλλον του και θ αναγκαιότθτα τθσ τοποκζτθςισ του ςε ίδρυμα ι
ανάδοχθ οικογζνεια άλλθσ χϊρασ. τθν ίδια ζκκεςθ αναφζρεται θ προτεινόμενθ
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διάρκεια τοποκζτθςθσ του ανθλίκου (ζναρξθ – λιξθ αυτισ), θ προτεινόμενθ
επικοινωνία με τουσ οικείουσ του και οι τυχόν ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του
ανθλίκου. γ) Ζγκριςθ τοποκζτθςθσ του ανθλίκου από τθν αρμόδια

αρχι του

κράτουσ μζλουσ τοποκζτθςθσ ι αν αυτι δεν απαιτείται, το ζγγραφο τθσ κεντρικισ
αρχισ του άλλου κράτουσ μζλουσ από το οποίο να προκφπτει θ μθ αναγκαιότθτά
τθσ. δ) Σα ςτοιχεία του ιδρφματοσ ι τθσ δομισ παιδικισ προςταςίασ ι τθσ ανάδοχθσ
οικογζνειασ που πρόκειται να τοποκετθκεί ο ανιλικοσ.

ε) Βεβαίωςθ από τθν

αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ προσ τθν οποία απευκφνεται θ αίτθςθ ότι το ίδρυμα ι
δομι παιδικισ προςταςίασ λειτουργεί και εποπτεφεται με βάςθ του νόμουσ τθσ
χϊρασ αυτισ, ι ότι θ ανάδοχθ οικογζνεια υπόκειται ςε ζλεγχο και εποπτεία. ςτ)
Διλωςθ ςυναίνεςθσ των προςϊπων που αςκοφν τθ γονικι μζριμνα ι επιμζλεια του
ανθλίκου, αν θ αίτθςθ του ειςαγγελζα ανθλίκων υποβάλλεται μετά από αίτθμα των
προςϊπων αυτϊν. η) Πιςτοποιθτικά περί τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ του ανθλίκου.
θ) Διλωςθ του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που ζχει τθν επιμζλεια του ανθλίκου
ι άλλου αρμόδιου φορζα για τθν ανάλθψθ τθσ υποχρζωςθσ για κάλυψθ των εξόδων
τοποκζτθςθσ και παραμονισ του. κ) Κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο (δικαςτικζσ
αποφάςεισ, αποφάςεισ διοικθτικϊν οργάνων κ.λπ.) που αφορά ςτον υπό
τοποκζτθςθ ανιλικο.

ΑΡΘΡΟ 11

Σο δικαςτιριο αποφαςίηει για τθν τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε ίδρυμα ι δομι
παιδικισ προςταςίασ ι ανάδοχθ οικογζνεια άλλθσ χϊρασ, αφοφ ςυνεκτιμιςει όλα
τα ςτοιχεία, όπωσ αυτά προκφπτουν από τα προςκομιηόμενα ςτο άρκρο 10
ζγγραφα. Πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ μπορεί να καλεί ςε ακρόαςθ τουσ
πλθςιζςτερουσ ςυγγενείσ του ανθλίκου και κάκε άλλο πρόςωπο που ςυνδζεται με
αυτόν. Με διαταγι του δικαςτθρίου που επιδίδεται ςτο πρόςωπο με το οποίο
διαμζνει ο ανιλικοσ καλείται να παρουςιαςτεί και ο ανιλικοσ, εκτόσ αν θ ακρόαςι
του αντενδείκνυται λόγω τθσ θλικίασ ι του βακμοφ ωριμότθτάσ του. Η επικοινωνία
με τον ανιλικο γίνεται ιδιαιτζρωσ και δεν επιτρζπεται να παρευρίςκεται ςε αυτιν
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άλλο πρόςωπο, εκτόσ αν το δικαςτιριο κρίνει διαφορετικά. Για το περιεχόμενο τθσ
ςυνομιλίασ δεν ςυντάςςεται ζκκεςθ.

ΑΡΘΡΟ 12

Η αμετάκλθτθ και εκτελεςτι απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου για τθν
τοποκζτθςθ του ανθλίκου διαβιβάηεται από τον Ειςαγγελζα Ανθλίκων μζςω τθσ
ελλθνικισ Κεντρικισ Αρχισ ςτθν Κεντρικι Αρχι του άλλου κράτουσ μζλουσ. Η
τοποκζτθςθ (εγκατάςταςθ) του ανθλίκου ολοκλθρϊνεται ςφμφωνα με τθ
διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άλλο κράτοσ μζλοσ.
ΑΡΘΡΟ 13

Μετά τθν τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε ίδρυμα ι δομι παιδικισ προςταςίασ ι ςε
ανάδοχθ οικογζνεια ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, ο Ειςαγγελζασ Ανθλίκων ηθτά εγγράφωσ
κάκε ζξι μινεσ και πιο τακτικά, αν το κρίνει ςκόπιμο, να ενθμερϊνεται για τθν
κατάςταςθ και εξζλιξθ του ανθλίκου. Σο αίτθμα ενθμζρωςθσ υποβάλλεται ςτθν
Κεντρικι Αρχι του κράτουσ μζλουσ ι απευκείασ ςτθν αρχι του κράτουσ μζλουσ που
κα υποδειχκεί από τθν Κεντρικι Αρχι ότι εποπτεφει το ίδρυμα, τθ δομι παιδικισ
προςταςίασ ι τθν ανάδοχθ οικογζνεια.

ΑΡΘΡΟ 14

Για τα αιτιματα τοποκζτθςθσ ανθλίκων ςε ίδρυμα, δομι παιδικισ προςταςίασ ι
ανάδοχθ οικογζνεια ςτθν Ελλάδα, τα οποία ζχουν υποβλθκεί από Χϊρεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και εκκρεμοφν προσ ζγκριςθ, θ ελλθνικι Κεντρικι Αρχι τθσ
πρϊτθσ παραγράφου του πρϊτου άρκρου ενθμερϊνει τθν αιτοφςα αρχι του άλλου
κράτουσ μζλουσ για τθ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί ςφμφωνα με τα
άρκρα 1 ζωσ και 7 και ηθτά τθν εντόσ τριϊν μθνϊν ςυμπλιρωςθ του φακζλου
προκειμζνου να τον υποβάλει ςτον Ειςαγγελζα Ανθλίκων Ακθνϊν.
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Αν δεν αποςταλοφν εμπρόκεςμα τα αιτοφμενα ςτοιχεία από τθν αιτοφςα αρχι του
άλλου κράτουσ-μζλουσ, ο φάκελοσ υποβάλλεται ςτον Ειςαγγελζα Ανιλικων Ακθνϊν,
ο οποίοσ απορρίπτει τθν αίτθςθ ωσ απαράδεκτθ.

ΑΡΘΡΟ 15
Η ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβζρνθςθσ.
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