
Διακρατικές Υιοθεσίες 



Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία –Ελληνικός
Κλάδος (ISS –Greece)

• Διεθνής, ανεξάρτητη, μη κυβερνητική οργάνωση (MKO), Ν.Π.Ι.Δ., πιστοποιημένη 
ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

• Ιδρύθηκε το 1924, με έδρα τη Γενεύη

• 130 Κλάδοι και αντιπρόσωποι σε όλο τον κόσμο 

• Η Δ.Κ.Υ – Ελληνικός Κλάδος είναι η μόνη ΜΚΟ μεταξύ των αναγνωρισμένων και 
πιστοποιημένων Φορέων για το χειρισμό των διακρατικών υιοθεσιών (ΠΔ 
226/99).

• Βασικοί άξονες - Διεθνής παιδική προστασία 

- Διακρατικές υιοθεσίες 



Διακρίσεις υιοθεσιών

• Η εθνική (κρατική) υιοθεσία

• Η ιδιωτική υιοθεσία

• Η διεθνής και η διακρατική υιοθεσία



Διακρατική υιοθεσία 

Διακρατική  είναι η υιοθεσία ενός παιδιού διαφορετικής ιθαγένειας με 
μόνιμη διαμονή σε κάποιο κράτος από συζύγους ή ένα πρόσωπο που 

έχει τη μόνιμη διαμονή του σε άλλο κράτος. 



Η Σύμβαση της Χάγης 1993
Βασικές Αρχές 

 Το δικαίωμα του παιδιού στην οικογενειακή ζωή

 Η αρχή της προστασίας του συμφέροντος του παιδιού και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του 

 Η αρχή της παρεμπόδισης αρπαγής, πώλησης ή παράνομης διακίνησης του 

παιδιού



Σύμβαση Χάγης 1993 – Ελλάδα 

• Επικύρωση από την Ελλάδα με τον Ν. 3765/2009 (ΦΕΚ Α 101/1-7-
2009)

• Δεν καταργεί τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί υιοθεσιών

• Ο πλήρης φάκελος των ΥΘΓ διαβιβάζεται από τις αρμόδιες κοινωνικές 
υπηρεσίες στην Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών (ΚΑΔΥ)
https://www.ypakp.gr/index5a0a.html?ID=KOczgTwZgMfmzbpm

tel:101/1-7-2009
https://www.ypakp.gr/index5a0a.html?ID=KOczgTwZgMfmzbpm


Νομικό πλαίσιο υιοθεσίας στην Ελλάδα Ν. 
4538/2018

Σκοπός η αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων

• Πλατφόρμα Αναδοχής - Υιοθεσίας https://www.anynet.gr

• Η πλατφόρμα δεν περιλαμβάνει ακόμη τις διακρατικές υιοθεσίες  

https://www.anynet.gr/


Διακρατικές υιοθεσίες

Χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της 
Χάγης 1993 για τις διακρατικές υιοθεσίες

Διαδικασία που εποπτεύεται από το κράτος

Συγκεκριμένη διαδικασία χωρίς μεταβολές 

Χαμηλό κόστος 

Συχνά μεγάλες αναμονές 

Χώρες που δεν έχουν κυρώσει αλλά το εθνικό τους 
δίκαιο επιτρέπει τη διακρατική υιοθεσία 

Διαδικασία με ευθύνη του ΥΘΓ με δικηγόρο στο 
άλλο κράτος

Συχνές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση 

Μεγάλο κόστος

Συχνά συντομότερη διαδικασία 

VS 



Σύμβαση για την  προστασία των παιδιών και 
τη συνεργασία στις διακρατικές υιοθεσίες. 
Χάγη 1993

• Συμβαλλόμενα κράτη 103 (2020)  
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-
table/?cid=69

Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Belarus, 
Bolivia, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Canada, China, Czech
Republic, Equador, Esthonia, Finland, France, Georgia, 
Germany, Greece, Hungary, India, Iceland, Italy, Kazakhstan, 
Korea, Latvia, Lithuania, Malta, Mauritius, Mexico, 
Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, 
Philipiness, Portugal, North Macedonia, Romania, Serbia, 
Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Thailand, 
UK, USA, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia and more 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=69


Σχέσεις Ελλάδος με χώρες που έχουν κυρώσει τη 
Σύμβαση της Χάγης 1993

• Υπάρχουν χώρες που ενώ αμφότερες έχουν κυρώσει τη σύμβαση της 
Χάγης, είναι προαπαιτούμενο να έχουν διμερείς συμφωνίες. 

• Υπάρχουν χώρες που ζητούν καταβολή εισφοράς από τη χώρα 
(Ελλάδα) η οποία δεν καλύπτεται δημοσιονομικά.



Προϋποθέσεις 
(πιθανόν να τροποποιούνται ανά χώρα) 

• Ηλικία Υποψήφιων Θετών Γονέων (ΥΘΓ) από 30 έως 60 έτη

• Ζευγάρια έγγαμα και μόνοι υποψήφιοι ανάλογα τη χώρα. 

• Το σύμφωνο συμβίωσης δεν αναγνωρίζεται από τον ελληνικό νόμο 
προκειμένου να γίνει υιοθεσία

• Η αίτηση και αξιολόγηση του υποψήφιου θετού γονέα γίνεται στο κράτος 
μόνιμης διαμονής του

• Αιτήσεις μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα για εθνική και διακρατική
υιοθεσία και για πολλές χώρες με τα ανάλογα δικαιολογητικά



Διαδικασία

• 1. Συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση

• 2. Εξατομικευμένη συνάντηση με κοινωνικό λειτουργό 
• 3. Αίτηση προς:

• α) την Υπηρεσία που επιθυμεί ο ΥΘΓ να ανοίξει τον φάκελό του και

• β)  την χώρα από την οποία αιτείται να υιοθετήσει

• 4. Δικαιολογητικά

• 5. Κοινωνική Έρευνα

• 6.Επιτροπή Διακρατικών Υιοθεσιών Δ.Κ.Υ.
• 7. Αποστολή φακέλου:

• α) Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών 

• β) Διαπιστευμένος Φορέας της χώρας καταγωγής του παιδιού



Διαδικασία αξιολόγησης 

Προετοιμασία ΥΘΓ

Αίτηση ΥΘΓ

Αξιολόγηση ΥΘΓ
Προετοιμασία 
φακέλου

Έκδοση βεβαίωσης 
καταλληλότητας 

Μετάφραση και 
επικύρωση 
εγγράφων 

Αποστολή φακέλου στη 
χώρα επιλογής 

≃6 
μήνες 



Αρμόδιες Υπηρεσίες
1. Οι ΥΘΓ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για διακρατική υιοθεσία :

Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας (ανάλογα με τον τόπο 
κατοικίας)

ή

Στη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία 



Ρόλος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας 

• Παροχή πληροφοριών στους ΥΘΓ και διερεύνηση προϋποθέσεων χωρών  

• Συμβουλευτική  πριν και μετά την υιοθεσία από κοινωνικούς λειτουργούς 

• Διεξαγωγή Κοινωνικής Έρευνας και έκδοση Βεβαίωσης καταλληλότητας για την 

υιοθεσία 

• Ενεργή υποστήριξη όπου χρειάζεται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

• Δεν επιλέγει /προτείνει χώρες

• Δεν  μπορεί να παρέμβει στη διαχείριση των υιοθεσιών στο κράτος            

προέλευσης του τέκνου, παρά μόνο συμβουλευτικά



Δικαιολογητικά 
Τα βασικά δικαιολογητικά είναι ίδια με επί μέρους αλλαγές ανά κράτος:

• Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης  - Γάμου (για ζευγάρια)

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

• Οικονομικά στοιχεία 

• Βεβαίωση καλής υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο

• Βεβαίωση καλής ψυχικής υγείας, από το Ψυχιατρικό Τμήμα Δημόσιου 
Νοσοκομείου

• Αντίγραφα Διαβατηρίων & Ταυτοτήτων





Διακρατικές υιοθεσίες στην Ελλάδα



ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Αποστολή φακέλου 
στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης της 
Βουλγαρίας  

Συνταίριασμα 

Πρώτο ταξίδι

Δεύτερο 
ταξίδι -
Τελικό 
δικαστήριο 
Βουλγαρία 

Η περίοδος 
αναμονής για 
συνταίριασμα 

ανάλογα με την 
ηλικία και κατάσταση 

υγείας 

Διαπιστευμένοι φορείς για ΔΥ, 
Βουλγαρία https://mo-public.mjs.bg/

Republic of Bulgaria

Република България

https://mo-public.mjs.bg/


ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Αποστολή φακέλου σε 
διαπιστευμένο δικηγορικό 

γραφείο  

Συνταίρια
σμα

Πρώτο 
ταξίδι

Περίοδος 
αναδοχής 
παιδιού 
στην 
Ουγκάντα 
(ένα έτος) 

Τελικό 
δικαστήριο 
Ουγκάντα  

Οι ΥΘΓ γίνονται για ένα 
έτος ανάδοχοι του παιδιού 

ώστε να προχωρήσουν στην 
υιοθεσία  

Republic of Uganda

Jamhuri ya Uganda

Ελληνική Πρεσβεία 
Ναϊρόμπι, Κένυα 



ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ

Αποστολή φακέλου σε 
διαπιστευμένο δικηγορικό 

γραφείο  

Συνταίριασμα

Πρώτο 
ταξίδι

Περίοδος 
αναδοχής 
παιδιού 
στην Σιέρρα 
Λεόνε

Τελικό 
δικαστήριο 
Σιέρρα 
Λεόνε  

Οι ΥΘΓ γίνονται ανάδοχοι 
του παιδιού για 6 

μήνες,ώστε να 
προχωρήσουν στην 

υιοθεσία  

Δημοκρατία της Σιέρα Λεόνε

Republic of Sierra Leone

Ελληνική 
Πρεσβεία  
Αμπούτζα,Νιγηρία



Αναζήτηση χωρών 

Τρέχουσες αιτήσεις: Γκάνα, Ρουάντα, Μολδαβία



Σημαντικό!!!

Σε όλες τις υιοθεσίες μετά το τελικό δικαστήριο στη χώρα καταγωγής 
του παιδιού πρέπει να γίνει δικαστήριο στην Ελλάδα ώστε να 

αναγνωριστεί η αλλοδαπή απόφαση

Το δικαστήριο λαμβάνει χώρα στο αρμόδιο Πρωτοδικείο του τόπου 
κατοικίας των Θετών Γονέων, μετά τον ερχομό της οικογένειας στην 

Ελλάδα 

Οι Δικαστικές αποφάσεις των άλλων κρατών πρέπει να μην αντιτίθεται 
στην ελληνική δημόσια τάξη και να υποστηρίζουν το βέλτιστο 

συμφέρον του παιδιού 



Σημαντικό!!!

• Η επικοινωνία με τα δικηγορικά γραφεία, 

όπου χρειάζεται, γίνεται από τους υποψήφιους 

θετούς γονείς

• Η ημερομηνία λήξης των διαβατηρίων θα

πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών



Δυσκολίες…

• Έλλειψη  διαπιστευμένων εκπροσώπων από το ελληνικό κράτος σε 
χώρες όπου θα μπορούσε να αποσταλεί φάκελος υιοθεσίας, που 
πολλές χώρες το θέτουν ως προαπαιτούμενο 

• Έλλειψη συνεργασιών και επικοινωνίας με κεντρικές αρχές άλλων 
κρατών για διεύρυνση των χωρών επιλογής

• Πιθανές καθυστερήσεις από δημόσιες υπηρεσίες στην 
έκδοση/επικύρωση/ μετάφραση εγγράφων 





Έξοδα διαδικασίας 

• Οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας, ως κρατικοί φορείς, δεν χρεώνουν 
εισφορές για τις υπηρεσίες τους

• Η ΔΚΥ ως μη κρατικός φορέας έχει εισφορές για τις εξής διαδικασίες:

Εισφορά 1.500 ευρώ για την αξιολόγηση, τη σύνταξη Έκθεσης Κοινωνικής 
Έρευνας, τη δημιουργία και τον έλεγχο πλήρους φακέλου

Εισφορά για τις εκθέσεις παρακολούθησης μετά την υιοθεσία, για όσα 
χρόνια ορίζει η χώρα καταγωγής του παιδιού (300 ευρώ ζευγάρια/200 
ευρώ μονογονεϊκές)



Έξοδα διαδικασίας 

Τα πάγια έξοδα που καλούνται να καταβάλουν όλοι οι ΥΘΓ είναι: 

• Κόστος για τις μεταφράσεις των ελληνικών εγγράφων στην αντίστοιχη 
γλώσσα

• Κόστος επικύρωσης φακέλου από την αρμόδια Προξενική Αρχή στην 
Ελλάδα ανάλογα τη χώρα αποστολής  όπου απαιτείται

• Έξοδα διαμονής, ταξιδιών, δικηγόρου 



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία  

https://iss-greece.gr
Δεριγνύ 24, Αθήνα 104 34

Τηλ.: 210 3636191/ 210 3617710
Φαξ: 210 3612433

Email: info@iss-greece.gr
Facebook: facebook.com/internationalsocialservicegreece

Ευχαριστούμε!

https://iss-greece.gr/
mailto:info@iss-greece.gr
facebook.com/internationalsocialservicegreece

