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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

Οι Έλληνες πολίτες εκτός από τις εθνικές υιοθεσίες (ιδιωτικές ή από Ιδρύματα της Ελλάδας)

μπορούν να αιτηθούν την υιοθεσία παιδιού από το εξωτερικό.

Ανάλογα με τη χώρα από την οποία θα ζητήσουν παιδί  θα πρέπει  να ακολουθήσουν την

αντίστοιχη διαδικασία.

Υπάρχουν  οι  χώρες  που  συμμετέχουν  στην  Σύμβαση  της  Χάγης  για  την  προστασία  του

Παιδιού  και  την  Διακρατική  Υιοθεσία  (Ν.3765/2009  για  την  Ελλάδα)  και  χώρες  που  δε

συμμετέχουν στη Σύμβαση.

Τις χώρες που συμμετέχουν στην Σύμβαση μπορείτε να τις δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=69 .

Επίσης μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθείται στον φάκελο Νομοθεσία

αρχείο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf

Όσον αφορά τις χώρες εκτός Σύμβασης για την προστασία των Παιδιών και την Διακρατική

υιοθεσία η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1) Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται απευθείας στη χώρα προέλευσης τέκνου όπου

και υποβάλλει αίτηση για υιοθεσία.

2) Προσκομίζει στην Υπηρεσία μας έγγραφο από τη χώρα προέλευσης, των 

δικαιολογητικών που του ζητήθηκαν και κατόπιν καταθέτει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά τόσο από τη χώρα προέλευσης, όσο και αυτά που προβλέπονται από 

την Ελληνική Νομοθεσία.

3) Γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών.

4) Διεξάγεται Κοινωνική Έρευνα και εκδίδεται βεβαίωση καταλληλότητας όπου ζητείται.

5) Παραδίδεται ο φάκελος ολοκληρωμένος στους Υποψήφιους Θετούς Γονείς(ΥΘΓ) προς 

μετάφραση, κλειστός και σφραγισμένος. 

6) Ο φάκελος υποβάλλεται από τους ΥΘΓ στις αρμόδιες αρχές της χώρας ενδιαφέροντος 

(π.χ. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ρωσίας, Αιθιοπία).

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=69
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Σε σχέση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται τόσο για τις χώρες εντός Σύμβασης όσο και

για τις χώρες εκτός Σύμβασης δείτε το αρχείο Γενικά Δικαιολογητικά.doc

Επίσης,  ειδικές  πληροφορίες  για  κάποιες  χώρες  μπορείτε  να  αναζητήσετε  στον  φάκελο

ΧΩΡΕΣ.

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  είναι  το  αρμόδιο  γραφείο  (Διαπιστευμένος

Οργανισμός)  για  τις  διακρατικές  υιοθεσίες  πολιτών  που  κατοικούν  στην  Βόρεια  Ελλάδα

(Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης).
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