ΟΥΓΚΑΝΤΑ
Η Ουγκάντα δεν είναι µέλος της Σύµβασης της Χάγης για την προστασία του
παιδιού και τη συνεργασία για τη ∆ιακρατική Υιοθεσία.
Εποµένως στα σχετικά έγγραφα κατά τη διαδικασία της υιοθεσίας δεν
τοποθετείται η Σφραγίδα της Χάγης .
Τα στοιχεία του Προξενείου της Ουγκάντα στην Αθήνα είναι:
Ugandan Consulate Athens
17, Manis street 14564, Nea Kifisia Attica, Greece
Tel 2106233536
ugandaconsulategreece@gmail.com
Honorary Consul : Mrs.Vasiliki Alexandraki
∆ικαιολογητικά
•
•
•
•
•
•
•
•

Πιστοποιητικά γεννήσεως
Πιστοποιητικό γάµου
Αντίγραφο ∆ιαβατηρίων
Ιατρικές Βεβαιώσεις
Φορολογικές ∆ηλώσεις για τα τελευταία 4 χρόνια
Κατάσταση Ε9
Ποινικό Μητρώο
3 συστατικές επιστολές

∆ιαδικασία Υιοθεσίας
Κάθε υποψήφιος θετός γονέας θα πρέπει πρωτίστως να υποβάλλει αίτηση
στο Προξενείο της Ουγκάντα στην Αθήνα, προκειµένου να αρχίσει η
διαδικασία της υιοθεσίας.
Θα πρέπει να συνεργαστούν µε ένα αναγνωρισµένο Οργανισµό της Ουγκάντα
ο οποίος συνάπτει σύµβαση µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους και
υποστηρίζει το ταίριασµα του παιδιού µαζί τους.
Στο επόµενο στάδιο οι υθγ γίνονται ανάδοχοι του συγκεκριµένου παιδιού για
ένα έτος µέχρι να γίνουν θετοί γονείς.Η πρώτη επίσκεψη θα πρέπει να γίνει
από κοινού και από τους δύο γονείς για να ξεκινήσει η διαδικασία και
αργότερα µπορεί να γίνεται από τον ένα µόνο υποψήφιο θετό γονιό.
Όπως γίνεται κατανοητό κατά τη διάρκεια της αναδοχής κάποιος από τους
αναδόχους γονείς θα πρέπει να είναι στην Ουγκάντα,
Οι ανάδοχοι γονείς χρειάζεται συχνά να ταξιδέψουν 5 φορές σε ένα έτος για
να συναντηθούν µε το παιδί. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων ο
υπεύθυνος υιοθεσίας εποπτεύει αυτές τις επισκέψεις, συντάσσει προοδευτικές
εκθέσεις και στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει την τελική του έκθεση.
Σε περίπτωση θετικής έκβασης της αναδοχής πρέπει να υπάρξει συνεννόηση
των υθγ µε τον υπεύθυνο του παιδιού στην Ουγκάντα προκειµένου να έχει το
πληρεξούσιο για τη φροντίδα, την εκπαίδευση, την ιατρική µέριµνα κ.α
Μετά την υποβολή αίτησης υιοθεσίας στο ∆ικαστήριο χρειάζονται
περίπου 5 µήνες για να εκδοθεί η απόφαση η οποία επικυρώνεται στη
συνέχεια στα ελληνικά ∆ικαστήρια προκειµένου το παιδί να εγγραφεί
στην οικογενειακή µερίδα και να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.
Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υιοθεσίας
µετά την παραλαβή της αίτησης των υθγ είναι δύο χρόνια ενώ στο
κόστος περιλαµβάνεται µία δωρεά περίπου 2500$.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η βίζα του παιδιού εκδίδεται από την ελληνική πρεσβεία στην Κένυα στην
οποία πρέπει να ταξιδέψουν οι ΥΘΓ µε το παιδί προκειµένου να την
προµηθευτούν.

