ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Η Αιθιοπία 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
Αρµόδια Αρχή στην Αιθιοπίας:
Ethiopian Adoption Authority, Ministry of Women’s , Children’s and Youth
Affairs (MOWCYA) Children and Youth Affairs Office (CYAO), P.O Box 1293,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel: (251)-11416-6362
Ιστοθέση του Προξενείου της Αιθιοπίας στη χώρα µας .
www.ethiogr.org
Α.∆ικαίωµα Υποβολής Αίτησης
•

•

Οι Υποψήφιοι Θετοί Γονείς(ΥΘΓ), αν δεν είναι υπήκοοι της χώρας αυτής
θα πρέπει να είναι µεταξύ 25 και 65 ετών ενώ συνήθως ισχύει ότι η
διαφορά ηλικίας µεταξύ ΥΘΓ και του υιοθετηµένου τέκνου δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 40 έτη .
Από το 2013 επιτρέπεται και σε µεµονωµένη ΥΘΓ (θήλυ) να υιοθετήσει,
ωστόσο συνήθως προτιµώνται έγγαµα ζευγάρια που είναι παντρεµένα
επί τουλάχιστον πέντε έτη.

Β.∆ικαιολογητικά
Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που κατατίθενται εκτός από αυτά που
προβλέπει η ελληνική νοµοθεσία , απαιτούνται:
• µία δήλωση των ΥΘΓ στην οποία να αναφέρουν τους λόγους για τους
οποίους θέλουν να προχωρήσουν σε υιοθεσία από την χώρα αυτή
• 2 φωτογραφίες διαβατηρίου των ΥΘΓ.
• 3 συστατικές επιστολές.
Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι πρόσφατα, να
µεταφραστούν επίσηµα από την µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών στα αγγλικά και να επικυρωθούν από το Προξενείο της Αιθιοπίας.
Κατόπιν, στο έδαφος της Αιθιοπίας, αυτά θα µεταφραστούν/επικυρωθούν στα
Amharic από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιθιοπίας,
(Ταχ, ∆/νση: Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia, P.O Box 393, Addis
Ababa-Ethiopia).
∆ιαδικασία Υιοθεσίας
Η διαδικασία στη χώρα µας ξεκινά µε σχετική επιστολή των υποψηφίων
θετών γονέων προς το Προξενείο της Αιθιοπίας στην Ελλάδα για την έναρξη
της διαδικασίας σύνταξης κοινωνικής έρευνας και της έκδοσης σχετικής
βεβαίωσης που απαιτείται για την καταλληλότητά τους.
Ως προς τη διαδικασία ανεύρεσης παιδιών για υιοθεσία
Η ευθύνη βρίσκεται σε γενικές γραµµές στους Υποψήφιους Θετούς Γονείς
(εφεξής ΥΘΓ) που πρέπει να ενεργούν διαµέσου τοπικών αντιπροσώπων,
συνήθως διαµέσου των Οργανώσεων Παροχής Υπηρεσιών Υιοθεσίας
(Adoption Service Provider Organization – ASPO).

Ο τοπικός αντιπρόσωπος, αφού εντοπίσει κατάλληλο παιδί για υιοθεσία από
εγκεκριµένο ίδρυµα παιδικής προστασίας, συντάσσει σχετική έκθεση για το
παιδί, την οποία αποστέλλει στους ΥΘΓ. Εάν και εφόσον συµφωνήσουν οι
ΥΘΓ να προχωρήσει η διακρατική υιοθεσία, υπογράφεται συµφωνητικό
µεταξύ των ΥΘΓ (ή του αντιπροσώπου τους) και του ιδρύµατος φιλοξενίας
παιδιών ή του νόµιµου κηδεµόνα του παιδιού (στη περίπτωση που δεν είναι
το ίδρυµα).
Η διαδικασία στην Αιθιοπία περιλαµβάνει την κατάθεση του έτοιµου φακέλου
στην αρµόδια αρχή της Αιθιοπίας, επισκέψεις σε ορφανοτροφεία των ΥΘΓ και
ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης. Συνήθως
απαιτούνται (τουλάχιστον) δύο επισκέψεις στη χώρα από τους ΥΘΓ. Πιο
συγκεκριµένα οι γονείς ταξιδεύουν στην Αιθιοπία, για να γνωρίσουν το/τα
παιδιά που έχουν επιλεγεί.
Εκεί, υπογράφεται το επίσηµο Συµβόλαιο Υιοθεσίας και γίνεται η
προσαρµογή θετών και παιδιού. Η τελική δικάσιµος για την υιοθεσία
ακολουθεί µετά από µερικούς µήνες- συνήθως τρεις µε τέσσερις- και αφού
πρώτα έχει σταλεί µέσω της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αντίς Αµπέµπα
βεβαίωση του ελληνικού φορέα στην Ελλάδα, ότι το υιοθετηµένο τέκνο θα
παρακολουθείται µέσω της σύνταξης και της αποστολής δύο εξαµηνιαίων
εκθέσεων προσαρµογής του υιοθετούµενου τέκνου στο πρώτο έτος και της
αποστολής ετησίως εκθέσεων προσαρµογής µέχρι την ηλικία των 15 ετών. Οι
υποψήφιοι θετοί γονείς είναι απαραίτητο να έχουν τον δικηγόρο τους εκεί από
την αρχή της διαδικασίας της υιοθεσίας .
Ας σηµειωθεί ότι πραγµατοποιείται δικαστήριο και στην Ελλάδα για την
επικύρωση της απόφασης της δικαστικής αρχής της Αιθιοπίας, καθώς η
Αιθιοπία δεν έχει κυρώσει τη ∆ιεθνή Σύµβαση της Χάγης για τις ∆ιακρατικές
Υιοθεσίες. Μετά την επικύρωση το παιδί αποκτά αυτόµατα την ελληνική
ιθαγένεια και µπορεί να δηλωθεί στο Ληξιαρχείο, να εκδώσει ελληνικό
διαβατήριο κτλ.
Χαρακτηριστικά παιδιών που µπορούν να υιοθετηθούν
Τα παιδιά τα οποία µπορούν να υιοθετηθούν είναι είτε ορφανά από πατέρα
και µητέρα, είτε έχουν εγκαταλειφθεί σε ιδρύµατα προστασίας παιδιών, είτε
δίδεται έγγραφη δικαστική συναίνεση από τους γονείς τους για να
προχωρήσει η υιοθεσία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σύµφωνα µε το αιθιοπικό δίκαιο δεν διαρρηγνύεται πλήρως ο δεσµός µεταξύ
των φυσικών γονέων ενός παιδιού και του παιδιού µετά την υιοθεσία, οπότε,
αν και στην πράξη πρόκειται τις περισσότερες φορές για παιδιά που έχουν
εγκαταλειφθεί οριστικά από τους γονείς τους, είναι θεµιτό να
πληροφορούνται οι ΥΘΓ πριν ξεκινήσουν τις σχετικές διαδικασίες.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
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