
Υιοθεσία 

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της διαδικασίας υιοθεσίας. Η διαδικασία διαφέρει σε μεγάλο 

βαθμό αφού διέπεται από τους νόμους των χωρών όπου διαμένουν οι θετοί γονείς και το παιδί  (στην 

περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών τόσο ομοσπονδιακοί όσο και πολιτειακοί νόμοι), καθώς επίσης 

και από τους νόμους της χώρας στην οποία θα οριστικοποιηθεί  η νόμιμη υιοθεσία. Επιπλέον, εάν η 

χώρα κατοικίας του παιδιού είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης της Χάγης περί Υιοθεσίας, πρέπει 

να ακολουθούνται οι διαδικασίες της Συνθήκης και των δύο χωρών. Μελλοντικοί θετοί γονείς θα 

πρέπει να εξετάζουν όλους αυτούς τους παράγοντες κατά την αξιολόγηση της διαδικασίας της 

υιοθεσίας. 

Γιατί να Υιοθετήσετε 

"Το παιδί, για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, θα πρέπει να μεγαλώσει σε 

ένα οικογενειακό περιβάλλον, σε μια ατμόσφαιρα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης. ... Η Διακρατική 

υιοθεσία μπορεί να προσφέρει το πλεονέκτημα μιας μόνιμης οικογένειας σε ένα παιδί για το οποίο δεν 

θα μπορούσε να είχε βρεθεί μια κατάλληλη οικογένεια στη χώρα καταγωγής του/της. " 

Συνθήκη της Χάγης περί Υιοθεσίας, Πρόλογος 

Κάθε παιδί επωφελείται από ένα καλό σπίτι με ποικίλους  τρόπους. Η Διακρατική υιοθεσία το έχει 

πραγματοποιήσει αυτό επί μονίμου βάσεως για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο. Όταν 

τα παιδιά δεν μπορούν να παραμείνουν με συγγενικό πρόσωπο, και νέοι γονείς δεν μπορούν να 

βρεθούν μέσα από τις κοινότητές τους, η υιοθεσία ανοίγει ένα άλλο μονοπάτι στα παιδιά ώστε να 

λάβουν τη φροντίδα, την ασφάλεια, και την αγάπη που μόνο μια μόνιμη οικογένεια μπορεί να 

προσφέρει. 

Μερικοί πρόσθετοι πόροι: 

Πύλη πληροφοριών Παιδικής Πρόνοιας - Μια υπηρεσία της Υπηρεσίας για το Παιδί, της Διοίκησης για 

Παιδιά και Οικογένειες, Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ 

Medline Plus - Μια υπηρεσία της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των ΗΠΑ και του Εθνικού Ινστιτούτου 

Υγείας 

«Υγιής Έναρξη»: Σημαντικές πληροφορίες για τους γονείς των διεθνώς υιοθετημένων παιδιών (PDF 

167KB) - ένα φυλλάδιο από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής. 

Ποιος μπορεί να υιοθετήσει 

Για να υιοθετήσετε ένα παιδί από άλλη χώρα και να φέρετε αυτό το παιδί για να ζήσει στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, θα πρέπει πρώτα να τηρείτε τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Η 
ομοσπονδιακή υπηρεσία που αποφασίζει για τέτοια θέματα είναι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και 
Ιθαγένειας των ΗΠΑ, (USCIS), που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.  Απαγορεύεται να 
εισέρθετε στις ΗΠΑ με υιοθετημένο παιδί (ή με παιδί για το οποίο έχετε αποκτήσει επιμέλεια για το 



σκοπό της μετανάστευσης και της υιοθέτησης) χωρίς την απόφαση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και 
Ιθαγένειας ότι τηρείτε τις προϋποθέσεις για να υιοθετήσετε παιδί από άλλη χώρα.   

Κρατικές προϋποθέσεις 

Θα πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορείτε να φέρετε στις ΗΠΑ, 
υιοθετημένο παιδί που έχει γεννηθεί έκτος χώρας. Μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις είναι οι 
εξής: 

1. Πρέπει να είστε Πολίτης των ΗΠΑ. 

2. Εάν είστε άγαμος, θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 25 ετών. 

3. Αν είστε παντρεμένος, θα πρέπει και οι δυο γονείς να υιοθετήσουν το παιδί (ακόμα και αν είστε σε 
διάσταση αλλά όχι διαζευγμένοι) και ο σύζυγός σας θα πρέπει επίσης να είναι πολίτης των ΗΠΑ ή να 
διαμένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

4. Θα πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις που θα καθορίσουν την καταλληλότητά σας ως 
υποψήφιο θετό γονέα, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ποινικών μητρώων, δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, καθώς και μια μελέτη του περιβάλλοντος της οικίας. 

Πολιτειακές προϋποθέσεις 

Εκτός από τις κρατικές προϋποθέσεις, θα πρέπει επίσης να πληρούνται και οι προϋποθέσεις της 
Πολιτείας στην οποία θα κατοικούν οι υποψήφιοι θετοί γονείς. Για πληροφορίες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις της εκάστου Πολιτείας, όπως απευθυνθείτε στον ιστότοπο Child Welfare Information 
Gateway 

Προϋποθέσεις Ξένης Χώρας 

Κάθε χώρα έχει τις δικές της προϋποθέσεις για την έγκριση των θετών γονέων. Αυτές περιγράφονται 
στην ενότητα Πληροφορίες Χώρας (Country Information) της παρούσας ιστοσελίδας. 
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