Υιοθεσία

ΣύμβασητηςΧάγης
γιατοΙδιωτικόΔιεθνέςΔίκαιο

Ιούνιο 2014

Πίνακας εξόδωνσχετικά με την διακρατική υιοθεσία

Του „ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΚΤΟΡΙΑ“

με χώρες υποδοχής την Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και ΥΠΑ

Πίνακας εξόδων σχετικά με την διακρατική υιοθεσία

Οπίνακαςεξόδωνέχειως στόχο να αυξηθεί η διαφάνεια με τη συλλογή διαθέσιμων πληροφοριών
σχετικά με το κόστος των διεθνών υιοθεσιών στις χώρες προέλευσης και στις χώρες υποδοχής.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

(CAN) Κεντρική αρχή-εθνική
(CAR) Κεντρική αρχή-περιφερειακή
(PA)

Δημόσια αρχή

(CT)

Δικαστήρια

(AB)

Διαπιστευμένη αρχή για υιοθεσίες

(ABSO) Διαπιστευμένη αρχή για υιοθεσίες της χώραςπροέλευσης
(ABRS)Διαπιστευμένη αρχή για υιοθεσίες της χώρας υποδοχής
(APSO)Υιοθεσία -εγκεκριμένο (μη διαπιστευμένο) πρόσωπο από τη χώρα
προέλευσης
(APRS) Υιοθεσία- εγκεκριμένο (μη διαπιστευμένο) πρόσωπο από τη χώρα
υποδοχής
(OP) Άλλοι ειδικοί επαγγελματίες (για παράδειγμα, δικηγόρος, γιατρός,
μεταφραστής, διερμηνέας)
Δεν ισχύει - αν η υπηρεσία δεν εκτελείται

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΤΗΣΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΕΞΟΔΑΚΙΕΙΣΦΟΡΕΣΟΙΠΟΙΟΙΠΡΕΠΕΙΝΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝΣΤΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΤΗΣΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ2014

Ημερομηνίασυμπλήρωσης:18.12.2015
Αυτόςοπίνακαςέχεισχεδιαστείγιαναπαρέχειστουςμελλοντικούςθετούςγονείς[και] ["ΜΓ"] και τους άλλους
συμμετέχοντες στη διαδικασία υιοθέτησης - ανασκόπηση τωνεξόδων και των
εισφορώνπουμπορείναχρειαστεί να πληρωθούν στη χώρα προέλευσης όταν ξεκινήσει διακρατική
υιοθεσία από αυτή τη χώρα. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι ακόλουθα έξοδα είναι για την υιοθεσία
ΕΝΟΣ παιδιού.

ΕΞΟΔΑ
Σκοπός της υπηρεσίας, η οποία καλύπτεται
από την τιμή

Χρέωση απο

Όνομα της αρχής,
του φορέα ή των
προσώπων

Ποσό

Διοικητικά τέλη για την ανασκόπηση

●CAN
□PA

□CAR
□N/A

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

€ 51

Διοικητικά τέλη για την επεξεργασία

●CAN
□PA

□CAR
□N/A

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

€ 26

●CT

□N/A

ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ

€ 33

□PA

●N/A

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

€ 1500

Δικαστικά έξοδα

Βίζα(ες)για τους υποψήφιους θετούς γονείς να
εισέλθουν στο έδαφος του κράτους произход
Νομικές υπηρεσίες
(π.χ. νομικές
συμβουλές και

□ABSO□ABRS
●OP
□N/A

εκπροσώπηση στη
χώρα προέλευσης)
Εξειδικευμένοι
επαγγελματίες

Συμβολαιογραφικά

●OP

□N/A

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

€ 20

●OP

□N/A

ΓΙΑΤΡΟΣ

€ 25

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

€ 25

τέλη
Ιατρικές υπηρεσίες
(π.χ., ιατρική εξέταση
του παιδιού)
Χρέωση ανά ώρα
Ψυχολόγοι /
διαβουλεύσεις
Χρέωση ανά ώρα

□ABSO□ABRS
●OP

□N/A

Εξειδικευμένοι

Διερμηνέας στη χώρα

επαγγελματίες

προέλευσης

□ABSO□ABRS
●OP
□N/A

ΟΡΚΩΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

€ 600

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΙΤΣΑ

€8

ΥΠΟΘΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

€ 10

Προξενικό Τμήμα
του Υπουργείου
Εσωτερικών

€ 440 - € 920

ΟΡΚΩΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

€ 660 - € 1380

‘Αλλοι:[διευκρινί

Έγγραφα

σετε]
Πιστοποιητικό(ά)
Γέννησης του παιδιού

●PA

Διαβατήριοεκδιδ. από

●PA

τη χώρα προέλευσης

□N/A

□CT

□N/A

Νομιμοποίηση των
εγγράφων στη χώρα
προέλευσης

●PA
□N/A

Η μετάφραση των
εγγράφων στη χώρα
προέλευσης

□ABSO□ABRS
●OP
□N/A

□CT

‘Αλλοι:[διευκρινί
σετε]
Άλλες

δαπάνες

που

χρεώνονται

από

τη

διαπιστευμένη αρχή της χώρας προέλευσης (δεν
περιλαμβάνονται

σε κατηγορία)

- έξοδα

και

●ABSO□N/A

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
“ΒΙΚΤΟΡΙΑ”

€ 2550 - € 4850

προμήθειες γραφείου
Τέλημετανάστευσης / έξοδα για την έξοδο από την
επικράτεια για το παιδί
(π.χ. αμοιβή για την έξοδο από την επικράτεια του

□PA

□N/A

κράτους)
Άλλα:κόστος μεταφοράς καιγια επαγγελματικά
ταξίδια και για τραπεζικές μεταφορές

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
“ΒΙΚΤΟΡΙΑ”

€ 552

