
Δικαιοσύνη

→ Η απαγωγή τέκνου από γονέα θα 
είναι συναισθηματικά οδυνηρή για 
το παιδί.

→ Θέστε ως προτεραιότητα την 
ευημερία του παιδιού σας.

→ Και οι δύο γονείς είναι σημαντικοί 
για το παιδί σας.

Διαβάστε περισσότερα για τους κανόνες
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
επιστροφής ενός παιδιού, στη διεύθυνση
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Τι είναι η διασυνοριακή απαγωγή 
τέκνου από γονέα;
Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τις 
χώρες καταγωγής τους, δημιουργούνται περισσότερες 
διεθνείς οικογένειες. Πρόκειται κυρίως για οικογένειες 
που ζουν σε μια χώρα της ΕΕ από την οποία δεν 
κατάγονται ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας.

Εάν είστε διεθνές ζευγάρι με παιδί και βρίσκεστε σε 
διαδικασία χωρισμού, θα πρέπει να συμφωνήσετε στα 
ζητήματα που αφορούν το δικαίωμα επιμέλειας του 
παιδιού σας, συμπεριλαμβανομένου του τόπου όπου θα 
κατοικήσει το παιδί.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να επιστρέψετε στην 
χώρα καταγωγής σας ή να μετακομίσετε σε άλλη 
χώρα μαζί με το παιδί σας, θα πρέπει να καταλήξετε σε 
μια λύση που προστατεύει με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντα του παιδιού σας. 

Κατ' αρχήν, οι γονείς θα πρέπει να αποφασίσουν από 
κοινού πού θα πρέπει να ζήσει το παιδί. Εάν πάρετε μαζί 
σας το παιδί σας για να ζήσετε σε άλλη χώρα χωρίς τη 
συναίνεση του άλλου γονέα ή χωρίς σχετική άδεια από 
το δικαστήριο, είναι πιθανό να παραβιάζετε τον νόμο. 

Πώς να αποτρέψετε τη 
διασυνοριακή απαγωγή τέκνου 
από γονέα

→ Προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε μια λύση με 
τον/τη σύντροφό σας που θα προστατεύει με τον 
καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του παιδιού σας.

→ Ζητήστε τη συμβουλή ενός δικηγόρου 
που είναι ειδικευμένος σε υποθέσεις  
οικογενειακού δικαίου ή ενός διαμεσολαβητή.

→ Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον 
Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τη Διεθνή Απαγωγή Τέκνου από Γονέα, ώστε να σας 
βοηθήσει να βρείτε την καλύτερη λύση για το παιδί 
σας.

→ Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης ταυτοτήτων ή 
διαβατηρίων ώστε να αποτρέψετε την έκδοση νέων 
ταξιδιωτικών εγγράφων στο όνομα του παιδιού σας.

Εάν θέλετε να πάρετε μαζί σας το παιδί σας 
για να ζήσετε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ ή εάν 
πιστεύετε ότι ο/η σύντροφός σας σκοπεύει 
να κάνει κάτι τέτοιο:

Εάν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε με τον/τη σύντροφό 
σας, θα πρέπει να ζητήσετε από ένα δικαστήριο στη 
χώρα συνήθους κατοικίας του παιδιού σας εντός της ΕΕ 
να αποφανθεί επί του ζητήματος.

Πώς να επιλύσετε ζητήματα 
διασυνοριακής απαγωγής τέκνου 
από γονέα

→ Σε κάθε χώρα της ΕΕ υφίσταται μια αρμόδια Κεντρική 
Αρχή, συνήθως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία 
μπορεί να σας βοηθήσει να φέρετε πίσω το παιδί 
σας. Ζητήστε βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.

→ Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε τη συμβουλή ενός 
δικηγόρου που είναι ειδικευμένος σε υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου ή ενός διαμεσολαβητή.

Εάν ο/η σύντροφός σας έχει πάρει μαζί 
του/της το παιδί σας για να ζήσουν σε μια 
άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς τη συναίνεσή 
σας ή παραβιάζοντας σχετική απόφαση 
δικαστηρίου:
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