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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

1. Αίτηση των ενδιαφερομένων (από την υπηρεσία μας)

2.Πιστοποιητικά υγείας από Κρατικό φορέα από τα οποία να προκύπτει ότι:

α) δεν πάσχουν από λοιμώδες - μεταδοτικό νόσημα (βεβαίωση παθολόγου, 

ακτινογραφία θώρακος, AIDS, Ηπατίτιδα Β+C, WASSERMANN και KANN)

β) δεν πάσχουν από ψυχικό νόσημα (βεβαίωση ψυχιάτρου)

(στις παραπάνω βεβαιώσεις επικολλάται φωτογραφία, με σφραγίδα του φορέα και 

αναγράφεται ότι πρόκειται για υιοθεσία.

3.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα δηλώνει 

ότι:

α) δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος

β) τα τυχόν συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα (με ποιον συγκατοικεί)

γ)  ότι  δέχεται  την συνεργασία με  την υπηρεσία μας για την παρακολούθηση του

παιδιού και ότι θα ειδοποιήσει την υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής

του

δ) ότι θα προσκομίσουν την απόφαση του δικαστηρίου.

4.Πιστοποιητικά περιουσιακής κατάστασης:

α) Εκκαθαριστικό Εφορίας και Έντυπο Ε9

β)  βεβαιώσεις  αποδοχών  ή  συντάξεων  (προκειμένου  για  μισθωτούς  ή

συνταξιούχους)

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν είναι σε πρωτότυπα συμπληρώνεται υπεύθυνη 

δήλωση ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και ακριβή. 

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
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7. Πιστοποιητικό γέννησης

8. Πρωτότυπο Ποινικό Μητρώο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Από την αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητηθούν επικαιροποιημένα δικαιολογητικά,

εφόσον η ιδιότητα που βεβαιώνουν πρέπει να υφίσταται καθ’ όλη την διάρκεια της

διαδικασίας της υιοθεσίας (π.χ. πιστοποιητικό υγείας).

Επίσης μπορεί να χρειασθεί να υποβληθούν επιπλέον δικαιολογητικά εφόσον αυτά

απαιτηθούν  από  την  Κεντρική  Αρχή  της  Χώρας  προέλευσης  του  υιοθετούμενου

παιδιού.

Η αίτηση και  τα δικαιολογητικά αφορούν  μία χώρα.  Σε  περίπτωση περισσοτέρων

χωρών απαιτείται ξεχωριστά αίτηση και δικαιολογητικά για κάθε μια.

Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη, εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις, οι

οποίες έχουν εξάμηνη ισχύ.
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