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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

1. Αίτηση των ενδιαφερομένων  (στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.anynet.gr ). 

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριου των υποψήφιων θετών ή 

αναδόχων γονέων.  

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος(εκκαθαριστικό) των αιτούντων για 

τα 3 τελευταία έτη. Αν δεν έχει ακόμη εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, αρκεί υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος 

ότι έχει υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους 

και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει την εν λόγω πράξη όταν αυτή 

εκδοθεί. 

5. .Ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα και συγκεκριμένα:  

α)βεβαίωση/γνωμάτευση Παθολόγου, που εκδίδεται βάσει ακτινογραφίας θώρακος, εξέτασης 

HIV, Ηπατίτιδας B+C, VDRL, όπου θα αναγράφεται ότι οι Υποψήφιοι Θετοί Γονείς 

(Υ.Θ.Γ.) ή οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι Γονείς(Υ.Α.Γ.) δεν πάσχουν από λοιμώδες – 

μεταδοτικό νόσημα. Στη βεβαίωση του παθολόγου αναφέρονται αλλά δεν επισυνάπτονται 

οι ως άνω εξετάσεις και δηλώνεται ότι οι Υποψήφιοι Γονείς είναι κλινικά υγιείς και ότι 

κρίνονται κατάλληλοι για υιοθεσία. 

β) βεβαίωση/γνωμάτευση ψυχιάτρου από την οποία να προκύπτει ότι οι Υποψήφιοι Γονείς 

δεν πάσχουν από ψυχικό νόσημα και ότι κρίνονται κατάλληλοι για υιοθεσία. 

Στις ανωτέρω ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις:επικολλάται φωτογραφία του Υποψήφιου 

Θετού Γονέα, που σφραγίζεται με κρατική (στρογγυλή) σφραγίδα του νοσοκομείου.  

6. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή κίνησης σχετικής 

διαδικασίας από το πρωτοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας των αιτούντων και όσων 

συνοικούν με αυτούς. 

7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης των ιδίων και των συνοικούντων με 

αυτούς ενηλίκων και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα 

για αδικήματα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 του Αστικού Κώδικα, έκπτωση 

από τη γονική μέριμνα ή για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, 

σωματεμπορίας,  ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών καθώς και 

για όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων. 

8. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για όσα αδικήματα  επισύρουν, 

σύμφωνα με το άρθρο 1537 του Αστικού Κώδικα,   έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για 

τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με 

ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών καθώς και για όσα προβλέπονται από την 

νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων. 

9. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εισαγγελία του τόπου μόνιμης κατοικίας τους ότι 

δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόδικοι για αδικήματα που επισύρουν σύμφωνα με το άρθρο 1537 

του Αστικού Κώδικα, έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για τα αδικήματα της 

πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι 

http://www.anynet.gr/
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αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών καθώς και για όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για τα 

ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων 3 , 5  6 & 9 θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του 

προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή τους.   

Β. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων 7, 8 αναζητούνται αυτεπάγγελτα σε ετήσια βάση από 

τον αρμόδιο φορέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος ο 

υποψήφιος θετός ή ο ανάδοχος στα Μητρώα (Ειδικό και Εθνικό). 
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Επικοινωνία _Πληροφορίες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 

ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ Π.Π. Γερμανού 98,26225, Πάτρα 

Μπέτση Έλλη ,Προϊσταμένη,(Κοινωνική Λειτουργός) 

e-mail:e.mpetsi@pde.gov.gr 

τηλ. 2613-620782 

Κονίδα Βασιλική (Κοινωνική Λειτουργός) 

e-mail:v.konida@pde.gov.gr 

τηλ. 2613-620711 

Κανελλοπούλου Ελισάβετ, (ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού) 

e-mail:e.kanellopoulou@pde.gov.gr 

τηλ. 2613-620780 

Μαρία Παππά, (Κοινωνική Λειτουργός) 

e-mail: m.pappa@pde.gov.gr 

τηλ. 2613-620770 

 

ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ε.Ο. Αγρινίου - Ιωαννίνων και Τσιτσιμελή, 30131, Αγρίνιο 

Σταμούλη Αθηνά, Προϊσταμένη, (ΤΕ Νοσηλευτών) 

e-mail:tyagr4@aitnia.pde.gov.gr 

τηλ. 26413 63201 

 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ Μανωλοπούλου 47 (Διοικητήριο), 27131, Πύργος 

Χαλικιά Ασημίνα, Προϊσταμένη, (Κοινωνική Λειτουργός) 

e-mail: achalikia@ilia.pde.gov.gr 

τηλ. 26213 60428 

Τσίρου Ιωάννα (Κοινωνική Λειτουργός) 

e-mail :itsirou@ilia.pde.gov.gr 
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τηλ. 26213 60426 

 


