KINA
Η Κίνα είναι µέλος της Σύµβασης της Χάγης για την προστασία του παιδιού
και τη συνεργασία για τη ∆ιακρατική Υιοθεσία.
Αρµόδια Αρχή στην Κίνα:
CHINA CENTRE FOR ADOPTIONS AFFAIRS
No 7 Baiguang Road. Zhongmin Building,
XUANWU DISTRICT BEIJING – 100053 CHINA

Α. ∆ικαίωµα Υποβολής Αίτησης
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•

•

•

Οι υιοθεσίες επιτρέπονται µόνο για παντρεµένα ζευγάρια, ηλικίας µεταξύ
30-50 ετών. Το ζευγάρι θα πρέπει αν υιοθετήσει το τέκνο από κοινού, να
είναι παντρεµένοι τουλάχιστον 2 χρόνια. Σε περίπτωση προηγούµενου
διαζυγίου, ο δεύτερος γάµος θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 5
ετών πριν την υποβολή της αίτησης υιοθεσίας. ∆εν επιτρέπονται οι
υιοθεσίες σε άτοµα που έχουν στο ενεργητικό τους πάνω από 2 διαζύγια.
Η οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων θετών γονέων πρέπει να είναι
καλή µε ετήσιο εισόδηµα τουλάχιστον 20000 ευρώ και περιουσιακά
στοιχεία τουλάχιστον 80000 ευρώ.
Οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι µπορούν να
παρέχουν ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, ικανό να ανταπεξέλθει
στις απαιτήσεις και την ανάπτυξη ενός ορφανού παιδιού και να κατανοήσει
ενδεχόµενους κινδύνους, συµπεριλαµβανόµενων ενδεχόµενων ασθενειών,
αναπτυξιακές καθυστερήσεις και τις µετά την τοποθέτηση του προς
υιοθεσία τέκνου δυσκολίες προσαρµογής αυτού.
Οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα πρέπει να δεσµευθούν εγγράφως για τη
συνεργασίας τους µε τις αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες για την µετά την
υιοθεσία παρακολούθηση της προσαρµογής του παιδιού.

Β.Απαιτούµενα δικαιολογητικά :
(επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών που απαιτούνται από την
ελληνική νοµοθεσία).
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Αίτηση-γράµµα για την υιοθεσία τέκνου από την Κίνα όπου θα
αναφέρονται και οι λόγοι επιλογής της Κίνας ως χώρας προέλευσης του
προς υιοθεσίας τέκνου
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Ληξιαρχική πράξη γάµου,
∆ιαζύγιο, πιστοποιητικό θανάτου)
Παθολογικές και Ψυχολογικές εξετάσεις που να αποδεικνύουν την καλή
υγεία των ΥΘΓ, (εξετάσεις για αλκοόλ και ναρκωτικά)
Αντίγραφα των διαβατηρίων τους
Βεβαίωση εργοδότη (θέση εργασίας) και βεβαίωση µισθοδοσίας
Βεβαίωση ή απόδειξη της διαµονής των αιτούντων (και µέσω Ε9)
Βεβαίωση για την ακίνητη περιουσία των αιτούντων
Βεβαίωση τράπεζας για τις καταθέσεις τους
6 τουλάχιστον φωτογραφίες της οικογενειακής ζωής των υποψηφίων
θετών γονέων.

Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να είναι σε πρωτότυπη µορφή και
επικυρωµένα, από τις Κινεζικές αρχές (Πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα).
Εάν βρεθεί τέκνο για τους υποψήφιους θετούς γονείς, εκείνοι έχουν διάστηµα
45 ηµερών για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι στην υιοθεσία.
Και οι δυο γονείς απαιτείται να ταξιδέψουν στην Κίνα.
Τα έξοδα υιοθεσίας που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών της
Κίνας βαρύνουν τους υποψήφιους θετούς γονείς .
Για τα προς υιοθεσία τέκνα :
Μόνο παιδία ορφανά και από τους δύο γονείς, εγκαταλελειµµένα αγνώστων
γονέων και παιδιά που δεν δύναται να συντηρούν οι βιολογικοί γονείς τους
µπορούν να υιοθετηθούν.
Για παιδία άνω των 10 ετών απαιτείται η συναίνεσή τους.

