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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την περίοδο λειτουργίας 2017 - 2018  

 

α)  Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. 
   
Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες,  απαιτείται και Άδεια 
∆ιαµονής σε ισχύ.  Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια παραµονής, απαιτείται η 
τελευταία άδεια διαµονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόµενη από 
βεβαίωση του αρµόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση. 
   
β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός 
του τελευταίου τετραµήνου  
 
• Σε περίπτωση που η µητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν 
εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκοµίσει 
οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την 
ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόµενο από επίσηµη µετάφραση καθώς και επίσηµο 
έγγραφο από την πρεσβεία ή προξενείο της χώρας όπου θα βεβαιώνονται τα 
ανωτέρω. 
  
• Σε περίπτωση που η µητέρα είναι διαζευγµένη, απαιτείται και αντίγραφο 
διαζευκτήριου (από Μητρόπολη σε περίπτωση  θρησκευτικού γάµου ή από το ∆ήµο 
σε περίπτωση πολιτικού γάµου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό  
οικογενειακής κατάστασης. 
  
• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση 
διαζυγίου,  καθώς επίσης και η βεβαίωση µεταβολής ατοµικών στοιχείων της 
∆.Ο.Υ.,  που να αποδεικνύεται η διάσταση. 
   
• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι άγαµη µητέρα, απαιτείται και 
ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 
• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι ανάδοχη µητέρα, απαιτείται και 
αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της 
Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,  
 
• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι χήρα,  απαιτείται και ληξιαρχική πράξη 
θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης,  
 
• Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος άνδρας έχει την επιµέλεια των παιδιών 
του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιµέλειας.  
 
γ)   Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σηµείωµα) 
 για το οικονοµικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν 
από 1/1/2016 έως 31/12/2016).  
 
Προσοχή: εκκαθαριστικό σηµείωµα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό 
και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης!  
Για τον υπολογισµό του δηλωθέντος εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη το συνολικό 
ετήσιο εισόδηµα, όπως αναγράφεται στην Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού 
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Φόρου  (εκκαθαριστικό σηµείωµα).  Στο εισόδηµα περιλαµβάνεται το οικογενειακό 
δηλωθέν εισόδηµα, καθώς και το σύνολο. 
Οι έγγαµες µητέρες που υποβάλλουν ατοµική φορολογική δήλωση και 
προσκοµίζουν ατοµικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκοµίσουν υποχρεωτικά 
και την Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου του συζύγου τους. Σε περίπτωση 
που αυτό δεν προσκοµιστεί, η αίτηση απορρίπτεται. Εάν όµως η µητέρα εµπίπτει 
στις περιπτώσεις που ο νόµος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής 
δήλωσης,(ήτοι λόγω διακοπής της έγγαµης συµβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο 
είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε 
δικαστική συµπαράσταση),  κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα,  τότε µαζί µε το 
εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκοµίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που 
επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης. 
 ∆ικαιολογητικά αναπηρίας 
 
Εάν η ενδιαφερόµενη µητέρα (καθώς και η ανάδοχη µητέρα) ανήκει στην 
οµάδα των ΑµεΑ ή/και  ένα από τα τέκνα της ή/και ο  σύζυγος, 
 

• µε ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη µητέρα ή/και για ένα από τα 
τέκνα της, απαιτείται  Βεβαίωση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ και το 
ποσοστό της αναπηρίας  από Υγειονοµική Επιτροπή ή ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο. 

• µε ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω για το σύζυγό της,  απαιτείται : 
Βεβαίωση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ και το ποσοστό της αναπηρίας 
από Υγειονοµική Επιτροπή ή ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο. 

 
 
Εάν η ενδιαφερόµενη είναι µισθωτή: 
      Α) Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα έχει υποχρεωτικά ηµεροµηνία µετά και από 
την οποία θα προκύπτει ότι: 
 -  συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήµερα (δηλαδή ηµεροµηνία υπογραφής της 
βεβαίωσης) 
- καθώς και το είδος της απασχόλησης: α)πλήρης ή µερική β) ορισµένου ή 
αορίστου χρόνου. 
     Β) Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 
ή αντίγραφο ισχύουσας σύµβασης όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η 
διάρκεια και το είδος της σύµβασης 
  
Εάν η ενδιαφερόµενη εργάζεται µε εργόσηµο: 
 απαιτείται εκτός της βεβαίωσης εργοδότη,  
 - αντίγραφο εργόσηµου και   
- απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους πρώτης υποβολής της αίτησης 
που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) µηνών 
Εάν η ενδιαφερόµενη είναι άνεργη, απαιτούνται: 
   αντίγραφο ∆ελτίου Ανεργίας σε ισχύ,  �           
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η αιτούσα  έχει σύζυγο ή σύντροφο άνεργο 
(σύµφωνο συµβίωσης), απαιτείται ∆ελτίο Ανεργίας ΟΑΕ∆ σε ισχύ. 
 
 Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αυτοαπασχολούµενη εκτός πρωτογενή τοµέα,  
απαιτούνται: 
- Αντίγραφο της ∆ήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύµατος στην ∆.Ο.Υ. 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα 
ή περί µη διακοπής της άσκησης επιτηδεύµατος. 
  
  
Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αυτοαπασχολούµενη στον πρωτογενή τοµέα, 
απαιτείται: 
  Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άµεσα ασφαλισµένη κατά το 
τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενηµερότητα. 
   
Εάν η ενδιαφερόµενη συµµετέχει σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.): 

•  Βεβαίωση του αρµόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραµµα, όπου θα 
αναγράφεται και η χρονική περίοδος συµµετοχής σε αυτό. 


