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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την περίοδο λειτουργίας 2019 - 2020  

 

α)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. 
   
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες,  απαιτείται και Άδεια 
Διαμονής 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 εξαμήνου  
 
 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 Δήμο 
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 
Δ.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 Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) 
 για το οικονομικό έτος 2018 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν 
από 1/1/2018 έως 31/12/2018).  
 
Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτο 


