
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Από 25 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2014) 

 

Όλες οι µητέρες, µαζί µε την «Αίτηση Συµµετοχής – ∆ήλωσή» τους, θα υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή 
ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών. 
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 διαµονής, 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 τριµήνου 
(δηλαδή 
όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2014). 
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.  
Και 
 

o Σε περίπτωση ύπαρξης συµφώνου συµβίωσης απαιτείται και η προσκόµισή του, καθώς και τα 
εκκαθαριστικά σηµειώµατα οικονοµικού έτους 2014 και των δύο µερών. 

o Σε περίπτωση που η µητέρα είναι διαζευγµένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από 
Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάµου ή από το ∆ήµο σε περίπτωση πολιτικού γάµου), 
εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

o 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. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία προ της δηµοσίευσης της 
παρούσα Πρόσκλησης. 

o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι άγαµη µητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη 
γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι ανάδοχη µητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής 
απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου, 

o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του 
συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

o Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος άνδρας έχει την επιµέλεια των παιδιών του, απαιτείται 
και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιµέλειας. 

 
Γ) Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονοµικό έτος 2014 (δηλαδή για εισοδήµατα που 
αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013). Προσοχή: εκκαθαριστικό σηµείωµα οποιουδήποτε 
άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. 
 
Σηµειώνεται ότι δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόµενες, που έχουν οικογενειακό εισόδηµα, 
το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για µητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για µητέρες που 
έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για µητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για µητέρες που έχουν από 5 
παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το 
ποσό των 36.000 € 
Για τον υπολογισµό του δηλωθέντος εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδηµα, 
όπως αναγράφεται στην Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα). Στο 
εισόδηµα περιλαµβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς 
φορολογηθέντων εισοδηµάτων. 
Από το συνολικό ετήσιο εισόδηµα δεν λαµβάνεται υπόψη το εξωιδρυµατικό επίδοµα (τυφλών), το 
επίδοµα πολύτεκνης µητέρας, το επίδοµα µητρότητας από τον ΟΑΕ∆ και η αποζηµίωση απόλυσης. Για 
τα ανωτέρω και προκειµένου να µην υπολογιστούν, θα πρέπει η µητέρα να προσκοµίσει τις αντίστοιχες 
επίσηµες βεβαιώσεις των αρµοδίων φορέων. Επίσης δεν λαµβάνεται υπόψη το Επίδοµα Ανεργίας, για 
το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη 
∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου. 
 
∆εδοµένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους και 
ως εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόµος 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), 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, 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 απασχόλησης 

 Εάν η ενδιαφερόµενη είναι µισθωτή, απαιτείται: 

 Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ηµεροµηνία µεταγενέστερη της δηµοσίευσης 
της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως 
και σήµερα (δηλαδή ηµεροµηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης 
(πλήρης ή µερική απασχόληση, αορίστου ή ορισµένου χρόνου) στη θέση εξαρτηµένης εργασίας 
που η ενδιαφερόµενη κατέχει, ΚΑΙ 

 αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσηµο (αντίγραφο εργόσηµου και απόδειξη κατάθεσης 
σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία 
τουλάχιστον πέντε (5) µηνών). 

 Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αυτοαπασχολούµενη εκτός πρωτογενή τοµέα, απαιτούνται: 

 Αντίγραφο της ∆ήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύµατος στην ∆.Ο.Υ. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισµένη. 

 Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. 
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Το καταστατικό και τυχόν µεταβολές του. 

 Πιστοποιητικό περί µη λύσης από το ΓΕΜΗ. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισµένη. 

 Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. 

 Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αυτοαπασχολούµενη στον πρωτογενή τοµέα, απαιτείται: 

 Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άµεσα ασφαλισµένη κατά το τελευταίο έτος. 
- ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 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. 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 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. 
∆ικαιολογητικά Ανεργίας 

 Εάν η ενδιαφερόµενη είναι άνεργη, απαιτούνται: 

 αντίγραφο ∆ελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όµως εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της παρούσας, και 

 αντίγραφο Βεβαίωσης εξατοµικευµένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. 

 Εάν η ενδιαφερόµενη λαµβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆ κατά 
τους τελευταίους 24 µήνες (δηλαδή από 3/7/2012 έως σήµερα) και παραµένει άνεργη, απαιτείται 
αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.∆. και δελτίο ανεργίας σε ισχύ. 

 Εάν ο σύζυγος είναι µακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.∆ ότι είναι 
τουλάχιστον δώδεκα συνεχόµενους µήνες άνεργος κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 
 
∆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 Υγειονοµικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο. 

 µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, 
απαιτείται Βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο. 


