
                                                                                                                 

 

ΔΡΑΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΩΗ 

Αιτόςεισ 
ςυμμετοχόσ 

1. Η Αύτηςη υμμετοχόσ των ωφελούμενων, υποβϊλλεται ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ από τισ 08/06/2019 ϋωσ τισ 
28/06/2019 ςτουσ ηλεκτρονικούσ ιςτότοπουσ  www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr . 

2. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΟΡΙΖΕΣΑΙ Η 
28/6/2019 ώρα 24:00  ΒΑΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟΤ Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΑΦΤΜΕΣΑΥΟΡΑ 

3. Να αποςτεύλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ μαζύ με την εκτύπωςη τησ «Αύτηςησ 
ςυμμετοχόσ – Δόλωςησ», όπωσ αυτό ϋχει υποβληθεύ ηλεκτρονικϊ, ΜΟΝΟ ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΑΦΤΜΕΣΑΥΟΡΑ (courier), ςε ϋναν ςφραγιςμϋνο φϊκελο ςτον οπούο εξωτερικϊ θα πρϋπει 
υποχρεωτικϊ να αναγρϊφεται ϋνδειξη «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΩΗ» ΕΣΟΤ 2019-
2020. ςτα Γραφεύα τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. Αθόνασ  Μυλλϋρου 73-77, Σ.Κ. 10436, Αθόνα 

4. Οι προςωρινού πύνακεσ θα αναρτηθούν ςτην ιςτοςελύδα τησ ΕΕΣΑΑ paidikoi.eetaa.gr ςτισ 12/7/2019 . Οι 
ημερομηνύεσ υποβολόσ  ενςτϊςεων εύναι από 13/07/2019- 17/07/2019 και μϋχρι τισ 24:00.  Ενςτϊςεισ επύ 
των Προςωρινών Πινϊκων Αιτούντων με πλόρη και ελλιπό φϊκελο δικαιολογητικών και επύ των 
Πινϊκων Απορριφθϋντων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ςτην ειδικό ηλεκτρονικό 
εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. ωσ εξόσ: 
Οι αιτούντεσ θα ειςϊγουν ςτην εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. το ΑΥΜ τουσ και τον προςωπικό κωδικό 
πρόςβαςησ και θα υποβϊλλουν το «Έντυπο Ένςταςησ» με την επιςύναψη όλων των 
ςυμπληρωματικών δικαιολογητικών ςε αρχεύο PDF. Με την ολοκλόρωςη τησ υποβολόσ τησ Ένςταςησ 
και των ςυμπληρωματικών δικαιολογητικών ςε αρχεύο PDF θα λϊβει ςχετικό ηλεκτρονικό 
ενημϋρωςη. Σα οριςτικϊ αποτελϋςματα θ’ αναρτηθούν 21/07/2019.   
Αφού λϊβουν την «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher), οι ωφελούμενεσ/οι απευθύνονται για την εγγραφό ςε 
οποιαδόποτε Δομό επιλογόσ τουσ μϋχρι και την 2/9/2019. Σην 1η ημϋρα παροχόσ των υπηρεςιών, η 
ωφελουμϋνη ςυμπληρώνει και υποβϊλει ηλεκτρονικϊ το ερωτηματολόγιο Ειςόδου. Δύνεται η δυνατότητα ςτον 
Υορϋα/Δομό μϋςα από την ηλεκτρονικό εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. να ενημερώνεται για την πορεύα τησ υποβολόσ 
των Δελτύων Ειςόδου και Εξόδου. Η ςύμβαςη θεωρεύται ενεργό μόνον με τη ςυμπλόρωςη του 
Ερωτηματολογύου Ειςόδου. 

Δικαιούχοι 
προγρϊμματοσ  
 

Η πρόςκληςη αφορϊ μητϋρεσ βρεφών, νηπύων και παιδιών  ό / και μητϋρεσ νηπύων, παιδιών, εφόβων και ατόμων 
με Αναπηρύα, ϊτομα (γυναύκεσ και ϊνδρεσ) ςτουσ οπούουσ ϋχει παραχωρηθεύ με δικαςτικό απόφαςη η επιμϋλεια 
των παιδιών καθώσ και ϊτομα που βρύςκονται ςε χηρεύα, τουσ και θα πρϋπει να πληρούν τισ κϊτωθι προώποθϋςεισ: 

1. Να εργϊζονται ςτην Ελλϊδα ωσ μιςθωτϋσ ό αυτοαπαςχολούμενεσ  
2. Να εύναι ϊνεργεσ, οι οπούεσ διαθϋτουν δελτύο ανεργύασ ΟΑΕΔ ςε ιςχύ (αν ϋχει εκδοθεύ εντόσ του τελευταύου 

τριμόνου) ό την κατϊςταςη ανανεώςεων τησ κϊρτασ ανεργύασ όπωσ αυτό εκτυπώνεται από την επύςημη ςελύδα 
του ΟΑΕΔ 

3. Να ϋχουν την ελληνικό υπηκοότητα ό την υπηκοότητα κρϊτουσ-μϋλουσ τησ Ε.Ε. ό εύναι Ομογενεύσ ό εύναι 
αλλοδαπϋσ από τρύτεσ χώρεσ και διαμϋνουν νόμιμα ςτην Ελλϊδα 

4. Να ϋχουν οικογενειακό ειςόδημα, το οπούο δεν υπερβαύνει τισ 27.000€ για μητϋρεσ που ϋχουν ϋωσ 2 παιδιϊ, 
30.000€ για μητϋρεσ που ϋχουν 3 παιδιϊ , 33.000€  για μητϋρεσ που ϋχουν 4 παιδιϊ και 36.000  για μητϋρεσ 
που ϋχουν από 5 παιδιϊ και ϊνω. Σο ςυνολικό οικογενειακό ειςόδημα δεν μπορεύ ςε καμύα περύπτωςη να 
υπερβαύνει το ποςό των 36.000 € 
Ο αριθμόσ των παιδιών που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω παρϊγραφο και υπολογύζονται ςτο 
ειςόδημα εύναι τα παιδιϊ μϋχρι και 24 ετών ό τα ϊτομα ΜΕΑ ανεξαρτότωσ ηλικύασ 

Εξαιρϋςεισ   Δεν ϋχουν δικαύωμα υποβολόσ τακτικού και αόριςτου χρόνου υπϊλληλοι του δημόςιου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώσ 
και οι μόνιμοι και αόριςτου χρόνου υπϊλληλοι των Ο.Σ.Α. (α’ και β’ βαθμού)  και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Σ.Α  

 Έχουν δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ οι υποψόφιεσ μητϋρεσ με παιδιϊ ΑΜΕΑ, οι οπούεσ ϋχουν το δικαύωμα 
υποβολόσ αύτηςησ για τα ΑΜΕΑ τϋκνα τουσ ανεξαρτότωσ του ύψουσ του οικογενειακού ειςοδόματοσ, τησ 
κατϊςταςησ απαςχόληςησ ό εργαςιακόσ ςχϋςησ και οικογενειακόσ κατϊςταςησ, αλλϊ μόνο ςτην κατηγορύα 
θϋςησ Δ1: Παιδιϊ με αναπηρύα ό/και ϋφηβοι ό/και ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη ό/και κινητικό αναπηρύα  
(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώσ και ςτην κατηγορύα θϋςησ Β3: Προνόπια με αναπηρύα από 2,5 ετών ϋωσ 6,5 ετών των 
Βρεφονηπιακών ταθμών Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ  

 Έχουν δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ οι αιτούςεσ/ντεσ ΑμΕΑ (με ποςοςτό αναπηρύασ ϊνω του 67%), 
ανεξαρτότωσ του ύψουσ του οικογενειακού ειςοδόματοσ, που εύναι εργαζόμενεσ ωσ μιςθωτϋσ πλόρουσ 
απαςχόληςησ αορύςτου χρόνου, ό αυτοαπαςχολούμενεσ, ό εργαζόμενεσ με ςύμβαςη εργαςύασ μερικόσ 
απαςχόληςησ ό οριςμϋνου χρόνου εύτε οι 

 εργαζόμενεσ με εργόςημο ό με ϊλλεσ μορφϋσ ευϋλικτησ απαςχόληςησ, που αιτούνται για 
Βρεφικούσ,βρεφονηπιακούσ ό και Παιδικούσ ςταθμούσ (Κατ. Α.1. ό Α.2.) και για τισ δομϋσ ΚΔΑΠ. 

Παρεχόμενεσ 
Τπηρεςύεσ  

τα ετόςια ανώτατα όρια δαπϊνησ περιλαμβϊνονται οι κϊτωθι υπηρεςύεσ: 
1. Προςχολικό Αγωγό και Εκπαύδευςη, ςύμφωνα με τα πλϋον ςύγχρονα επιςτημονικϊ δεδομϋνα 
2. Μϋριμνα για την ςωματικό, νοητικό, ςυναιςθηματικό και κοινωνικό ανϊπτυξη τουσ  
3. Ευαιςθητοπούηςη των γονϋων πϊνω ςε θϋματα ςύγχρονησ παιδαγωγικόσ και ψυχολογύασ 
4. Τποβοόθηςη των παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ ςτην ομαλό μετϊβαςό τουσ από το οικογενειακό ςτο ςχολικό 

περιβϊλλον, αλλϊ και ςτο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαύςιο 
5. Παροχό ημερόςιασ διατροφόσ και φροντύδασ ςτα φιλοξενούμενα παιδιϊ με τόρηςη των κανόνων υγιεινόσ και 
6. αςφϊλειασ 
7. Τγιεινό και αςφαλό παραμονό, προςαρμοςμϋνη ςτισ ανϊγκεσ κϊθε ηλικύασ φιλοξενούμενων παιδιών  
8. Απαςχόληςη, διαπαιδαγώγηςη, παιχνύδι, ψυχαγωγύα, ανϊπαυςη, ψυχολογικό βοόθεια ανϊλογα με την 
9. ηλικύα. 
10. Υροντύδα για την ατομικό καθαριότητα των παιδιών, καθώσ και την καθαριότητα των χώρων τησ Δομόσ. 
11. Σακτικό ιατρικό παρακολούθηςη από Παιδύατρο 

Δεν περιλαμβϊνονται: 
1. Oι υπηρεςύεσ μετακύνηςησ θα βαρύνουν τισ ωφελούμενεσ, εφόςον επιθυμούν την παροχό αυτών των 

υπηρεςιών H εν λόγω εξαύρεςη δεν ιςχύει για τισ μετακινόςεισ των ΑΜΕΑ, που φιλοξενούνται ςτα Κ.Δ.Α.Π. - 
ΜΕ.Α., καθώσ και ςτουσ Υορεύσ/Δομϋσ, που φιλοξενούν προνόπια με αναπηρύα (Κατηγορύα Θϋςησ Β.3.), όπου η 



                                                                                                                 

 

μετακύνηςη ςυμπεριλαμβϊνεται ςτην προςφερόμενη τιμό 
2. Συχόν ϊλλεσ ειδικϋσ υπηρεςύεσ (π.χ.  μουςικοκινητικό αγωγό, μουςικό, χορόσ, κολύμβηςη, μπαλϋτο, 

αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ, εικαςτικϊ, θεατρικό παιχνύδι, παρακολούθηςη ξενόγλωςςων μαθημϊτων, 
επιςκϋψεισ ςε μουςεύα, παρακολούθηςη θεατρικών ό ϊλλων παραςτϊςεων, εκδηλώςεων, εκπαιδευτικϋσ 
εκδρομϋσ κ.ϊ. κ.ϊ.), που παρϋχονται από τισ Δομϋσ, εύναι προαιρετικϋσ και δεν αφορούν ςτη βαςικό απαςχόληςη 
και διαπαιδαγώγηςη και ωσ εκ τούτου, εφόςον τισ επιλϋξουν οι ωφελούμενοι, θα επιβαρύνουν οικονομικϊ τουσ 
ύδιουσ. Επύςησ, για τισ ςχολικϋσ παραςτϊςεισ που πραγματοποιούνται τα Φριςτούγεννα, ςτισ Εθνικϋσ Επετεύουσ 
ό/και πριν τισ καλοκαιρινϋσ διακοπϋσ, οι ενοικιϊςεισ ό αγορϊ ςτολών ό ενοικιϊςεισ χώρων ό αιθουςών ό 
θεϊτρων εύναι προαιρετικϋσ και δεν καλύπτονται από την «Αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher) των ωφελουμϋνων. 

Δικαιολογητικϊ 
υμμετοχόσ  

την Αύτηςη ςυμμετοχόσ οι ενδιαφερόμενεσ ϋχουν δικαύωμα δόλωςησ ϋωσ και πϋντε (5) εναλλακτικών επιλογών Δομών, 
με ςειρϊ προτεραιότητασ. 
 Σα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι:  

 Αντύγραφο αςτυνομικόσ ταυτότητασ ό διαβατηρύου ςε ιςχύ ό μετϊφραςη του εντόσ του τελευταύου 
τριμόνου αν δεν εύναι με λατινικό γραφό. Εϊν η ενδιαφερόμενη εύναι αλλοδαπό από τρύτεσ χώρεσ, 
απαιτεύται και Άδεια Διαμονόσ ςε ιςχύ.  Αν ϋχει λόξει η ϊδεια διαμονόσ, απαιτεύται η τελευταύα ϊδεια διαμονόσ, 
καθώσ και αύτηςη ανανϋωςόσ τησ ςυνοδευόμενη από βεβαύωςη του αρμόδιου φορϋα, ότι ϋχει κατατεθεύ η 
ςχετικό αύτηςη  

 Για την ορθή αποτύπωςη των ςτοιχείων ΑΜΚΑ, ζητείται η εκτύπωςη ςτοιχείων ΑΜΚΑ, μέςω τησ ιςτοςελίδασ 
www.amka.gr 

 Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ, εντόσ του τελευταύου εξαμόνου από την ημερομηνύα τησ 
Πρόςκληςησ  και  

 Ειδικότερα, ςτην περύπτωςη: 
 που η μητϋρα εύναι αλλοδαπό και η χώρα καταγωγόσ τησ δεν εκδύδει πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ, 

τότε θα πρϋπει να προςκομύςει οποιοδόποτε ϊλλο ιςοδύναμο επύςημο ϋγγραφο, το οπούο να πιςτοποιεύ την 
οικογενειακό κατϊςταςη, ςυνοδευόμενο από επύςημη μετϊφραςη – εντόσ του τελευταύου τριμόνου -, εϊν δεν 
εύναι διαθϋςιμο ςτην ελληνικό γλώςςα. 

 που η μητϋρα εύναι αλλοδαπό και η χώρα καταγωγόσ τησ εκδύδει πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ ςε 
πϋντε γλώςςεσ, ςυμπεριλαμβανόμενησ και τησ ελληνικόσ, τότε δεν απαιτεύται η προςκόμιςη επύςημησ 
μετϊφραςησ.  

 Για τουσ πολύτεσ τησ Ε.Ε. και των τρύτων χωρών, τα προςκομιζόμενα δικαιολογητικϊ, που ϋχουν εκδοθεύ εκτόσ 
Ελλϊδασ, θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα από την εκϊςτοτε 
αρμόδια αρχό με ημερομηνύα ϋκδοςησ εντόσ του τελευταύου τριμόνου πριν τησ ημερομηνύασ τησ Πρόςκληςησ. 
ε περύπτωςη  

 ύπαρξησ ςυμφώνου ςυμβύωςησ απαιτεύται και η προςκόμιςό του, καθώσ και τα εκκαθαριςτικϊ ςημειώματα 
για το φορολογικό ϋτοσ 2018 και των δύο μερών 

 ανύπαντρησ μητϋρασ (μονογονεώκό οικογϋνεια), απαιτεύται και ληξιαρχικό πρϊξη γϋννηςησ του παιδιού, εϊν το 
παιδύ δεν αναφϋρεται ςτο πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ τησ αιτούςασ. Σο πιςτοποιητικό 
οικογενειακόσ κατϊςταςησ τησ μητϋρασ αποςτϋλλεται υποχρεωτικϊ. 

 που η/ο αιτούςα/τών εύναι χόρα/χόροσ, απαιτεύται και ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου του ςυζύγου, εϊν η χηρεύα 
δεν αναφϋρεται ςτο πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ, 

 διϊζευξησ απαιτεύται αντύγραφο διαζευκτηρύου (από τη Μητρόπολη για θρηςκευτικό γϊμο ό από το Δόμο για 
πολιτικό γϊμο), εϊν η διϊζευξη δεν αναφϋρεται ςτο πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ ό το ϋντυπο 
μεταβολών ατομικών ςτοιχεύων τησ Δ.Ο.Τ. (Μ1) ςτο οπούο θα αναγρϊφεται η διϊζευξη. 

 που η αιτούςα τελεύ ςε διϊςταςη, απαιτεύται το ϋντυπο μεταβολών ατομικών ςτοιχεύων τησ Δ.Ο.Τ. (Μ1) με 
ημερομηνύα προ τησ δημοςύευςησ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό γύνεται αποδεκτό το 
Εκκαθαριςτικό ημεύωμα και υπολογύζονται τα ειςοδόματα τησ αιτούςασ. 

 ανϊδοχησ μητϋρασ, απαιτεύται και αντύγραφο δικαςτικόσ απόφαςησ ό ϊλλο αποδεικτικό ϋγγραφο τησ 
Επιτροπεύασ ανηλύκου τϋκνου. 

 που ο ενδιαφερόμενοσ ϊνδρασ ϋχει την επιμϋλεια των παιδιών του, απαιτεύται και δικαςτικό απόφαςη 
παραχώρηςησ τησ επιμϋλειασ. 

 Εκκαθαριςτικό ςημεύωμα για το φορολογικό ϋτοσ 2018. Οποιουδόποτε ϊλλου ϋτουσ δεν εύναι αποδεκτό 
και ςυνιςτϊ λόγο απόρριψησ τησ αύτηςησ. 
Για τον υπολογιςμό του δηλωθϋντοσ ειςοδόματοσ λαμβϊνεται υπόψη το ςυνολικό οικογενειακό δηλωθϋν ετόςιο 
ειςόδημα και των δύο μερών/ςυζύγων, καθώσ και το ςύνολο των αυτοτελώσ φορολογηθϋντων ειςοδημϊτων, 
αλλϊ και το ειςόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόςον υποβϊλλουν χωριςτό φορολογικό δόλωςη, όπωσ 
αυτό αποτυπώνεται ςτην 5η γραμμό του πεδύου Γ.2. Εκκ. Ειδ. Ειςφορϊσ Αλληλ. Σησ Πρϊξησ Διοικητικού 
Προςδιοριςμού Υόρου (εκκαθαριςτικό ςημεύωμα) για το Υορολογικό Έτοσ 2018. Επύςησ λαμβϊνονται 
υπ’ όψιν και τα ειςοδόματα που εξαιρούνται τησ Ειςφορϊσ Αλλελ. (π.χ. από τουσ κωδικούσ 617 {Α21} & 
618 {Α21} κ.λπ). 

 Δικαιολογητικϊ απαςχόληςησ 
Α. Εϊν η ενδιαφερόμενη εύναι μιςθωτό, απαιτεύται: 

 Βεβαύωςη εργοδότη με ςφραγύδα και υπογραφό, η οπούα θα ϋχει ημερομηνύα μεταγενϋςτερη τησ 
07/06/2019 και από την οπούα θα προκύπτει ότι ςυνεχύζεται η απαςχόληςη ϋωσ και ςόμερα  (δηλαδό 
ημερομηνύα υπογραφόσ τησ βεβαύωςησ), καθώσ και το εύδοσ απαςχόληςησ πλόρησ ό μερικό απαςχόληςη, 
αορύςτου ό οριςμϋνου χρόνου) ςτη θϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ που η ενδιαφερόμενη κατϋχει, ΚΑΙ  

 Αντύγραφο τησ αναγγελύασ πρόςληψησ  (με Τ.Δ. του νόμιμου εκπροςώπου εϊν ϋχει επϋλθει 
οποιαδόποτε μεταβολό ςτα ςτοιχεύα τησ εταιρεύασ ό του εργοδότη) ό πρόςφατο αντύγραφο πύνακα 
προςωπικού Ε4 (με τα ςτοιχεύα μόνον τησ αιτούςασ, την επωνυμύα τησ εταιρεύασ, ςφραγύδα και 
υπογραφό).  

 την περύπτωςη που η ενδιαφερόμενη εργϊζεται με εργόςημο  εκτόσ από την βεβαύωςη εργοδότη 
απαιτεύται και αντύγραφο εργόςημου και απόδειξη κατϊθεςησ ςε τρϊπεζα τελευταύου ϋτουσ προ τησ υποβολόσ 
τησ αύτηςησ, που να αποδεικνύει εργαςύα τουλϊχιςτον ΔΤΟ (2) μηνών ό ςε περύπτωςη αυταςφϊλιςησ 50 
ϋνςημα εντόσ των τελευταύων 12 μηνών.  

 Με ϊλλεσ μορφϋσ ευϋλικτησ απαςχόληςησ 



                                                                                                                 

 

 

α) Σύτλοι κτόςησ 
Αντύγραφο ύμβαςησ με ϋναν – τουλϊχιςτον – εκ των εργοδοτών ) 
 Αντύγραφο Δόλωςησ – Βεβαύωςησ Απογραφόσ ςτο Ενιαύο Μητρώο ΕΥΚΑ για το ϋτοσ 2019 
β) ύμβαςη με Δελτύο Παροχόσ Τπηρεςιών 

 Αντύγραφο ςύμβαςησ με ϋναν – τουλϊχιςτον – εκ των εργοδοτών 
 Απογραφικό δελτύο προσ το Ενιαύο Μητρώο ΕΥΚΑ για ϋτοσ 2019 

Β .Εϊν η ενδιαφερόμενη εύναι αυτοαπαςχολούμενη εκτόσ πρωτογενό τομϋα,  απαιτεύται 
 Αντύγραφο τησ Δόλωςησ Ενϊρξεωσ Επιτηδεύματοσ ςτην Δ.Ο.Τ ΚΑΙ  
 Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα ότι εύναι ϊμεςα αςφαλιςμϋνη, ακόμα και αν οφεύλει αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ 

ό Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα ότι ϋχουν καταβληθεύ οι ειςφορϋσ ό πρόςφατη Ειδοπούηςη του αςφαλιςτικού 
φορϋα για την καταβολό των αςφαλιςτικών ειςφορών ΚΑΙ 

 Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/86 περύ μη διακοπόσ τησ ϊςκηςησ επιτηδεύματοσ.  
ε περιπτώςεισ εταύρων ςε Ο.Ε. ό Ε.Ε.. I.K.E ό ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ ό ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακϊτω 
δικαιολογητικϊ: 

 Σο αρχικό καταςτατικό  και ςε περύπτωςη μεταβολών, την τελευταύα τροποπούηςό του 
 Πιςτοποιητικό περύ μη λύςησ από το ΓΕΜΗ. 
 Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα ότι η ενδιαφερόμενη εύναι ϊμεςα αςφαλιςμϋνη, ακόμη και αν οφεύλει 

αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ ό πρόςφατη ειδοπούηςη καταβολόσ αςφαλιςτικών ειςφορών ό πρόςφατη 
Ειδοπούηςη του αςφαλιςτικού φορϋα για την καταβολό των αςφαλιςτικών ειςφορών 

 Τπεύθυνη Δόλωςη περύ μη διακοπόσ τησ ϊςκηςησ επιτηδεύματοσ. 
 Ειδικότερα ςε περύπτωςη  εταύρου ςε Ι.Κ.Ε, Τπεύθυνη δόλωςη του Ν.1599/86 του διαχειριςτό τησ 

εταιρεύασ Ι.Κ.Ε ότι ο/η  ενδιαφερόμενοσ/η απαςχολεύται κανονικϊ ςτην επιχεύρηςη. 
Γ. Εϊν η ενδιαφερόμενη εύναι αυτοαπαςχολούμενη ςτον πρωτογενό τομϋα, απαιτεύται  
Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα ότι η ενδιαφερόμενη εύναι ϊμεςα αςφαλιςμϋνη, ακόμη και αν οφεύλει 
αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ ό πρόςφατη ειδοπούηςη του αςφαλιςτικού φορϋα για την καταβολό των 
αςφαλιςτικών ειςφορών. 
Δ. Δικαιολογητικϊ Ανεργύασ 

 Σο Δελτύο ανεργύασ από τον ΟΑΕΔ ςε ιςχύ (αν ϋχει εκδοθεύ εντόσ του τελευταύου τριμόνου) ό το 
αποδεικτικό ανανϋωςησ του δελτύου ανεργύασ ό τη Βεβαύωςη Φρόνου Ανεργύασ του ΟΑΕΔ 
(Ν.3979/2011 Άρθρο 14 παρ.1) ό την Βεβαύωςη Επιδοτούμενησ Ανεργύασ, όπωσ εκτυπώνονται από την 
ιςτοςελύδα του ΟΑΕΔ με χρόςη του προςωπικού κλειδϊριθμου ό μϋςω ΚΕΠ ό όταν αφορϊ ςε ειδικϊ 
ταμεύα ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργύα. 

 ε περύπτωςη που η αιτούςα ϋχει ςύζυγο ό ςύντροφο (ςύμφωνο ςυμβύωςησ) ϊνεργο, απαιτεύται 
Δελτύο Ανεργύασ ΟΑΕΔ ςε ιςχύ (αν ϋχει εκδοθεύ εντόσ του τελευταύου τριμόνου) ό το αποδεικτικό 
ανανϋωςησ του δελτύου ανεργύασ, ό τη Βεβαύωςη Φρόνου Ανεργύασ του ΟΑΕΔ (Ν. 3979/2011 Άρθρο 14 
παρ.1.) ό Βεβαύωςη Επιδοτούμενησ Ανεργύασ όπωσ εκτυπώνονται από την επύςημη ιςτοςελύδα του 
ΟΑΕΔ με τη χρόςη του προςωπικού κλειδϊριθμου ό μϋςω ΚΕΠ ό όταν αφορϊ ςε ειδικϊ ταμεύα ϊλλο 
ιςοδύναμο ϋγγραφο, που ναβεβαιώνει την ανεργύα. 
Σ. Δικαιολογητικϊ αναπηρύασ 
Εϊν η ενδιαφερόμενη μητϋρα (καθώσ και η ανϊδοχη μητϋρα) ανόκει ςτην ομϊδα των ΑμεΑ ό/και ϋνα 
από τα τϋκνα τησ ό/και ο ςύζυγοσ 

 με ποςοςτό αναπηρύασ 35% και ϊνω για τη μητϋρα ό/και για ϋνα από τα τϋκνα τησ: απαιτεύται Αντύγραφο 
Βεβαύωςησ Πιςτοπούηςησ τησ Αναπηρύασ ςε ιςχύ από Κϋντρο Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονικό 
διϊρκεια ιςχύοσ και το ποςοςτό αναπηρύασ, ό Απόφαςη Α’ βϊθμιασ Τγειονομικόσ Επιτροπόσ Νομαρχύασ, 
Περιφϋρειασ ό των Υορϋων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ που ϋχει εκδοθεύ πριν την 1/9/2011. 

 με ποςοςτό αναπηρύασ 67% και ϊνω για το ςύζυγό τησ: απαιτεύται Αντύγραφο Βεβαύωςησ Πιςτοπούηςησ τησ 
Αναπηρύασ ςε ιςχύ από Κϋντρο Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ (ΚΕ.Π.Α.) με την χρονικό διϊρκεια ιςχύοσ και το 
ποςοςτό αναπηρύασ ό Απόφαςη Α’ βϊθμιασ Τγειονομικόσ Επιτροπόσ Νομαρχύασ,Περιφϋρειασ ό των Υορϋων 
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ που ϋχει εκδοθεύ πριν την 1/9/2011. 


