
                                                                                                                                                 

 

 

ΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞHΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2021-2022 

Αιτήσεις 
συμμετοχής 

1. Η Αίτηση Συμμετοχής των ωφελούμενων και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τις 01/08/2021 και ώρα 10:00  έως τις 08/08/2021 και ώρα 23:59 στους 
ηλεκτρονικούς ιστότοπους  www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr - Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»). Τα όποια 
δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf. 

2. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet), αποκλειστικά της αιτούσας. Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη 
ή με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται  και η συναίνεση του έτερου μέλους για τη χρήση οικονομικών του 
στοιχείων στον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος και γίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής 
(Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων) με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικοί 
taxisnet). 

3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 8/8/2021 
ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ.ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (Π.Χ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ)  ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.  
Οι προσωρινοί πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr. στο 
σύνδεσμο: «Προσωρινά Αποτελέσματα», στις 13/8/2021  Ειδικά για τις ωφελούμενες μητέρες 
εργαζόμενες/αυτοαπασχολούμενες των Δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 που μετά την εφαρμογή των 
κριτηρίων μοριοδότησης παραμένουν επιλέξιμες, πλην αποκλείονται της «αξίας τοποθέτησης» λόγω 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», υπό τους 
όρους του Προγράμματος αυτού. Οιαδήποτε ωφελούμενη δεν επιθυμεί την αυτόματη ένταξή της στο 
Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης, θα πρέπει να το δηλώσει με την ένστασή της.Οι ημερομηνίες υποβολής  
ενστάσεων είναι από 14/08/2021- 18/08/2021 και μέχρι τις 23:59.  Ενστάσεις επί των Προσωρινών 
Πινάκων Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών και επί των Πινάκων 
Απορριφθέντων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως εξής: 
Οι αιτούντες θα εισάγουν στην εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α τους κωδικούς τους και θα υποβάλλουν το 
«Έντυπο Ένστασης» με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο PDF.  
Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτό υποβάλλεται και να 
συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/α σε μορφή pdf.  Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή 
δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 
απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτές.Τα οριστικά αποτελέσματα θ’ αναρτηθούν 20/08/2021. 
(www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Οριστικά αποτελέσματα»). 
Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), οι ωφελούμενες/οι απευθύνονται για την εγγραφή σε 
οποιαδήποτε Δομή επιλογής τους μέχρι και την 10/9/2021 και να υπογράψουν τη Σύμβαση με το Φορέα/Δομή 
και την Εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ προκειμένου να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό 
τους .Επίσης,  πρεπει να εκτυπώσουν το έντυπο παρουσίας με το γραμμωτό κώδικα (barcode) για 
αποκλειστική χρήση από την ωφελούμενη. Το barcode είναι μοναδικό για κάθε ωφελούμενη και το εν 
λόγω έντυπο εκτυπώνεται μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, από τον ιστότοπο του 
Προγράμματος  

 

Δικαιούχοι 
προγράμματος  
 

Η πρόσκληση αφορά μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών  καθως και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και 
ατόμων με Αναπηρία, άτομα (γυναίκες και άνδρες) στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η 
επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία, άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί 
δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, άτομα (γυναίκες και 
άνδρες), τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων.και θα πρέπει να 
πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν α) οι υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον 
ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες 
υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής» Κύκλος Πρόσκλησης 2021-2022, πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της 
Δράσης αυτής, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της και οι οποίες τυγχάνουν ταυτόχρονα επιλέξιμες στο 
παρόν πρόγραμμα για συμμετοχή στις Δομές του Άρθρου 4 της παρούσας. 

2. Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση, της αιτούσας, του ετέρου μέλους καθώς και των 
παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2020. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας καθώς 
και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2020, συνιστά λόγο απόρριψης 
της αίτησης. Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες φορολογική δήλωση 
έτους 2020, πλην όμως κατά τον χρόνο εφαρμογής των κριτηρίων δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την 
αρμόδια φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες 
της Δράσης, με την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher, δυνατότητα 
που δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30/09/2021. 

3. Να έχουν οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως 
αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικου των δύο συζύγων/μερών και των 
παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον έχουν εισοδήματα) το οποίο δεν υπερβαίνει τις 33.000€ για 
μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 36.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά , 39.000€  για μητέρες που έχουν 4 
παιδιά και 42.000  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 € Ο αριθμός των παιδιών που αναφέρονται στην 

http://www.eetaa.gr/


                                                                                                                                                 

 

παραπάνω παράγραφο και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα 
ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Εξαιρέσεις   
 Οι αιτούσες άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, εξαιρούνται μόνο ως προς το ύψος του 

οικογενειακού εισοδήματος.Κατ’ εξαίρεση, οι αιτούσες που υποβάλλουν για τέκνο/ανάδοχο τέκνο με αναπηρία 
αλλά επιθυμούν το τέκνο τους να τοποθετηθεί σε δομή Α2 (Τέκνο με 35% & άνω αναπηρία για ένταξη σε δομή 
ΜΗ ατόμων με αναπηρία), δεν εξαιρούνται των προϋποθέσεων συμμετοχής. Θα πρέπει να επιλέξουν την 
κατηγορία δομής που επιθυμούν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού καθώς και να επισυνάψουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 

 Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με 
διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας ή Αντίγραφο της αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α για νέα 
γνωμάτευση ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή 
Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας, Υγειονομικών Επιτροπών (εάν πρόκειται για εφ’ όρου ζωής αναπηρία). 

 Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα περί αποδοχής του παιδιού στη δομή. 

 Γνωμάτευση ιατρού (κατάλληλης ειδικότητας), ότι είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης 
σε δομή μη ατόμων με αναπηρία. 

Παρεχόμενες 
Υπηρεσίες  

Η «αξία τοποθέτησης» καλύπτει μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για : α) παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας 
βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και 
Παιδικούς σταθμούς αντίστοιχα, β) παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 
μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας αντίστοιχα. Η «αξία τοποθέτησης» 
διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής σε Φορέα/Δομή 
και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, για το δηλωθέν διάστημα 
φοίτησης του τέκνου. 

Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής  

Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά Συστήματα 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  
Στην περίπτωση που η άντληση στοιχείων των δικαιολογητικών μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. 
λόγω μη ταυτοποίησης ή στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω 
της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf 
(upload). ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ   
 
 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:  

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες εκτος Ε.Ε, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.  Αν έχει 
λήξει η άδεια διαμονής απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής καθώς και αντίγραφο της αίτησης ανανέωσής της. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί μετά την 31η/12/2020.   
 Ειδικότερα, στην περίπτωση: 
 που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την 
οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση από την αρμόδια αρχή (Πρεσβεία ή 
Προξενείο) εάν δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα ή από δικηγόρο, εφόσον αυτός βεβαιώνει, σύμφωνα 
με το δικηγορικό κώδικα, ότι γνωρίζει τη συγκεκριμένη γλώσσα. 

 Για τους πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, που έχουν εκδοθεί εκτός 
Ελλάδας, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την εκάστοτε 
αρμόδια αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο ή Υπ. Εξωτερικών)ή από δικηγόρο, εφόσον αυτός βεβαιώνει, σύμφωνα 
με το δικηγορικό κώδικα, ότι γνωρίζει τη συγκεκριμένη γλώσσα. 
Σε περίπτωση  

 ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του 
 ανύπαντρης μητέρας (μονογονεϊκή οικογένεια), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν το 

παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αιτούσας. Το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης της μητέρας αποστέλλεται υποχρεωτικά. 

 που η/ο αιτούσα/τών είναι χήρα/χήρος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του εάν δεν αναφέρεται στο 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 

 διάζευξης και η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αντίγραφο του 
Διαζευκτηρίου/ Δικαστικής Απόφασης/ Συμβολαιογραφικής πράξης (Πολιτικός γάμος) ή Διαζευκτήριο από 
Εκκλησία (Θρησκευτικός γάμος) ή Λύση Συμφώνου Συμβίωσης ή Έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της 
Δ.Ο.Υ. (Μ1) ή Αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet  

 που η αιτούσα τελεί σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) με 
ημερομηνία προγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης ή Αντίγραφο από την Προσωποποιημένη 
Πληροφόρηση του taxisnet.  

 Πολίτη που αιτείται άσυλο Αντίγραφο Κάρτας Ασύλου ΚΑΙ οιοδήποτε επίσημο έγγραφο από την Ύπατη 
Αρμοστεία ή από άλλους αντίστοιχους οργανισμούς που να πιστοποιεί την οικογενειακή του κατάσταση. 

 Ανάδοχων γονέων, απαιτείται και Αντίγραφο πράξης αναδοχής σε ισχύ από τις αρμόδιες επίσημες αρχές 
 Αιτών (άνδρας) που έχει την επιμέλεια ή συνεπιμέλεια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Την αίτηση την υποβάλει ΜΟΝΟ το άτομο 

στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ εκ των ατόμων που έχουν την 
συνεπιμέλεια- Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας. 



                                                                                                                                                 

 

 Δικαστικός Συμπαραστάτης - Απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη σε ισχύ (αφορά όλα τα άτομα μεΑ 
άνω των 19 ετών) ΚΑΙ Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Την αίτηση την υποβάλει ΜΟΝΟ το 
άτομο το οποίο έχει ορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης 

 Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020.  Τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για τον 
υπολογισμό του εισοδήματος, θα αντληθούν αυτόματα (μέσω διεπαφής) από το Π.Σ της ΑΑΔΕ, και είναι 
τα ακόλουθα: Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς 
φορολογούμενα ποσά όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) των αιτούντων, 
των έτερων μελών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν φορολογική 
δήλωση, για το Φορολογικό έτος 2020. 

 Δικαιολογητικά απασχόλησης 
 Υπάλληλοι Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ (Μόνιμοι/Αορίστου χρόνου)- Αυτόματη Άντληση Στοιχείων από το 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 Α. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή - Αυτόματη Άντληση Στοιχείων από το ΕΡΓΑΝΗ 
 Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και 

υπογραφή, η οποία θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας της προσκλησης και από την οποία θα 
προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα  (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) 
απαιτείται και αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής 
της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον ΔΥΟ (2) μηνών ή σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα 
εντός των τελευταίων 12 μηνών.  

 Με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης 
α) Απασχολούμενοι με Τίτλους κτήσης -  με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών 
Αντίγραφο Σύμβασης με έναν – τουλάχιστον – εκ των εργοδοτών εντός του τελευταίου έτους ΚΑΙ Βεβαίωση 
Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο στο ΕΦΚΑ   
Επισημαίνεται ότι, για τις/τους εργάτριες/τες γης (ασφαλισμένοι Ε.Φ.Κ.Α. – Ο.Γ.Α.), απαιτείται 
βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ο.Γ.Α.), του τελευταίου τριμήνου που να 
αποδεικνύεται εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών. 
Β .Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα,  απαιτείται 

 Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ ΚΑΙ  
 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή 

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού 
φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΚΑΙ 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.  
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

 Το αρχικό καταστατικό  και σε περίπτωση μεταβολών και την τελευταία τροποποίησή του 
 Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ. 
 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει 

ασφαλιστικές εισφορές ή ότι έχει καταβάλει τις εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών  

 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος. 
 Ειδικότερα σε περίπτωση  εταίρου σε Ι.Κ.Ε, Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαχειριστή της 

εταιρείας Ι.Κ.Ε ότι ο/η  ενδιαφερόμενος/η απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση. 
 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα έμμισθα μέλη (Πρόεδρος και 

Δ/νων Σύμβουλος). 
 Γ. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται Βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη ή σε περίπτωση οφειλής, έγγραφο 
ειδοποίησης του ασφαλιστικού φορέα για καταβολή εισφορών 

 Δ. Δικαιολογητικά Ανεργίας Εάν, η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) - Αυτόματη 
Άντληση Στοιχείων από τον ΟΑΕΔ  

 Εγγεγραμμένος (σύζυγος) ανεργος σε Ειδικό Ταμείο (Ναυτικός, Δημοσιογράφος κλπ.) Βεβαίωση πιστοποίησης 
της κατάστασης ανεργίας από τον αντίστοιχο φορέα. 

 ΣΤ. Δικαιολογητικά αναπηρίας  Εάν, η αιτούσα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της με 
ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή/και ο σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: Αντίγραφο Βεβαίωσης 
Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με διάρκεια ισχύος και 
ποσοστό αναπηρίας. ή Αντίγραφο της αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωμάτευση. ή Αντίγραφο 
Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων. ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της 
Αναπηρίας, Υγειονομικών Επιτροπών (εάν πρόκειται για εφ’ όρου ζωής αναπηρία). 


