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Όλες οι 

ενδιαφερόμενες μητέρες, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν, καθαρά 

και ευανάγνωστα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α) Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)  

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. 

 

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου, 

και  

 Σε περίπωση 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 εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα 

 Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα 

εκκαθαριστικά σημειώματα για το φορολογικό έτος 2016 (δηλ. για εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016)και των ίδιων μερών. 

 Σε περίπτωση ανύπαντρης μητέρας (μονογονεϊκή οικογένεια), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του παιδιού, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης της αιτούσας 



 Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του 

συζύγου, εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

 Σε περίπτωση διάζευξης απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη για 

θρησκευτικό γάμο ή από Δήμο για πολιτικό γάμο), εάν η διάζευξη δεν αναφέρεται στο 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

 Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς 

και έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1). Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να 

φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.  

 Σε περίπτωση ανάδοχης μητέρας, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο 

αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.  

 Σε 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 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. 

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€.  

Οι έγγαμες μητέρες που υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίζουν και το 

εκκαθαριστικό του συζύγου τους. 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο 

 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) και το είδος 

απασχόλησης ΚΑΙ 

 Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 

12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών) H’ 

 Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών 


