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Όλες οι ενδιαφερόμενες μητέρες, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, σε περίπτωση που το σύστημα 

δεν επιτρέψει τη διασταύρωση των στοιχείων θα απαιτηθεί να επισυνάψουν σε αρχείο μορφής .pdf, καθαρά και 

ευανάγνωστα κάποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

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

εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης. 

Ειδικότερα στην περίπτωση που η αιτούσα:  

 είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε 

απαιτείται οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο μεταφρασμένο (εάν δεν είναι στην ελληνική), που 

να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση. Για αλλοδαπή τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε., απαιτείται άδεια 

διαμονής σε ισχύ, και σε περίπτωση λήξης της, αντίγραφο της αίτησης ανανέωσής της. 

 είναι πολίτης της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών και υποβάλλει δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, 

απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή.  

 είναι ανύπαντρη μητέρα, 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. 

 είναι χήρα/χήρος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  



 είναι διαζευγμένη, απαιτείται υποβολή αντίγραφου δικαστικής απόφασης για τη λύση του γάμου εάν η 

διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή στο έντυπο μεταβολών ατομικών 

στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) στο οποίο θα αναγράφεται η διάζευξη.  

 είναι σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1).  

 είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της 

Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.  

 δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού της, την αίτηση την υποβάλει το άτομο στο οποίο έχει παραχωρηθεί η 

επιμέλεια με δικαστική απόφαση και απαιτείται η υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού  

 έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης (Αντί «συζύγων»), απαιτείται και η υποβολή του. 

 

γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2019 (δηλαδή για εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 1/1/2019 έως 31/12/2019).  

Επισημαίνεται ότι:  

 εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης. 

 Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι και η Α.Α.Δ.Ε./ Taxisnet δεν έχει πραγματοποιήσει την εκκαθάριση της 

φορολογικής δήλωσης των αιτούντων, τότε θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος 

του φορολογικού έτους 2018, με την υποχρέωση των αιτούντων να αποστείλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα 

του έτους 2019 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση, τότε η εν δυνάμει 

ωφελούμενη δεν θα μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών και η «Αξία Τοποθέτησης» θα ακυρώνεται. Για 

την επιτάχυνση της εκκαθάρισης θα πρέπει η αιτούσα να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Α.Α.Δ.Ε. για να 

εκκαθαριστεί η δήλωσή της λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 

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€.  

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Η αιτούσα συμμετέχει σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., απαιτούνται:  

 Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του  

 Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.  

 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει 

ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών  

 Σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η 

ενδιαφερόμενη απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα έμμισθα μέλη (Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος) 


