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ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ εγγραφών-επανεγγραφών  
 

Τα Γενικά ∆ικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά µαζί µε την αίτηση. Μη υποβολή ενός 
από τα παρακάτω αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Για όλες τις αιτούσες-αιτούντες  

1. Αίτηση µε συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο της µητέρας , ή του πατέρα ή 
         του κηδεµόνα του παιδιού 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης) , και όπου δεν  είναι εφικτό 
ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης, ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση.  
Αν τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι στην ελληνική γλώσσα , τότε θα προσκοµίζεται  επίσηµη 
µετάφρασή τους (τελευταίου τριµήνου) η οποία γίνεται  από την αρµόδια κατά νόµο αρχή του 
Υπουργείου Εξωτερικών, ή την Πρεσβεία ,ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, ή από 
δικηγόρο µέλος δικηγορικού συλλόγου. Επίσης θα είναι επικυρωµένα από δικηγόρο 

3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από παιδίατρο, (το έντυπο 
 χορηγείται από την Υπηρεσία), καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του µε τα εµβόλια 
που προβλέπονται κάθε  φορά ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού ,όπως κάθε φορά  

προβλέπoνται από τον Εθνικό Πρόγραµµα εµβολιασµών. 
 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση Αποδοχής Όρων Λειτουργίας (χορηγείται από την Υπηρεσία)  
 

5. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής από γονέα ή κηδεµόνα ή άλλο πρόσωπο συγγενικό ή µη. 
 

6.Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και εκκαθαριστικό σηµείωµα του 
τρέχοντος οικονοµικού έτους, µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 , στην οποία θα δηλώνεται ότι 

τα στοιχεία  
που αναφέρονται στο Ε1 και (στο Ε9, Ε3 εφόσον απαιτείται η προσκόµισή τους ),είναι αληθή. 
Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση 
εισοδηµάτων ,(η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία) µε ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόµισης 
αντιγράφου φορολογικής δήλωσης όταν αυτή υποβληθεί. 
Για τους µη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται  απαραίτητη η βεβαίωση 
απαλλαγής από την εφορία. 
 
Σαν εισόδηµα υπολογίζεται το εισόδηµα επιβολής εισφοράς όπως αναγράφεται στο 
εκκαθαριστικό σηµείωµα τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
 

7. Για την απόδειξη της µόνιµης  κατοικίας εκτός  από το εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας , 
θα προσκοµίζεται απόδειξη λογαριασµού ∆ΕΗ ή ΟΤΕ (ή άλλης εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας) 
όπου θα αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση κατοικίας στο όνοµα των γονέων. Όταν πρόκειται 
για ενοικιαζόµενη κατοικία µαζί µε το λογαριασµό , θα προσκοµίζεται και το ενοικιαστήριο 
συµβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό , που να αποδεικνύει τη µόνιµη 
κατοικία. 
Υπεύθυνη δήλωση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοναδικό αποδεικτικό διεύθυνσης 
κατοικίας.  
 

 
 

 

 

 



    Για την ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΓΟΝΕΩΝ απαιτούνται:  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ 

  ΜΙΣΘΩΤΟΙ 

Α.Στον ιδιωτικό  
-βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (µε ηµεροµηνία έκδοσης , υποχρεωτικά µεταγενέστερης 
της ανακοίνωσης, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήµερα, το 
είδος απασχόλησης -πλήρης ή µερική απασχόληση, αορίστου ή ορισµένου χρόνου ), - 
Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης , ή το τελευταίο ισχύον αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 
(µε τα στοιχεία µόνο των ενδιαφεροµένων, την επωνυµία της εταιρείας, σφραγίδα  και 
υπογραφή). 
Β.Στο ∆ηµόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠ∆∆ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας, 
(µε ηµεροµηνία έκδοσης , υποχρεωτικά µεταγενέστερης της ανακοίνωσης). 

                     ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1.Για όσους  εργάζονται µε εργόσηµο (περιστασιακή απασχόληση), απαιτούνται: 
- Βεβαίωση εργοδότη µε σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ηµεροµηνία  
µεταγενέστερη της ανακοίνωσης ,  από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση 
έως και σήµερα και το είδος απασχόλησης ΚΑΙ 
- Εργόσηµο (αντίγραφο εργόσηµου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12µηνου, 
που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) µηνών) ή  
- Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσηµα εντός των τελευταίων 12 µηνών. 
 

2. Τίτλοι κτήσης- Σύµβαση µε ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών 

-Αντίγραφο Σύµβασης µε έναν – τουλάχιστον – εκ των εργοδοτών εντός των τελευταιων 12 µηνών  
-Βεβαίωσης Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ  

 

3. Όσοι είναι αυτοαπασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα, απαιτούνται: 
Α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα , ότι οι ενδιαφερόµενοι είναι άµεσα ασφαλισµένοι, ακόµη και  
αν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για  
την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ή ασφαλιστική ενηµερότητα. 
-Ε9 που αποδιεκνύει ότι εχουν αγροτική περιουσία στο όνοµα τους 

Β)αν είναι διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων µε ενοικιαστήριο , θα πρέπει να καταθέσουν  

την αντίστοιχη δήλωση που εχει κατατεθεί στη ∆ΟΥ 

Γ) αν εργάζονται ως αγρεργάτες , θα πρέπει να καταθέσουν: 
- βεβαιωση εργοδότη , όπου θα δηλώνεται η διάρκεια απασχόλησης 

- βεβαίωση ΕΦΚΑ ( τ.ΟΓΑ) τελευταίου 3µηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον  
  δύο (2) µηνών) 

4. Για όσους  εργάζονται εκτός πρωτογενή τοµέα, -ελεύθεροι επαγγελµατίες απαιτούνται: 
- Αντίγραφο της ∆ήλωσης Έναρξης Επιτηδεύµατος στη ∆.Ο.Υ. ΚΑΙ 
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι οι ενδιαφερόµενοι  είναι άµεσα ασφαλισµένοι, ακόµη και  
αν οφείλουν  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 ∆ήλωση του Ν. 1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος. 
 

5. Όσοι  συµµετέχουν σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή I.K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. απαιτούνται: 
- Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση µεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του 

- Πιστοποιητικό περί µη λύσης από το ΓΕΜΗ. 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης επιτηδεύµατος. 
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι οι ενδιαφερόµενοι είναι άµεσα ασφαλισµένοι, ακόµη και αν   
οφείλουν  ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 

- Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ∆ιαχειριστή της 

 εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόµενη/ος απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση. 

6. -Όσοι είναι εργαζόµενοι ή απασχολούµενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου ή 

των γονέων χωρίς ασφάλιση ( σχετ. νόµος 4075/2012), απαιτείται 



1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα 
καθήκοντα και υπογράφεται µε σφραγίδα της επιχείρησης 
7. Για γονείς άνεργους   
- Το ∆ελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου) ή το 
αποδεικτικό ανανέωσης του δελτίου ανεργίας ή τη Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας του ΟΑΕ∆ 
(Ν.3979/2011 Άρθρο 14 παρ.1) ή την Βεβαίωση Επιδοτούµενης Ανεργίας, όπως εκτυπώνονται 
από την ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ µε χρήση του προσωπικού κλειδάριθµου ή µέσω ΚΕΠ ή όταν 
αφορά σε ειδικά ταµεία άλλο ισοδύναµο έγγραφο,που να βεβαιώνει την ανεργία.  

8. για γονείς συνταξιούχους θα κατατίθεται η συνταξιοδοτική πράξη 

 

 
 

                                  ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Για οικογένειες µε οποιοδήποτε µέλος τους ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , 
απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) µε την χρονική διάρκεια  ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας ή 
Απόφαση Α’ βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Νοµαρχίας,Περιφέρειας ή των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011 

2. Μονογονεϊκές οικογένειες (µε παιδί ορφανό, διαζευγµένοι , ανύπαντρες µητέρες, παιδί που δεν 
έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα) 

 

Για παιδί ορφανό: απαιτείται ληξιαρχική πράξη αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν προκύπτει από 
το  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

 

∆ιαζευγµένοι γονείς : Προσκοµίζεται Αντίγραφο του ∆ιαζευκτηρίου/ ∆ικαστικής Απόφασης/ 
Συµβολαιογραφικής πράξης (Πολιτικός γάµος) ή ∆ιαζευκτήριο από Εκκλησία (Θρησκευτικός 
γάµος) ή Λύση Συµφώνου Συµβίωσης  µε  βεβαιωση µεταβολής ατοµικών στοιχείων της ∆.Ο.Υ.  ή 
Αντίγραφο από την Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση του taxisnet και δικαστική απόφαση 
επιµέλειας του παιδιού 

 
Για γονείς σε διάσταση  αίτηση διαζευκτηρίου µε  βεβαιωση µεταβολής  ατοµικών στοιχείων της 
∆.Ο.Υ.  ή Αντίγραφο από την Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση του taxisnet  και δικαστική 
απόφαση επιµέλειας του παιδιού 

 

Για ανύπαντρες µητέρες :Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού , αν το παιδί δεν αναφέρεται 
στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της µητέρας 

 

Για παιδί που δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα : υπεύθυνη δήλωση της µητέρας , ότι το 
τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής µέριµνας 
ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της.  

4.Παιδιά κακοποιηµένων γυναικών που φιλοξενούνται σε δίκτυο δοµών κατά της βίας των 
γυναικών , θα εισάγονται κατ΄εξαίρεση  ,µε προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που 
το ορίζουν 

3.Για ανάδοχη οικογένεια θα πρέπει να προσκοµίζεται  αντίγραφο πράξης αναδοχής σε ισχύ  
από τις αρµόδιες αρχές  

4. Στρατευµένοι  

- Βεβαίωση από αρµόδια στρατιωτική υπηρεσία 

5.Φοιτητές-Σπουδαστές  

-Πρόσφατη βεβαίωση προπτυχιακού τίτλου σπουδών από την γραµµατεία της σχολής τους.  

6. Φυλακισµένοι  

-Βεβαίωση σωφρονιστικού καταστήµατος  

7. Αλλοδαποί  

-όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (γενικά & ειδικά ανά περίπτωση) τα οποία θα πρέπει να είναι 
επίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. Η επίσηµη µετάφρασή στους γίνεται από 
αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο στους ξένης 
χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Στους θα είναι επικυρωµένα από δικηγόρο , µέλος 

δικηγορικού συλλόγου.  



-για τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης , να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου 
εξαµήνου  ,  

-όταν η χώρα καταγωγής 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 – εντός του τελευταίου 
τριµήνου , εάν δεν είναι διαθέσιµο στην ελληνική γλώσσα. 
-Για τους πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά, που έχουν 

εκδοθεί εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα από την εκάστοτε αρµόδια αρχή , µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου 
πριν της ηµεροµηνίας της ανακοίνωσης. 
-σε περίπτωση που  η χώρα καταγωγής της εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε 
πέντε γλώσσες, συµπεριλαµβανόµενης και της ελληνικής, τότε δεν απαιτείται η προσκόµιση 
επίσηµης µετάφρασης. 
-σε περίπτωση πολίτη που αιτείται άσυλο:Αντίγραφο κάρτας  ασύλου και οποιοδήποτε επίσηµο 

έγγραφο από την ΄Υπατη Αρµοστεία ή από αντίστοιχους οργανισµούς που να πιστοποιεί την 
οικογενειακή του κατάσταση  
-άδεια διαµονής σε ισχύ (γονέων), όπως αυτή αποδεικνύεται από στους ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις, ή αν έχει λήξει,  η τελευταία άδεια και η αίτηση ανανέωσης της , συνοδευόµενη από 
σχετική βεβαίωση του αρµόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


