
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικογένειες με 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 ευρώ. 

  

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε 

ισχύ ή μετάφραση του αν δεν είναι με λατινική γραφή. 

 Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια 

Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξη η άδεια 

διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής , καθώς και 

αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του 

αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.  

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει 

εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου) από την 

ημερομηνία της πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα 

καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο 

αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την 

ανωτέρω  οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη 

μετάφραση. 

 α) Αν η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται 

αντίγραφο του διαζυγίου αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης 

β) Αν η ενδιαφερόμενη είναι σε διάσταση, απαιτείται αίτηση 

διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της 

διάστασης, καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών 

στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1), που να αποδεικνύεται η διάσταση. 

Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της 

δημοσίευσης της παρούσα Πρόσκλησης. 



γ) Αν η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα (μονογονεϊκή 

οικογένεια), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του 

παιδιού, αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της 

μητέρας αποστέλλεται υποχρεωτικά. 

δ) Αν η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται 

αντίγραφο Δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό 

έγγραφο της Επιτροπείας ανήλικου τέκνου. 

ε) Αν η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική 

θανάτου του συζύγου, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης 

στ) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι άνδρας και 

έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και Δικαστική 

απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας 

ζ) Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται 

και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα φορολογικού έτους 2016 και των δύο μερών 

(εισόδημα που αποκτήθηκαν το 2016).  

3.Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016(εισόδημα 

που αποκτήθηκαν το 2016) Οι μητέρες που υποβάλουν ατομική  

φορολογική δήλωση , πρέπει να προσκομίσουν και τη δήλωση 

του συζύγου.  

Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου 

έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της 

αίτησης.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

1.Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται: 

- Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει ημερομηνία 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας 

πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζει 

να εργάζεται έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία 

υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος 

απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η 

ενδιαφερόμενη κατέχει. 



- Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο 

πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης, 

όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το 

είδος της σύμβασης. 

2.Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή 

απασχόληση), απαιτείται: 

- Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά 

ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της 

παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει 

ότι συνεχίζει να εργάζεται έως και σήμερα (δηλαδή 

ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος 

απασχόλησης ΚΑΙ 

- Εργόσημο (αντίγραφο εργοσήμου και απόδειξη κατάθεσης 

σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου προ της υποβολής της 

αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) 

μηνών )   Ή 

- Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των 

τελευταίων 12 μηνών. 

3.Αν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός 

πρωτογενή απαιτείται: 

- Αντίγραφο της Δήλωσης ενάρξεως Επιτηδεύματος στην 

Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ 

-  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα 

ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές 

εισφορές ΚΑΙ 

-  Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της 

υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη 

διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος. 

4. Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε  ή Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε ή Ε.Π.Ε 

ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ απαιτείται: 

- Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του 

-  Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ 

-  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη/ος 

- και Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της 

υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη 

διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος. 



- Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου ΙΚΕ ,Υπεύθυνη δήλωση 

Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρίας ΙΚΕ ότι η/ο 

ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται στην επιχείρηση.  

5. Αν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον 

πρωτογενή τομέα απαιτείται:  

- Βεβαίωση ασφαλίσεως ασφαλιστικού φορέα ότι είναι 

άμεσα σφαλισμένη/ος , ακόμα και αν οφείλει 

ασφαλιστικές εισφορές. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται: 

- Δελτίου ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο στο 

οποίο να βεβαιώνεται η ανεργία. 

Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο 

συμβίωσης) άνεργο , απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ 

ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο στο οποίο να βεβαιώνεται η 

ανεργία. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ ή και 

ένα από τα τέκνα της ή και ο σύζυγος. 

- με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για την μητέρα ή για 

ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης 

Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ (βεβαίωση 

Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο 

Νοσοκομείο με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το 

ποσοστό αναπηρίας). 

-  με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για τον σύζυγο της, 

απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της 

Αναπηρίας εν ισχύ (βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή 

βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο με τη χρονική 

διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).  

 

Σημείωση: Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο της 

ΕΕΤΑΑ ΑΕ  (www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017) 

 

 



ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

για το ΕΣΠΑ 
 

 

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 

Α΄ Βρεφικός Σταθμός, Κλαζομενών 46, τηλ: 2107212193   

ΚΩΔ:  20679 
 

Γ΄ Βρεφικός Σταθμός, Δερβενακίων & Σεβαστοπούλου, τηλ: 

2107212193/ 2107248285     ΚΩΔ: 37802 

 

Δ΄ Βρεφικός Σταθμός, Ανδρ. Δημητρίου & Ν. Εφέσσου 46, 

τηλ: 2107212193/  2107230657     ΚΩΔ: 6877  

 

Βιοκλιματικός Σταθμός, Ερυθρού Σταυρού 20-22, τηλ: 

2107212193   ΚΩΔ: 72477 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

Α΄ Παιδικός Σταθμός, Κλαζομενών 46, τηλ: 210 7212193  

ΚΩΔ:  20679 

 

Βιοκλιματικός Σταθμός, Ερυθρού Σταυρού 20-22, τηλ: 

2107212193   ΚΩΔ: 72477 

 

Γ΄ Παιδικός Σταθμός, Δερβενακίων & Σεβαστοπούλου, τηλ: 

2107212193/ 2107248285     ΚΩΔ:  37802 

 

Δ΄ Παιδικός Σταθμός, Ανδρ. Δημητρίου & Ν. Εφέσσου 46, 

τηλ: 2107212193/  2107230657     ΚΩΔ: 6877  
 

 

 


