Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
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Τηλέφωνο: 210-8100884

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α.

Υποχρεωτικά έγγραφα αφορούν ΟΛΕΣ τις εγγραφές και επανεγγραφές

-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2016
(Όσοι δηλώνουν επίδομα μητρότητας η κάποιο επίδομα που εκπίπτει από το συνολικό
εισόδημα θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική απόφαση)

-

Λογαριασμό ΔΕΚΟ η άλλο λογαριασμό από ιδιωτική Εταιρεία ως αποδεικτικό μόνιμης
κατοικίας

Β.

-

Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας και του πατερά

-

Για αλλοδαπούς διαβατήριο και άδεια παραμονής ΣΕ ΙΣΧΥ

-

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (με ημερομηνία έκδοσης από 1/5/2017)
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ δικαιολογητικά ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Με σύμφωνο συμβίωσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
-Σύμφωνο Συμβίωσης
-Εκκαθαριστικό και των δυο γονιών

Διαζευγμένη

-Διαζευκτήριο

Σε διάσταση

-Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων από
Δ.Ο.Υ

Άγαμες μητέρες

-Οικογενειακή κατάσταση
-Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού

Γ.

Αναδοχές μητέρες

Δικαστική απόφαση

Χήρες/Χηρους

Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ δικαιολογητικά ανάλογα με την κατάσταση απασχόλησης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΙΣΘΩΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
-Βεβαίωση εργοδότη την οποία να προκύπτει σχέση

εργασίας
-Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ

-Αντίγραφο της Έναρξης Επιτηδεύματος
-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
-Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής
στον ασφαλιστικό φορέα και άσκηση του επιτηδεύματος

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ

-Καταστατικό και τυχόν μεταβολές

ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ
-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
-Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής
στον ασφαλιστικό φορέα και άσκηση του επιτηδεύματος

ΑΝΕΡΓΕΣ

-Αντίγραφο κάρτα ανεργίας σε ισχύ και ημερομηνία
έκδοσης πριν τις 20-05-2017
-Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τον
ΟΑΕΔ
-Εγκριτική απόφαση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ
-Σε περίπτωση που είναι ο σύζυγος πάνω από 12 μήνες
άνεργος προσκομίζει κάρτα ανεργίας και βεβαίωση
εξατομικευμένης προσέγγισης

ΑΜΕΑ

Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ που να
αναγράφει το ποσοστό αναπηρίας

Δ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ δικαιολογητικά για κάθε ΒΡΕΦΟΣ/ ΠΡΟΝΗΠΙΟ/ ΠΑΙΔΙ
Βεβαίωση Παιδιάτρου
Αντίγραφο βιβλιάριου υγείας παιδιού
Παιδί ΑΜΕΑ βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής

Ε.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ λοιπά δικαιολογητικά ανά περίπτωση
Πιστοποιητικό πολυτεκνίας
Πιστοποιητικό μακροχρόνιας ανεργίας
Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α.
Λοιπά δικαιολογητικά
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Τόλιος

