
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΨΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ Περιόδου 2020-2021 

Αιτόςεισ 
ςυμμετοχόσ 

1. Η Αύτηςη Συμμετοχόσ των ωφελούμενων και τα απαιτούμενα κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται 
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ από τισ 08/09/2020 ϋωσ τισ 18/09/2020 ςτουσ ηλεκτρονικούσ ιςτότοπουσ  
www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr.  

2. Η εύςοδοσ ςτην ηλεκτρονικό εφαρμογό θα γύνεται με τη χρόςη των κωδικών-διαπιςτευτηρύων τησ Γενικόσ 
Γραμματεύασ Πληροφοριακών ςυςτημϊτων Δημόςιασ Διούκηςησ (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργεύου Ψηφιακόσ 
Διακυβϋρνηςησ (κωδικού taxisnet), αποκλειςτικϊ τησ αιτούςασ. Στην περύπτωςη που η αιτούςα εύναι 
ϋγγαμη ό με ςύμφωνο ςυμβύωςησ απαιτεύται  και η ςυναύνεςη του ϋτερου μϋλουσ για τη χρόςη οικονομικών 
του ςτοιχεύων ςτον υπολογιςμό του ςυνολικού οικογενειακού ειςοδόματοσ και γύνεται μϋςω τησ ύδιασ 
εφαρμογόσ (ΚΑΡΣΕΛΑ ΤΝΑΙΝΕΗ ΕΣΕΡΟΤ ΜΕΛΟΤ) με τη χρόςη των δικών του κωδικών-
διαπιςτευτηρύων (κωδικού taxisnet). Η αύτηςη ςυμμετοχόσ ολοκληρώνεται και θεωρεύται 
υποβληθεύςα όταν επιλεγεύ η «Οριςτικό υποβολό αύτηςησ». Δεν απαιτεύται καμύα ϊλλη ενϋργεια εκ 
μϋρουσ τησ αιτούςασ. Για οποιοδόποτε πρόβλημα, μπορεύτε να ςτεύλετε e-mail ςτη διεύθυνςη: 
helpdesk2020@eetaa.gr 

1. Δεν γύνονται αποδεκτϋσ και δεν εξετϊζονται αιτόςεισ που αποςτϋλλονται με mail ό ταχυδρομικώσ ό με 
υπηρεςύα ταχυμεταφορϊσ (courier). 

2. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΑΙΣΗΕΨΝ, ΟΡΙΖΕΣΑΙ Η 
18/9/2020 ΚΑΙ ΨΡΑ 23:59, ΒΑΕΙ ΣΟΤ ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟΤ ΠΟΤ ΘΑ 
ΔΙΝΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ.ΤΣΗΝΕΣΑΙ ΝΑ ΚΡΑΣΗΟΤΝ ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΟΙ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ (Π.Φ ΕΚΣΤΠΨΗ 
ΣΗ ΑΙΣΗΗ)  ΜΕΦΡΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΣΨΝ ΟΡΙΣΙΚΨΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ.  

3. Οι δομϋσ που μπορούν να ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη, δύνανται να εύναι Βρεφικού, Βρεφονηπιακού και 
Παιδικού ςταθμού και β. Βρεφονηπιακού ςταθμού Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ 

4. Οι προςωρινού πύνακεσ θα αναρτηθούν ςτην ιςτοςελύδα τησ ΕΕΤΑΑ paidikoi.eetaa.gr 24/09/2020. Οι 
ημερομηνύεσ υποβολόσ  ενςτϊςεων εύναι από 25/09/2020- 27/09/2020 και μϋχρι τισ 23:59.  Ενςτϊςεισ επύ 
των Προςωρινών Πινϊκων Αιτούντων με πλόρη και ελλιπό φϊκελο δικαιολογητικών και επύ των 
Πινϊκων Απορριφθϋντων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ςτην ειδικό ηλεκτρονικό 
εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. ωσ εξόσ: 
Οι αιτούντεσ θα ειςϊγουν ςτην εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α τουσ κωδικούσ τουσ και θα υποβϊλλουν το 
«Ϊντυπο Ϊνςταςησ» με την επιςύναψη όλων των ςυμπληρωματικών δικαιολογητικών ςε αρχεύο PDF.  
την ϋνςταςη θα πρϋπει να αναφϋρεται ρητϊ ο λόγοσ για τον οπούο αυτό υποβϊλλεται και να 
ςυνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/α ςε μορφό pdf. Σα οριςτικϊ αποτελϋςματα θ’ 
αναρτηθούν 29/09/2020.   
Αφού λϊβουν την «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher), οι ωφελούμενεσ/οι απευθύνονται για την εγγραφό ςε 
οποιαδόποτε Δομό επιλογόσ τουσ μϋχρι και την 2/10/2020. Την 1η ημϋρα παροχόσ των υπηρεςιών, η 
ωφελουμϋνη ςυμπληρώνει και υποβϊλει ηλεκτρονικϊ το ερωτηματολόγιο Ειςόδου. Η ςύμβαςη θεωρεύται 
ενεργό μόνον με τη ςυμπλόρωςη του Ερωτηματολογύου Ειςόδου. 

 

Δικαιούχοι 
προγρϊμματοσ  
 

Η πρόςκληςη αφορϊ μητερεσ βρεφών και νηπύων, μητϋρεσ νηπύων με Αναπηρύα,ϊτομα τα οπούα ϋχουν και αςκούν κατϊ 
τον νόμο την επιμϋλεια των παιδιών και θα πρϋπει να πληρούν τισ κϊτωθι προώποθϋςεισ: 
1. εύναι υπϊλληλοι μόνιμοι και αορύςτου χρόνου, του Δημοςύου,των Ν.Π.Δ.Δ. καθώσ και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού),με 
την προυπόθεςη ότι ϋχουν ςυνολικό οικογενειακό δηλωθϋν ετόςιο ειςόδημα για το φορολογικό ϋτοσ 2019, το οπούο δεν 
μπορεύ, ςε καμύα περύπτωςη, δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ  

 30.000 € για αιτούντεσ που ϋχουν ϋωσ δύο (2) παιδιϊ 
 33.000 € για αιτούντεσ που ϋχουν ϋωσ τρύα (3)  παιδιϊ  
 36.000 € για αιτούντεσ  που ϋχουν ϋωσ τϋςςερα (4) παιδιϊ 
 και 39.000 € για αιτούντεσ  που ϋχουν  από πϋντε (5) και ϊνω.  

2. εύναι μιςθωτού/ϋσ ,αυτοαπαςχολούμενοι/εσ, οι οπούοι/εσ δεν δύναται να εύναι δικαιούχοι ςυγχρηματοδοτούμενων 
υλοποιούμενων Πρϊξεων ςτο πλαύςιο τησ Δρϊςησ «Εναρμόνιςησ οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ» λόγω 
ειςοδηματικών κριτηρύων.  
Συγκεκριμενα, με ςυνολικό οικογενειακό ειςόδημα :από τισ 27.000,01 και εωσ τισ 30.000 € για αιτούντεσ/σ που ϋχουν ϋωσ 
δύο (2) παιδιϊ , από τισ 30.000,01 και ϋωσ τισ 33.000 € για αιτούντεσ που ϋχουν ϋωσ τρύα (3) παιδιϊ, από τισ 33.000,01 και 
ϋωσ τισ 36.000 € για αιτούντεσ που ϋχουν ϋωσ τϋςςερα (4) παιδιϊ  και από τισ 36.000,01 και ϋωσ τισ 39.000 € για 
αιτούντεσ που ϋχουν από πϋντε  και πϊνω. Ο αριθμόσ των παιδιών που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω παρϊγραφο και 
υπολογύζονται ςτο ειςόδημα εύναι τα παιδιϊ μϋχρι και 24 ετών ό τα ϊτομα ΜΕΑ ανεξαρτότωσ ηλικύασ 
3.  Ανόκουν ςτισ ανωτϋρω υπ' αριθμ. 1 και 2 περιπτώςεισ, ϋχουν τϋκνα ηλικύασ 4-5ετών και διαμϋνουν ςε 
δόμουσ, ςτουσ οπούουσ δεν εύναι υποχρεωτικό η δύχρονη εκπαύδευςη 
 

Εξαιρϋςεισ   Δεν ϋχουν δικαύωμα υποβολόσ όςοι εύναι ϊνεργοι και ϊεργοι και όςοι εύχαν δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτην 
Πρόςκληςη Εναρμόνιςη Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ Ζωόσ» για την περύοδο 2020 –2021  
 



 

Δικαιολογητικϊ  
υμμετοχόσ  

ΙΔΙΑΙΣΕΡΗ ΠΡΟΟΦΗ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΡΣΕΛΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΕΥΑΡΜΟΓΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ την περύπτωςη που η ϊντληςη ςτοιχεύων των δικαιολογητικών μϋςω των 
διεπαφών δεν καταςτεύ δυνατό π.χ. λόγω μη ταυτοπούηςησ ό ςτην περύπτωςη διαφωνύασ με τα επιςτρεφόμενα 
ςτοιχεύα, η αιτούςα υποβϊλλει μϋςω τησ εφαρμογόσ τα αντύςτοιχα, κατϊ περύπτωςη, δικαιολογητικϊ, με τη 
διαδικαςύα τησ επιςύναψησ αρχεύου pdf (upload).» Η διαδικαςύα τησ επιςύναψησ δικαιολογητικού ακολουθεύται 
και ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει διεπαφό για την ϊντληςό του π.χ. πιςτοποιητικϊ για τισ αλλοδαπϋσ ό τα 
Ωτομα με Αναπηρύα.  ΑΡΙΣΕΡΑ ΕΜΥΑΝΙΖΕΣΑΙ Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΕΠΙΤΝΑΧΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΟΠΟΤ ΚΑΣΑ 
ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ. Η ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ 
ΑΙΣΗΗ. Ε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΣΨΗ, ΟΛΟΙ/ ΟΛΕ ΟΙ ΑΙΣΟΤΝΣΕ/Ε ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕ 
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΕΠΙΤΝΑΧΗ ΑΡΦΕΙΟΤ PDF(UPLOAD)ΣΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ. 
 Τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ εύναι:  

 Εϊν η ενδιαφερόμενη εύναι αλλοδαπό από τρύτεσ χώρεσ, απαιτεύται και Άδεια Διαμονόσ ςε ιςχύ.  Αν ϋχει λόξει η 
ϊδεια διαμονόσ απαιτεύται η τελευταύα ϊδεια διαμονόσ καθώσ και αντύγραφο τησ αύτηςησ ανανϋωςόσ τησ. 

 Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ και  
 Ειδικότερα, ςτην περύπτωςη: 
 που η μητϋρα εύναι αλλοδαπό και η χώρα καταγωγόσ τησ δεν εκδύδει πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ, 

τότε θα πρϋπει να προςκομύςει οποιοδόποτε ϊλλο ιςοδύναμο επύςημο ϋγγραφο, το οπούο να πιςτοποιεύ την 
οικογενειακό κατϊςταςη, ςυνοδευόμενο από επύςημη μετϊφραςη εϊν δεν εύναι διαθϋςιμο ςτην ελληνικό 
γλώςςα. 

 Για τουσ πολύτεσ τησ Ε.Ε. και των τρύτων χωρών, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικϊ, που ϋχουν εκδοθεύ εκτόσ 
Ελλϊδασ, θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα από την εκϊςτοτε 
αρμόδια αρχό. 
Σε περύπτωςη  

 ύπαρξησ ςυμφώνου ςυμβύωςησ απαιτεύται και η προςκόμιςό του 
 ανύπαντρησ μητϋρασ (μονογονεώκό οικογϋνεια), απαιτεύται και ληξιαρχικό πρϊξη γϋννηςησ του παιδιού, εϊν το 

παιδύ δεν αναφϋρεται ςτο πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ τησ αιτούςασ. Σο πιςτοποιητικό 
οικογενειακόσ κατϊςταςησ τησ μητϋρασ αποςτϋλλεται υποχρεωτικϊ. 

 που η/ο αιτούςα/τών εύναι χόρα/χόροσ, απαιτεύται και ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου του ςυζύγου 
 διϊζευξησ και η διϊζευξη δεν αναφϋρεται ςτο πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ ό ςτο ϋντυπο 

μεταβολών ατομικών ςτοιχεύων τησ Δ.Ο.Υ. (Μ1) ςτο οπούο θα αναγρϊφεται η διϊζευξη απαιτεύται η υποβολό 
αντιγρϊφου δικαςτικόσ απόφαςησ για τη λύςη του γϊμου. 

  που η αιτούςα τελεύ ςε διϊςταςη, απαιτεύται το ϋντυπο μεταβολών ατομικών ςτοιχεύων τησ Δ.Ο.Υ. (Μ1). Στην 
περύπτωςη αυτό γύνεται αποδεκτό το Εκκαθαριςτικό Σημεύωμα και υπολογύζονται τα ειςοδόματα τησ αιτούςασ. 

 ανϊδοχησ μητϋρασ, απαιτεύται και αντύγραφο δικαςτικόσ απόφαςησ ό ϊλλο αποδεικτικό ϋγγραφο τησ 
Επιτροπεύασ ανηλύκου τϋκνου  και ληξιαρχικό πρϊξη γϋννηςησ του παιδιού 

 Εκκαθαριςτικό ςημεύωμα για το φορολογικό ϋτοσ 2019. Οποιουδόποτε ϊλλου ϋτουσ δεν εύναι αποδεκτό 
και ςυνιςτϊ λόγο απόρριψησ τησ αύτηςησ. Για τον υπολογιςμό του δηλωθϋντοσ ειςοδόματοσ λαμβϊνεται υπόψη 
το ςυνολικό οικογενειακό ετόςιο ειςόδημα και των δύο μερών/ςυζύγων, καθώσ και το ςύνολο των αυτοτελώσ 
φορολογηθϋντων ειςοδημϊτων, αλλϊ και το ειςόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόςον υποβϊλλουν 
χωριςτό φορολογικό δόλωςη, όπωσ αυτό αποτυπώνεται ςτην 5η γραμμό του πεδύου Γ.2. Εκκ. Ειδ. 
Ειςφορϊσ Αλληλ. Σησ Πρϊξησ Διοικητικού Προςδιοριςμού Υόρου (εκκαθαριςτικό ςημεύωμα) για το 
Υορολογικό Ϊτοσ 2019. Επύςησ λαμβϊνονται υπ’ όψιν και τα ειςοδόματα που εξαιρούνται τησ 
Ειςφορϊσ Αλλελ. (π.χ. από τουσ κωδικούσ 617 {Α21} & 618 {Α21} κ.λπ) καθώσ και ο Υόροσ που 
αναλογεύ, όπωσ αποτυπώνεται ςτον πύνακα Γ1 (7η γραμμό) τησ Πρϊξησ Διοικητικού Προςδιοριςμού 
Υόρου 

 Δικαιολογητικϊ απαςχόληςησ 
Α. Εϊν η ενδιαφερόμενη εύναι μιςθωτό εκτόσ δημοςύου,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.Α., απαιτεύται: 

 Βεβαύωςη εργοδότη με ςφραγύδα και υπογραφό, η οπούα θα ϋχει ημερομηνύα μεταγενϋςτερη τησ 
03/09/2020 και από την οπούα θα προκύπτει ότι ςυνεχύζεται η απαςχόληςη ϋωσ και ςόμερα  (δηλαδό 
ημερομηνύα υπογραφόσ τησ βεβαύωςησ), καθώσ και το εύδοσ απαςχόληςησ πλόρησ ό μερικό απαςχόληςη, 
αορύςτου ό οριςμϋνου χρόνου) ςτη θϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ που η ενδιαφερόμενη κατϋχει 
Β .Εϊν η ενδιαφερόμενη εύναι αυτοαπαςχολούμενη εκτόσ πρωτογενό τομϋα,  απαιτεύται 

 Αντύγραφο τησ Δόλωςησ Ενϊρξεωσ Επιτηδεύματοσ ςτην Δ.Ο.Υ ΚΑΙ  
 Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα ότι εύναι ϊμεςα αςφαλιςμϋνη, ακόμα και αν οφεύλει αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ 

ΚΑΙ 
 Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/86 περύ μη διακοπόσ τησ ϊςκηςησ επιτηδεύματοσ.  

ε περιπτώςεισ εταύρων ςε Ο.Ε. ό Ε.Ε.. I.K.E ό ΜΟΝΟΠΡΟΨΠΗ ΕΠΕ ό ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακϊτω 
δικαιολογητικϊ: 

 Το αρχικό καταςτατικό  και ςε περύπτωςη μεταβολών, την τελευταύα τροποπούηςό του 
 Πιςτοποιητικό περύ μη λύςησ από το ΓΕΜΗ. 
 Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα ότι η ενδιαφερόμενη εύναι ϊμεςα αςφαλιςμϋνη, ακόμη και αν οφεύλει 

αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ  
 Ειδικότερα ςε περύπτωςη  εταύρου ςε Ι.Κ.Ε, Τπεύθυνη δόλωςη του Ν.1599/86 του διαχειριςτό τησ 

εταιρεύασ Ι.Κ.Ε ότι ο/η  ενδιαφερόμενοσ/η απαςχολεύται κανονικϊ ςτην επιχεύρηςη. 
 Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη Α.Ε. δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν μόνο τα ϋμμιςθα μϋλη (Πρόεδροσ 

και Δ/νων ύμβουλοσ). 
 Γ. Εϊν η ενδιαφερόμενη εύναι αυτοαπαςχολούμενη ςτον πρωτογενό τομϋα, απαιτεύται Βεβαύωςη 

αςφαλιςτικού φορϋα ότι η ενδιαφερόμενη εύναι ϊμεςα αςφαλιςμϋνη, ακόμη και αν οφεύλει 
αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ . 

 Δ. Εϊν η ενδιαφερόμενη εύναι υπϊλληλοι Δημοςιου,ΟΣΑ, ΝΠΔΔ(Μόνιμοι/Αορύςτου χρόνου)  Απόςπαςμα 
από ΦΕΚ πρόςληψησ 

 Σ Δικαιολογητικϊ αναπηρύασ  Εϊν, η αιτούςα ανόκει ςτην ομϊδα των ΑμεΑ ό/και ϋνα από τα τϋκνα τησ με 



 

 

ποςοςτό αναπηρύασ 35% και ϊνω ό/και ο ςύζυγοσ με ποςοςτό αναπηρύασ 67% και ϊνω: απαιτεύται Αντύγραφο 
Βεβαύωςησ Πιςτοπούηςησ τησ Αναπηρύασ ςε ιςχύ από Κϋντρο Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονικό 
διϊρκεια ιςχύοσ και το ποςοςτό αναπηρύασ, ό Απόφαςη Α’ βαθμιασ Υγειονομικόσ Επιτροπόσ Νομαρχύασ, 
Περιφϋρειασ ό των φορϋων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ που ϋχει εκδοθεύ πριν την 1/9/2011 με ιςχύ επ’ αόριςτον, ό 
αντύγραφο τησ αύτηςησ του δικαιούχου προσ το ΚΕ.Π.Α. για νϋα γνωμϊτευςη ό αύτηςησ επανεξϋταςησ ςτην 
αρμόδια Επιτροπό, ςτην περύπτωςη που η γνωμϊτευςη ϋληξε. 

 την περύπτωςη που εύναι ϊνεργοσ ο ςύζυγοσ / ςύντροφοσ ςυμφώνου ςυμβύωςησ απαιτεύται Δελτύο 
ανεργύασ ΟΑΕΔ του ςυζύγου/ςυντρόφου, με ημ/νύα ϋκδοςησ εντόσ του τελευταύου τριμόνου ό 
Αποδεικτικό ανανϋωςησ δελτύου ανεργύασ ό Βεβαύωςη επιδοτούμενησ ανεργύασ. 

Διευκρύνηςεισ αύτηςησ  

Διεπαφϋσ  

Πολλϊ από τα ςτοιχεύα που απαιτούνται ςτην αύτηςη θα ςυμπληρώνονται αυτόματα από τισ διεπαφϋσ μϋςω 
του ΚΕΔ. Στην περύπτωςη διαφωνύασ με τα επιςτρεφόμενα ςτοιχεύα ό μη ϊντληςησ ςτοιχεύων λόγω μη 
ταυτοπούηςησ, ςυμπληρώςτε τα ςτοιχεύα και επιςυνϊψτε τα αντύςτοιχα δικαιολογητικϊ.  

 Διεπαφό Μητρώο Πολιτών: Επιςτρϋφονται η Οικογενειακό κατϊςταςη και τα παιδιϊ τησ αιτούςασ. Η 
οικογενειακό κατϊςταςη προκύπτει από την οικογενειακό μερύδα όπου η αιτούςα ϋχει κανονικό ενεργό 
εγγραφό. Ενδϋχεται να υπϊρχουν λϊθη λόγω ατελών ό λανθαςμϋνων δεδομϋνων ςτο Δημοτολόγιο. Επιλϋξτε την 
τρϋχουςα οικογενειακό ςασ κατϊςταςη από τη λύςτα Οικογενειακό κατϊςταςη τησ αιτούςασ. Σα Παιδιϊ τησ 
αιτούςασ προκύπτουν από όλεσ τισ οικογενειακϋσ μερύδεσ όπου εμφανύζεται η αιτούςα. ε περύπτωςη 
που κϊποιο παιδύ εμφανύζεται ςε παραπϊνω μερύδεσ με κϊποιο διαφορετικό ςτοιχεύο (π.χ. ημ/νύα 
Γϋννηςησ ό Όνομα), τότε θα εμφανύζεται πολλαπλϋσ φορϋσ ςτην λύςτα αποτελεςμϊτων. Παρακαλούμε 
διαγρϊψτε τισ περιττϋσ εγγραφϋσ ό προςθϋςτε το/τα παιδύ/παιδιϊ ςασ και τα εξαρτώμενα μϋλη με τα 
ςωςτϊ ςτοιχεύα. την λύςτα πρϋπει να εμφανύζονται όλα τα παιδιϊ τησ αιτούςασ (και τα εξαρτώμενα 
μϋλη). Από τη λύςτα των παιδιών επιλϋξτε για ποιό παιδύ/παιδιϊ υποβϊλλεται η αύτηςη. Σε κϊθε περύπτωςη 
απαιτεύται η επιςύναψη του/των Πιςτοποιητικών Οικογενειακόσ κατϊςταςησ, ςτα οπούα αναφϋρονται τα 
παιδιϊ.  

 Διεπαφϋσ για την Απαςχόληςη: Επιςτρϋφονται ςτοιχεύα από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοςύου για τουσ Μόνιμουσ/Αορύςτου χρόνου, από την Εργϊνη για τουσ Μιςθωτούσ εκτόσ Δημοςύου. Επιλϋξτε 
από την λύςτα Απαςχόληςη. ε περύπτωςη διαφωνύασ με τα επιςτρεφόμενα ςτοιχεύα επιςυνϊψτε τα 
αντύςτοιχα δικαιολογητικϊ.  

 Διεπαφό ΑΑΔΕ: Επιςτρϋφονται τα ειςοδόματα τησ αιτούςασ. Στην περύπτωςη που εύςτε ϋγγαμη ό με ςύμφωνο 
ςυμβύωςησ επιςτρϋφεται και το ΑΦΜ του ετϋρου μϋλουσ – εϊν δεν εύναι ςυνδεδεμϋνα απαιτεύται η ςυμπλόρωςη 
του ΑΦΜ του ετϋρου μϋλουσ. Τα ειςοδόματα του ετϋρου μϋλουσ αντλούνται μόνο μετϊ την Συναύνεςη του (από 
την αρχικό ςελύδα τησ εφαρμογόσ και την επιλογό «Συναύνεςη»). Για τα ειςοδόματα τησ αιτούςασ (και του 
ετϋρου μϋλουσ) δεν απαιτεύται επιςύναψη δικαιολογητικών 

Οριςτικό υποβολό  

 Όταν εύςτε ϋτοιμεσ για την οριςτικό υποβολό τησ αύτηςησ, μεταβεύτε ςτην ενότητα ΥΠΟΒΟΛΗ.  
 Επιλϋξτε την επιλογό «Αποδοχό όρων τησ πρόςκληςησ».  
 Επιλϋξτε την επιλογό «Οριςτικό υποβολό αύτηςησ».  Οι επιλογϋσ αυτϋσ παραμϋνουν απενεργοποιημϋνεσ όςο ςτα 

ςτοιχεύα τησ αύτηςησ (τησ αιτούςασ και παιδιού/παιδιών) υπϊρχουν μηνύματα ςφαλμϊτων.  
 Η «Οριςτικό υποβολό αύτηςησ» παραμϋνει απενεργοποιημϋνη όςο δεν υπϊρχει ςυναύνεςη του ετϋρου μϋλουσ 

 

 
 


