Ημερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ: 11-7-2016 (εφεξισ: Ημ/νία Ρρόςκλθςθσ)

Δράςθ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ ηωισ»
για το ςχολικό ζτοσ 2016 – 2017
Πρόζκληζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος (σπ. αρ. πρωη. 3070/11-7-2016)
Ημερομηνία δημοζίεσζης πρόζκληζης: 11-7-2016

ΠΡΟΟΧΗ: Η αίτηςη υποβάλλεται ηλεκτρονικά
ΟΔΗΓΙΕ ΑΙΣΗΗ- ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΑ/ΑΙΣΟΤΝΣΟ
ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (ΑΣ)
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ απαιτείται Αποδεικτικό Στοιχείο Ταυτότθτασ (Αςτυνομικι Σαυτότθτα ι Διαβατιριο)
ΕΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Αίτθςθ από άνδρα γίνεται
δεκτι ςτισ περιπτϊςεισ που:
α) είναι χιροσ ι
β) υπάρχει δικαςτικι
απόφαςθ για τθν επιμζλεια
παιδιϊν

α. Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ςυηφγου, εάν θ χθρεία δεν
αναφζρεται ςτο Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ
ι
β. Δικαςτικι απόφαςθ επιμζλειασ παιδιϊν

ΑΣ03

Αντίγραφο Αποδεικτικοφ τοιχείου Σαυτότθτασ
(Αςτυνομικι Σαυτότθτα ι Διαβατιριο ςε ιςχφ
ι μετάφραςι του, αν δεν είναι με λατινικι γραφι)

ΑΣ01

Για αλλοδαπζσ Σρίτων Χωρϊν εκτόσ ΕΕ:
Άδεια διαμονισ ςε ιςχφ
ι (και τα δφο από τα παρακάτω)
Αίτθςθ ανανζωςθσ άδειασ παραμονισ ΚΑΙ
Βεβαίωςθ αρμοδίου φορζα για τθν υποβολι τθσ

ΑΣ02

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
ΓΤΝΑΙΚΑ
ΑΝΔΡΑ

Επϊνυμο
Όνομα
Επϊνυμο πατζρα
Όνομα πατζρα

Π03

Με κεφαλαία γράμματα
και ςφμφωνα με το
αποδεικτικό ςτοιχείο
ταυτότθτασ (Αςτυνομικι
Σαυτότθτα ι Διαβατιριο)

Επϊνυμο μθτζρασ
Όνομα μθτζρασ
Αρ. Δελτίου Σαυτότθτασ
ι Αρ Διαβατθρίου

υμπλθρϊνετε ζνα από τα
αποδεικτικά ςτοιχεία
ταυτότθτασ (Αςτυνομικι
Σαυτότθτα ι Διαβατιριο)

Ημερομθνία γζννθςθσ

Μορφι: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
π.χ. 04/09/1987

Ικαγζνεια

Για χϊρα εκτόσ ΕΕ,
ςυμπλθρϊνετε <εκτόσ ΕΕ>

Διμοσ διαμονισ
Νομόσ διαμονισ
Περιφζρεια διαμονισ
Οδόσ
Αρικμόσ
ΣΚ

Σαχυδρομικόσ Κϊδικασ

Σθλζφωνα και e-mail
επικοινωνίασ:

υμπλθρϊνετε τουλάχιςτον
ζνα από τα τθλζφωνα
επικοινωνίασ

Κινθτό
τακερό
Άλλο

Άλλο: π.χ. εργαςίασ ι οικείου
προςϊπου

E-mail

e-mail: υποχρεωτικό
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Ημερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ: 11-7-2016 (εφεξισ: Ημ/νία Ρρόςκλθςθσ)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ (ΟΚ)
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ απαιτείται Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ κατάςταςθσ:
 θ θμερομθνία ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ κα πρζπει να είναι εντόσ του τελευταίου εξαμινου
 ςε περίπτωςθ που θ μθτζρα είναι αλλοδαπι και θ χϊρα καταγωγισ τθσ δεν εκδίδει πιςτοποιθτικό οικογενειακισ
κατάςταςθσ, τότε κα πρζπει να προςκομίςει οποιοδιποτε άλλο ιςοδφναμο επίςθμο ζγγραφο, το οποίο να πιςτοποιεί
τθν οικογενειακι κατάςταςθ, ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ, εάν δεν είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
ΕΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ

ΟΚ01

φμφωνο ςυμβίωςθσ

Αντίγραφο υμφϊνου υμβίωςθσ

ΟΚ02

Ανφπαντρθ μθτζρα

Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ παιδιοφ, εάν το παιδί δεν
αναφζρεται ςτο Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ
τθσ αιτοφςασ

ΟΚ03

Χιρα

Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ςυηφγου, εάν θ χθρεία δεν
αναφζρεται ςτο Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ

ΟΚ04

Διαηευγμζνθ

Αντίγραφο διαηευκτθρίου (από Μθτρόπολθ για κρθςκευτικό
γάμο ι από Διμο για πολιτικό γάμο), εάν θ διάηευξθ δεν
αναφζρεται ςτο Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ

ΟΚ05

ε διάςταςθ

α. Αίτθςθ διαηυγίου, με θμερομθνία πριν τθν Ημ/νία
Πρόςκλθςθσ ΚΑΙ
β. Ζντυπο μεταβολϊν ατομικϊν ςτοιχείων τθσ ΔΟΤ (Μ1)

ΟΚ061

Πλα τα Πιςτοποιθτικά Οικογενειακισ Κατάςταςθσ τθσ
αιτοφςασ, ςτα οποία αναφζρονται τα παιδιά

ΟΚ071

Όλεσ οι αιτοφςεσ
Ζγγαμθ

ΟΚ062

υμπλθρϊνετε, επιπλζον:
Σρίτεκνθ/Πολφτεκνθ
Αιτοφςα ΑΜΕΑ
(35% και άνω)

ποςοςτό αναπθρίασ
35% και άνω

Αντίγραφο βεβαίωςθσ πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ ςε ιςχφ

ΟΚ072

Αιτοφςα με παιδί ΑΜΕΑ
(35% και άνω)

ποςοςτό αναπθρίασ
35% και άνω

Αντίγραφο βεβαίωςθσ πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ ςε ιςχφ

ΟΚ073

Αιτοφςα με ςφηυγο ΑΜΕΑ
(67% και άνω)

ποςοςτό αναπθρίασ
67% και άνω

Αντίγραφο βεβαίωςθσ πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ ςε ιςχφ

ΟΚ074

Δελτίο Ανεργίασ ΟΑΕΔ ςε ιςχφ ι Βεβαίωςθ χρόνου ανεργίασ
(τρζχουςα κατάςταςθ), με θμ/νία ζκδοςθσ μετά τθν Ημ/νία
Πρόςκλθςθσ, του ςυηφγου/ςυντρόφου

ΟΚ07511

Βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ τθσ κατάςταςθσ ανεργίασ από τον
αντίςτοιχο φορζα, με θμ/νία ζκδοςθσ μετά τθν Ημ/νία
Πρόςκλθςθσ, του ςυηφγου/ςυντρόφου

ΟΚ0752

Άνεργοσ ςφηυγοσ / ςφντροφοσ υμπλθρϊνετε υποχρεωτικά
ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ
μία υποκατθγορία Ανεργίασ
Ζχει Δελτίο Ανεργίασ ΟΑΕΔ
ςε ιςχφ;
Ανικει ςε Ειδικό Σαμείο,
για το οποίο δεν
χορθγείται Δελτίο
Ανεργίασ του ΟΑΕΔ;
ΑΦΜ ςυηφγου/ςυντρόφου
ΑΜΚΑ ςυηφγου/ςυντρόφου

π.χ. ναυτικόσ

υμπλθρϊνετε τα ςτοιχεία,
μόνο αν είςτε Ζγγαμθ ι
ζχετε φμφωνο ςυμβίωςθσ

υνολικόσ αρικμόσ παιδιϊν,
για τα οποία υποβάλετε
αίτθςθ

Ο αρικμόσ πρζπει να
ςυμφωνεί με τον αρικμό
των παιδιϊν που δθλϊνετε
ςτθν ενότθτα ΠΑΙΔΙ/ΠΑΙΔΙΑ

υνολικόσ αρικμόσ παιδιϊν
οικογζνειασ

Ο αρικμόσ των παιδιϊν που
αναφζρονται ςτα
Πιςτοποιθτικά
Οικογενειακισ Κατάςταςθσ
τθσ αιτοφςασ

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
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Ημερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ: 11-7-2016 (εφεξισ: Ημ/νία Ρρόςκλθςθσ)

ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ (ΕΙ)
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ απαιτείται Ρράξθ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα)
φορολογικοφ ζτουσ 2015 (ειςοδιματα από 1/1/2015 ζωσ 31/12/2015).
 Οι ζγγαμεσ μθτζρεσ, που υποβάλλουν ατομικι φορολογικι διλωςθ και προςκομίηουν ατομικό εκκακαριςτικό, κα
πρζπει να προςκομίςουν υποχρεωτικά και το εκκακαριςτικό του ςυηφγου τουσ.
Εάν όμωσ θ μθτζρα εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ που ο νόμοσ προβλζπει τθν υποβολι χωριςτισ φορολογικισ διλωςθσ
(περίπτωςθ διακοπισ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ ι όταν ζνασ από τουσ δφο είναι ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι δικαςτικι
ςυμπαράςταςθ), τότε μαηί με το εκκακαριςτικό τθσ κα πρζπει να προςκομίςει και το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό,
που επιτρζπει τθν κατάκεςθ τθσ χωριςτισ φορολογικισ διλωςθσ.
 τθν περίπτωςθ διακοπισ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ απαιτείται το Ζντυπο μεταβολϊν ατομικϊν ςτοιχείων τθσ ΔΟΤ (Μ1)
 Οι αιτοφςεσ με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, κα πρζπει να προςκομίςουν υποχρεωτικά τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα
φορολογικοφ ζτουσ 2015 και των δφο μερϊν.
ΕΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

υνολικό Ειςόδθμα
Σο ποςό του ςυνολικοφ
υπόχρεου / τθσ ςυηφγου ειςοδιματοσ, όπωσ αποτυπϊνεται
ςτον πινάκα Γ2 τθσ Πράξθσ
Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ Φόρου
(Εκκακαριςτικό θμείωμα)
Φόροσ που αναλογεί
Σο ποςό του φόρου που αναλογεί,
υπόχρεου / τθσ ςυηφγου όπωσ αποτυπϊνεται ςτον πινάκα Γ1
τθσ Πράξθσ Διοικθτικοφ
Προςδιοριςμοφ Φόρου
(Εκκακαριςτικό θμείωμα)

Πράξθ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ Φόρου
(εκκακαριςτικό ςθμείωμα) 2015

ΕΙ01

Ποςό ειςφοράσ
Σο ποςό ειςφοράσ, όπωσ
υπόχρεου / τθσ ςυηφγου αποτυπϊνεται ςτον πινάκα Γ2 τθσ
Πράξθσ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ
Φόρου (Εκκακαριςτικό θμείωμα)

ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ (ΕΠ)


Σα κάτωκι Επιδόματα αφαιροφνται από το υνολικό Οικογενειακό Ειςόδθμα, μόνο ςτθν περίπτωςθ που ζχουν
ςυμπεριλθφκεί και εμφανίηονται ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ φορολογικισ διλωςθσ
Σο υνολικό Ειςόδθμα μετά τθν αφαίρεςθ των επιδομάτων δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ
27.000€ για μθτζρεσ που ζχουν ζωσ 2 παιδιά,
30.000€ για μθτζρεσ που ζχουν 3 παιδιά,
33.000€ για μθτζρεσ που ζχουν 4 παιδιά και
36.000€ για μθτζρεσ που ζχουν από 5 παιδιά και άνω
ΕΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα για το επίδομα αναπθρίασ
(π.χ. τυφλότθτασ) του υπόχρεου

ΕΠ011

Βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα για το επίδομα αναπθρίασ
(π.χ. τυφλότθτασ) τθσ ςυηφγου

ΕΠ012

Επίδομα μθτρότθτασ ΙΚΑ

Βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα για το επίδομα μθτρότθτασ ΙΚΑ

ΕΠ02

Επίδομα μθτρότθτασ ΟΑΕΔ
Τπόχρεου

Βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα για το επίδομα μθτρότθτασ ΟΑΕΔ
του υπόχρεου

ΕΠ031

Επίδομα μθτρότθτασ ΟΑΕΔ
τθσ ςυηφγου

Βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα για το επίδομα μθτρότθτασ ΟΑΕΔ
τθσ ςυηφγου

ΕΠ032

Αποηθμίωςθ απόλυςθσ
υπόχρεου

Βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα για τθν αποηθμίωςθ απόλυςθσ
του υπόχρεου

ΕΠ041

Αποηθμίωςθ απόλυςθσ
τθσ ςυηφγου

Βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα για τθν αποηθμίωςθ απόλυςθσ
τθσ ςυηφγου

ΕΠ042

Επίδομα ανεργίασ
(υπόχρεου / τθσ ςυηφγου)

Επιλζγετε με Χ τα επιδόματα
υπόχρεου / τθσ ςυηφγου

Επίδομα αναπθρίασ
(π.χ. τυφλότθτασ) υπόχρεου

Σα ποςά ςυμπλθρϊνονται από
τθν Τπθρεςία, βάςει των
βεβαιϊςεων που
προςκομίηετε

Επίδομα αναπθρίασ
(π.χ. τυφλότθτασ) τθσ
ςυηφγου
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Ημερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ: 11-7-2016 (εφεξισ: Ημ/νία Ρρόςκλθςθσ)

ΑΠΑΧΟΛΗΗ (ΑΠ)
υμπλθρϊνετε υποχρεωτικά μία κατθγορία και μία υποκατθγορία τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ
 Κατθγορίεσ:
1. Μιςκωτι (Πλιρθσ Αορίςτου Χρόνου, Πλιρθσ Οριςμζνου Χρόνου, Μερικι Αορίςτου ι Οριςμζνου Χρόνου, Περιςταςιακι)
2. Αυτοαπαςχολοφμενεσ εκτόσ πρωτογενοφσ τομζα (Ατομικι Επιχείρθςθ, υμμετοχι ςε εταιρεία)
3. Αυτοαπαςχολοφμενεσ ςτον πρωτογενι τομζα ΟΓΑ (δεν ζχει υποκατθγορίεσ)
4. Άνεργθ (ΟΑΕΔ, Ειδικοφ Σαμείου)
1. ΜΙΣΘΩΤΗ

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Πλιρθσ Αορίςτου Χρόνου

α. Βεβαίωςθ εργοδότθ με είδοσ απαςχόλθςθσ:
Πλιρθσ Αορίςτου Χρόνου,
με θμ/νία ζκδοςθσ μετά τθν Ημ/νία Πρόςκλθςθσ
ΚΑΙ ζνα εκ των κάτωκι:
β. Αντίγραφο αναγγελίασ πρόςλθψθσ τθσ αιτοφςασ
ι Αντίγραφο πίνακα προςωπικοφ Ε4
ι Αντίγραφο ςφμβαςθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ διάρκεια
και το είδοσ τθσ ςφμβαςθσ

ΑΠ0111

α. Βεβαίωςθ εργοδότθ με είδοσ απαςχόλθςθσ:
Πλιρθσ Οριςμζνου Χρόνου ,
με θμ/νία ζκδοςθσ μετά τθν Ημ/νία Πρόςκλθςθσ
ΚΑΙ ζνα εκ των κάτωκι:
β. Αντίγραφο αναγγελίασ πρόςλθψθσ τθσ αιτοφςασ
ι Αντίγραφο πίνακα προςωπικοφ Ε4
ι Αντίγραφο ςφμβαςθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ διάρκεια
και το είδοσ τθσ ςφμβαςθσ

ΑΠ0121

α. Βεβαίωςθ εργοδότθ με είδοσ απαςχόλθςθσ:
Μερικι Αορίςτου ι Οριςμζνου Χρόνου,
με θμ/νία ζκδοςθσ μετά τθν Ημ/νία Πρόςκλθςθσ
ΚΑΙ ζνα εκ των κάτωκι:
β. Αντίγραφο αναγγελίασ πρόςλθψθσ τθσ αιτοφςασ
ι Αντίγραφο πίνακα προςωπικοφ Ε4
ι Αντίγραφο ςφμβαςθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ διάρκεια
και το είδοσ τθσ ςφμβαςθσ

ΑΠ0131

α. Βεβαίωςθ εργοδότθ με είδοσ απαςχόλθςθσ:
Περιςταςιακι Απαςχόλθςθ (Εργόςθμο ι Ζνςθμα) ,
με θμ/νία ζκδοςθσ μετά τθν Ημ/νία Πρόςκλθςθσ
ΚΑΙ
β. για το εργόςθμο: Αντίγραφο του εργοςιμου μαηί με τθν
απόδειξθ κατάκεςθσ τθσ τράπεηασ εντόσ των τελευταίων 12
μθνϊν, που να αποδεικνφει εργαςία τουλάχιςτον 2 μθνϊν
για τα ζνςθμα: ε περίπτωςθ αυταςφάλιςθσ, 50 ζνςθμα
εντόσ των τελευταίων 12 μθνϊν

ΑΠ0141

Πλιρθσ Οριςμζνου Χρόνου

Μερικι Αορίςτου ι Οριςμζνου Χρόνου

Περιςταςιακι Απαςχόλθςθ
(Εργόςθμο ι Ζνςθμα)

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
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2. ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ
ΕΚΤΟΣ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ατομικι Επιχείρθςθ

α. Αντίγραφο Διλωςθσ Ζναρξθσ Επιτθδεφματοσ ςτθ ΔΟΤ ΚΑΙ
β. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα ότι είςτε αςφαλιςμζνθ,
ακόμθ και αν οφείλετε αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ι Βεβαίωςθ
αςφαλιςτικοφ φορζα ότι ζχουν καταβλθκεί οι ειςφορζσ ΚΑΙ
γ. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 περί μθ διακοπισ τθσ
υπαγωγισ ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι περί μθ διακοπισ τθσ
άςκθςθσ του επιτθδεφματοσ

ΑΠ0211
ΑΠ0212

α. Καταςτατικό και τυχόν μεταβολζσ ΚΑΙ
β. Πιςτοποιθτικό περί μθ λφςθσ (ΓΕΜΗ) ΚΑΙ
γ. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 περί μθ διακοπισ τθσ
υπαγωγισ ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι περί μθ διακοπισ τθσ
άςκθςθσ του επιτθδεφματοσ ΚΑΙ
δ. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα ότι είςτε αςφαλιςμζνθ ι
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 του αρμόδιου
διαχειριςτι εταιρείασ ΙΚΕ

ΑΠ0221
ΑΠ0222

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ από τον ΟΓΑ με θμ/νία ζκδοςθσ
τρζχοντοσ ζτουσ ι
Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα

ΑΠ03

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Δελτίο Ανεργίασ ΟΑΕΔ ςε ιςχφ ι Βεβαίωςθ χρόνου ανεργίασ
(τρζχουςα κατάςταςθ), με θμ/νία ζκδοςθσ μετά τθν Ημ/νία
Πρόςκλθςθσ

ΑΠ0411

Βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ τθσ κατάςταςθσ ανεργίασ από τον
αντίςτοιχο φορζα, με θμ/νία ζκδοςθσ μετά τθν Ημ/νία
Πρόςκλθςθσ

ΑΠ042

υμμετοχι ςε Ο.Ε. ι Ε.Ε. ι ΙΚΕ
ι ΕΠΕ ι Μονοπρόςωπθ ΕΠΕ

3. ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΟΓΑ)

4. ΑΝΕΓΗ

υμπλθρϊνετε
υποχρεωτικά τθ μία
υποκατθγορία Ανεργίασ,
ςτθν οποία ανικετε

Ζχετε Δελτίο Ανεργίασ ΟΑΕΔ
ςε ιςχφ;
Ανικετε ςε Ειδικό Σαμείο, για το
οποίο δεν χορθγείται Δελτίο
Ανεργίασ του ΟΑΕΔ;

π.χ. ναυτικόσ

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
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Β. ΠΑΙΔΙ / ΠΑΙΔΙΑ
υμπλθρϊνετε ξεχωριςτά για κάκε ζνα παιδί, για το οποίο γίνεται θ αίτθςθ, τα ςτοιχεία του
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΤ (Π)
 Ο αρικμόσ των παιδιϊν, για τα οποία υποβάλετε αίτθςθ, πρζπει να ςυμφωνεί με τον αρικμό που δθλϊςατε ςτθν
ενότθτα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ, ςτο πεδίο «υνολικόσ αρικμόσ παιδιϊν για τα οποία υποβάλετε αίτθςθ»
 Σα ςτοιχεία του παιδιοφ πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο/ςτα Πιςτοποιθτικό/-ά Οικογενειακισ Κατάςταςθσ τθσ
αιτοφςασ ι ςτθ Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ παιδιοφ, όπου αυτό απαιτείται (Ανφπαντρθ μθτζρα, εφόςον δεν
περιλαμβάνεται ςτο Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ τθσ)
ΕΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Παιδί ΑΜΕΑ

Αντίγραφο βεβαίωςθσ πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ ςε ιςχφ

Π01

ΑΜΕΑ με δικαςτικό
ςυμπαραςτάτθ

α. Αντίγραφο βεβαίωςθσ πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ, ςε ιςχφ Π041
ΚΑΙ
β. Αποδεικτικό ζγγραφο οριςμοφ δικαςτικοφ ςυμπαραςτάτθ
Π042
ΚΑΙ
γ. Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ
Π043

Παιδί ανάδοχθσ μθτζρασ

Δικαςτικι απόφαςθ ι
άλλο αποδεικτικό ζγγραφο τθσ Επιτροπείασ ανθλίκου τζκνου

Π02

Παιδί με επιμζλεια από πατζρα

Δικαςτικι απόφαςθ επιμζλειασ παιδιϊν

Π03

Επϊνυμο αιτοφςασ/ αιτοφντοσ

Με κεφαλαία γράμματα
και ςφμφωνα με το
αποδεικτικό ςτοιχείο
ταυτότθτασ αιτοφςασ /
αιτοφντοσ

Όνομα αιτοφςασ / αιτοφντοσ
ΑΦΜ αιτοφςασ / αιτοφντοσ
ΑΜΚΑ αιτοφςασ / αιτοφντοσ
Κωδικόσ αιτοφςασ / αιτοφντοσ

υμπλθρϊνεται από τθν
Τπθρεςία

Κωδικόσ παιδιοφ
ΑΜΚΑ παιδιοφ

Με κεφαλαία γράμματα

Επϊνυμο παιδιοφ
Όνομα παιδιοφ
Επϊνυμο πατζρα
Όνομα πατζρα
Ημερομθνία γζννθςθσ παιδιοφ

Μορφι: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
π.χ. 04/09/1987

Περιφζρεια δομϊν
τοποκζτθςθσ παιδιοφ

υμπλθρϊνετε τθν
Περιφζρεια, ςε δομζσ τθσ
οποίασ, κζλετε να
ενταχκεί το παιδί.
(Μπορεί να είναι
διαφορετικι από τθν
Περιφζρεια διαμονισ)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
θμειϊνεται ότι θ επιλογι των δομϊν είναι προαιρετικι. Βάςει τθσ ΚΥΑ 16/ΟΙΚ 578/ΦΕΚ Β’ 1850/24-06-2016 θ διαδικαςία τθσ
ςφηευξθσ είναι ενδεικτικι και δεν παράγει δεςμευτικά αποτελζςματα τόςο για τον Φορζα / Δομι όςο και τθν
ωφελοφμενθ/κάτοχο «Αξίασ Σοποκζτθςθσ» (Voucher).
θ
θ
θ
θ
θ
 Επιλζγετε τθν προτίμθςι ςασ ςτθ ςειρά των δομϊν (1 , 2 , 3 , 4 , 5 )
 Μπορείτε να βρείτε τουσ κωδικοφσ των δομϊν, τθν Επωνυμία τουσ, το Διμο και το Νομό ςτον οποίο ανικουν, ςε
ςχετικοφσ πίνακεσ που είναι αναρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr
ΕΡΙΛΟΓΗ
θ
1
θ
2
θ
3
θ
4
θ
5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΗΣ

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
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Γ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ απαιτείται:





Εκτφπωςθ τθσ υποβλθκείςασ θλεκτρονικισ αίτθςθσ, θ οποία υπζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του Ν. 1599/1986.
Η αιτοφςα οφείλει να υπογράψει τθν ανωτζρα εκτυπωμζνθ αίτθςθ (πρωτότυπθ υπογραφι)
Αποδεικτικό Στοιχείο Ταυτότθτασ (Αςτυνομικι Σαυτότθτα ι Διαβατιριο)
Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ κατάςταςθσ
Ρράξθ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα)
φορολογικοφ ζτουσ 2015 (ειςοδιματα 2015).

Σα υπόλοιπα δικαιολογθτικά αναφζρονται ςε κάκε ενότθτα, κατά περίπτωςθ

Δ. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ
Αποδζχομαι τουσ όρουσ τθσ υπ. αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016 πρόςκλθςθσ τθσ ΕΕΣΑΑ ΑΕ
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