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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

για την ένταξη στο πρόγραμμα: «Μεγαλώνουμε Αγκαλιά» 

 

Για την εξέταση του αιτήματός σας παρακαλούμε να προσκομισθούν τα ακόλουθα: 

 

□ Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου 

□ Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου συζύγου-πατέρα  

□ Φωτογραφία αιτούσας 

□ Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Πρωτότυπο) 

□ Υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο διαμονής 

□ Φωτοτυπία Μισθωτηρίου Συμβολαίου κύριας κατοικίας (σε περίπτωση 

μίσθωσης ακινήτου) 

□ Φωτοτυπία εντύπου Ε1(φορολογική δήλωση) και του εκκαθαριστικού εφορίας 

των 2 προηγούμενων χρόνων. 

□ 1)Της αιτούσας  

□ 2) Όλων των μελών (άνω των 18 ετών που διαμένουν στο σπίτι  της αιτούσας 

και καταγράφονται ως προστατευόμενα στη δήλωση της αιτούσας) 

□ 3) Όλων των ατόμων που καταγράφονται ως φιλοξενούμενοι της αιτούσας 

□ 4) Εάν φιλοξενείται, του ατόμου που την φιλοξενεί 

□ Φωτοτυπία Ε9 των δύο (2) τελευταίων ετών 

□ Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού 

 

 

Σημειώνεται ότι τα φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9 θα πρέπει να προσκομίζονται 

για κάθε φορολογικό έτος που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση μη 

προσκόμισης αυτών, αυτομάτως θα αποβάλλονται από το πρόγραμμα. 

 

 

Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά περίπτωση (εφόσον ζητηθούν): 

□ Βεβαίωση ή αποδεικτικό παροχής επιδομάτων (Α21, ΚΕΑ, Επίδομα ενοικίου 

κτλ) 

□ Τυχόν Ιατρικές Γνωματεύσεις από Υγειονομική Επιτροπή που καταγράφουν 

ποσοστό και διάρκεια αναπηρίας και πιστοποιούν εργασιακή ανικανότητα 

□ Βεβαίωση Ανεργίας από τον οικείο ΟΑΕΔ (Το ίδιο ισχύει για όσα μέλη, άνω 

των 18 ετών διαμένουν στην οικία της αιτούσας και διαθέτουν κάρτα 

ανεργίας). Σημειώνεται ότι η βεβαίωση πρέπει να είναι σχετικά κοντινή 

ημερομηνία με την κατάθεση των δικαιολογητικών στον Σύλλογο 

(τουλάχιστον 10 ημέρες). 

□ Φωτοτυπία διαζευκτηρίου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, από το οποίο να 

διαπιστώνεται τυχόν διάσταση στο ζευγάρι 

□ Βεβαίωση εργασίας της αιτούσας (εφόσον εργάζεται) 

□ Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να εξακριβώνεται μια πιο ξεκάθαρη 

εικόνα της αιτούσας 
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