ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα με αναπηρία ή του κηδεμόνα.
2. Δήλωση του Ν. 1599/1986 σχετικά με το εισόδημα των συνοικούντων μελών, τα περιουσιακά
στοιχεία κ τους λόγους που ζητείται το επίδομα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
ενδιαφερόμενου.
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμη δελτίο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη
φωτοτυπία άδειας παραμονής.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο στον οποίο ανήκετε (τελευταίου εξαμήνου)
5. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού/των παιδιών.
6. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ατόμου που ζητά την επιδότηση (τελευταίου
τριμήνου)
7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας καθώς και φορολογική δήλωση (Ε1) τρέχοντος
οικονομικού έτους καθώς και εκκαθαριστικό εφορίας ιδίου οικονομικού έτους των ατόμων με τα
οποία συνοικείτε οι οποίοι είναι συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας .
 Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας θα παραδίδεται το τελευταίο Ε9.
 Στην περίπτωση που δηλώνεται στο εκκαθαριστικό διαφορετική διεύθυνση από αυτή που
κατοικεί ο δικαιούχος απαιτείται μεταβολή στοιχείων από την Εφορία.
8. Απόδειξη ενοικίου τελευταίου μήνα πληρωμής με τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη καθώς και
μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Στην περίπτωση στεγαστικού δανείου τελευταία απόδειξη πληρωμής καθώς και σύμβαση
δανείου και πιθανός χρόνος αποπληρωμής.
9. Σε περίπτωση εργασίας βεβαίωση εργοδότη με τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές ή κάρτα ανεργίας για
τον/την ενδιαφερόμενη καθώς και για τα συνοικούντα μέλη.
10. Βεβαίωση αποδοχών (μέσω της εφαρμογής taxis net) που λάβατε για το τελευταίο οικονομικό έτος.
11. Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων του/των τέκνου/ων στο σχολείο.
12. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. ανήλικων τέκνων. (Φωτοτυπία)
13. Βεβαίωση απόδοσης Α.Μ.Κ.Α. γονέα ή κηδεμόνα και ανήλικων τέκνων. (Φωτοτυπία).
14. Λογαριασμό Τραπέζης (φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου) με πρώτο όνομα του ανήλικου
τέκνου και συνδικαιούχο το γονέα ή κηδεμόνα όπου θα αναγράφεται ο κωδικός λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
 Στην περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός ανήλικου τέκνου που θα επιδοτηθεί θα
προσκομίζεται λογαριασμό τραπέζης για κάθε τέκνο ξεχωριστά
15. Στράτευση πατέρα: βεβαίωση στρατού με πιθανή ημερομηνία αποστρατεύσεως
16. Θάνατος πατέρα: ληξιαρχική πράξη θανάτου πατέρα
17. Φυλάκιση πατέρα: βεβαίωση φυλακών με πιθανή ημερομηνία αποφυλακίσεως.
18. Αναπηρία πατέρα: Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%
19. Εκτός γάμου αναγνωρισμένο: Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης
20. Διαζύγιο: Διαζευκτήριο καθώς και δικαστική απόφαση σχετικά με τη διατροφή ή υπεύθυνη δήλωση
του συζύγου σχετικά με τη διατροφή που καταβάλλει (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του)
καθώς και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών.
21. Διάσταση: Αίτηση διαζυγίου καθώς και ασφαλιστικά μέτρα -προσωρινή απόφαση δικαστηρίου για
διατροφή και επιμέλεια παιδιών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος είναι τα ανήλικα τέκνα μέχρι την ηλικία των 16 ετών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου προγράμματος είναι υποχρεωτική η διενέργεια
κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό καθώς και η ετήσια αναθεώρηση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 – 9961973 ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 27
Ωράριο υποδοχής κοινού 11:00 έως 13:00 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ

