ΔIΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εργαζόμενης Μητέρας (Μισθωτή) 2020-2021
1. Κωδικός TAXISNET της αιτούσας ΚΑΙ του συζύγου/συντρόφου της, αν η αιτούσα είναι έγγαμη ή έχει
συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης.
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου σε ισχύ. Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε.
απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.
Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής καθώς και η
αίτηση ανανέωσής της, προς τον αρμόδιο φορέα που έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
3. Εκτύπωση Αριθμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) μέσω της ιστοσελίδας www.amka.gr
παιδιού/ών, καθώς ΚΑΙ των ΔΥΟ (2) Γονέων.
4. -

του/των

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και των δύο Γονέων .
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail).
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση (κατοικία οικογένειας)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Σε
περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της, δεν εκδίδει πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο
έγγραφο ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ που να πιστοποιεί την οικογενειακής της κατάσταση. Για αλλοδαπή τρίτων
χωρών (εκτός ΕΕ), απαιτείται ΆΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ σε ισχύ & σε περίπτωση λήξης της, αντίγραφο της
αίτησης ανανέωσής της.
6. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2019
(δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2019 έως 31-12-2019).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους ΔΕΝ είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο
απόρριψης της αίτησης.
@ Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για το έτος 2019, ΑΛΛΑ δεν έχει
πραγματοποιηθεί η εκκαθάρισή της, από την ΑΑΔΕ /taxisnet, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλει το εκκαθαριστικό
σημείωμα του έτους 2018 με την υποχρέωση, να υποβάλλει το εκκαθαριστικό του 2019 ΕΩΣ 1η
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Η αιτούσα υποβάλλει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕΕ για να επισπευτεί
η εκκαθάριση της δήλωσής της λόγω συμμετοχής της στο πρόγραμμα.
7. Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία
μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης (17/07/2020) και από την οποία θα προκύπτει ότι,
συνεχίζεται η απασχόληση έως σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος
απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στην θέση εξαρτημένης
εργασίας, που η ενδιαφερόμενη κατέχει. ΚΑΙ
Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (με Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου εάν έχει επέλθει
οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του Εργοδότη)

