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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

 
Για κάκε παιδί που γεννιζται εν ηωι ςτθν Ελλάδα από τθν 1θ Ιανουαρίου 2020 καταβάλλεται 
από το Δθμόςιο μζςω του ΟΠΕΚΑ παροχι φψουσ δφο χιλιάδων (2.000,00) ευρϊ, υπό τισ 
προχποκζςεισ του Ν. 4659/2020. 
 
Η Τποβολι Αίτθςθσ γίνεται: 

 είτε απευκείασ θλεκτρονικά με τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ taxis ςτθ δ/νςθ: 
www.epidomagennisis.gr 

  είτε μζςω των αρμοδίων οργάνων των Κζντρων Κοινότθτασ των Διμων ςτουσ οποίουσ 
διαμζνουν.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΣΗΗ 

ΥΟΡΗΓΗΗ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΓΕΝΝΗΗ Ν. 4659/2020 

σύμυωνα με το άρθρο 7 Κ.Τ.Α. Δ11οικ.8523/236/17.02.2020 

 

1. Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του παιδιοφ, για το οποίο κα χορθγθκεί το επίδομα 

γζννθςθσ. 

2. Διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ (Ε1) και πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου 

ειςοδιματοσ (Εκκακαριςτικό) φορολογικοφ ζτουσ 2019 ι του 2018 ςε περίπτωςθ που δεν 

ζχει υποβλθκεί  το Ε1 του φορολογικοφ ζτουσ 2019  μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ του.  

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Διαβατθρίου. 

4. Πρόςφατθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. Οι πολίτεσ 

κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που δεν ζχουν οικογενειακι μερίδα ςτθν Ελλάδα, 

υποβάλλουν δθμόςιο ζγγραφο που να αποδεικνφει τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι 

επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο τθσ πράξθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ςτθν αντίςτοιχθ περίπτωςθ. 

5. Ειδικό Δελτίο Σαυτότθτασ Ομογενοφσ (Ε.Δ.Σ.Ο.) (για ομογενείσ αλλοδαποφσ). 
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6. Βεβαίωςθ εγγραφισ πολίτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ζγγραφο πιςτοποίθςθσ 

μόνιμθσ διαμονισ (για δικαιοφχουσ που είναι πολίτεσ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε.). 

7. Άδεια διαμονισ (για δικαιοφχουσ που είναι πολίτεσ τρίτου κράτουσ). 

8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεηικοφ λογαριαςμοφ με εμφανι τον IBAN και δικαιοφχο 

ι ςυνδικαιοφχο τθν/τον αιτοφςα/αιτοφντα.  

 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ 

9. Δικαςτικι απόφαςθ ι διαταγι ανάκεςθσ επιμζλειασ τζκνου (ςε περίπτωςθ που θ 

επιμζλεια του τζκνου ζχει ρυκμιςτεί δικαςτικά). 

10. Δικαςτικι απόφαςθ ι διαταγι ανάκεςθσ επιτροπείασ (ςε περίπτωςθ που θ 

επιτροπεία του παιδιοφ ζχει ανατεκεί ςε φυςικό πρόςωπο). 

11. υμβολαιογραφικι πράξθ αναγνώριςθσ τζκνου (ςε περίπτωςθ αναγνϊριςθσ 

τζκνου). 

12. Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου τθσ μθτζρασ (ςε περίπτωςθ που θ μθτζρα ζχει 

αποβιϊςει). 

 
Τα προς σποβολή δικαιολογηηικά ποσ έτοσν εκδοθεί από αλλοδαπή αρτή ή ποσ ζε κάθε 

περίπηωζη δεν έτοσν ζσνηατθεί ζηην ελληνική γλώζζα, θα πρέπει να είναι νομίμως 

μεταυρασμένα και επικσρωμένα, όποσ δε απαιηείηαι να θέροσν ηην επισημείωση της 

σύμβασης της Υάγης (Apostile). 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηο Κένηρο Κοινόηηηας  ηοσ Δήμοσ Νέζηοσ  

ζηα ηηλ. 2591023585 και 2591024362. 

 
 

 
 


