
         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ    
  

1. Έντυπο Συναίνεσης: Πριν τη υποβολή της αίτησης υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το 
γνήσιο της υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογενείας,   και των φιλοξενούμενων.

2.  Φωτοτοτυπία ταυτότητας όλων των ενηλίκων  μελών. (Για αλλοδαπούς πολίτες: άδεια 
διαμονής όλων των μελών του νοικοκυριού σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος 
ανανέωσης Και Διαβατήριο).

3. Τελευταία φορολογική δήλωση (Ε1) του αιτούντα και όλων των υπολοίπων ενηλίκων 
μελών του νοικοκυριού ή συνενοικιαστή.

4. Ηλεκτρονικό Μισθωτηρίο σε ισχύ κατα την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 
ελάχιστο  έξι (6) μηνών, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

5. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού   παρόχου ρεύματος στο όνομα του αιτούντα.  

6. Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο   τον/την αιτούντα/αιτούσα.

7. Τηλέφωνο επικοινωνίας (Κινητό), ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

8 . Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, (EMAIL) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο 6μήνου) και για τους αλλοδαπούς
να συνοδεύεται από επικυρωμένη μετάφραση.

10. ΔΙΑΜΟΝΗ: Οι Έλληνες πολίτες αποδεικνύουν την μόνιμη και νόμιμη διαμονή για τα 
τελευταία πέντε έτη με τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας ατομικές ή αν δε 
καλύπτουν με ατομικές δηλώσεις πρέπει να προσκομίσουν τις υπόλοιπες φορολογικές 
δηλώσεις που φαίνονται ότι είναι προστατευόμενα μέλη, αποδεικτικά εργασίας στη χώρα, 
αποδεικτικά φοίτησης σπουδών, κάρτα ανεργίας,  ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Οι πολίτες εκτός
Ευρωπαϊκής  Ενωσης χρειάζεται να καταθέσουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά  για να  αποδείξουν την δωδεκαετή παραμονή τους στην Ελλάδα.

11.ΔΙΑΖΥΓΙΟ:  Διαζευκτήριο  και  Πιστοποιητικό  Οικογενειακής  Κατάστασης  που  φαίνεται  η
λύση του γάμου, επιμέλεια παιδιών, ασφαλιστικά μέτρα εφόσον δεν καταβάλλεται η διατροφή,
ή μήνυση και έγγραφα που να πιστοποιούν τη διαφορετική κατοικία  του/της διαζευγμένου
συζύγου  (Ε1ή/και  μισθωτήριο  συμβόλαιο/πρόσφατο  λογαριασμό  ΔΕΚΟ).Τα  παραπάνω
έγγραφα προσκομίζονται απαραίτητα όλα μαζί.  

12.ΔΙΑΣΤΑΣΗ:  Αίτηση  διαζυγίου  πρόσφατη  (διετίας)  Πιστοποιητικό  Οικογενειακής
Κατάστασης, ασφαλιστικά μέτρα εφόσον δεν καταβάλλεται η διατροφή ΄μήνυση, και έγγραφα
που  να  πιστοποιούν  τη  διαφορετική  κατοικία  του/της  εν  διαστάσει  συζύγου  (Ε1ή/και
μισθωτήριο συμβόλαιο/πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ).Τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται
απαραίτητα όλα μαζί. 

   Συνέχεια στην πίσω σελίδα   



13.ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:Τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δικαστική απόφαση 
διάστασης, ή δικαστική λύση του συμφώνου συμβίωσης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας ή 
πρόσφατη αίτηση διαζυγίου για τη διάσταση, ή αποδεικτικά που τεκμηριώνουν ότι οι σύζυγοι 
δεν συνοικούν (μισθωτήρια συμβόλαια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ) ή άλλο δικαιολογητικό που 
αποδεικνύει ότι το άτομο δεν αποτελεί μέλος του νοικοκυριού.Έγγραφο απόφασης επιμέλειας 
ανήλικων τέκνων,  ή άγαμος/η με τέκνα κάτω των 18 ετών. 
  
                             
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
.
Η υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την υποβολή αίτησης στο Επίδομα Στέγασης. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν δύνανται 
να παρακαμφθεί ούτε για τις περιπτώσεις αιτούντων που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής 
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Σε περίπτωση που η φιλοξενία δεν είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη 
δήλωση, δεν υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα για το φιλοξενούμενο 
άτομο ή την φιλοξενούμενη οικογένεια.
Μέλη που δεν αναγνωρίζονται από τον αιτούντα, διαγραφή από την αρμόδια ΔΟΥ.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις :

1. Για μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες.
2. Για μίσθωση τμήματος κατοικίας.
3. Για νοικοκυριά που μισθώνουν  κατοικία ακίνητο συγγενών α΄βαθμού.
4. Για κατοικία η οποία είχε παραχωρηθεί  σε προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις.
5. Φοιτητές κάτω των 25 ετών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:
- Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τηλ. για ραντεβού 2410680241, 2410680242

Τελευταία ενημέρωση 26/5/2021


