Απαραίτητα Δικαιολογητικά για
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
1. Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού με
θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση
κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση, όλων των μελών του νοικοκυριού. (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ και
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ).
Δεν μπορούν να αιτηθούν οι: α) αιτούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο), β)
κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής γ) όσοι έχουν αιτηθεί για αρχική έκδοση (και
όχι ανανέωση) άδειας διαμονής δ) οι στρατευμένοι (όμως μπορούν να συμπεριληφθούν σε
αίτηση) και ε) οι φοιτητές/σπουδαστές έως 25 χρονών (επίσης μπορούν να συμπεριληφθούν
σε αίτηση)
3. Τελευταίο Ε1 (Φορολογική Δήλωση) και Εκκαθαριστικό όλων των μελών του νοικουριού
(ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)
4. Λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα μέλους
του νοικοκυριού (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
5. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο κατοικίας σε ισχύ για τους 6 ημερολογιακούς μήνες
(τουλάχιστον) από τον επόμενο μήνα έγκρισης της αίτησης (π.χ. σε περίπτωση αίτησης το
Μάρτιο πρέπει το μισθωτήριο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον από 1 Απριλίου έως 30
Σεπτεμβρίου).(ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
6. Βιβλιάριο Τραπέζης IBAN με δικαιούχο ή πρώτο συνδικαιούχο τον αιτούντα
(ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
7. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου και Ε-mail
8. Για Μονογονεϊκή οικογένεια: απαιτείται η προσκόμιση κάθε πρόσφορου δικαιολογητικού
που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική
ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων
(ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή ο
έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα). (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)
9. Σε περίπτωση οικογένειας με απροστάτευτο/α τέκνο/α προσκομίζεται δικαστική απόφαση
ανάθεσης της επιμέλειας αυτού/ών σε μέλος του νοικοκυριού.
• Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που
εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η
προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ.
πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό
γάμου, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κλπ.).

• Σε περίπτωση που η φιλοξενία δεν είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος, δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα για το
φιλοξενούμενο άτομο ή την φιλοξενούμενη οικογένεια.

