
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.(Χορηγείται από την Υπηρεσία). 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που είναι εγγεγραμμένος (ζητείται 

αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας ). 
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο ότι είναι ανασφάλιστος ή είναι ασφαλισμένος 

ως υπερήλικας στον Ο.Γ.Α., δεν παίρνει σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό ή 
οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στερείται εισοδήματος παρεχόμενο από εργασία ή 
από οποιαδήποτε άλλη πηγή ως ενοίκια κ.λ.π., ότι είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής που μένει και δεν 
παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση για το ενοίκιο, από άλλη πηγή.Επίσης ότι θα διαμένει μοναχός ή με 
το/τη σύζυγό του και δεν θα υπάρξει συγκατοίκηση με οποιδήποτε συγγενή του ή τρίτο πρόσωπο,γεγονός 
που αποτελεί λόγο διακοπής του στεγαστικού επιδόματος. (Χορηγείται από την Υπηρεσία) 

4. Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας μεταξύ ιδιοκτήτη/τών  και ενοικιαστή/στών.  
5. IBAN πιστωτικού λογαριασμού του ιδιοκτήτη της κατοικίας στον οποίο θα πιστώνεται το ποσό του 

ενοικίου με πρώτο δικαιούχο τον ιδιοκτήτη της κατοικίας. 
6. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του ενοικιαστή στην οικεία περιοχή τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 
7. Βεβαίωση του  Ο.Γ.Α.  για το  είδος της  σύνταξης (ΠΑΡ/ΣΗ:το επίδομα στέγασης δικαιούνται ΜΟΝΟ ΟΙ 

ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  ΤΟΥ Ο.Γ.Α.  )  
8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επίδειξη πρωτοτύπου) του δικαιούχου και του υπεύθυνου 

είσπραξης 
9. Εκκαθαριστικό Εφορίας ,το Ε9 καί Μηδενικό Περιουσιολόγιο 
10. Φορολογικές ενημερότητες και των δύο συμβαλλομένων μερών. 
11. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ιδιοκτήτη/τών  και ενοικιαστή/στών. 
12. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη/τών  και ενοικιαστή/στών. 
13. Υπεύθυνες Δηλώσεις  ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ότι θα ειδοποιήσουν την Υπηρεσία σε οποιαδήποτε 

περίπτωση (αποχώρησης του ενοικιαστή,λήξης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο και γενικά κάθε 
μεταβολής που αφορά τους όρους της σύμβασης) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! :το ανωτέρω επίδομα δικαιούνται μοναχικά άτομα ή ζεύγη (που ζούν 
                   χωρίς την συγκατοίκηση άλλων προσώπων ) και είναι ανασφάλιστα. 
 
Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν. 
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