
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: 
Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού, Ξενοφώντος 5 & 

Πελοπίδα, 3ος όροφος. 
Κατόπιν ραντεβού, στο τηλ: 2132129340 

 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ/ΟΥΣΑ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΤO 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ: 

1. Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο (με γνήσιο της υπογραφής) από όλα τα ενήλικα μέλη της 
οικογένειας καθώς και τα άτομα που τυχόν φιλοξενούνται. 
Εντάσσονται φοιτητές και μέλη που εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία 

 
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ ή 
βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης. (μόνο για τα ενήλικα μέλη). 

3. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο 
της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (το ελάχιστο 6 μήνες). 

 
4. Βεβαίωση φοίτησης από τη σχολική μονάδα για το τρέχον διδακτικό έτος για τα ανήλικα τέκνα 
(από 4-16 ετών) 

 
5.  IΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του/της αιτούντα/ουσας (απαιτείται έγγραφο) 

 
6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) & Κινητό τηλέφωνο (δεν απαιτούνται 
έγγραφα) & (Τελευταίο Ε1 & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ σε περίπτωση λήψης του ΚΕΑ) 

 

7. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ , ή της σύμβασης της ΔΕΔΔΗΕ , ή του 
ΠΑΡΟΧΟΥ στο όνομα του αιτούντα ή σε μέλος του νοικοκυριού. 

 
 Σε περίπτωση προσθήκης μέλους:

 Πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου & ΑΜΚΑ

 
 Σε περίπτωση διαγραφής μέλους::

 Λόγω θανάτου: πιστοποιητικό θανάτου

 Λόγω μετακόμισης: κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό (μισθωτήριο –λογ/σμός ΔΕΚΟ ή 
σε περίπτωση ιδιοκτησίας: Ε9 και ΔΕΚΟ & σε περίπτωση μετοίκησης στο εξωτερικό 
(έγγραφο από την αλλοδαπή νομίμως μεταφρασμένο.)

 
 Σε περίπτωση διάστασης:

 Αίτηση διαζυγίου & δικαιολογητικά (μισθωτήριο & ΔΕΚΟ του εν διαστάσει συζύγου ή Ε9 & 
ΔΕΚΟ σε περίπτωση ιδιοκτησίας)

 και εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα: προσωρινή η οριστική αποκλειστική απόφαση 
επιμέλειας.
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 Σε περίπτωση διαζυγίου:

 διαζευκτήριο ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου ή λύση συμφώνου συμβίωσης και 
εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα: προσωρινή η οριστική αποκλειστική απόφαση
επιμέλειας. 

 

 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη απόδειξης της μόνιμης & νόμιμης διαμονής:

 Για τους ημεδαπούς: μισθωτήρια, αποδεικτικά εργασίας στη χώρα, αποδεικτικά φοίτησης κλπ.
(5-ετή μόνιμης παραμονής). 

 Για αλλοδαπούς,πολίτες ΕΕ, για κατόχους αδείας για ανθρωπιστικούς λόγους, για κατόχους 
ΕΔΤΟ : απαιτείται άδεια διαμονής σε ισχύ συνολικά για τα τελευταία 5 έτη.

 Για αλλοδαπούς πολίτες (εκτός ΕΕ): απαιτούνται άδειες διαμονής συνολικά για τα τελευταία
12 έτη 

 
Επισήμανση: Μπορούν να ζητηθούν από τους αρμοδίους υπάλληλους περαιτέρω 

έγγραφα, ανάλογα με τη περίπτωση 


