
ΔΙΚΑΙOΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΕΕ 

(πρώην ΚΕΑ) 

1. Το έντυπο συναίνεσης, που θα προμηθευτείτε από 
την υπηρεσία μας, υπογεγραμμένο από όλα τα 
ενήλικα μέλη της οικογένειας, με θεωρημένο το 
γνήσιο των υπογραφών. 

2. Λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ρεύματος 
3. Λογαριασμός ΙΒΑΝ, όπου ο αιτών/η αιτούσα θα είναι 

είτε δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος 
4. Ε1, εκκαθαριστικό 
5. Βεβαίωση φοίτησης για παιδία 5-15 ετών, όπου θα 

αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του μαθητή 
6. Βεβαίωση ενσήμων (ατομικός λογαριασμός 

ασφάλισης) με υπολογισμένο το καθαρό ποσό από 
τον λογιστή σας για το τελευταίο εξάμηνο 

7. Να γνωρίζετε προφορικά ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κινητό, 
σταθερό, email. 

 

*Διευκρίνιση* 

Οι φοιτητές έως 25 ετών δεν μπορούν να αιτηθούν το 
επίδομα. 

 

ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑMΟNΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Θα πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον το Ε9 σας είτε τους 
τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου είτε τον ΕΝΦΙΑ σας. 

ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο σας.  

 

 



ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Επιπλέον το Ε2 του ατόμου που παραχωρεί το ακίνητο 
στον αιτούντα/την αιτούσα και λογαριασμό ΔΕΚΟ που να 
είναι στο όνομα του αιτούντα/της αιτούσας, ο οποίος να 
αναγράφει και την διεύθυνση του ακινήτου.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΕΓΙΑΣ 

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην κοινωνική υπηρεσία του 
Δήμου. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ  

Απαιτείται η άδεια διαμονής σας να είναι σε ισχύ 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων: Απαιτείται η 
προσκόμιση δικαστικής απόφασης ή διαζευκτήριο όπου 
θα αναφέρεται αναλυτικά σε ποιον από τους δυο γονείς 
ανατίθεται η επιμέλεια του/των ανήλικου/ων τέκνου/ων.  

Στην περίπτωση που οι γονείς έχουν συντάξει ιδιωτικό 
συμφωνητικό, θα πρέπει αυτό να συμπεριλαμβάνεται στην 
αίτηση διαζυγίου και ο αιτών/η αιτούσα να προσκομίσει 
επιπρόσθετα και πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης. 

Σε περίπτωση άγαμου μονογονέα: απαιτείται 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

Σε περίπτωση χηρείας: απαιτείται πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη θανάτου 
του/της συζύγου.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

Απαιτείται η κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.  


