
 

Δ3.Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικιών που υπέστησαν βλάβη στις 

περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου:  

1. Για το δεύτερο τρίμηνο :  

I. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας που αφορά στην ενοικιαζόμενη, μετά το συμβάν, κατοικία.  

II. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του 1ου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών του 1ου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.  

 

2. Για τα επόμενα τρίμηνα:  

I. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου ή αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών του προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα 

δωμάτια.  

 

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του τελευταίου τριμήνου 

απαιτείται η προσκόμιση, εκτός των αποδείξεων (ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών από 

ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα  

του προηγούμενου τριμήνου και η προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής ενοικίου ή 

παροχής υπηρεσιών (από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) και του εν λόγω 

τριμήνου.  

 

Δ4. Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικιών που υπέστησαν βλάβη στις 

περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης:  

1. Για το δεύτερο καθώς και τα επόμενα τρίμηνα :  

I. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην 

οποία θα δηλώνεται ότι:  

 για την προσωρινή διαμονή μου από ……………/……./201… (ημερομηνία έναρξης 

φιλοξενίας ….’ τριμήνου) έως και ………/……../201... (ημερομηνία λήξης φιλοξενίας …..’ 

τριμήνου) φιλοξενούμαι με τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοικία του 

(ονοματεπώνυμο) ………………………….…………………… του (πατρώνυμο) ………………………….με 

Α.Δ.Τ.: …………………….. τηλ. …………………….….. στην οποία δεν έχω πλήρη ή ψιλή 

κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως 

κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία.  

II. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην 

οποία θα δηλώνεται ότι:  

 Φιλοξενώ, για την προσωρινή διαμονή του, τον (ονοματεπώνυμο) 

………………………………….…………..……… του (πατρώνυμο) …………………………… με Α.Δ.Τ.: 

…………..……… τηλ………………………..… και τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου, 

σύνολο ……………… άτομα, από ……………………/……../201…… (ημερομηνία έναρξης 

φιλοξενίας ……’ τριμήνου ) έως και …………../………./201……… (ημερομηνία λήξης 

φιλοξενίας …..’ τριμήνου) στην κατοικία μου επί της οδού …………………………………………. 

στην Τ.Κ. ………………………….. της ΔΕ. ………………………………….. της Π.Ε. 

………………………………... Στην εν λόγω κατοικία μου διαμένουμε μόνιμα, εκτός των 

φιλοξενουμένων, …………. άτομα. Η εν λόγω κατοικία δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο 

μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία.  

 

 


