
 
Δ3.Για τουσ ιδιοκτήτεσ και τουσ ενοικιαςτζσ κατοικιών που υπζςτηςαν βλάβη ςτισ 
περιπτώςεισ χορήγηςησ επιδότηςησ ενοικίου:  
1. Για το δεφτερο τρίμηνο :  
I. Απόδειξθ Υποβολισ Διλωςθσ Πλθροφοριακών Στοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ 
Περιουςίασ που αφορά ςτθν ενοικιαηόμενθ, μετά το ςυμβάν, κατοικία.  

II. Νόμιμθ απόδειξθ καταβολισ ενοικίου του 1ου τριμινου ι αποδείξεισ παροχισ 
υπθρεςιών του 1ου τριμινου από ξενοδοχείο ι ενοικιαηόμενα δωμάτια.  
 
2. Για τα επόμενα τρίμηνα:  
I. Νόμιμθ απόδειξθ καταβολισ ενοικίου του προθγοφμενου τριμινου ι αποδείξεισ 
παροχισ υπθρεςιών του προθγοφμενου τριμινου από ξενοδοχείο ι ενοικιαηόμενα 
δωμάτια.  
 
Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν υποβολι αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ του τελευταίου τριμινου 
απαιτείται θ προςκόμιςθ, εκτόσ των αποδείξεων (ενοικίου ι παροχισ υπθρεςιών από 
ξενοδοχείο ι ενοικιαηόμενα  
του προθγοφμενου τριμινου και θ προςκόμιςθ των αποδείξεων καταβολισ ενοικίου ι 
παροχισ υπθρεςιών (από ξενοδοχείο ι ενοικιαηόμενα δωμάτια) και του εν λόγω 
τριμινου.  
 
Δ4. Για τουσ ιδιοκτήτεσ και τουσ ενοικιαςτζσ κατοικιών που υπζςτηςαν βλάβη ςτισ 
περιπτώςεισ χορήγηςησ επιδότηςησ ςυγκατοίκηςησ:  
1. Για το δεφτερο καθώσ και τα επόμενα τρίμηνα :  
I. Υπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ (με βεβαιωμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ) ςτθν 
οποία κα δθλώνεται ότι:  

για τθν προςωρινή διαμονή μου από ……………/……./201… (θμερομθνία ζναρξθσ 
φιλοξενίασ ….’ τριμινου) ζωσ και ………/……../201... (θμερομθνία λιξθσ φιλοξενίασ …..’ 
τριμινου) φιλοξενοφμαι με τα άτομα που ςυνοικοφν μόνιμα μαηί μου ςτθν κατοικία του 
(ονοματεπϊνυμο) ………………………….…………………… του (πατρϊνυμο) ………………………….με 
Α.Δ.Τ.: …………………….. τθλ. …………………….….. ςτθν οποία δεν ζχω πλιρθ ι ψιλι 
κυριότθτα ι επικαρπία ι ςυγκυριότθτα. Η εν λόγω κατοικία δεν ζχει χαρακτθριςτεί ωσ 
κτίριο μθ κατοικιςιμο από τθν αρμόδια υπθρεςία.  

II. Υπεφκυνθ διλωςθ του φιλοξενοφντα (με βεβαιωμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ) ςτθν 
οποία κα δθλώνεται ότι:  

Φιλοξενϊ, για τθν προςωρινή διαμονή του, τον (ονοματεπϊνυμο) 
………………………………….…………..……… του (πατρϊνυμο) …………………………… με Α.Δ.Τ.: 
…………..……… τθλ………………………..… και τα άτομα που ςυνοικοφν μόνιμα μαηί μου, 
ςφνολο ……………… άτομα, από ……………………/……../201…… (θμερομθνία ζναρξθσ 
φιλοξενίασ ……’ τριμινου ) ζωσ και …………../………./201……… (θμερομθνία λιξθσ 
φιλοξενίασ …..’ τριμινου) ςτθν κατοικία μου επί τθσ οδοφ …………………………………………. 
ςτθν Τ.Κ. ………………………….. τθσ ΔΕ. ………………………………….. τθσ Π.Ε. 
………………………………... Στθν εν λόγω κατοικία μου διαμζνουμε μόνιμα, εκτόσ των 
φιλοξενουμζνων, …………. άτομα. Η εν λόγω κατοικία δεν ζχει χαρακτθριςτεί ωσ κτίριο 
μθ κατοικιςιμο από τθν αρμόδια υπθρεςία.  
 
 


