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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θ Ε Μ Α: Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι
κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της
3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου §3 του ν. 867/1979 (Α’ 24) όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η
παρούσα απόφαση.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του
Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).
Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων
από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).
Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (Α’ 81) «Περί οργάνων
ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α’ 23) «Περί Δημοσίων Έργων
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4337/2015 και ισχύει.
Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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7.

8.
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10.
11.
12.
13.
14.

Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.
Το π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) περί «Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών».
Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) που αφορά στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», «Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

15. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
και τις διατάξεις της αριθ. Υ173/04.11.2016 (Β’ 3610) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
16. Την υπ’ αριθμ. Υ197/17.11.2016 (Β΄3722) απόφαση του Πρωθυπουργού, όπως τροποποιήθηκε
με την αριθμ. Υ226/28.12.2016 (Β΄4233) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση»
καθώς και την αριθμ. Υ12/14.03.2018 (Β΄978) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αλέξανδρο Χαρίτση».
17. Την’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β’ 746) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και
του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
18. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98) και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου 7.224.000 € σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε., η οποία θα κατανεμηθεί σε χρονικό ορίζοντα
διετίας από την ισχύ της παρούσας και θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 069 του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα λάβει τις αναγκαίες πιστώσεις εντός των ορίων που
έχουν τεθεί από το ισχύον Μ.Π.Δ.Σ.
20. Την αριθμ. οικ.20699/30.03.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ./204) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα
Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Υ.Ο.Δ.Δ.204).
21. Tην αριθμ. οικ.78967/03.11.2017 απόφαση του υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
22. Την αριθμ. οικ.268/29.05.2017 (Β’ 1911) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού».
23. Την αριθμ. οικ.2449/Α325/1.12.2017 (Β’ 1911) κοινή υπουργική απόφαση με την οποία
οριοθετούνται οι περιοχές και καθορίζονται τα πιστωτικά μέτρα για την αποκατάσταση των
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ζημιών των κτιρίων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 3ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές
του Δήμου Σαρωνικού και της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και
Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
24. Την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β’ 3255) κοινή υπουργική απόφαση με
θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
25. Την αριθμ. 990/13.08.2018 (αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9398/22.08.2018) Εισηγητική Έκθεση
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
26. Το αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.62210/ΦΝ456ε (αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9426/22.08.2018) έγγραφο της
Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
27. Την ανάγκη να χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη των δαπανών
στέγασης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης Αυγούστου 2017
και της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές
κατοικιών για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου
(Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής
Πυρόπληκτου Κτιρίου ή έκθεσης αυτοψίας τους ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη των προσωρινών
στεγαστικών τους αναγκών.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας Απόφασης για την
υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και συγκεκριμένα:
α) στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής για τους
πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών,
β) στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής για τους
πληγέντες απο τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
γ) στην Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) για τους πληγέντες απο τις πυρκαγιές της 3ης και της 13ης Αυγούστου 2017
στην Περιφέρεια Αττικής
συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της
παρούσας απόφασης «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ».
Στις περιπτώσεις που δεν έχει παραληφθεί, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το
Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή δεν έχει εκδοθεί, μετά από
αίτηση του ιδιοκτήτη, Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυρόπληκτου Κτιρίου ή
έκθεσης αυτοψίας της κατοικίας ως προσωρινά ακατάλληλης για χρήση, τότε ο ενδιαφερόμενος
έχει προθεσμία έξι (6) μηνών, από την παραλαβή (με αποδεικτικό παραλαβής) των
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προαναφερόμενων, για την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης
δικαιολογητικά, για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.

από

τα

απαιτούμενα

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
1. Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα
κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα
φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, σε κατοικία εντός της ίδιας Περιφερειακής
Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίριο, εφόσον δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα
κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία τους, που
να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.
2. Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης, που θα χορηγείται στους δικαιούχους, ορίζεται στο ποσό
των € 300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για οικογένειες δύο (2) ατόμων, € 400
για οικογένειες τριών (3) ατόμων, € 450 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500 για
οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.
Επισημαίνεται ότι η επιδότηση ενοικίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (σε περίπτωση που
διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσκομίζουν οι
ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία.
3. Στις περιπτώσεις που το Μισθωτήριο Συμβόλαιο της πληγείσας κατοικίας δεν υπήρχε ή δεν
είναι σε ισχύ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών ενοικίαζε την εν λόγω
κατοικία και κατοικούσε σ’ αυτήν μέχρι και την ημέρα του συμβάντος ή Αποδείξεις Είσπραξης
Ενοικίου για την εν λόγω κατοικία τουλάχιστον για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν το
συμβάν.
4.

Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της
οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα (1)
μέλος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

5.

Δεν χορηγείται επιδότηση συγκατοίκησης στην περίπτωση που ο αιτών, με την οικογένειά του,
φιλοξενείται μετά την πυρκαγιά σε κατοικία στην οποία αυτός ή μέλος της οικογένειάς του έχει
πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα.

6.

Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως
μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης.

7.

Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγείται μετά το τέλος του τριμήνου. Ως
ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας ή η
ημερομηνία της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή η ημερομηνία που θα
αναγράφεται ως έναρξη διαμονής στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή
ενοικιαζόμενα δωμάτια.

8.

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, όπου ο αιτών διέμενε στην πληγείσα κατοικία ενώ οι
υπόλοιποι ιδιοκτήτες δεν διέμεναν σε αυτή, και αδυνατεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
τους, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα
δηλώνει ότι είναι ο μόνος ένοικος της πληγείσας κατοικίας και αδυνατεί να προσκομίσει από
τους συνιδιοκτήτες του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν.
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9.

Απαιτούνται από τον αιτούντα και από αυτούς που συνοικούν μαζί του, προκειμένου να
συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων για τα οποία χορηγείται επιδότηση, τα παρακάτω
φορολογικά στοιχεία, κατά περίπτωση:
α) Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πράξη προσδιορισμού
φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις
ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων
που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής
δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.
β) Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πράξη προσδιορισμού
φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις
ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων
που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής
δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.
Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν
έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

10. Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες,
χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό
διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για
έξι (6) μήνες.
11. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέμεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας
σε αυτή άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παραχώρηση, σε αυτούς χορηγείται
επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης έως και δύο (2) χρόνια. Εάν διέμεναν στην πληγείσα
κατοικία ως φιλοξενούμενοι (χωρίς να κατοικεί σ’ αυτή ο ιδιοκτήτης) σε αυτούς χορηγείται
επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για έξι (6) μήνες. Για την απόδειξη των προαναφερόμενων
απαιτείται η προσκόμιση του Ε2 φορολογικού έτους 2017 του ιδιοκτήτη ή, αν δεν έχει
υποβληθεί, του Ε2 φορολογικού έτους 2016 με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα
δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση για το έτος
2017.
12. Μετά την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών για επισκευή της μόνιμης κατοικίας του
δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης) ή μετά την εφάπαξ λήψη της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, παύει
η καταβολή της εν λόγω επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, έστω και αν δεν έχει παρέλθει το
χρονικό διάστημα των δύο (2) χρόνων.
13. Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια, εντός των καθορισμένων προθεσμιών,
προκειμένου να του χορηγηθεί Σ.Σ. ή εάν δε δικαιούται Σ.Σ. η εν λόγω επιδότηση
ενοικίου/συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.
14. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την
εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.
15. Δεν δικαιούνται την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης όσοι διαμένουν σε λυόμενους
οικίσκους, τύπου container, που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή τους,
εκτός εάν τους παραδώσουν.
16. Δεν απαιτείται από μέρους του δικαιούχου η προσκόμιση στοιχείων, τα οποία έχουν ήδη
διατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως συνημμένα
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της αίτησης του δικαιούχου γα τη διαδικασία χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη
μορφή επιδόματος του άρθρου 1 της από 26ης Ιουλίου 2018 ΠΝΠ (Α΄ 138).
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν την αίτηση που θα υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι στην Αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η επιδότηση
ενοικίου/συγκατοίκησης, είναι τα παρακάτω:
Δ1. Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη:
1. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου:
I.

Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο
Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυροπλήκτου
Κτρίου ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτιρίου, το οποίο έχει συνταχθεί από
Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.

II.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης).

III. α)Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πράξη προσδιορισμού
φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις
ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων
που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής
δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.
β)Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πράξη προσδιορισμού
φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις
ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων
που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής
δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.
Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν
έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.
IV.

Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα
δηλώνεται ότι:
 η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως
ιδιοκτήτης και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα
κατοικία είναι …………... άτομα. ………………………………………….………. (Ονοματεπώνυμο
συνοικούντος) ……………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)
………………………………………….………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)


δεν διαθέτω στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίριο και σε
απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή
δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.

 δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και
τον έχω παραδώσει στις …………………………….
 Η κατοικία που ενοικιάζω μετά την ……/……/…….. δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη
κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία.
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V.

 Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το
αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για
επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα
δηλώνεται ο λογαριασμός τραπέζης με τον αριθμό IBAN όπου θα πιστωθεί η επιδότηση
ενοικίου και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.

2. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης:
I.

Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο
Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυροπλήκτου
Κτιρίου ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτιρίου, το οποίο έχει συνταχθεί από
Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.

II.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης).

III.

α)Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πράξη προσδιορισμού
φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις
ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων
που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής
δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.
β)Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πράξη προσδιορισμού
φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις
ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων
που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής
δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.
Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν
έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

IV.

Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα
δηλώνεται ότι:


η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως
ιδιοκτήτης και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα
κατοικία είναι …………... άτομα ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο
συνοικούντος)
……………………………………………….
(Ονοματεπώνυμο
συνοικούντος)
………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)



για την προσωρινή διαμονή μου από .…./……/…... (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας)
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



δεν διαθέτω στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίριο και σε
απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή
δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.
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V.



δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και
τον έχω παραδώσει στις …………………………….



Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το
αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για
επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην
οποία θα δηλώνεται ότι:

VI.



Φιλοξενώ,
για
την
προσωρινή
διαμονή
του,
τον
(ονοματεπώνυμο)
………………………………….……………… του (πατρώνυμο) ……………………………. με Α.Δ.Τ.:
…………………….…..……… τηλ……………………………..… και τα άτομα που συνοικούν μόνιμα
μαζί του, σύνολο ……………… άτομα, από ……/……/…… (ημερομηνία έναρξης της
φιλοξενίας) 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 κατοικία μου δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την
αρμόδια υπηρεσία.



Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν
το αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για
επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα
δηλώνεται ο λογαριασμός τραπέζης με τον αριθμό IBAN όπου θα πιστωθεί η επιδότηση
συγκατοίκησης και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.

Δ2. Για τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη:
1.

Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου:
I. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου
Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυροπλήκτου Κτιρίου ή πόρισμα
χαρακτηρισμού του εν λόγω κτιρίου που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων
Υπηρεσιών και από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.
II.

III.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης).
α)Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πράξη
προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για
περιπτώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και
των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή
φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.
α)Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πράξη
προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για
περιπτώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο
και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην
υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του
ακινήτου.
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Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι
δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.
IV.

Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πληγείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο
αιτών και οι συνοικούντες με αυτόν μέχρι την ημέρα του συμβάντος ή/και απόδειξη
ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (εφόσον υπάρχει). Το εν λόγω μισθωτήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

V.

Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία
θα δηλώνεται ότι:


η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως
ενοικιαστής και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα
κατοικία είναι …………... άτομα. ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο
συνοικούντος)
……………………………………………….
(Ονοματεπώνυμο
συνοικούντος)
………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)



δεν διαθέτω στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίριο και σε
απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή
δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.



δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και
τον έχω παραδώσει στις …………………………...



Η κατοικία που ενοικιάζω μετά την ……/……/…….. δεν έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο μη
κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία.



Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το
αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για
επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
VI. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα
δηλώνεται ο λογαριασμός τραπέζης με τον αριθμό IBAN όπου θα πιστωθεί η επιδότηση
ενοικίου και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.
2. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης:
I. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο
Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυροπλήκτου
Κτιρίου ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτιρίου, το οποίο έχει συνταχθεί από
Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.
II. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης).
III. α)Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πράξη προσδιορισμού
φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις
ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων
που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής
δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.
α)Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πράξη προσδιορισμού
φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις
ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων
που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής
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δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.
Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν
έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.
IV. Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πληγείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο
αιτών και οι συνοικούντες με αυτόν μέχρι την ημέρα του συμβάντος ή/και απόδειξη
ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (εφόσον υπάρχει).Το εν λόγω μισθωτήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.
V. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα
δηλώνεται ότι:


η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως
ενοικιαστής και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα
κατοικία είναι …………... άτομα. ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο
συνοικούντος)
……………………………………………….
(Ονοματεπώνυμο
συνοικούντος)
………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)



για την προσωρινή διαμονή μου από ……/…./……. (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας)
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.



δεν διαθέτω στην ίδια Περιφερεακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίριο και σε
απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία άλλη κενή ή
δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.



δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και
τον έχω παραδώσει στις …………………………….



Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το
αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για
επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

VI. 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 του, σύνολο ………………
άτομα, από ……/…./……. (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) 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 κατοικία μου δεν έχει
χαρακτηριστεί ως κτίριο μη κατοικήσιμο από την αρμόδια υπηρεσία.



Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το
αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για
επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

VII. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα
δηλώνεται ο λογαριασμός τραπέζης με τον αριθμό IBAN όπου θα πιστωθεί η επιδότηση
συγκατοίκησης και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.
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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 δωμάτια) 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 ……/……./….. (ημερομηνία έναρξης φιλοξενίας ….’
τριμήνου) έως και ……/……../…... (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.



Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το
αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για
επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

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 ……/……../…… (ημερομηνία έναρξης φιλοξενίας ……’
τριμήνου ) έως και …../……./…… (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.
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Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν
το αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για
επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι Υπουργοί
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Υπουργείο Οικονομικών
α)Γρ. Υπουργού (τηλ. γραμματείας: 210 33 32 612, e-mail: minister@minfin.gr )
β)Γεν. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής (τηλ. γραμματείας: 210 33 32 792, e-mail: mcdf@mnec.gr )
Τμήμα Ειδικών Χρηματοδοτήσεων
γ)Γ.Λ.Κ.
i. Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων (τέως Δ/νση 25η)
(τηλ. γραμματείας: 210 33 38 982, e-mail: d25@glk.gr )
ii. Δ/νση Προϋπολογισμού-Τμήμα ε(τέως Δ/νση 20η)
(τηλ. γραμματείας: 210 33 38 457, e-mail: dpgk@glk.gr )
δ)Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(τηλ. γραμματείας: 210 33 75 540, 210 33 75 767, e-mail: kemke@minfin.gr )
2.Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
α)Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού (τηλ. γραμματείας:210 33 32 902, e-mail: alternate.minister@mnec.gr )
3.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α) Γρ. Υπουργού (τηλ. γραμματείας: 210 65 08 930, e-mail: gram-ypourgou@yme.gov.gr )
β) Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών (τηλ.: 213 15 23 616, e-mail: secretary.ggy@ggde.gr
γ)Γρ. Γεν. Δ/ντριας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(τηλ.: 210 8704705, e-mail: gdaefk@ggde.gr )
δ)Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Προϋπ/σμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών Κρατικών Ενισχύσεων
(υπόψη κ. Σακελλαρίου n.sakellariou@yme.gov.gr )
ε) Γρ. Τύπου (e-mail: press@yme.gov.gr )
στ)Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής
ζ) Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής
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η) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης e-mail: d11.a@ggde.gr
4.Περιφέρεια Αττικής
α) Γρ. Περιφερειάρχη (τηλ. 210-6914145, e-mail: gperatt@patt.gov.gr )
β) Δ/νση Τεχνικών Έργων (τηλ. 213-2065329, 335, e-mail: dtyna@patt.gov.gr )
γ) Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (τηλ. 213-2063659, e-mail: grppna@patt.gov.gr )
5.Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
α) Γρ. Αντιπερειφερειάρχη (τηλ. 213-2005124, 22, e-mail: ant.anatolikis@patt.gov.gr )
β) Δ/νση Τεχνικών Έργων (τηλ. 213-2005330, e-mail: dtechnikon.anat@patt.gov.gr )
γ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Ανατ. Αττικής (τηλ. 213-2005121, e-mail: tpolitikis.anat@patt.gov.gr )
6.Δήμος Μαραθώνα
α)Γρ. Δημάρχου
(Τηλ.22943-20526, e-mail info@marathon.gr , mayor@info@marathon.gr)
β)Δ/νση Τεχνικών Έργων
Τηλ. 22943-20579, e-mail: mtsagl@teemail.gr
7.Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου
α)Γρ. Δημάρχου
(Τηλ. 2294321001, e-mail : grafeio-dimarxou@0164.syzefxis.gov.gr)
8.Δήμος Ωρωπού
α)Γρ. Δημάρχου
(Τηλ. 22953 20303, e-mail: oropos.dimos@gmail.com)
9.Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
α)Γρ. Αντιπεριφερειάρχη (τηλ. γραμματείας:213-2047001, e-mail:ant.dytikis@patt.gov.gr)
β)Tμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Δυτικής Αττικής
(τηλ. γραμματείας: 213-2047023, e-mail:ppda@patt.gov.gr)
10.ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
α)Γρ. Δημάρχου (τηλ. γραμματείας: 22960-81841, e-mail:dmegara@otenet.gr)
β)Τεχνική Υπηρεσία (τηλ. γραμματείας: 22960 - 82732, e-mail:tydmmegaron@gmail.com)
11.Περιφέρεια Πελοποννήσου
α) Γρ. Περιφερειάρχη (τηλ. γραμματείας: 2713 60 11 91-2, e-mail: ppel@ppel.gov.gr)
β) Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (τηλ.2713-601180, e-mail:politikiprostasia@yahoo.gr)
12.Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
α) Γρ. Αντιπερειφερειάρχη (τηλ. 2741360601, e-mail: grafeioantiperi@pekorinthias.gr)
13.Δήμος Λουτρακίου-Αγ.Θεοδώρων
α) Γρ. Δημάρχου (Τηλ. 27440 69000, e-mail: info@loutraki.gr)
14.Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών
α)Γρ. Αντιπερειφερειάρχη (τηλ. 2132100531, e-mail: ant.bta@patt.gov.gr)
15.ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
α)Γρ. Δημάρχου (τηλ. γραμματείας: 2132050002, e-mail: info@penteli.gov.gr
16. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χ.Α.
2. Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού & Μελετών (Α) (3)
3. Τμήμα Προγραμματισμού Αποκατάστασης & Εκπαίδευσης (Β)
4. Τμήμα Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης & Εξοπλισμού (Γ)
5. Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (Δ)
6. Φ.Δ/ντή/Α
7. Δούσκαρη Ειρήνη
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