
Ακολουθεί ζηην πίζω ζελίδα Υ.Δ. ηου ν. 1599/1986 

 
 
 
 

 

ΑΙΣΗΗ 

 
τοιχεία αιτοφντοσ/αιτοφςασ  
…………………………………………………………………… 
(ιδιοκτήτησ/ενοικιαςτήσ/με δωρεάν παραχώρηςη) 

 
 
 
 
 
 
Παρακαλώ όπωσ μου χορηγήςετε το επίδομα βάςει του 
άρθρου 4 του ν. 4501/2017 για την κατοικία που 
βρίςκεται ςτο ………………………… (ιςόγειο/όροφο/υπόγειο) 
του κτιρίου επί τησ οδοφ (ι κζςθ) 
……………………………………………………..………….…………………… 
ςτην Σ.Κ. /Δ.Κ. …………………………………………………... τησ Δ.Ε. 
……………………………... τησ Π.Ε. Δυτικήσ Αττικήσ, λόγω τησ 
πλημμφρασ τησ 15ησ Νοεμβρίου 2017 
Σο κτίριο ζχει ελεγχθεί από Μηχανικοφσ τησ Δ.Α.Ε.Φ.Κ-
Κ.Ε. και ο αριθμόσ του απογραφικοφ είναι ………………… 
 

 
Επώνυμο:……………………………………..….…. 
Όνομα : ……………………………………….……... 
Πατρώνυμο : …………………………………….... 
Δ/νςη πληγείςασ κατοικίασ : 
……………………..……………………………………… 
…………………………….. (οδόσ &αρικμόσ ι κζςθ) 
Σαχ. Δ/νςη επικοινωνίασ : ……………….…… 
……………………………………………………………... 
τοιχεία ταυτοπροςωπίασ:  
Αρ. ………………………………………………… 
(Δελτίο ταυτότθτασ/ προςωρινι βεβαίωςθ αρμόδιασ 
Αρχισ/ διαβατιριο / άδεια οδιγθςθσ/ατομικό 
βιβλιάριο υγείασ/φωτοαντίγραφο διαβατθρίου) 

Α.Φ.Μ. …………………………………….…………… 
Σηλ. κινητό:……..…………………………….........  

Σηλ. ςταθερό……………………………………..….  

 
 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη επιδόματοσ για 
πληγείςα κατοικία»  

 

 

 

υνημμζνα 
 

 

1.   Φωτ/φο Αςτυν. Ταυτ. / προςωρινι 

βεβαίωςθ/διαβατιριο & Άδεια 

παραμονισ 

 

2. Φωτογραφίεσ τθσ πλθγείςασ κατοικίασ 

3. Φωτοαντίγραφα πρόςφατου λογαριαςμοφ  
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φδρευςθσ, τθλεφϊνου 

4. Φωτ/φο λογαριαςμοφ Τράπεηασ (ι βεβαίωςθ Τράπεηασ) 

5. Αντίγραφο Ε1 φορολογικοφ ζτουσ 2016 

6. Αντίγραφο Ε2 φορολογικοφ ζτουσ 2016 

7. Πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ι 
εκτφπωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ 2018 (για  

περιπτϊςεισ ακινιτων που αποκτικθκαν το 2017) 
8. ………………………………………………………………………. 

ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ 
ΧΟΡΗΓΗΗ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ  
ΠΛΗΓΕΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

ΠΡΟ 

Τπουργείο Τποδομών και Μεταφορών  
Γενική Γραμματεία Τποδομών 

Διεφθυνςη Αποκατάςταςησ Επιπτώςεων Φυςικών 
Καταςτροφών Κεντρικήσ Ελλάδοσ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) 
 
Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατςώνη 
Αθήνα – Σ.Κ. 11471 

Αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ ……………………………. 

………./………/……….. 
(Ημερομθνία κατάκεςθσ) 

 
 

Ο /Η   ΑΙΣΩΝ/ΑΙΣΟΤΑ 

Αρ. Δελτίου: ………………………….. 
(αναγράφεται ο αρικμόσ του απογραφικοφ δελτίου 

αυτοψίασ ο οποίοσ δόκθκε κατά τθν αυτοψία) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 
ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 Δηακέλσ, σο ηδηνθηήηεο /ελνηθηαζηήο/κε δσξεάλ παξαρώξεζε (διαγράθεηαι ό,ηι δεν ιζτύει) ζηελ θαηνηθία πνπ 
βξίζθεηαη ζην ………………………….. (ιζόγειο/όροθο/σπόγειο) ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ (ή ζέζε) …………….. 
………………………………………............ αξ. ……….. ζηελ Σνπηθή /Δεκνηηθή Κνηλόηεηα …………….……… 
ηνπ Δήκνπ ……………………..…… ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Δπηηθήο Αηηηθήο θαη έρεη πιεγεί από ηηο 
πιεκκύξεο ηεο 15

εο
 Ννεκβξίνπ 2017 ην/ν ………………………………(ιζόγειο/σπόγειο/όροθος) 

Σα αλσηέξσ πξνθύπηνπλ θαη από ηε θνξνινγηθή δήισζε (Ε1) 

 Μαδί κνπ ζηελ πιεγείζα θαηνηθία δηακέλεη θαη ν/ε …………………………………………………………………. 
(Ονομαηεπώνσμο ζσνοικούνηος) ………………………………………………………….(Α.Φ.Μ.) ν/ε νπνίνο/-α έρεη 
εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ αθηλήηνπ (επικαρπωηής, ζσνιδιοκηήηης κ.λπ.)  

 πλαηλώ / δελ ζπλαηλώ (διαγράθεηαι όηι δεν δηλώνεηαι) λα δνζνύλ από ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Δεκνζίσλ 
Εζόδσλ ζηε Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., νπνηαδήπνηε ζηνηρεία απαηηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα κνπ ρνξεγεζεί ην επίδνκα 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4501/2017 (Α΄178). 

 Ο ινγαξηαζκόο ζηνλ νπνίν επηζπκώ λα θαηαηεζεί ην επίδνκα είλαη ν ινγαξηαζκόο πνπ ηεξώ ζηελ 
.............................................(Τράπεζα) κε IBAN................................................................................................,  
θσηνηππία ηνπ νπνίνπ ζαο πξνζθνκίδσ κε ηελ αίηεζή κνπ. 

Ο Α.Φ.Μ. κνπ είλαη: ....................................................................................................................................  

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δει. 

 
 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 
κέρξη 10 εηώλ. 


