ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Άπορες οικογένειες

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 €

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 €

Πολύτεκνες οικογένειες με
τέσσερα προστατευόμενα τέκνα

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €,
προσαυξημένο κατά 2.000 € ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑ 50%
Τρίτεκνες οικογένειες

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 €

Μονογονεϊκές οικογένειες με
ένα προστατευόμενο μέλος

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 €,
προσαυξημένο κατά 2.000 € ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο.

Μακροχρόνια άνεργοι
(πέραν του 1 έτους)

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 €












ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής.
Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή συγγενικού
προσώπου μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας, άλλως απαιτείται μεταβολή σχετικών στοιχείων στη ΔΕΗ. Σε περίπτωση
που ο αιτούμενος είναι ενοικιαστής και ο λογαριασμός της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του, θα πρέπει να προσκομίσει
ενοικιαστήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία.
Εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΝΦΙΑ ιδίου/ας και του/της συζύγου (Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων) του
τελευταίου έτους από το οποίο να προκύπτει συνολική φορολογητέα αξία μικρότερη ή ίση των 150.000,00 € για
μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000,00€ για κάθε πρόσθετο μέλος.
Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενο από το έντυπο εφορίας Ε9
ιδίου/ας και του/της συζύγου (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη
υποβολής σφραγισμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενείται σε συγγενικό προσώπου
μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει εκκαθαριστικά σημειώματα όλων των
διαμενόντων στην οικία, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν ο αιτών μπορεί να τύχει της ευνοϊκής ρύθμισης.
Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας (όπου θα εμφαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας). Σε
περίπτωση μίσθωσης, υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή ιδιοκτήτη, ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας
δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης,
προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Και επιπλέον δικαιολογητικά ανά κατηγορία:
 Για άπορες οικογένειες: Το τελευταίο απόκομμα είσπραξης του επιδόματος Πρόνοιας ή φωτοτυπία πρώτης σελίδας
βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της Πρόνοιας.
 Για πολύτεκνες οικογένειες: Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)- ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ. Β΄ /2502-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ εν ισχύ.
 Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω: Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή
για οποιοδήποτε λόγο π.χ. κοινωνικές παροχές, φορολογικές κ.α). Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας, είτε Απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, που να αναφέρεται το
ποσοστό αναπηρίας, είτε αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμοδίων οργάνων (Υγειονομικές επιτροπές) που έχουν
εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, στο προσκομιζόμενο
έγγραφο θα πρέπει να αναγράφεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του δικαιούχου, το οποίο θα πρέπει να είναι
ίσο ή ανώτερο του 67% και τη χρονική διάρκεια ισχύος του.
 Για μονογονεϊκές οικογένειες: Οποιοδήποτε διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκής οικογένειας.
 Για μακροχρόνια άνεργους (πέραν του 1 έτους): Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που
είναι ο αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και το χρονικό διάστημα
της ανεργίας που προκύπτει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του έτους. Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση
ανεργίας του πρώτου ή δεύτερης υπόχρεου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.

