
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 
για Άπορους - Άτομα με αναπηρία – ΜονογονεΪκές οικογένειες - Άνεργους. 

  
Με την υπ’ αριθμ. 348/2016 απόφασή του, όπως αυτή  τροποποιήθηκε με τις 152/2017 &  113/2022 ΑΔΣ, το 
Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην εκ νέου καταγραφή των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων, που θα 
τύχουν  ευνοϊκής  ρύθμισης ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα Δ.Τ., σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, όπως επίσης και στον καθορισμό των απαραίτητων προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, ως 
κάτωθι: 
Α. Άποροι (ποσοστό μείωσης 100%) 
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: Να είναι κάτοικοι του Δήμου Ιλίου, να είναι εγγεγραμμένοι στα 
προγράμματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 
Δικαιολογητικά: 
- Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο) 
- Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η. 
- Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους. 
- Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης το  συμφωνητικό, όπου θα εμφανίζεται το εμβαδόν της 
κατοικίας . 
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για Έλληνες, τελευταίου εξαμήνου 
για Αλλοδαπούς). 
-Βεβαίωση περί ένταξης στα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου ( χορηγείται από την 
Κοινωνική Υπηρεσία  του Δήμου) 
Β. Άτομα με αναπηρία (ποσοστό μείωσης 50%) 
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: Να είναι κάτοικοι του Δήμου Ιλίου, να έχουν ποσοστό αναπηρίας 
μεγαλύτερο ή ίσο του 67% , με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 
ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας πλην του αιτούντος ( εξαιρούνται τα πάσης φύσεως αφορολόγητα 
επιδόματα αναπηρίας) . 
Δικαιολογητικά: 
- Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο) 
- Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η. 
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για Έλληνες, τελευταίου εξαμήνου 
για Αλλοδαπούς). 
 - Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν από την 
λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθεί να ισχύει, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ανώτερο ή ίσο 
του 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος του.   
- Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενο από το έντυπο Ε9 και 
των δύο συζύγων και των προστατευόμενων μελών εφόσον τα τελευταία διαθέτουν ΑΦΜ (ή υπεύθυνη 
δήλωση περί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε9 ). 
- Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των επιδομάτων αναπηρίας για το ύψος των πάσης φύσεως 
αναπηρικών επιδομάτων που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Εάν τούτο δεν είναι 
εφικτό υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για το ύψος των αυτοτελώς φορολογουμένων ποσών που αφορούν 
στα αναπηρικά επιδόματα.  
- Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης το  συμφωνητικό, όπου θα εμφανίζεται το εμβαδόν της 
κατοικίας . 

 Γ. Μονογονεϊκές οικογένειες (ποσοστό μείωσης 50%) 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: Να είναι κάτοικοι του Δήμου Ιλίου, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
έως 6.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος .  
Δικαιολογητικά: 
 - Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο) 
 - Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η. 
 - Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για Έλληνες, τελευταίου 

εξαμήνου για Αλλοδαπούς). 
      -Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενο από το έντυπο 

Ε9 του αιτούντα και των προστατευόμενων μελών εφόσον τα τελευταία διαθέτουν ΑΦΜ (ή υπεύθυνη 
δήλωση περί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε9 ). 

  - Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης το  συμφωνητικό, όπου θα εμφανίζεται το εμβαδόν 
της κατοικίας . 

 - Οποιοδήποτε διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκής οικογένειας. 
Δ. Μακροχρόνια άνεργοι (ποσοστό μείωσης 50%) 
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: Να είναι κάτοικοι του Δήμου Ιλίου, να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται 
κατά 1.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος της οικογένειας πλην του αιτούντος .  



Δικαιολογητικά: 
- Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο) 
- Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η. 
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για Έλληνες, τελευταίου εξαμήνου 
για Αλλοδαπούς). 
 - Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενο από το έντυπο Ε9  
των δύο συζύγων και των προστατευόμενων μελών εφόσον τα τελευταία διαθέτουν ΑΦΜ (ή υπεύθυνη 
δήλωση περί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε9 ). 
- Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (άνω του ενός έτους), χορηγείται από τον ΟΑΕΔ και τα ΚΕΠ , οποία 
επικαιροποιείται με κάθε ανανέωσή της. 
 - Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης το  συμφωνητικό, όπου θα εμφανίζεται το εμβαδόν της 
κατοικίας . 
- Βεβαίωση οικονομικής αδυναμίας ( χορηγείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) , στις περιπτώσεις 
όσων είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα αλληλεγγύης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τους 
οποίους έχει ήδη εξεταστεί η οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση. 
-Ε.Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι (μόνο ο έχων την ιδιότητα) με ποσοστό μείωσης 50% 
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: Να είναι κάτοικοι του Δήμου Ιλίου, να είναι εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα της Α.Σ.Π.Ε. (κατηγορία πολυτέκνων) και να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3454/2006 (κατηγορία 
τριτέκνων) και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων 
λόγω πολυτεκνικής ιδιότητας – τριτεκνίας), το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε 
προστατευόμενο μέλος της οικογένειας πλην του αιτούντος (έχοντος την ιδιότητα ) γονέα. 
Δικαιολογητικά: 
- Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο) 
- Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η. 
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για ΄Ελληνες και τελευταίου 
εξαμήνου για αλλοδαπούς). 
 - Βεβαίωση πολυτεκνίας ΑΣΠΕ εν ισχύ. 
- Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενο από το έντυπο εφορίας 
Ε9 των δύο συζύγων και των προστατευόμενων μελών εφόσον τα τελευταία διαθέτουν ΑΦΜ, (ή υπεύθυνη 
δήλωση περί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε9).  
- Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των επιδομάτων (πολυτεκνίας – τριτεκνίας) που να αναφέρει 
αναλυτικά τα πάσης φύσεως επιδόματα λόγω πολυτεκνίας – τριτεκνίας τα οποία αναγράφονται στο 
εκκαθαριστικό σημείωμα. Εάν τούτο δεν είναι εφικτό, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για το ύψος των 
αυτοτελών φορολογούμενων ποσών που αφορούν στα επιδόματα πολυτεκνίας – τριτεκνίας. 
- Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας όπου θα φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 Το μέτρο της μείωσης των ανταποδοτικών τελών εφαρμόζεται για μία μόνο κατοικία, ήτοι την κύρια 

κατοικία και μέχρι 100 τ.μ, για όλες τις κατηγορίες εκτός της κατηγορίας των  τριτέκνων-πολυτέκνων που ανέχεται 

έως τα 120 τ.μ   ( υπ’αριθμ. 113 /22 ΑΔΣ ) η οποία θα πρέπει να είναι αυστηρά και περιοριστικά είτε ιδιόκτητη είτε  

δωρεάν παραχωρημένη, είτε παραχωρημένη,  είτε μισθωμένη . 

 Η ύπαρξη μιας και μόνο εξοχικής κατοικίας , τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια και οι βοηθητικοί χώροι οικιών 

(γκαράζ – αποθήκες κ.λ.π.) δεν επηρεάζουν την ένταξη. Η ύπαρξη περισσότερων οικογενειακών περιουσιακών 

στοιχείων πλην των αναφερομένων, αποτελεί λόγω απόρριψης της σχετικής αίτησης. 

 Το μέτρο της μείωσης των ανταποδοτικών τελών δεν ισχύει για καταστήματα. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  ο λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου να εκδίδεται στο όνομα το 

δικαιούχου ή άλλου συγγενικού προσώπου μέχρι β΄ βαθμού , εφόσον τα στοιχεία του τελευταίου προκύπτουν αυστηρά 

περιοριστικά από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος είναι ενοικιαστής 

και ο λογαριασμός της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομά του θα πρέπει να προσκομίσει ενοικιαστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. 

 Όσοι εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας κατηγορίες δικαιούχων η εξέταση της αίτησής τους θα κρίνεται 

από την Υπηρεσία με βάση τις ευνοΪκότερες για τους δικαιούχους προϋποθέσεις.  

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά   θα πρέπει να προσκομίζονται  στο τμήμα Εσόδων επικαιροποιημένα έως την 

30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Δήμου, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος 

έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας και των προϋποθέσεων, βάσει των οποίων υφίσταται η ευνοϊκή ρύθμιση. Σε 

αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος χάνει αυτοδίκαια το πλεονέκτημα της μείωσης ή απαλλαγής που του είχε 

χορηγηθεί. 

 Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα - χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση - στις εξής 

περιπτώσεις μεταβολών των προσωπικών του στοιχείων : 

• Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας (κύριας ή μισθωμένης,  

• Ενηλικίωση τέκνων (αφορά την κατηγορία των τριτέκνων), 

• Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης, 

• Διακοπή μακροχρόνιας ανεργίας (αφορά την κατηγορία των ανέργων)   

Αντιθέτως θα τύχει εφαρμογής η ισχύουσα νομοθεσία, με συνέπεια την    ανάκληση της μείωσης ή απαλλαγής 

ανά περίπτωση και συνεπακόλουθη αναζήτηση αναδρομικών τελών.  

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 213 2030 124 (κα ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΕΛ.) – 213 2030 189 (κος Ξυνός Π.)  


