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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

 

Ειδικότερα: 

 Η απαλλαγή αφορά την κύρια κατοικία 

 Η απαλλαγή ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ΔΕΗ και δεν έχει 

αναδρομική ισχύ. 

 Η απαλλαγή ισχύει μέχρι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γίνεται η αίτηση. 

 Όσον αφορά τη συνέχιση της απαλλαγής, η ανανέωση των δικαιολογητικών 

γίνεται στο τέλος κάθε έτους. Όσοι δικαιούχοι δεν προσκομίζουν νέα 

δικαιολογητικά κατά την περίοδο της ανανέωσης (η οποία κάθε φορά θα 

ορίζεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) θα διαγράφονται αυτόματα. 

 

 

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε έξι (6) κατηγορίες: 

 Οικονομικά αδύναμοι 

 Άνεργοι 

 Α.μεΑ 

 Τρίτεκνοι 

 Πολύτεκνες οικογένειες 

 Μονογονεϊκές οικογένειες 

 

 

Κριτήρια ένταξης κοινά για όλες τις κατηγορίες Απαλλαγής Δημοτικών Τελών: 

 

1. Το πλαφόν ιδιοκτησίας ορίζεται ως μέχρι δύο ακίνητα, εκ των οποίων το 

ένα να αποτελεί την κύρια κατοικία και από το δεύτερο να μην προκύπτει 

εισόδημα (λόγω ενοικίου). 

2. Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου. 

3. Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρούμενης της δόσης του στεγαστικού 

δανείου εφόσον πρόκειται για 1
η
 κατοικία και αποπληρώνεται κανονικά. 

4. Οι τόκοι καταθέσεων όπου αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 100 ευρώ. 

5. Για την κατηγορία των Α.με.Α. (εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση από 

το ΚΕ.Π.Α.) στο φορολογούμενο εισόδημα δεν συνυπολογίζεται τυχόν 

εισόδημα από  προνοιακό επίδομα αναπηρίας. 

 

 

Ειδικά κριτήρια ένταξης ανά κατηγορία για την Απαλλαγή Δημοτικών Τελών: 

 

 

1) Οικονομικά Αδύναμοι: 

 Άτομα με ετήσιο εισόδημα 8.000 € 

 Διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 10.000 €. Στο ποσό αυτό 

προστίθενται 2.000 € για κάθε μέλος της οικογένειας που στερείται 

εισοδήματος 

 

2) Μονογονεϊκές Οικογένειες: 

 Άτομα με ετήσιο εισόδημα 9.000 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται 

2.000 € για κάθε μέλος της οικογένειας που στερείται εισοδήματος 
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 Ως μονογονεϊκές, θεωρούνται οι οικογένειες στις οποίες 

απουσιάζει ο ένας γονέας είτε λόγω διαζυγίου, είτε λόγω χηρείας, 

είτε λόγω απόκτησης τέκνων εκτός γάμου. Ο αιτών πρέπει να έχει 

τη γονική μέριμνα των τέκνων. 

 

3) Μακροχρόνια Άνεργοι: 

 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 15.000 €. 

 

4) Α.μεΑ.: 

 Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 16.000 €. 

 Για την κατηγορία των Α.με.Α. (εφόσον προσκομίσουν 

γνωμάτευση από το ΚΕ.Π.Α.) στο φορολογούμενο εισόδημα δεν 

συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από επίδομα/σύνταξη 

αναπηρίας 

 

5) Τρίτεκνοι: 

 Το πρώτο τέκνο να μην έχει συμπληρώσει το 23
ο
 έτος. 

 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 21.000 €. 

 

 

6) Πολύτεκνες Οικογένειες: 

 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 23.000 € (για 

τέσσερα τέκνα). Στο ποσό αυτό προστίθενται 2.000 € για κάθε 

επιπλέον μέλος της οικογένειας που στερείται εισοδήματος. 

 Το τελευταίο τέκνο να μην έχει συμπληρώσει το 23
ο
 έτος. 

 

 

Το Τμήμα Εσόδων, σε συνέχεια από την σχετική έγκριση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, 

χρειάζεται για να προβεί στην έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από τα Δημοτικά Τέλη 

& Δημοτικό Φόρο  τα εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Το Συμβόλαιο ή Τίτλους Ιδιοκτησίας ή Γονική Παροχή του ακινήτου. Σε 

περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ενοικιαστής θα πρέπει να 

προσκομίσει μαζί με τα ανωτέρω και το συμβόλαιο ενοικίασης. 

2. Ένα φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ (ή άλλου πάροχου ενέργειας) κι 

από τις δύο όψεις. 

 


