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Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν 3463/06, το 

∆ηµοτικό συµβούλιο δύναται να µειώσει τα δηµοτικά τέλη & δηµοτικό 

φόρο, µέχρι 50% ή να απαλλάξει πλήρως από την επιβολή τους, απόρους, 

άτοµα µε αναπηρία καθώς και τους πολύτεκνους συµπεριλαµβανοµένων 

των τριτέκνων, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα, από την 

κείµενη νοµοθεσία. 

  

Για το Ο.Ε. 2015 αποφασίστηκαν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα 

παρακάτω για τις ευπαθείς οµάδες: 

α) απαλλαγή για τους απόρους, µε πιστοποίηση από την αρµόδια 

Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  

β) απαλλαγή για άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, εφόσον 

καταθέσουν στο ∆ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα 

αποδεικνύεται η ιδιότητά τους. 

Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στον ισχύοντα νόµο θα πρέπει να 

καταθέσουν στον ∆ήµο αίτηση µε αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ 

γ) Μείωση για οικογένειες πολυτέκνων ως εξής : 

1) Σε οικογένειες µε τρία παιδιά (ανήλικα - προστατευόµενα µέλη), όπως 

αυτές εξοµοιώνονται µε τους πολύτεκνους, σύµφωνα µε το 

Ν.3454/2006(ΦΕΚ 75/α/7-4-2006), απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν 

οικογενειακό εισόδηµα έως 45.000€. .  

2) Με τέσσερα παιδιά (ανήλικα - προστατευόµενα µέλη) απαλλαγή και 

ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως  55.000€. 

3) Με πέντε παιδιά και άνω, απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό 

εισόδηµα έως 75.000€. 

   

 

 

  



   Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου χρειάζεται  

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ∆ήµου ή αντίστοιχο 

πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενα από 

πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

Πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς µε τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, 

ανεξαρτήτως των προβλεποµένων από την οικεία νοµοθεσία, περί 

πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 

2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣΤΕ).  

   Πολύτεκνοι επίσης είναι σύµφωνα µε τον Ν. 3454/7-4-2006: 

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο µε τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα 

και επιµέλεια των τέκνων του και είναι µόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, 

εφόσον είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους 

ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές Πανεπιστηµιακής και 

Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 

ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

και δεν έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά 

συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% 

και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας. 

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας 

ή είναι ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει 

τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) 

περιπτώσεως. 

γ) Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) 

αποτελούν ίδια 

οικογένεια και απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των 

τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της 

ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

   Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται απόφαση από 

Κ.Ε.Π.Α. (Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Αναπηρίας) του Ι.Κ.Α, στην οποία 

να προσδιορίζεται η αναπηρία, το ποσοστό αναπηρίας του και η χρονική 

διάρκεια(απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) 



Για την απόδειξη της µόνιµης κατοικίας θα προσκοµίζεται το έντυπο Ε1 

της δήλωσης φόρου εισοδήµατος οικ. έτους 2014 και το αντίγραφο του 

λογαριασµού όπου θα εκδίδεται επ’ ονόµατί του. 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει 

µεταβολή της ιδιότητας) θα πρέπει να προσκοµίζονται στην αρχή του κάθε 

έτους επικαιροποιηµένα, 

προκειµένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας µε 

βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή. 

 Η χρέωση του µειωµένου τιµολογίου θα ισχύει µόνο για την παροχή της 

µονίµου κατοικίας και δεν αφορά επαγγελµατικούς χώρους. 

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας χρεώνεται κανονικά και δεν υπάγεται 

στον ισχύοντα νόµο Ν. 3463 /03 παρ.3 του άρθρου 202. 

 

Σε περίπτωση που ανήκετε σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες, 

παρακαλούµε να προσέλθετε µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού (και τις δύο όψεις), στο ∆ήµο 

Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου), όπου θα καταθέσετε τα 

δικαιολογητικά αφού συµπληρώσετε αίτηση στο Πρωτόκολλο (ισόγειο). 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή βοήθεια µπορείτε να επικοινωνήσετε 

µε το Τµήµα Εσόδων (1ος όροφος τηλ. 2132023857-855) 


