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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού, Φόρου 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες» 

 

 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

 

1. Το άρθρο 1 & 2 του Ν.1910/1944 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από το άρθρο 6 

του Ν.3454/06 περί «ενίσχυσης της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 

2. Το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Ν.3463/06 περί «Επιχορηγήσεων και βοηθημάτων». 

3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 περί «Αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής». 

4. Την ΑΔΣ 272/2011 περί «Καθορισμού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων». 

5. Την απόφαση 3/2015 της Δημοτικής Ενότητας Ροδοπόλεως του Δήμου μας, με θέμα 

την γνωμοδότηση σχετικά με την μείωση ή απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας & 

Φωτισμού  και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. 

6. Την απόφαση 9/2015 της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δήμου μας, με θέμα την 

γνωμοδότηση σχετικά με την μείωση ή απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού  

και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. 

7. Την απόφαση 11/2015 της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου του Δήμου μας, με θέμα 

την γνωμοδότηση σχετικά με την μείωση ή απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας & 

Φωτισμού  και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. 

8. Την απόφαση 13/2015 της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου μας, με θέμα την 

γνωμοδότηση σχετικά με την μείωση ή απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού  

και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. 

9. Την απόφαση 11/2015 της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου του Δήμου μας, με θέμα την 

γνωμοδότηση σχετικά με την μείωση ή απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού  

και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. 
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10. Την απόφαση 7/2015 της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου μας, με θέμα την 

γνωμοδότηση σχετικά με την μείωση ή απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού  

και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. 

11. Την απόφαση 9/2015 της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου του Δήμου μας, με θέμα 

την γνωμοδότηση σχετικά με την μείωση ή απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας & 

Φωτισμού  και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. 

12. Την ΑΔΣ 267/2014 περί «Καθορισμού ενιαίου ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & 

Φωτισμού. 

13. Το άρθρο 13 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 

άλλες διατάξεις» 

14. Tις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 σύμφωνα με τις οποίες τα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που 

επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και 

φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες 

δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 

15. Την με αρ. πρωτ. 26954/2015 ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκε ο Π/Υ έτους 

2016 και προκειμένου για την επιβολή των τελών υποχρεωτικά λαμβάνονται υπόψη:  

• η εκτέλεση του Π/Υ έτους 2014 

• η εκτέλεση του Π/Υ έτους 2015 

• η εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την περίοδο 01/01/2015 μέχρι τον μήνα 

κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2016 

• η εκτέλεση του Π/Υ 2014 για την περίοδο 01/01/2014 μέχρι τον μήνα 

κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2015 

Σύμφωνα με τα διαμορφωθέντα Π/Υ έτους 2014, τα έσοδα για την υπηρεσία καθαριότητας 

ανέρχονται στο ποσό των 5.859.883,10€  ενώ οι συνολικές δαπάνες έτους 2014 ανέρχονται στο 

ποσό των 5.704.694,93€.   

Για το έτος 2015 τα έσοδα για την υπηρεσία καθαριότητας ανέρχονται στο ποσό των 

5.842.238,75€ με πολύ μικρή απόκλιση από την επίτευξη έτους 2014, ενώ μειώθηκαν κατά 4% 

οι συνολικές δαπάνες έτους 2015  οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 5.487.443,20€.   

Για το έτος 2016, στον προϋπολογισμό του Δήμου έχουν εγγραφεί για την ανταποδοτική 

υπηρεσία καθαριότητας (κωδ. 20) έσοδα ποσού 7.785.484,51€, στα οποία συμπεριλαμβάνεται 

η ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ» και έξοδα ποσού 7.786.368,48€ , στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες 81 και 85, «Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών» και 

«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων», αντίστοιχα.  

Από την επίτευξη έτους 2015 η διαφορά που προκύπτει από τα Έσοδα-Έξοδα είναι θετική και 

ανέρχεται σε 354.795,55€. 
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Τι ισχύει σήμερα στο Δήμο μας αναφορικά με το μειωμένο τιμολόγιο  

 

Το μειωμένο τιμολόγιο για τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού καθώς και το Φόρο 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων παραμένει ως είχε στην κάθε Δημοτική Ενότητα προ Καλλικράτη. 

Πιο αναλυτικά: 

Τέλη Καθαριότητας & 

Φωτισμού 

Φόρος 

Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων Δημοτική Ενότητα 

Ποσοστό 

μείωσης 

Απόφαση Ποσοστό 

μείωσης 

Απόφαση 

Δικαιούχοι 

Άγιος Στέφανος -30% 146/2009 -30% 146/2009 
ΑΜΕΑ 67% και άνω, 

Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι 

Άνοιξη -30% 42/2010 -30% 42/2010 
ΑΜΕΑ 67% και άνω, 

Πολύτεκνοι 

-50% 62/2008 -50% 62/2008 
ΑΜΕΑ 67% και άνω, 

Άποροι, Τρίτεκνοι 
Δροσιά 

-70% 42/2004 -70% 42/2004 Πολύτεκνοι 

Διόνυσος Δεν υπάρχει  Δεν υπάρχει   

Κρυονέρι Δεν υπάρχει  Δεν υπάρχει   

Ροδόπολη Δεν υπάρχει  Δεν υπάρχει   

Σταμάτα Δεν υπάρχει  Δεν υπάρχει   

 

Επίσης σύμφωνα με τα τηρούμενα από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου στοιχεία έτους 2015, σε 

σύνολο 28.972 παροχών ρεύματος, οι καταγεγραμμένοι ωφελούμενοι μειωμένου τιμολογίου 

ανέρχονται σε 166 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, 130 στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς, 

90 και στη Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης.  

 

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι από τη μια μεριά στους επτά (7) συνενωμένους 

Δήμους και Κοινότητες του Δήμου Διονύσου βάσει των διατάξεων του Ν. 3852/2010 

υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ισχυόντων ή μη μειωμένων τιμολογίων και 

από την άλλη η επίτευξη σημαντικής θετικής διαφοράς Εσόδων-Εξόδων έτους 2015, μας 

επιτρέπει να  

 

προτείνουμε: 

 Την τροποποίηση και ενοποίηση των κατηγοριών Μειωμένου Τιμολογίου που ισχύουν σε κάθε 

Δημοτική Ενότητα μέχρι σήμερα για Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού & Φόρου 
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Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 202 

του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Νόμου 4368/2016 

και ισχύει,  όπου ορίζεται ότι, «… με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με 

την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών 

φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους 

πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, 

όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του Ν.4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί 

ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση 

μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή 

απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του 

πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, 

σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που 

απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά 

στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, 

ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, 

εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και 

μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.» 

 

Προτεινόμενες Κατηγορίες Μειωμένου Τιμολογίου Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού, 

Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 

Α) ΑΠΟΡΟΙ 

Πλήρης απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητος & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 

Άποροι νοούνται, σύμφωνα με την ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ 1747Β/2006), όσοι το 

οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 

20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. 

Πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας απόρου: 

Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας απόρου γίνεται από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων 

δικαιολογητικών. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία εκδίδει πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας, το οποίο 

προσκομίζεται στο τμήμα Εσόδων για τις περαιτέρω ενέργειες.  

 Κριτήρια: 

1) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για μειωμένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού, 

και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου να είναι η μόνιμη κατοικία του αιτούντος είτε 

είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής. 
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2) Η παροχή ρεύματος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για 

μειωμένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου να 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την μόνιμη κατοικία του αιτούντος. 

3) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από μία παροχές, την έκπτωση λαμβάνει η 

παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του ωφελούμενου. 

4) Να έχει γίνει Δήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24 του 

Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήμερος ο φάκελος με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 Δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία ζητά την ένταξή του στο μειωμένο τιμολόγιο 

λόγω οικονομικής αδυναμίας απόρου. 

2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας. 

3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η μόνιμη κατοικία.  

4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. 

5) Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. 

6) Σε περίπτωση ενοικιαστή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας εκτυπωμένο από το TAXIS 

ή θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε χρόνο, 

προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούμενος εξακολουθεί να δικαιούται το μειωμένο 

τιμολόγιο. 

 

Β) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 

Μείωση Τελών Καθαριότητος & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων κατά 40 % 

 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι μακροχρόνια άνεργοι (δηλαδή όσοι έχουν 

συμπληρώσει αδιαλείπτως πάνω από 12 μήνες εγγραφής στον ΟΑΕΔ) και το οικογενειακό 

τους εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 6.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη 

σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο. 

Κριτήρια: 

1) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για μειωμένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού, 

και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου να είναι η μόνιμη κατοικία του αιτούντος είτε 

είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής. 

2) Η παροχή ρεύματος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για 

μειωμένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου να 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την μόνιμη κατοικία του αιτούντος. 

3) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από μία παροχές, την έκπτωση λαμβάνει η 

παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του ωφελούμενου. 
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4) Να έχει γίνει Δήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24 του 

Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήμερος ο φάκελος με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 

Δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία ζητά την ένταξή του στο μειωμένο τιμολόγιο 

λόγω οικονομικής αδυναμίας απόρου. 

2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας. 

3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η μόνιμη κατοικία.  

4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. 

5) Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος . 

6) Σε περίπτωση ενοικιαστή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας εκτυπωμένο από το TAXIS 

ή θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά. 

7) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε χρόνο, 

προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούμενος εξακολουθεί να δικαιούται το μειωμένο 

τιμολόγιο. 

 

Γ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 

Μείωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων κατά 30% για 

δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000,00€ 

 

 Κριτήρια: 

1) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για μειωμένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού 

και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου να είναι η μόνιμη κατοικία του αιτούντος είτε 

είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής. 

2) Η παροχή ρεύματος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για 

μειωμένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου να 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την μόνιμη κατοικία του αιτούντος. 

3) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από μία παροχές, την έκπτωση λαμβάνει η 

παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του ωφελούμενου. 

4) Να έχει γίνει Δήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24 του 

Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήμερος ο φάκελος με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά.  



Σελίδα 7 από 11 
Δήμος Διονύσου _ Καθορισμός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (Εισήγηση) 

Δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία ζητά την ένταξή του στο μειωμένο τιμολόγιο 

λόγω Αναπηρίας 67% και άνω. 

2) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η μόνιμη κατοικία.  

3) Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος . 

4) Σε περίπτωση ενοικιαστή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας εκτυπωμένο από το TAXIS 

ή θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά. 

5) Απόφαση του ΚΕΠΑ ή αντίστοιχης Υγειονομικής Επιτροπής που διαπιστώνει το 

ποσοστό και τη χρονική διάρκεια της αναπηρίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε χρόνο, 

προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούμενος εξακολουθεί να δικαιούται το μειωμένο 

τιμολόγιο. 

 

Δ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ  

Μείωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων κατά 30% για 

δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 40.000,00€ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 ισχύουν τα εξής: 

« Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι:  

1.οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από 

έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) 

έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές 

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. 

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 

επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής 

κατάστασης. 

2.Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του 

και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία 

τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως 

αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν 

έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και 

αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος 

της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία 

σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 



Σελίδα 8 από 11 
Δήμος Διονύσου _ Καθορισμός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (Εισήγηση) 

3.Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου 

σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, 

εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης 

παραγράφου. 

4.Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισμένα τέκνα αποτελούν ιδίαν 

οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των 

πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης 

παραγράφου του παρόντος άρθρου.» 

  Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 ισχύουν τα εξής: 

«1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του 

κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από 

πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. 

2.Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η 

θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύμφωνα με τις 

ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.» 

Κριτήρια: 

1) Ο ωφελούμενος να έχει την ιδιότητα του πολυτέκνου όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία (άρθρο 1 του Ν.1910/1944 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 

παράγραφοι 1 & 2 του Ν.3454/2006 και ισχύει). 

2) Το οικογενειακό εισόδημα του ωφελουμένου να μην ξεπερνά τα 50.000,00 €. 

3) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για μειωμένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού 

και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου να είναι η μόνιμη κατοικία του αιτούντος είτε 

είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής. 

4) Η παροχή ρεύματος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για 

μειωμένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου  να 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την μόνιμη κατοικία του αιτούντος.  

5) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από μία παροχές, την έκπτωση λαμβάνει η 

παροχή που υδροδοτεί την οικία του ωφελούμενου. 

6) Να έχει γίνει Δήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24 του 

Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήμερος ο φάκελος με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 

Δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία ζητά την ένταξή του στο μειωμένο τιμολόγιο 

λόγω πολυτεκνικής ιδιότητας. 

2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας. 

3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η μόνιμη κατοικία.  

4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. 

5) Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος . 



Σελίδα 9 από 11 
Δήμος Διονύσου _ Καθορισμός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (Εισήγηση) 

6) Σε περίπτωση ενοικιαστή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας εκτυπωμένο από το TAXIS 

ή θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά. 

7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

8) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε χρόνο, 

προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούμενος εξακολουθεί να δικαιούται το μειωμένο 

τιμολόγιο. 

 

Ε) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες) 

Μείωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων κατά 30% για 

δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 30.000,00€ 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006 ισχύουν τα εξής: 

 Τρίτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι: 

 «…οι γονείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και έχουν τη γονική 
µέριµνα και επιµέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους 
ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι 
άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή 
σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής 
ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν 
συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά 
συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής 
κατάστασης.» 

Κριτήρια: 

1) Ο ωφελούμενος να έχει την ιδιότητα του τριτέκνου.  

2) Το οικογενειακό εισόδημα του ωφελουμένου να μην ξεπερνά τα 30.000,00 €. 

3) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για μειωμένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού 

και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου να είναι η μόνιμη κατοικία του αιτούντος είτε 

είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής. 

4) Η παροχή ρεύματος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για 

μειωμένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου να 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την μόνιμη κατοικία του αιτούντος. 

5) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από μία παροχές, την έκπτωση λαμβάνει η 

παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του ωφελούμενου. 



Σελίδα 10 από 11 
Δήμος Διονύσου _ Καθορισμός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (Εισήγηση) 

6) Να έχει γίνει Δήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24 του 

Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήμερος ο φάκελος με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία ζητά την ένταξή του στο μειωμένο τιμολόγιο 

λόγω τριτεκνικής ιδιότητας. 

2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας. 

3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η μόνιμη κατοικία.  

4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. 

5) Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος . 

6) Σε περίπτωση ενοικιαστή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας εκτυπωμένο από το TAXIS 

ή θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά. 

7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε χρόνο, 

προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούμενος εξακολουθεί να δικαιούται το μειωμένο 

τιμολόγιο. 

ΣΤ) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία χρησιμοποιούν χώρους μισθωμένους ή 

ιδιόκτητους για την απόθεση υλικών ή μηχανημάτων που εξυπηρετούν την κατασκευή τεχνικών 

έργων για λογαριασμό του Δήμου Διονύσου 

Χρέωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για τα τετραγωνικά των Στεγασμένων και των μη 

Στεγασμένων Χώρων 1,05€ ετησίως 

Κριτήρια: 

1) Ο ωφελούμενος να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με σύμβαση 

σε ισχύ με το Δήμο Διονύσου για κατασκευή τεχνικών έργων εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου. 

2) Να έχει γίνει Δήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24 του 

Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήμερος ο φάκελος με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά.  

3) Το ακίνητο για το οποίο γίνεται η αίτηση να χρησιμοποιείται για τον παραπάνω 

σκοπό.  

Δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία ζητά την ένταξή του στο συγκεκριμένο 

τιμολόγιο. 

2) Σε περίπτωση ενοικιαστή μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου εκτυπωμένο από το TAXIS ή 

θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. 



Σελίδα 11 από 11 
Δήμος Διονύσου _ Καθορισμός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (Εισήγηση) 

3) Σύμβαση σε ισχύ, για την κατασκευή τεχνικών έργων για λογαριασμό του Δήμου 

Διονύσου.  

4) Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος . 

 

Μετά την ψήφιση του παρόντος καταργείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση μειωμένων 

τιμολογίων που αφορά Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.   

 

Ο 

εκδώσας 

Η 

Προϊσταμένη 

Τμήματος Εσόδων 

Η 

Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
  

Πατσαχάκης Αντώνιος Κανλή Ειρήνη Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 

__ / __ /2016 __ / __ /2016 __ / __ /2016 

   

Εσωτ. Διανομή:   

         Τμήμα Εσόδων   

 


