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Σύµφωνα µε την υπ.αριθµ. 82/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίστηκαν τα 
κριτήρια και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις µειώσεις –απαλλαγές των τελών 
Καθαριότητας και φωτισµού στις παρακάτω κατηγορίες. 
 
Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 60.000 ευρώ, µείωση 50% για 
µεγαλύτερα εισοδήµατα. 
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα µέχρι 25 ετών 
που να σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή 
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη 
∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε 
περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία 
θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο 
δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την µη υποχρέωση 
υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδηµα µέχρι 40.000 ευρώ, µείωση 50% για µεγαλύτερα 
εισοδήµατα. 
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα µέχρι 25 ετών που να 
σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη 
στρατιωτική τους θητεία. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη 
∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε 
περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία 



θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο 
δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την µη υποχρέωση 
υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ, µείωση 50% για µεγαλύτερα 
εισοδήµατα. 
Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάµο ή σε 
κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο µέχρι 25 ετών που να 
σπουδάζει σε αναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη 
στρατιωτική του θητεία. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) για την περίπτωση χηρείας, 
πιστοποιητικό θανάτου συζύγου, 5) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε 
περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία 
θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο 
δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την µη υποχρέωση 
υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
∆. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: 
Πλήρης Απαλλαγή, στην περίπτωση που µοναδικό εισόδηµα είναι επίδοµα ή σύνταξη 
αναπηρίας. 
Ενήλικες µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% µε απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση 
αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της 
κατά περίπτωση αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας, 
5) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση 
µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση 
του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο 
οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού 
εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
 
Ε. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή.  Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συµπληρώσει αδιαλείπτως 
επί 12µηνο εγγραφή στον ΟΑΕ∆ και µε ετήσιο εισόδηµα 5.000 ευρώ, προσαυξανόµενο για 
κάθε προστατευόµενο µέλος κατά 587 ευρώ. 
 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του 
ΟΑΕ∆ και βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι έχει συµπληρώσει 12 µήνες ανεργίας, 5) αντίγραφο 
νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή 



αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του 
αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο 
οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού 
εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
ΣΤ. ΑΠΟΡΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή. Άποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ, 
προσαυξανόµενο κατά 20% για κάθε προστατευόµενο µέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των 
Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αρ. 
139491/2006, ΦΕΚ 1747/τ.Β’/2006, όπως ισχύει). 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη 
∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε 
περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία 
θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο 
δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την µη υποχρέωση 
υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Ζ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 80 τ.µ.: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ, µείωση 50% για 
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 15.000 ευρώ. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη 
∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε 
περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία 
θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο 
δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την µη υποχρέωση 
υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Η. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 81 τ.µ. ΜΕΧΡΙ 140 τ.µ.: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 15.000 ευρώ. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη 
∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε 
περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία 
θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο 
δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την µη υποχρέωση 
υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
Θ. ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: 
Πλήρης απαλλαγή για το πρώτο έτος άσκησης ατοµικού επαγγέλµατος, και εφόσον η έδρα 
της επαγγελµατικής δραστηριότητας εξακολουθεί να είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου θα 
παραταθεί για ένα (1) συν ένα (1) έτος. 



∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) βεβαίωση της αρµόδιας ∆ΟΥ 
για έναρξη ατοµικού επαγγέλµατος, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα 
κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο 
συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιόχρησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, 
µε την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των 
παραπάνω στοιχείων του. 
 
Ι.ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 100 τ.µ. ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: 
Πλήρης απαλλαγή για τα εµπορικά καταστήµατα µέχρι 100 τ.µ. του ιστορικού κέντρου που 
έχουν µείωση εισοδήµατος κατά 60%, όπως αυτό προκύπτει από τη σύγκριση των 
εισοδηµάτων των τελευταίων δύο φορολογικών δηλώσεων.  
Το ιστορικό εµπορικό κέντρο προσδιορίζεται όπως αναφέρεται στο άρ. 2 παρ. 2β του από 
το από 14-09-1995 προεδρικού διατάγµατος (περί τροποποίησης του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, ΦΕΚ 727/τ. ∆’/20-09-1995). Σύµφωνα µε 
αυτό, το ιστορικό εµπορικό κέντρο περικλείεται από τις οδούς: Θησέως, Πλαταιών, 
Χατζηαντωνίου, Γαρδέλη, Σαλαµίνος, Μητροπόλεως, Βασ. Σοφίας, 28ης Οκτωβρίου, 
∆ιονύσου, Μιλτιάδου, Ρόδου, Παν. Τσαλδάρη και Θεµιστοκλέους και ειδικότερα, στα ΟΤ 
175, 172, 170, 141, 142, 143, 144, 83, 145, 146, 164, 165, 168, 169, 166, 90, 167, 171, 
201, 201β, 87, 163, 204, 203, 202, 201, καθώς και τα ΟΤ 176, 174, 173, 140 που έχουν 
πρόσωπο επί της οδού Μητροπόλεως, στο ΟΤ 140 που έχουν πρόσωπο επί της οδού 
Βασ. Σοφίας, στο ΟΤ 92 και 91 που έχουν πρόσωπο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, στο ΟΤ 
91 που έχουν πρόσωπο επί της οδού ∆ιονύσου, στο ΟΤ 205,206 που έχουν πρόσωπο επί 
της οδού Θησέως, στα ΟΤ 211, 212, 213, 213Α που έχουν πρόσωπο επί της οδού 
Χατζηαντωνίου, στο ΟΤ 200 που έχουν πρόσωπο στην Βασ. Σοφίας και το ΟΤ 200 που 
έχουν πρόσωπο επί της Γαρδέλη. 
Απαλλαγή σε ποσοστό 50% σε περίπτωση απώλειας εισοδήµατος κατά 30% (σε σύγκριση 
µε το προηγούµενο έτος) για τα καταστήµατα του ιστορικού κέντρου. Το ίδιο ισχύει και για 
καταστήµατα (όπως µίνι µάρκετ, καφενεία, ψιλικατζίδικα) µέχρι 100 τ.µ. ανεξαρτήτως 
τοποθεσίας τους. 
 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 
3) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση 
µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιόχρησης), 4) υπεύθυνη δήλωση του 
αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο 
οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 5) θεωρηµένα από την οικεία ∆ΟΥ 
των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών, απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο 
δηλωθέν εισόδηµά του, ώστε να µπορεί να προσδιοριστεί το ποσοστό απώλειας 
εισοδήµατος. 
 
 
Οι αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  και στα 
Κ.Ε.Π. στις παρακάτω διευθύνσεις: 
 

• Χατζηαντωνίου 10 
• Μεσογείων 82 
• Πλατεία Εργατικών κατοικιών 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα ελέγχονται ως προς την επάρκεια τους από το αρµόδιο για 
την κοινωνική πολιτική του ∆ήµου τµήµα και θα προωθούνται στο τµήµα Εσόδων για τις 
περαιτέρω ενέργειες.   

 



 

 Ο Γενικός Γραµµατέας  
 

∆ρ Μιχαήλ Χρηστάκης 


