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  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
Για οποιαδήποτε ενέργεια στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας ή για χορήγηση 

οποιασδήποτε βεβαίωσης από το Τμήμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

προσκόμιση από τον ιδιοκτήτη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατήριο ή άδεια 

οδήγησης). Σε περίπτωση άλλου προσώπου απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο 

υπογραφής ή εξουσιοδότηση ηλεκτρονικής μορφής.  

 

Μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού                         

σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: 

1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

2. Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας και Ε1. 

3. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ρεύματος.   

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). 

5. Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, για ιδιόκτητο ή 

ενοικιαζόμενο ακίνητο αντίστοιχα.  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 

α)  Άποροι 

Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου.  

β) Μακροχρόνια άνεργοι: 
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Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 

γ) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω: 

Γνωμάτευση  ΚΕΠΑ ή Υγειονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό του  
ποσοστού αναπηρίας (σε ισχύ) 

δ) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μικρότερο από 80%: 

Γνωμάτευση  ΚΕΠΑ ή Υγειονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό του  
ποσοστού αναπηρίας (σε ισχύ) 

ε) Πολύτεκνοι: 

Βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων ΑΣΠΕ 

στ) Τρίτεκνοι ** : 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).  

ζ) Μονογονεϊκές οικογένειες : 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η 
κατάσταση χηρείας του μονογονέα  

  ή  

 Δικαστική Απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση γονικής μέριμνας σε 
έναν μόνο γονέα.  

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά χρήζουν επικαιροποίησης σε ετήσια βάση.  

 

 

 

 

 

 

**  Σύμφωνα με το άρθρο  3  του Ν. 3454/2006 :   

Τρίτεκνος  θεωρείται  ο γονέας ή γονείς που έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια 3 παιδιών 

από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους η νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων εκτός 

γάμου γεννηθέντων ,τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο  έτος της 

ηλικίας τους ή φοιτούν 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 25ο έτος της ηλικίας τους  και στα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται.  

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και 

άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.  


