
Δεληίο Τύπος 

 

Από ηελ  Αληηδεκαξρία Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ  όηη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 724/2019, 

ΑΓΑ:78Β5ΩΞΙ-ΟΓ9 απόθαζε ηνπ ∆εκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ απνθαζίζηεθαλ νη 

θαηεγνξίεο ησλ εππαζώλ νκάδσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ επλντθή ξύζκηζε σο πξνο ηε 

κείσζε ή ηελ απαιιαγή ηνπο από ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, ζηελ θύξηα θαηνηθία ηνπο εληόο 

ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.  

 

Λόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξσλατνύ πνπ καζηίδεη ηελ αλζξσπόηεηα θαη κε αίζζεκα 

επζύλεο πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο Πάηξαο αιιά θαη ηνπο δεκνηηθνύο ππαιιήινπο πνπ 

δηεθπεξαηώλνπλ αηηήζεηο θαζεκεξηλά, απνθαζίζακε όηη νη δηθαηνύρνη απαιιαγώλ 

δεκνηηθώλ ηειώλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θάησζη θνηλσληθέο νκάδεο θαη είραλ από ην 2019 

ηελ απαιιαγή λα ηελ δηαηεξήζνπλ θαη γηα ην 2020, σωπίρ ςποβολή νέαρ αίηηζηρ, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπλσζηίδνληαη ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

           

        

Αίηηζη  για ηην απαλλαγή ή μείωζη  δημοηικών ηελών θα ςποβάλλοςν μόνο  : 

 

α) οι νέοι δικαιούσοι όλων ηων καηηγοπιών , 

β) οι δικαιούσοι ηος ΚΕΑ, 

γ) οι άνεπγοι ,  

δ) όζοι έσοςν αλλάξει διεύθςνζη,   

 

Οι αιηήζειρ και ηα δικαιολογηηικά  θα ςποβληθούν μόνο  ηλεκηπονικά  ζηο mail  

protodp@patras.gr».  Από  1/4/2020 

 

 

Δικαιούσοι Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά 

 

Άποποι 

 

Πλήπηρ απαλλαγή. 

 

1. Αίηεζε – Υπεύζπλε ∆ήισζε  

2.  Πξόζθαην αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ 

ξεύκαηνο ζην όλνκά ηνπ- ηεο. 

3.Απόθαζε ηνπ ηκήκαηνο πξόλνηαο γηα 

αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο παξνρήο 

δσξεάλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

αλαζθαιίζηνπ. 

4. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

5. Φνξνινγηθή δήισζε (Δ1) 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

6.  Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ελνηθηάδεη ην αθίλεην. 

 

mailto:protodp@patras.gr


 

Πολύηεκνοι με ηέζζεπα πποζηαηεςόμενα 

ηέκνα και άνω, με εηήζιο οικογενειακό 

ειζόδημα έωρ 30.000 €. 

Πλήπηρ απαλλαγή. 

 

Πολύηεκνοι με ηέζζεπα πποζηαηεςόμενα 

ηέκνα και άνω, με εηήζιο οικογενειακό 

ειζόδημα από 30.001 έωρ 40.000 €. 

Απαλλαγή καηά ηο 50%. 

1. Αίηεζε – Υπεύζπλε ∆ήισζε 

2. Πξόζθαην αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ 

ξεύκαηνο 

 ζην όλνκά ηνπ ή κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο. 

4. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

5. Φνξνινγηθή δήισζε (Δ1) 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

6. Βεβαηώζεηο ζπνπδώλ ή ζηξαηνύ γηα ηα 

ελήιηθα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα 

(πξνζηαηεπόκελα είλαη ηα ηέθλα πνπ 

ζπνπδάδνπλ ή εθηίνπλ ηελ ζηξαηησηηθή 

ηνπο ζεηεία θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ 26
νπ

  έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο). 

7. Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ελνηθηάδεη ην αθίλεην. 

 

 

Τπίηεκνοι με ηπία πποζηαηεςόμενα 

ηέκνα με εηήζιο οικογενειακό ειζόδημα 

έωρ 25.000 € . 

Πλήπηρ απαλλαγή. 

 

 

Τπίηεκνοι με ηπία πποζηαηεςόμενα 

ηέκνα με εηήζιο οικογενειακό ειζόδημα 

από 25.001 έωρ 30.000 € . 

Απαλλαγή καηά ηο 50%. 

 

1. Αίηεζε – Υπεύζπλε ∆ήισζε  

2.  Πξόζθαην αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ 

ξεύκαηνο ζην όλνκά ηνπ ή κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

3.  Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο. 

4.  Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

5. Φνξνινγηθή δήισζε (Δ1)  

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

6. Βεβαηώζεηο ζπνπδώλ ή ζηξαηνύ γηα ηα 

ελήιηθα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα 

(πξνζηαηεπόκελα είλαη ηα ηέθλα πνπ 

ζπνπδάδνπλ ή εθηίνπλ ηελ ζηξαηησηηθή 

ηνπο ζεηεία θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ 26
νπ

  έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο). 

7. Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ελνηθηάδεη ην αθίλεην. 

 

 

Άηομα με αναπηπία με ποζοζηό 

αναπηρίας μεγαλύηερο ή ίζο ηοσ 67%, και 

εηήζιο οικογενειακό ειζόδημα έως 

30.000€ . 

Πλήπηρ απαλλαγή. 

 

 

Άηομα με αναπηπία με ποζοζηό 

αναπηρίας μεγαλύηερο ή ίζο ηοσ 67% και 

εηήζιο οικογενειακό ειζόδημα από 30.001 

έως 40.000€. 

1. Αίηεζε – Υπεύζπλε ∆ήισζε  

2. Πξόζθαην αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ 

ξεύκαηνο ζην όλνκά ηνπ ή κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ ηνλ-ηελ θηινμελεί. 

3. Γλσζηνπνίεζε Απνηειέζκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο  ΚΔΠΑ, 

Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο Υγεηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠΑ και έσοςν μείωζη 

θόπος λόγω αναπηπίαρ ζηο Ε1. 

4. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 



Απαλλαγή καηά ηο 50%. 

 

5. Φνξνινγηθή δήισζε (Δ1) 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

6.  Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ 

θηινμελνύληαη ζα πξνζθνκίδνληαη ηα: Δ1 

θαη εθθαζαξηζηηθό  ζεκείσκα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018,  ηνπ 

θηινμελνύληνο αηόκνπ. 

7. Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ελνηθηάδεη ην αθίλεην. 

 

 

Χήπορ-Χήπα πος δεν έσει ηελέζει άλλο 

γάμο,  με  1 ή 2 πποζηαηεςόμενα ηέκνα 

και εηήζιο οικογενειακό ειζόδημα έωρ 

20.000€. 

 

 

Πλήπηρ απαλλαγή 

 

1. Αίηεζε – Υπεύζπλε ∆ήισζε  

2. Πξόζθαην αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ 

ξεύκαηνο ζην όλνκά ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ. 

3.Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα θνξνινγηθνύ 

έηνπο 2018. 

4. Φνξνινγηθή δήισζε (Δ1) 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

5. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 ηος ή ηων 

ηέκνων. 
6. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο 

Καηάζηαζεο. 

7. Υπεύζπλε Γήισζε όηη δελ έρεη ηειέζεη 

άιιν γάκν θαη δελ  έρεη ζπλάςεη 

ζύκθσλν ζπκβίσζεο. 

8. Βεβαηώζεηο ζπνπδώλ ή ζηξαηνύ  γηα ηα 

ελήιηθα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα 

(πξνζηαηεπόκελα είλαη ηα ηέθλα πνπ 

ζπνπδάδνπλ ή εθηίνπλ ηελ ζηξαηησηηθή 

ηνπο ζεηεία θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ 26νπ  έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο). 

9. Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ελνηθηάδεη ην αθίλεην. 

 

 

 

  



 

Μονογονεϊκέρ οικογένειερ ηων 

πεπιπηώζεων απόκηηζηρ ηέκνος –ων 

σωπίρ γάμο ή σωπίρ ζύμθωνο 

ζςμβίωζηρ ηων γονέων, με 

πποζηαηεςόμενα ηέκνα και εηήζιο 

οικογενειακό ειζόδημα έωρ 20.000€. 

 

 

Πλήπηρ απαλλαγή 

 

1. Αίηεζε – Υπεύζπλε ∆ήισζε 

2. Πξόζθαην αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ 

ξεύκαηνο ζην όλνκά ηνπ-ηεο. 

3. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

4. Φνξνινγηθή δήισζε (Δ1) 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

5. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο 

Καηάζηαζεο από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη 

όηη είλαη άγακε –νο. 

6. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο από ηελ παηξηθή κεξίδα. 

7. Υπεύζπλε Γήισζε όηη δελ έρεη ηειέζεη 

γάκν θαη δελ  έρεη ζπλάςεη ζύκθσλν 

ζπκβίσζεο. 

8. Βεβαηώζεηο ζπνπδώλ ή ζηξαηνύ  γηα ηα 

ελήιηθα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα 

(πξνζηαηεπόκελα είλαη ηα ηέθλα πνπ 

ζπνπδάδνπλ ή εθηίνπλ ηελ ζηξαηησηηθή 

ηνπο ζεηεία θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ 26
νπ

  έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο). 

9. Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ελνηθηάδεη ην αθίλεην. 

 

 

Μακποσπόνια Άνεπγοι( πάνω από 1 

έηορ) οι οποίοι θα είναι εγγεγπαμμένοι 

ζηα μηηπώα ηος ΟΑΕΔ,  δηλώνοςν ζηην 

θοπολογική δήλωζη μόνο μία καηοικία 

έωρ 120 η.μ  για ηον σώπο  κύπιαρ 

σπήζηρ και έσοςν εηήζιο οικογενειακό 

ειζόδημα έωρ 7.000€. 

 

Απαλλαγή καηά ηο 50%. 

Σημείωζη: Η απαλλαγή αθοπά μόνο ηην  

πεπίπηωζη ανεπγίαρ ηος ππώηος ή ηηρ 

δεύηεπηρ ςποσπέος ζηην θοπολογική 

δήλωζη και όσι ζηα θιλοξενούμενα 

ηέκνα. 

1. Αίηεζε – Υπεύζπλε ∆ήισζε  

2. Πξόζθαην αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ 

ξεύκαηνο ζην όλνκά ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ. 

3. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

4. Φνξνινγηθή δήισζε (Δ1) 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη θνξ. 

δήισζε, βεβαίσζε ζεσξεκέλε πεξί κε 

ππνβνιήο από ηελ ∆.Ο.Υ. 

5. Βεβαίσζε ΟΑΔΓ γηα ηνλ ρξόλν 

αλεξγίαο έσο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο 

αίηεζεο απαιιαγήο ζην Γήκν Παηξέσλ. 

6. Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ελνηθηάδεη ην αθίλεην. 

 

Μακποσπόνια Άνεπγα Ζεςγάπια ( πάνω 

από 1 έηορ ) οι οποίοι  είναι 

εγγεγπαμμένοι ζηα μηηπώα ηος ΟΑΕΔ,  

δηλώνοςν ζηην θοπολογική δήλωζη 

μόνο μία καηοικία έωρ 120 η.μ για ηον 

σώπο κύπιαρ σπήζηρ και έσοςν εηήζιο 

οικογενειακό ειζόδημα έωρ 10.000€. 

 

Πλήπηρ απαλλαγή 

1. Αίηεζε – Υπεύζπλε ∆ήισζε 

2. Πξόζθαην αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ 

ξεύκαηνο ζην όλνκά ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ. 

3. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

4. Φνξνινγηθή δήισζε (Δ1) 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018. 

5. Βεβαηώζεηο ΟΑΔΓ γηα ηνλ ρξόλν 

αλεξγίαο έσο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο 



Σημείωζη: Η απαλλαγή αθοπά μόνο ηην  

πεπίπηωζη ανεπγίαρ ηος ππώηος και 

ηηρ δεύηεπηρ ςποσπέος ζηην 

θοπολογική δήλωζη και όσι ζηα 

θιλοξενούμενα ηέκνα. 

αίηεζεο απαιιαγήο ζην Γήκν Παηξέσλ. 

6. Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ελνηθηάδεη ην αθίλεην. 

 

 

 

Δικαιούσοι ΚΕΑ πος δηλώνοςν ζηην 

θοπολογική δήλωζη μόνο μία καηοικία 

έωρ 120 η.μ για ηον σώπο κύπιαρ 

σπήζηρ. 

 

Απαλλαγή καηά ηο 50%. 

 

1. Αίηεζε – Υπεύζπλε ∆ήισζε  

2. Πξόζθαην αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ 

ξεύκαηνο ζην όλνκά ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ. 

3. Δγθεθξηκέλε αίηεζε ΚΔΑ. 

4. Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ελνηθηάδεη ην αθίλεην. 

 

 

 


