
καιούχοι Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 
Άποροι 

 
Πλήρης απαλλαγή. 

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση  
2.  Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού 

ρεύµατος στο όνοµά του- της. 
3.Απόφαση του τµήµατος πρόνοιας για 
αναγνώριση δικαιώµατος παροχής 
δωρεάν φαρµακευτικής περίθαλψης 

ανασφαλίστου. 
4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα 
φορολογικού έτους 2018. 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 
φορολογικού έτους 2018. 

6.  Συµφωνητικό µίσθωσης σε περίπτωση 
που ενοικιάζει το ακίνητο. 

 
Πολύτεκνοι µε τέσσερα προστατευόµενα 
τέκνα και άνω, µε ετήσιο οικογενειακό 

εισόδηµα έως 30.000 €. 
Πλήρης απαλλαγή. 

 
Πολύτεκνοι µε τέσσερα προστατευόµενα 
τέκνα και άνω, µε ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα από 30.001 έως 40.000 €. 

Απαλλαγή κατά το 50%. 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού 

ρεύµατος 
 στο όνοµά του ή µέλους της οικογένειας. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης. 

4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα 
φορολογικού έτους 2018. 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 
φορολογικού έτους 2018. 

6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα 
ενήλικα προστατευόµενα τέκνα 

(προστατευόµενα είναι τα τέκνα που 
σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική 
τους θητεία και µέχρι την συµπλήρωση 
του 26ου  έτους της ηλικίας τους). 

7. Συµφωνητικό µίσθωσης σε περίπτωση 
που ενοικιάζει το ακίνητο. 

 
 

Τρίτεκνοι µε τρία προστατευόµενα 
τέκνα µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 

έως 25.000 € . 
Πλήρης απαλλαγή. 

 
 

Τρίτεκνοι µε τρία προστατευόµενα 
τέκνα µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 

από 25.001 έως 30.000 € . 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση  
2.  Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού 
ρεύµατος στο όνοµά του ή µέλους της 

οικογένειας. 
3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 
4.  Εκκαθαριστικό σηµείωµα 
φορολογικού έτους 2018. 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1)  
φορολογικού έτους 2018. 



Απαλλαγή κατά το 50%. 
 

6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα 
ενήλικα προστατευόµενα τέκνα 

(προστατευόµενα είναι τα τέκνα που 
σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική 
τους θητεία και µέχρι την συµπλήρωση 
του 26ου  έτους της ηλικίας τους). 

7. Συµφωνητικό µίσθωσης σε περίπτωση 
που ενοικιάζει το ακίνητο. 

 
 

Άτοµα µε αναπηρία µε ποσοστό 
αναπηρίας µεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και 
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 

30.000€ . 
Πλήρης απαλλαγή. 

 
 

Άτοµα µε αναπηρία µε ποσοστό 
αναπηρίας µεγαλύτερο ή ίσο του 67% και 
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα από 30.001 

έως 40.000€. 
Απαλλαγή κατά το 50%. 

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού 
ρεύµατος στο όνοµά του ή µέλους της 
οικογένειας που τον-την φιλοξενεί. 
3. Γνωστοποίηση Αποτελέσµατος 
Πιστοποίησης Αναπηρίας  ΚΕΠΑ, 
Α/θµιας ή Β/θµιας Υγειονοµικής 

Επιτροπής που έχουν εκδοθεί πριν τη 
λειτουργία των ΚΕΠΑ και έχουν µείωση 

φόρου λόγω αναπηρίας στο Ε1. 
4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα 
φορολογικού έτους 2018. 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 
φορολογικού έτους 2018. 

6.  Για τα άτοµα µε αναπηρία που 
φιλοξενούνται θα προσκοµίζονται τα: Ε1 

και εκκαθαριστικό  σηµείωµα 
φορολογικού έτους 2018,  του 
φιλοξενούντος ατόµου. 

7. Συµφωνητικό µίσθωσης σε περίπτωση 
που ενοικιάζει το ακίνητο. 

 
 

Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο 
γάµο,  µε  1 ή 2 προστατευόµενα τέκνα 
και ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 

20.000€. 
 
 

Πλήρης απαλλαγή 
 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού 
ρεύµατος στο όνοµά του ή της συζύγου. 

3.Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2018. 

4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 
φορολογικού έτους 2018. 

5. Εκκαθαριστικό σηµείωµα 
φορολογικού έτους 2018 του ή των 

τέκνων. 
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

Κατάστασης. 



7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει 
άλλο γάµο και δεν  έχει συνάψει 

σύµφωνο συµβίωσης. 
8. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού  για τα 

ενήλικα προστατευόµενα τέκνα 
(προστατευόµενα είναι τα τέκνα που 
σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική 
τους θητεία και µέχρι την συµπλήρωση 
του 26ου  έτους της ηλικίας τους). 

9. Συµφωνητικό µίσθωσης σε περίπτωση 
που ενοικιάζει το ακίνητο. 

 
 
 

 
 

Μονογονεϊκές οικογένειες των 
περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων 

χωρίς γάµο ή χωρίς σύµφωνο 
συµβίωσης των γονέων, µε 

προστατευόµενα τέκνα και ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα έως 20.000€. 

 
 

Πλήρης απαλλαγή 
 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού 

ρεύµατος στο όνοµά του-της. 
3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα 
φορολογικού έτους 2018. 

4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 
φορολογικού έτους 2018. 

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει 

ότι είναι άγαµη –ος. 
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

κατάστασης από την πατρική µερίδα. 
7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει 
γάµο και δεν  έχει συνάψει σύµφωνο 

συµβίωσης. 
8. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού  για τα 

ενήλικα προστατευόµενα τέκνα 
(προστατευόµενα είναι τα τέκνα που 
σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική 
τους θητεία και µέχρι την συµπλήρωση 
του 26ου  έτους της ηλικίας τους). 

9. Συµφωνητικό µίσθωσης σε περίπτωση 
που ενοικιάζει το ακίνητο. 

 
 

Μακροχρόνια Άνεργοι( πάνω από 1 
έτος) οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι 
στα µητρώα του ΟΑΕΔ,  δηλώνουν στην 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού 
ρεύµατος στο όνοµά του ή της συζύγου. 



φορολογική δήλωση µόνο µία κατοικία 
έως 120 τ.µ  για τον χώρο  κύριας 

χρήσης και έχουν ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα έως 7.000€. 

 
Απαλλαγή κατά το 50%. 

Σηµείωση: Η απαλλαγή αφορά µόνο την  
περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της 
δεύτερης υποχρέου στην φορολογική 
δήλωση και όχι στα φιλοξενούµενα 

τέκνα. 

3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα 
φορολογικού έτους 2018. 

4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 
φορολογικού έτους 2018. 

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση θεωρηµένη περί µη 

υποβολής από την ∆.Ο.Υ. 
5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο 
ανεργίας έως και την ηµεροµηνία της 
αίτησης απαλλαγής στο Δήµο Πατρέων. 
6. Συµφωνητικό µίσθωσης σε περίπτωση 

που ενοικιάζει το ακίνητο. 
 

Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια ( πάνω 
από 1 έτος ) οι οποίοι  είναι 

εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ,  
δηλώνουν στην φορολογική δήλωση 

µόνο µία κατοικία έως 120 τ.µ για τον 
χώρο κύριας χρήσης και έχουν ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα έως 10.000€. 

 
Πλήρης απαλλαγή 

Σηµείωση: Η απαλλαγή αφορά µόνο την  
περίπτωση ανεργίας του πρώτου και 

της δεύτερης υποχρέου στην 
φορολογική δήλωση και όχι στα 

φιλοξενούµενα τέκνα. 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού 
ρεύµατος στο όνοµά του ή της συζύγου. 

3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα 
φορολογικού έτους 2018. 

4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 
φορολογικού έτους 2018. 

5. Βεβαιώσεις ΟΑΕΔ για τον χρόνο 
ανεργίας έως και την ηµεροµηνία της 
αίτησης απαλλαγής στο Δήµο Πατρέων. 
6. Συµφωνητικό µίσθωσης σε περίπτωση 

που ενοικιάζει το ακίνητο. 
 
 
 

Δικαιούχοι ΚΕΑ που δηλώνουν στην 
φορολογική δήλωση µόνο µία κατοικία 
έως 120 τ.µ για τον χώρο κύριας 

χρήσης. 
 

Απαλλαγή κατά το 50%. 
 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού 
ρεύµατος στο όνοµά του ή της συζύγου. 

3. Εγκεκριµένη αίτηση ΚΕΑ. 
4. Συµφωνητικό µίσθωσης σε περίπτωση 

που ενοικιάζει το ακίνητο. 
 

 
 
 


