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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ.  1211
Καθορισµός του τρόπου και της διαδικασίας για: α) την 

είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδο−
τούµενων δοµηµένων επιφανειών µέσω των λογαρια−
σµών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος, β) τη 
βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις 
του Κ.Ε.∆.Ε. από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου 
σε περίπτωση µη καταβολής του µέσω των λογαρια−
σµών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος, γ) τη 
βεβαίωση και είσπραξη του τέλους σε περίπτωση µη 
συνδροµής των προϋποθέσεων απαλλαγής και δ) την 
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 6, 7, του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 καθώς και των 
προϋποθέσεων επιστροφής του ειδικού τέλους από 
την αρµόδια ∆.Ο.Υ., για το έτος 2011. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του 

ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α΄/3−10−2011) «Ενισχυµένα µέτρα 
εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων 
– ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα – κύ−
ρωση της σύµβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταµείου 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιή−
σεών της και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του 
ν. 4021/2011 µε τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονοµικών να ρυθµίζει, µε απόφασή του, τον ειδικό−
τερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέ−
λους καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου αυτού.

3. Την αριθµ. Υ 350/08−07−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόµου» (ΦΕΚ Β΄ 1603/11−07−2011).

4. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Επιβολή Έκτακτου Ειδικού Τέλους
Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων

Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.)

Το ειδικό τέλος, που προβλέπεται µε τη διάταξη της 
παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, επιβάλλεται στις 
ηλεκτροδοτούµενες για οικιστική ή εµπορική χρήση, δο−
µηµένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά 
την 17η Σεπτεµβρίου 2011, για το έτος 2011, στο τέλος 
ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62).

Ο προσδιορισµός της χρήσης της ηλεκτροδοτούµε−
νης επιφάνειας λαµβάνεται από το πεδίο του Κωδικού 
Χρήσης Τιµολογίου της βάσης πληροφοριών του ∆ια−
χειριστή ∆ικτύου της ∆.Ε.Η. την 17η Σεπτεµβρίου 2011. Η 
αλλαγή χρήσης στο ως άνω πεδίο της ηλεκτροδοτού−
µενης επιφάνειας µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία δεν 
λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
έτους 2011.

Το ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. προκύπτει από τον πολλα−
πλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων των ηλεκτρο−
δοτούµενων δοµηµένων επιφανειών επί το συντελεστή 
προσαύξησης που αντιστοιχεί στην τιµή ζώνης του 
ακινήτου και επί το συντελεστή προσαύξησης που 
αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυ−
τοί ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του 
ν. 4021/2011

Για τον υπολογισµό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., τα στοιχεία που 
αφορούν την ηλεκτροδοτούµενη δοµηµένη επιφάνεια, 
δηλαδή το εµβαδόν της δοµηµένης επιφάνειας, το ύψος 
της τιµής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, λαµβά−
νονται υπόψη όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία των δήµων, και καταχωρηθεί στη βάση 
πληροφοριών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου της ∆.Ε.Η. µέχρι 
και την 17η Σεπτεµβρίου 2011. Σε περίπτωση που στη 
βάση πληροφοριών της ∆.Ε.Η. δεν αναγράφεται ηµε−
ροµηνία κατασκευής, τότε ο συντελεστής παλαιότητας 
θα είναι 1.
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Στις περιπτώσεις που τα τετραγωνικά µέτρα που λαµ−
βάνονται υπόψη για τον υπολογισµού του τέλους αυτού 
είναι υπερδιπλάσια των µεγαλύτερων εκ των τετραγω−
νικών µέτρων που αναγράφονται στα δηµοτικά τέλη και 
στο δηµοτικό φόρο, τότε το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. υπολογίζεται 
βάσει των τετραγωνικών µέτρων που αναγράφονται στα 
δηµοτικά τέλη. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζε−
ται όταν τα τετραγωνικά µέτρα που αναγράφονται στα 
δηµοτικά τέλη έχουν την τιµή µηδέν (0).

Το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ενσωµατώνεται διακριτά, µαζί µε τον 
τρόπο υπολογισµού του, στο λογαριασµό κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆.Ε.Η. και των εναλλακτικών 
προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος και συνεισπράττεται 
υποχρεωτικά από αυτούς.

Ανεξάρτητα από το ονοµατεπώνυµο του καταναλωτή 
που αναγράφεται στο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµα−
τος, υποκείµενος στο τέλος ή δικαιούχος των ευεργε−
τηµάτων του άρθρου 53 του νόµου 4021/2011 είναι ο 
κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου.

Άρθρο 2
∆ιαδικασία χορήγησης απαλλαγών
της παραγράφου 5 του άρθρου 53

∆ικαιολογητικά απαλλαγής
1. ∆ιαδικασία χορήγησης απαλλαγής
Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασµός ∆.Ε.Η. 

ή εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος µε 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5 του άρθρου 53 του νόµου 4021/2011 τότε:

1.1. Το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. καταβάλλεται µαζί µε το λογαριασµό 
του ηλεκτρικού ρεύµατος και στη συνέχεια ο κύριος ή ο 
επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλει αίτηση επιστροφής 
του τέλους στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία που είναι 
αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατός του, προσκοµί−
ζοντας και τα οικεία δικαιολογητικά. Η αίτηση έχει ως 
το συνηµµένο υπόδειγµα 1, το οποίο επισυνάπτεται ως 
παράρτηµα της απόφασης αυτής.

1.2. Η ∆.Ο.Υ. άµεσα µετά την παραλαβή της αίτησης, 
βάσει των µηχανογραφηµένων καταστάσεων που έχουν 
αποσταλεί σε αυτήν από τη Γ.Γ.Π.Σ, αποφαίνεται για το 
αν η αίτηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται. 

Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, µε απόφαση του 
προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ. και, εάν από 
την εκκαθάριση αυτού προκύψει επιστροφή στο δικαιούχο, 
επιστρέφεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 
του ΚΕ∆Ε, όπως ισχύει, και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134/24−11−
1999 (ΦΕΚ 214 Β΄), περί χορήγησης ενηµερότητας.

Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε 
λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος που περιλαµβάνει 
δόση Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.

Η απόφαση απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ή µείωσης 
του συντελεστή έχει ως τα συνηµµένα υποδείγµατα 2 
και 3 αντίστοιχα, τα οποία επισυνάπτονται ως παραρ−
τήµατα της απόφασης αυτής. 

1.3. Σε περίπτωση που η ∆.Ο.Υ. δεν κάνει δεκτή την 
αίτηση, τότε πρέπει να ενηµερώσει τον υπόχρεο για 
την απόρριψη αυτή.

2. ∆ικαιολογητικά απαλλαγής
Η αίτηση της περίπτωσης 1.1 του άρθρου αυτού συνο−

δεύεται υποχρεωτικά από φωτοτυπία του λογαριασµού 
ηλεκτρικού ρεύµατος είτε επισηµασµένου για την εξό−
φληση είτε συνοδευόµενου µε οποιοδήποτε αποδει−
κτικό εξόφλησης καθώς και δήλωση φόρου ακίνητης 

περιουσίας (ΦΑΠ) έτους 2011 για τα νοµικά πρόσωπα, 
πλην του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των αποκεντρωµένων 
δηµόσιων υπηρεσιών που λειτουργούν ως ειδικά ταµεία, 
ή εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή συµβόλαιο για 
απόκτηση ακινήτου µετά την 1η Ιανουαρίου 2008 για 
τα φυσικά πρόσωπα, και επιπλέον, κατά περίπτωση, µε 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτου 
που ανήκει στις δηµοτικές επιχειρήσεις απαιτείται η 
προσκόµιση του οικείου Φ.Ε.Κ. ή του συστατικού τους 
εγγράφου.

β) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής των κατά 
την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος γνω−
στών θρησκειών και δογµάτων, του Ιερού Κοινού του 
Πανάγιου Τάφου, της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά, του 
Αγίου Όρους, του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιε−
ροσολύµων και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας 
για ακίνητα που χρησιµοποιούν για να επιτελούν το 
λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές 
έργο τους απαιτείται η προσκόµιση του οικείου Φ.Ε.Κ. ή 
του συστατικού τους εγγράφου καθώς και φωτοτυπίες 
φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρη−
σιµοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήµατος κ.λπ.).

Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής σωµατείων ή 
ιδρυµάτων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώ−
κουν µόνο θρησκευτικούς σκοπούς και δικαιοπρακτούν 
για λογαριασµό των αντίστοιχων εκκλησιών – ευκτήριων 
οίκων γνωστής θρησκείας ή δόγµατος, µε τους οποίους 
συνδέονται άµεσα, απαιτείται η προσκόµιση:

i. Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου οίκου 
– ναού – µονής από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων ή το οικείο Φ.Ε.Κ.

ii. Βεβαίωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ότι το 
πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση απαλλαγής είναι 
κατά το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Συντάγµατος γνω−
στή θρησκεία ή δόγµα.

iii. Καταστατικό του συναφούς σωµατείου ή ιδρύµατος, 
νοµίµως δηµοσιευµένου από το οποίο να προκύπτει η 
σύνδεση αυτού µε το γνωστό δόγµα ή θρησκεία και 
τον ευκτήριο οίκο

γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ηµεδαπών 
νοµικών προσώπων που δεν έχουν κερδοσκοπικό χα−
ρακτήρα για ακίνητα που χρησιµοποιούν αποκλειστικά 
για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, 
φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοι−
νωφελών σκοπών τους, απαιτείται η προσκόµιση του 
οικείου Φ.Ε.Κ. ή του συστατικού τους εγγράφου νοµίµως 
δηµοσιευµένου, καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών 
εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιµοποίηση 
(δήλωση φορολογίας εισοδήµατος κ.λπ.).

δ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής αθλητικών 
σωµατείων, ενώσεων, οµοσπονδιών που έχουν νόµιµα 
αναγνωρισθεί από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
για ακίνητα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως 
γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την 
πραγµατοποίηση των αθλητικών τους σκοπών, απαι−
τείται η προσκόµιση του οικείου Φ.Ε.Κ., φωτοτυπίες 
φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιο−
χρησιµοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήµατος κ.λπ.) 
καθώς και βεβαίωση της αναγνώρισής τους από τη 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
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ε) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής µε τον όρο 
της αµοιβαιότητας ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών 
που χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των πρε−
σβειών και προξενείων αυτών, απαιτείται η προσκόµιση 
βεβαίωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. 

στ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής διατηρη−
τέων ακινήτων, εφόσον είναι κενά και έχουν χαρακτηρι−
σθεί διατηρητέα µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, 
απαιτείται η προσκόµιση του οικείου Φ.Ε.Κ. χαρακτηρι−
σµού τους καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγρά−
φων που αποδεικνύουν ότι το διατηρητέο ακίνητο είναι 
κενό (δήλωση φορολογίας εισοδήµατος κ.λπ.).

ζ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων 
που έχουν χαρακτηρισθεί χώροι ιστορικών ή αρχαιο−
λογικών µνηµείων, απαιτείται η προσκόµιση του οικείου 
Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισµού τους.

η) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων 
που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή 
βιοτεχνική ή βιοµηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη 
τιµολογίου γεωργικής ή βιοµηχανικής χρήσης, αντί−
στοιχα, κατά την 17η Σεπτεµβρίου 2011. Η πληροφορία 
της χρήσης λαµβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης 
Τιµολογίου της βάσης πληροφοριών του ∆ιαχειριστή 
∆ικτύου της ∆.Ε.Η. την 17η Σεπτεµβρίου 2011 και στις 
περιπτώσεις αυτές ο λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος 
που εκδίδεται δεν περιλαµβάνει το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 

θ) Για την απαλλαγή των κοινόχρηστων χώρων πο−
λυκατοικιών, λαµβάνεται υπόψη εκτός του Κωδικού 
Απαλλαγής του νόµου 2130/1993 επιπλέον και ο ειδικός 
Κωδικός Οικονοµικής ∆ραστηριότητας για τα Κοινόχρη−
στα, όπως αυτός αποτυπώνεται στη βάση πληροφοριών 
του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου της ∆.Ε.Η. την 17η Σεπτεµβρίου 
2011 και στις περιπτώσεις αυτές ο λογαριασµός ηλε−
κτρικού ρεύµατος που εκδίδεται δεν περιλαµβάνει το 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 

Ειδικά για τα κύρια τουριστικά καταλύµατα (ξενοδο−
χεία και κάµπινγκ), ως κοινόχρηστοι χώροι λογίζονται 
αποκλειστικά οι χώροι προσέλευσης υποδοχής και υγι−
εινής. Για τους χώρους αυτούς η ηλεκτροδοτούµενη 
επιφάνεια µειώνεται κατά 35%. 

Άρθρο 3
Καθορισµός διαδικασίας για την εφαρµογή
των διατάξεων της παρ. 6 περί απαλλαγής

από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων
δοµηµένων επιφανειών ή επιβολής αυτού

µε µειωµένο συντελεστή 0,5 

1. ∆ιαδικασία χορήγησης µειωµένου συντελεστή ή 
απαλλαγής ηλεκτρονικά

Τα πρόσωπα που τυγχάνουν του µειωµένου τέλους ή 
της απαλλαγής της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του 
ν. 4021/2011 πρέπει να αποστείλουν (όπως ορίστηκε στην 
εγκύκλιο µε αριθ. ∆13 ΦΜΑΠ 1135771/28−9−2011 µε Α∆Α 
4Α8ΥΗ−ΑΨΓ) γραπτό µήνυµα (sms) κινητής τηλεφωνίας 
στον αριθµό 54160 αναγράφοντας ΕΤΑ, τον Αριθµό Φο−
ρολογικού Μητρώου τους και τον αριθµό της παροχής 
τους διαχωριζόµενα µε ένα κενό χαρακτήρα, µέχρι την 
2α Οκτωβρίου 2011.

Για τη χορήγηση του µειωµένου ειδικού τέλους ή της 
απαλλαγής ηλεκτρονικά, η Γ.Γ.Π.Σ. λαµβάνει υπόψη τα 
εξής:

α) Επιβολή µειωµένου συντελεστή ειδικού τέλους σε 
πολύτεκνους.

Ο µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται εφόσον ο πο−
λύτεκνος έχει την κυριότητα ή την επικαρπία (100% ή 
κατά ποσοστό) της ιδιοκατοικούµενης κύριας κατοικίας. 
Στην περίπτωση ποσοστού συνιδιοκτησίας ο µειωµένος 
συντελεστής περιορίζεται στο ποσοστό αυτό.

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κώδικα Φορολογίας Ει−
σοδήµατος (ν. 2238/1994) τα τέκνα βαρύνουν, στην περί−
πτωση εγγάµων, τον υπόχρεο άνδρα και ως εκ τούτου 
για τον χαρακτηρισµό του πολυτέκνου λαµβάνεται υπό−
ψη ο αριθµός των τέκνων του κωδικού 003 της δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011.

Στις περιπτώσεις που έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 
004 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος οικονοµικού 
έτους 2011 µε αριθµό µεγαλύτερο ή ίσο του 4, τότε ο 
µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται στο ιδιοκατοικού−
µενο ακίνητο της συζύγου κατά το ποσοστό της.

β) Επιβολή µειωµένου συντελεστή ειδικού τέλους σε 
πρόσωπο που είναι το ίδιο ανάπηρο ή βαρύνεται µε 
ανάπηρο.

Σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. βαρύνει το φορολογούµενο ο ή η 
σύζυγος που δεν έχει φορολογούµενο εισόδηµα. Εποµέ−
νως, στην περίπτωση εγγάµων, το µειωµένο συντελεστή 
ειδικού τέλους έχει ο κατά κυριότητα ή επικαρπία (100% 
ή κατά ποσοστό) ιδιοκτήτης της κύριας ιδιοκατοικού−
µενης κατοικίας, εφόσον ο ίδιος είναι ανάπηρος κατά 
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του 
άρθρου 6 του ΚΦΕ ή ο ή η σύζυγος που τον βαρύνει 
είναι ανάπηρο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω και δεν έχει 
φορολογούµενο εισόδηµα.

Στις περιπτώσεις λοιπών προστατευόµενων ανάπηρων 
µελών ο µειωµένος συντελεστής χορηγείται σύµφωνα 
µε τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 

γ) Απαλλαγή ειδικού τέλους σε ανέργους
Η απαλλαγή χορηγείται εφόσον ο άνεργος έχει την κυριό−

τητα ή την επικαρπία (100% ή κατά ποσοστό) της ιδιοκατοι−
κούµενης κύριας κατοικίας. Στην περίπτωση ποσοστού συνι−
διοκτησίας η απαλλαγή περιορίζεται στο ποσοστό αυτό. 

Για την προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος 
ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών λαµβάνονται υπόψη 
αθροιστικά οι κωδικοί 003 − 004.

Η Γ.Γ.Π.Σ., αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία, θα απα−
ντήσει σε όλα τα µηνύµατα για το αποτέλεσµα της 
αίτησης µε γραπτό µήνυµα (sms) είτε ότι η αίτηση έγινε 
δεκτή είτε ότι έχει απορριφθεί. Στη συνέχεια η Γ.Γ.Π.Σ. 
παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο στο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου 
της ∆.Ε.Η. για τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του 
ειδικού τέλους ή δικαιούνται µειωµένο τέλος, µε τον 
αντίστοιχο αριθµό παροχής. Η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί 
προµηθευτές θα αρχίσουν να εκδίδουν λογαριασµούς 
ηλεκτρικού ρεύµατος µε χρέωση Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., µετά από 
48 ώρες από τη λήψη του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. που θα 
περιλαµβάνει τα πρόσωπα που τυγχάνουν του µειωµέ−
νου τέλους ή της απαλλαγής της παραγράφου 6 του 
άρθρου 53 του ν. 4021/2011.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν αποστείλει γρα−
πτό µήνυµα µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία (2/10/2011), 
καταβάλει την πρώτη δόση και έπειτα δύναται, µε την 
ίδια διαδικασία, να αποστείλει εκπρόθεσµα γραπτό µή−
νυµα µέχρι την 30ή Νοεµβρίου 2011. Εφόσον η αίτηση 
γίνει δεκτή, λαµβάνεται υπόψη σε επόµενο λογαριασµό 
που εκδίδεται από τη ∆.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς 
προµηθευτές µετά την έγκριση της αίτησης.
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Τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό συµψηφίζεται 
στους επόµενους λογαριασµούς της ∆.Ε.Η. και των 
εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος.

Ο ∆ιαχειριστής δικτύου µεριµνά ούτως ώστε 48 ώρες 
µετά τη λήψη του αρχείου από την Γ.Γ.Π.Σ. να έχουν 
αποσταλεί προς τη ∆.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προ−
µηθευτές ρεύµατος, όλα τα αρχεία µε τα απαραίτητα 
στοιχεία των χρεώσεων λόγω των αλλαγών.

2. ∆ιαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τη ∆.Ο.Υ.
Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω 

(περίπτωση 1 του άρθρου αυτού) διαδικασία από τον 
υπόχρεο ή δεν χορηγηθεί η απαλλαγή ή η µείωση του 
συντελεστή από τη Γ.Γ.Π.Σ. τότε, εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις, η απαλλαγή ή η µείωση του συντε−
λεστή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. χορηγείται από την αρµόδια για τη 
φορολογία εισοδήµατός του ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 
2 της παρούσας, προσκοµίζοντας τα ακόλουθα, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικά:

α) Όταν συντρέχει περίπτωση µειωµένου συντελεστή 
σε ιδιοκατοικούµενο ακίνητο πολυτέκνου, απαιτείται 
η προσκόµιση φωτοτυπίας της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011, του εκκαθαριστι−
κού φορολογίας εισοδήµατος του ιδίου έτους, εφόσον 
αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και του εκκαθαριστικού του 
Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συµβόλαιο για 
απόκτηση ακινήτου µετά την 1η Ιανουαρίου 2008, από 
τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά 
κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιούχο του µειωµένου 
τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, τα τέκνα είναι 
προστατευόµενα, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος, το οικογενειακό εισόδηµα 
του δικαιούχου είναι µέχρι 30.000,00€, η ακίνητη πε−
ριουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό 
των 150.000,00€, προσαυξηµένη κατά 10.000,00€ για 
κάθε προστατευόµενο τέκνο, το ιδιοκατοικούµενο ακί−
νητο βρίσκεται σε ζώνη µε τιµή κάτω των 3.000,00€ 
καθώς και τα τετραγωνικά µέτρα του ιδιοκατοικούµε−
νου ακινήτου.

β) Όταν συντρέχει περίπτωση µειωµένου συντελε−
στή σε ιδιοκατοικούµενο ακίνητο προσώπου που είναι 
το ίδιο ανάπηρο κατά την έννοια της περιπτώσεως 
θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ ή που 
βαρύνεται φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του 
ΚΦΕ, από ανάπηρο, κατά την έννοια της περιπτώσεως 
θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, απαιτεί−
ται η προσκόµιση βεβαίωσης από την αρµόδια αρχή 
για την πιστοποίηση της αναπηρίας, φωτοτυπίας της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 
2011, του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήµατος του 
ιδίου έτους, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και του 
εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 
2008 ή συµβόλαιο για απόκτηση ακινήτου µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το 
ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιού−
χο του µειωµένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, 
το πρόσωπο που τον βαρύνει, σύµφωνα µε το άρθρο 7 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, είναι ανάπηρο 
κατά την έννοια της περιπτώσεως θ΄ της παραγράφου 5 
του άρθρου 6 του ΚΦΕ, η ακίνητη περιουσία του για το 
έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00€, προ−
σαυξηµένη κατά 10.000,00€ για κάθε προστατευόµενο 

τέκνο, το ιδιοκατοικούµενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη 
µε τιµή κάτω των 3.000,00€ καθώς και τα τετραγωνικά 
µέτρα του ιδιοκατοικούµενου ακινήτου.

γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής σε ιδιο−
κατοικούµενο ακίνητο σε µακροχρόνια άνεργο, εγγε−
γραµµένο στα µητρώα του ΟΑΕ∆ ή στους καταλόγους 
προσφεροµένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως 
Ναυτικής Εργασίας και των παραρτηµάτων του ή του 
λογαριασµού ανεργίας προσωπικού ηµερήσιων εφηµε−
ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασµού 
ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή 
σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης 
από τους ως άνω φορείς και λογαριασµούς κατά τους 
έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα µήνες που προ−
ηγούνται της ηµεροµηνίας έκδοσης του λογαριασµού 
ηλεκτρικού ρεύµατος, απαιτείται η προσκόµιση φωτο−
τυπίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικονο−
µικού έτους 2011, εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδή−
µατος του ιδίου έτους καθώς και του εκκαθαριστικού 
του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συµβόλαιο 
για απόκτηση ακινήτου µετά την 1η Ιανουαρίου 2008, 
από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά 
κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιούχο της απαλλαγής 
και ιδιοκατοικείται από αυτόν, το οικογενειακό εισόδηµα 
του δικαιούχου είναι µέχρι 12.000,00€ προσαυξανόµενο 
µε 4.000,00€ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, η ακίνη−
τη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 150.000,00€, προσαυξηµένη κατά 10.000,00€ 
για κάθε προστατευόµενο τέκνο, το ιδιοκατοικούµενο 
ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη µε τιµή κάτω των 3.000,00€ 
καθώς και τα τετραγωνικά µέτρα του ιδιοκατοικούµενου 
ακινήτου. Όταν ο δικαιούχος κατά τα ανωτέρω δεν περι−
λαµβάνεται στους καταλόγους της περίπτωσης 2.1. του 
άρθρου 4 της Απόφασης αυτής, που έχουν αποσταλεί 
από τη Γ.Γ.Π.Σ. στις ∆.Ο.Υ., απαιτείται επιπλέον η προ−
σκόµιση βεβαίωσης από τον κατά περίπτωση αρµόδιο 
φορέα για την ανεργία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Για 
να χορηγηθεί η απαλλαγή αυτή απαιτείται ο δικαιούχος 
να είναι άνεργος κατά την 17η Σεπτεµβρίου 2011. 

Η απαλλαγή παρέχεται για την κύρια ιδιοκατοικού−
µενη κατοικία του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή 
του ακινήτου). 

Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή του µειωµένου συ−
ντελεστή δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του 100% του 
ακινήτου, τότε η απαλλαγή ή ο µειωµένος συντελεστής 
παρέχεται για το ποσοστό του.

Ο έλεγχος του ύψους της ακίνητης περιουσίας αφορά 
την αξία της περιουσίας του δικαιούχου (κύριου ή επι−
καρπωτή του ακινήτου) και όχι την αξία της ακίνητης 
περιουσίας της οικογένειας.

Άρθρο 4
∆ιαδικασία βεβαίωσης του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.

1. Ενέργειες ∆.Ε.Η. και εναλλακτικών προµηθευτών 
ηλεκτρικού ρεύµατος

1.1. Η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές υπο−
χρεούνται να αποστέλλουν άµεσα στη Γ.Γ.Π.Σ. µηχα−
νογραφηµένες καταστάσεις µε τους καταναλωτές 
στους οποίους έχει επιβληθεί το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., στις 
οποίες περιλαµβάνεται ο αριθµός παροχής, η διεύ−
θυνση του ακινήτου, το ονοµατεπώνυµο και ο Α.Φ.Μ. 
όπου υπάρχει. 
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1.2. Αν δεν καταβληθεί το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. εντός 40 ηµε−
ρών από την έκδοση του λογαριασµού, η ∆.Ε.Η. και 
οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος 
προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύ−
µατος του καταναλωτή προς τον ∆ιαχειριστή του 
∆ικτύου, ο οποίος διακόπτει τη σύνδεση και δεν επα−
ναχορηγεί το ηλεκτρικό ρεύµα µέχρι την εξόφληση 
του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 

Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού 
ρεύµατος εντός 20 ηµερών από τη διακοπή, η ∆.Ε.Η. 
και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος 
προχωρούν σε διαγραφή της απαίτησης από τον πελάτη 
σε ότι αφορά το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.

1.3. Η ∆.Ε.Η και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρι−
κού ρεύµατος οφείλουν, ταυτόχρονα µε τη διαγραφή 
της απαίτησης σε ότι αφορά το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., να απο−
στέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις των καταναλωτών 
για τους οποίους διαγράφηκε η απαίτηση Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., 
στις οποίες περιλαµβάνεται ο αριθµός παροχής, η δι−
εύθυνση του ακινήτου, το ονοµατεπώνυµο και ο Α.Φ.Μ., 
όπου υπάρχει.

1.4. Η επαναχορήγηση του ρεύµατος στην παροχή 
που ηλεκτροδοτεί το συγκεκριµένο ακίνητο από τη 
∆.Ε.Η ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού 
ρεύµατος, µετά τη διαγραφή της απαίτησης για το 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., δεν µπορεί να γίνει αν δεν προσκοµισθεί 
βεβαίωση εξόφλησης του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. από την αρµό−
δια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. Η ίδια βεβαίωση 
απαιτείται και στις περιπτώσεις που αιτηθεί αλλα−
γή προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος. Όσοι, µε βάση 
την αποτύπωση στη βάση πληροφοριών του ∆ιαχει−
ριστή ∆ικτύου στις 17/9/11, καθορίστηκαν ως υπόχρεοι 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., δεν µπορούν να προβούν σε αλλαγή προ−
µηθευτή, αν πρώτα δεν έχουν εξοφλήσει στο σύνολό 
του το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.

1.5. Ειδικά στην περίπτωση που διακοπεί το συµ−
βόλαιο µεταξύ του καταναλωτή και της ∆.Ε.Η. ή των 
εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος µε−
ταξύ της 17ης Σεπτεµβρίου 2011 και της ηµεροµηνίας 
έκδοσης των πρώτων λογαριασµών που θα περιέχουν 
το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου θα υπολογίσει 
το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. και θα αποστείλει σε κάθε προµηθευτή 
τις χρεώσεις που αφορούν τον ενεργό πελάτη την 
ηµεροµηνία της πρώτης έκδοσης, ώστε ο προµηθευτής 
να συµπεριλάβει το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. στο λογαριασµό ηλε−
κτρικού ρεύµατος. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία 
της βάσης πληροφοριών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου, την 
ηµεροµηνία έκδοσης των πρώτων λογαριασµών, δεν 
βρεθεί ενεργός πελάτης (ενώ ήταν ενεργός στις 17/9/11) 
σε οποιονδήποτε προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος, 
ο διαχειριστής δικτύου αποστέλλει στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά−
σταση στην οποία αναγράφονται τα οφειλόµενα τέλη 
µε παρατήρηση ότι δεν χρεώθηκαν σε λογαριασµούς 
ηλεκτρικού ρεύµατος.

1.6. Η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρι−
κού ρεύµατος οφείλουν να αποστείλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. 
καταστάσεις που περιλαµβάνουν τα στοιχεία των παρο−
χών στις οποίες δεν επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., µε ενδείξεις 
δηµόσιο και Ν.Π.∆.∆. 

2. Ενέργειες της Γ.Γ.Π.Σ.
2.1. Η Γ.Γ.Π.Σ., µετά την παραλαβή και επεξεργασία 

των καταστάσεων της περίπτωσης 1.1., αποστέλλει 

άµεσα τις καταστάσεις αυτές σε όλες τις ∆.Ο.Υ., προ−
κειµένου αυτές να χορηγούν τις απαλλαγές σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 1 του άρθρου 2 και 
περίπτωση 2 του άρθρου 3 της παρούσης. Ταυτόχρονα, 
αποστέλλει στις ∆.Ο.Υ. τους καταλόγους των µακρο−
χρόνια και επιδοτούµενων ανέργων που έχουν διατεθεί 
σε αυτήν.

2.2. Η Γ.Γ.Π.Σ., µετά την επεξεργασία των καταστά−
σεων των περιπτώσεων 1.3. και 1.5. του άρθρου αυτού, 
τις αποστέλλει στις ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος 
του καταναλωτή. Αν από τις καταστάσεις που έχουν 
αποσταλεί δεν προκύπτει η αρµόδια ∆.Ο.Υ., τότε η κα−
τάσταση αποστέλλεται στη ∆.Ο.Υ. στη χωρική αρµοδιό−
τητα της οποίας ανήκει το ακίνητο. Ταυτόχρονα µε την 
αποστολή των ανωτέρω καταστάσεων – χρηµατικών κα−
ταλόγων, η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει και αποστέλλει ειδοποιήσεις 
για την οφειλή αυτή στον καταναλωτή, ενηµερώνοντάς 
τον ταυτόχρονα για τις επιπτώσεις της µη εκπλήρωσης 
της υποχρέωσης αυτής.

2.3. Η Γ.Γ.Π.Σ. επεξεργάζεται τις καταστάσεις της πε−
ρίπτωσης 1.6. του άρθρου αυτού και σε συνεργασία µε 
τις συναρµόδιες διευθύνσεις αποστέλλει καταλόγους µε 
τους υπόχρεους σε καταβολή του τέλους στις αρµόδιες 
∆.Ο.Υ. ώστε να βεβαιωθεί το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που δεν υπο−
λογίστηκε µέσω των λογαριασµών της ∆.Ε.Η. και των 
εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος.

2.4. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει αρχείο στο ∆ιαχειριστή ∆ι−
κτύου για τις περιπτώσεις του άρθρου 2 της παρού−
σας, ώστε να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης του 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., µέχρι τις 9/12/2011.

3. Ενέργειες των ∆.Ο.Υ.
3.1. Μετά την παραλαβή των χρηµατικών καταλόγων 

από τη Γ.Γ.Π.Σ. της υποπερίπτωσης 2.2 της περίπτωσης 
2 του άρθρου αυτού, οι ∆.Ο.Υ. οφείλουν να µεριµνήσουν 
για την είσπραξη των οφειλών αυτών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων ∆ηµοσίων Εσόδων. 
Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θα εφαρµοσθούν στον 
κύριο ή τον επικαρπωτή του ακινήτου, ο οποίος είναι 
και υποκείµενος στο Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι κύριος 
ή επικαρπωτής του ακινήτου για το οποίο οφείλεται 
Ε.Ε.Τ.Η∆.Ε., προσέρχεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. προκει−
µένου να υποδείξει τον κύριο ή επικαρπωτή του ακι−
νήτου, ώστε να διαγραφεί από αυτόν το οφειλόµενο 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. και να βεβαιωθεί στο όνοµα του υποχρέου. 
Σε περίπτωση που η ∆.Ο.Υ. του υποχρέου είναι δια−
φορετική από τη ∆.Ο.Υ. του καταναλωτή, η τελευταία 
διαβιβάζει τον χρηµατικό κατάλογο στη ∆.Ο.Υ. του 
υποχρέου.

Η ίδια ως άνω διαδικασία µπορεί να εφαρµοστεί ανά−
λογα και από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου. 

3.2. Σε περίπτωση εξόφλησης του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., η ∆.Ο.Υ. 
οφείλει να χορηγεί βεβαίωση προς τον υπόχρεο κα−
ταναλωτή, την οποία ο τελευταίος προσκοµίζει στη 
∆.Ε.Η. ή στους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού 
ρεύµατος, προκειµένου να επαναχορηγηθεί το ρεύµα ή 
να πραγµατοποιηθεί η αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 

Η βεβαίωση έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 4, το 
οποίο επισυνάπτεται ως παράρτηµα της απόφασης 
αυτής.
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Άρθρο 5ο
∆ιαδικασία απόδοσης του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.
από την ∆.Ε.Η. στο Ελληνικό ∆ηµόσιο

1. Με τη συµπλήρωση της 20ής ηµέρας (ή της επό−
µενης εργάσιµης) από τη λήξη του µήνα που εισπρά−
χθηκε το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί 
προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος οφείλουν να κα−
ταθέτουν το εισπραχθέν ποσό στο Κ.Α.Ε 0224 του 
προϋπολογισµού.

2. Κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, η ∆.Ε.Η. και 
οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος 
οφείλουν να αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις ει−
σπραχθέντων Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., στην οποία περιλαµβάνονται 
ο αριθµός παροχής, η διεύθυνση του ακινήτου, το ονο−
µατεπώνυµο, ο Α.Φ.Μ., όπου υπάρχει, και το εισπραχθέν 
ποσό. 

3. Η ∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου έχει πρόσβαση 
σε όλες τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφα−
ση και αποστέλλονται από τον διαχειριστή δικτύου, τη 
∆.Ε.Η. και του εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού 
ρεύµατος στη Γ.Γ.Π.Σ.

Άρθρο 6ο 

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 3−10−2011, να δηµο−
σιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ    
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