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ΠΟΛ 1244 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρµογή του άρθρου 53 
του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων 
επιφανειών 
 
Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία µας και για την άρση 
οποιωνδήποτε αµφιβολιών σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων περί του 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούµενων πολιτών και 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας, παρέχονται οι ακόλουθες 
διευκρινίσεις και δίδονται οι κατωτέρω οδηγίες, οι οποίες, όπου απαιτείται, θα 
καλυφθούν µε µελλοντική νοµοθετική ρύθµιση: 
 
1. ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
 
Για τη διόρθωση λαθών που υπήρχαν κατά την 17η Σεπτεµβρίου 2011 στη βάση 
πληροφοριών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου της ∆.Ε.Η. σχετικά µε τα στοιχεία της 
επιφάνειας, της τιµής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, 
βάσει των οποίων υπολογίστηκε το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2011, ακολουθείται η 
κατωτέρω διαδικασία: 
 
1) Ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου της ∆ΕΗ αποστέλλει στους δήµους της χώρας 
ηλεκτρονικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν τα ακίνητα που βρίσκονται στη 
διοικητική περιφέρεια του κάθε δήµου µε τα στοιχεία βάσει των οποίων 
υπολογίστηκε το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2011. 
 
2) Οι ενδιαφερόµενοι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισµού 
του τέλους, προσέρχονται στον αρµόδιο δήµο για τη διόρθωση λαθών στην 
επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιµή ζώνης του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου. Οι 
πολίτες δύνανται να υποβάλλουν τις αιτήσεις για διόρθωση στον αρµόδιο δήµο µέχρι 
την 20η Ιανουαρίου 2012. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το ανωτέρω, οι δήµοι όλης της 
χώρας ελέγχουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιµές ζώνης, 



 

 

 όπως προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993, όπως ισχύει, και σε περίπτωση 
λάθους προβαίνουν σε διόρθωσή τους. 
 
3) Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, οι δήµοι αποστέλλουν µέχρι την 
27η Ιανουαρίου 2012 τις ενηµερωµένες καταστάσεις στο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου της 
∆ΕΗ ο οποίος, ακολούθως, τις αποστέλλει στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) που τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιµή ζώνης. Σε 
περίπτωση που εντοπιστεί λάθος σε τιµή ζώνης, η Γ.Γ.Π.Σ. διορθώνει την κατάσταση 
ενηµερώνοντας για τη διόρθωση τον αρµόδιο δήµο.  
Στη συνέχεια µέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2012 η Γ.Γ.Π.Σ. διαβιβάζει τις καταστάσεις 
στο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου. 
 
4) Ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου της ∆ΕΗ, µετά τη λήψη των διορθωµένων καταστάσεων, 
υπολογίζει, βάσει των νέων στοιχείων, το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που αντιστοιχεί στο 
ηλεκτροδοτούµενο ακίνητο και εφόσον προκύπτει ποσό τέλους χαµηλότερο από το 
αρχικώς υπολογισθέν, βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεµβρίου 2011, η διαφορά 
αφαιρείται από το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012.  
 
Στις περιπτώσεις που προκύψει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη 
∆.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, για το έτος 2011 το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. καταβάλλεται όπως έχει 
υπολογισθεί βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεµβρίου 2011 και τυχόν διαφορά 
λόγω λανθασµένης επιφάνειας, τιµής ζώνης ή παλαιότητας συµψηφίζεται στο 
αντίστοιχο ποσό τέλους του έτους 2012. 
 
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
– ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
Α. Στα πρόσωπα που υπάγονται στο µειωµένο συντελεστή του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
εντάσσονται και τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κάθε είδους αναπηρία από 80% και 
άνω, όπως ενδεικτικά πρόσωπα µε εγκεφαλική παράλυση, µε σοβαρή νοητική 
αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, κ.λπ. 
 
Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή ακολουθείται η διαδικασία που 
ορίζεται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1211/10.10.2011 µε την προσκόµιση της κατά περίπτωση βεβαίωσης από την 
αρµόδια υπηρεσία. 
 
Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση που έχει εκδοθεί από 
οποιαδήποτε αρµόδια δηµόσια αρχή (π.χ. υγειονοµικές επιτροπές). 
 
Β. Η διακοπή ηλεκτροδότησης αναστέλλεται, εάν: 
 
α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας στο πρόσωπο του χρήστη του ακινήτου για το 
οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή στο πρόσωπο ατόµου που συνοικεί µε αυτόν και 
τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ, και 
αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύµατος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την 
υγεία τους (όπως π.χ. όταν ο χρήστης υποστηρίζεται µηχανικά) 



 

 

  
β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι και χρήστης του, 
διαβιεί υπό µειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήµατος και 
περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και 
κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους θα θέσει, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες 
διαβιεί, σε προφανή άµεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή των 
προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του ΚΦΕ. 
 
Αρµόδιο όργανο για την διαπίστωση της συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων 
αναστολής της διακοπής είναι τριµελής επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε ∆.Ο.Υ. Οι 
επιτροπές θα λειτουργήσουν άµεσα και θα επιλαµβάνονται των αιτήσεων των 
ενδιαφεροµένων που υπάγονται στην αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. για τη φορολογία του 
εισοδήµατός τους.  
 
Κάθε επιτροπή θα αποτελείται από: 
 
α) έναν υπάλληλο της οικείας ∆.Ο.Υ. κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ως 
Πρόεδρο, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., 
 
β) έναν κοινωνικό λειτουργό που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον 
∆ήµο στον οποίο εδρεύει η ∆.Ο.Υ., και 
 
γ) έναν αστυνοµικό υπάλληλο της ΕΛ.ΑΣ. που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του 
από τον ∆ιοικητή του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος, και θα συγκροτείται µε 
απόφαση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., στην οποία θα ορίζεται και υπάλληλος της 
∆.Ο.Υ, ως γραµµατέας της Επιτροπής. 
 
Εάν συντρέχουν οι προαναφερόµενοι λόγοι µπορεί µε την πράξη της επιτροπής να 
διακανονίζεται και η καταβολή του τέλους σε δόσεις, σύµφωνα µε την περίπτωση 7 
της παρούσας. 
 
Με την ίδια πράξη της επιτροπής αυτής µπορεί να εντάσσονται τα πρόσωπα της 
περίπτωσης β’ στους υπόχρεους καταβολής 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 
ανεξάρτητα από την τιµή ζώνης και την παλαιότητά του ή και να απαλλάσσονται σε 
ακραίες περιπτώσεις. 
 
Για τα ανωτέρω θα κατατεθούν σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και θα ακολουθήσει η 
έκδοση κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης. 
 
3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 
Σε περίπτωση µη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε, ο χρόνος έκδοσης της εντολής 
διακοπής του ρεύµατος από τη ∆.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές 
ηλεκτρικού ρεύµατος προς το ∆ιαχειριστή ∆ικτύου αυξάνεται, από 40 ηµέρες που 
ορίζεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011, σε 80 ηµέρες από την έκδοση του 
λογαριασµού. 
 
Επίσης, η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος δε θα διακόπτεται από τη ∆.Ε.Η. ή τους 
εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος όταν υπάρχει αποδεδειγµένη 



 

 

 αδυναµία καταβολής του τέλους αλλά θα διακόπτεται σε πρόσωπα, που παρά τη 
δυνατότητά τους να εκπληρώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση, δεν το πράττουν 
καλυπτόµενοι πίσω από την ευαισθησία που δικαιολογηµένα δηµιουργείται στην 
κοινή γνώµη για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες ή ατοµικές περιπτώσεις. 
 
4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
 
Αν υπάρχει τιµολόγιο γεωργικής ή βιοµηχανικής χρήσης και έχει, ωστόσο, εκδοθεί 
λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος που περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., ο δικαιούχος της 
απαλλαγής ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1211/10.10.2011 προσκοµίζοντας επιπλέον βεβαίωση από τη ∆.Ε.Η. ή τον 
εναλλακτικό προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος ότι κατά την 17η Σεπτεµβρίου 2011 η 
συγκεκριµένη παροχή αφορούσε τιµολόγιο βιοµηχανικής ή γεωργικής χρήσης. 
 
Αν έχει εκδοθεί λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος που περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
χωρίς να έχει αφαιρεθεί το 35% της επιφάνειας των κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυµάτων, ο δικαιούχος της απαλλαγής ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 προσκοµίζοντας επιπλέον βεβαίωση από 
το ξενοδοχειακό επιµελητήριο ότι πρόκειται για κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα. 
 
5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ΣΤΗ ∆.Ο.Υ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Σε περίπτωση µισθωµένου ακινήτου, για το οποίο ο λογαριασµός ηλεκτρικού 
ρεύµατος εκδίδεται στο όνοµα του µισθωτή και εφόσον ο µισθωτής δεν έχει 
εξοφλήσει το λογαριασµό στον οποίο είναι απαιτητό για καταβολή το συνολικό ποσό 
του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., ο κύριος του ακινήτου δύναται να καταβάλει στη ∆.Ο.Υ. 
εισοδήµατός του το αναφερόµενο στο λογαριασµό ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
λαµβάνοντας από τη ∆.Ο.Υ. βεβαίωση καταβολής του τέλους. 
 
Συγκεκριµένα, ο κύριος του ακινήτου υποβάλλει αίτηση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
που επισυνάπτεται στην παρούσα, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. στην οποία αναγράφει τον 
αριθµό παροχής και προσκοµίζει τα φορολογικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το 
ακίνητο είναι µισθωµένο (π.χ. δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, αναλυτική 
κατάσταση για τα µισθώµατα των ακινήτων κ.λπ.). Η ∆.Ο.Υ., αφού εντοπίσει στην 
κατάσταση που έχει αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. τον αριθµό παροχής, εκδίδει 
διπλότυπο δήλωσης καταβολής του τέλους µε είδος φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224 για 
τη συνολική καταβολή του ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που αναγράφεται στην κατάσταση. 
Μετά την εξόφληση του ποσού, η ∆.Ο.Υ. χορηγεί βεβαίωση σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 και ενηµερώνει την κατάσταση 
προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής τον αριθµό διπλοτύπου και τον αριθµό 
πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης. 
 
Στη συνέχεια, η βεβαίωση προσκοµίζεται στη ∆.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς 
προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος για τις δικές τους ενέργειες. 
 
6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ∆ΙΑΚΟΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 



 

 

 17Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
 
Α. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει σε όλες τις ∆.Ο.Υ. της χώρας κατάσταση σε ηλεκτρονική 
µορφή, στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία των παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος 
για τις οποίες δεν έχει χρεωθεί Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µέσω αντίστοιχου λογαριασµού της 
∆.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος, λόγω διακοπής του 
συµβολαίου µεταξύ του καταναλωτή και της ∆.Ε.Η. ή των εναλλακτικών 
προµηθευτών µετά την 17η Σεπτεµβρίου 2011 και µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης 
των πρώτων λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος που περιείχαν Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.  
 
Η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει τον αριθµό παροχής, τη διεύθυνση του 
ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου και το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που αντιστοιχεί στην 
παροχή. 
 
Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου (ή ένας εξ’ αυτών σε περίπτωση 
συνιδιοκτησίας) εφόσον επιθυµεί την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύµατος προσέρχεται σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. προκειµένου να καταβάλει το σύνολο 
του ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που αντιστοιχεί σε αυτήν και να λάβει βεβαίωση καταβολής 
του τέλους. Προς τούτο υποβάλλει αίτηση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 
Για την εξόφληση του ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., το αρµόδιο τµήµα εισοδήµατος εντοπίζει 
τον αριθµό παροχής στην ανωτέρω κατάσταση, εκδίδει διπλότυπο «δήλωσης» 
καταβολής του τέλους µε είδος φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224, ενηµερώνει την 
ηλεκτρονική κατάσταση προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής τον αριθµό 
διπλοτύπου, τον Α.Φ.Μ., το ονοµατεπώνυµο του κυρίου ή επικαρπωτή και τον 
αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης και χορηγεί στον αιτούντα τη 
βεβαίωση καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., σύµφωνα µε το υπόδειγµα 4 της Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1211/10.10.2011. 
 
Σε περίπτωση που ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου που επιθυµεί την 
επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος αποτελεί απαλλασσόµενο πρόσωπο 
ή πρόσωπο που δικαιούται µειωµένο τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 
του ν. 4021/2011, υποβάλλει την ανωτέρω αίτηση επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά 
που ορίζονται, κατά περίπτωση, στην ως άνω Α.Υ.Ο. και επιπλέον, όταν πρόκειται 
για µειωµένο τέλος, τον τελευταίο πριν τη διακοπή λογαριασµό ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 
 
Το τµήµα Εισοδήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., χορηγεί στον αιτούντα τη βεβαίωση 
απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., σύµφωνα µε το υπόδειγµα 4 της Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1211/10.10.2011, και ενηµερώνει την ηλεκτρονική κατάσταση, αφού εντοπίσει 
τον αριθµό παροχής, προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής τον Α.Φ.Μ., το 
ονοµατεπώνυµο του κύριου ή επικαρπωτή, την ένδειξη «απαλλαγή» (κατά ποσοστό) 
και τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης. Στις περιπτώσεις εφαρµογής 
µειωµένου τέλους, το τµήµα Εισοδήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., µετά τον έλεγχο των 
σχετικών δικαιολογητικών και αφού διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις, υπολογίζει το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που αντιστοιχεί στην παροχή βάσει 
του εµβαδού που αναγράφεται στον προσκοµιζόµενο λογαριασµό ηλεκτρικού 
ρεύµατος, εκδίδει διπλότυπο «δήλωσης» καταβολής του τέλους µε είδος φόρου 1347 
και Κ.Α.Ε. 0224, ενηµερώνει την ηλεκτρονική κατάσταση προσθέτοντας στην 



 

 

 εγγραφή της παροχής το υπολογισθέν κατά τα ανωτέρω ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., τον 
αριθµό διπλοτύπου, τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης και χορηγεί 
στον αιτούντα τη βεβαίωση καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
4 της ως άνω Α.Υ.Ο. 
 
Όταν υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες ή επικαρπωτές επί ακινήτου που 
αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη παροχή, η βεβαίωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 4 της 
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011, χορηγείται στις ανωτέρω περιπτώσεις εφόσον έχει 
εξοφληθεί όλο το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που αντιστοιχεί στην παροχή. 
 
7. ΡΥΘΜΙΣΗ – ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει διακανονισµός µεταξύ της ∆.Ε.Η. ή του εναλλακτικού 
προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος και του καταναλωτή, η ρύθµιση επεκτείνεται και 
στο ποσό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. σύµφωνα µε την διαδικασία που εφαρµόζεται για το 
διακανονισµό του ηλεκτρικού ρεύµατος. Επιπλέον, σε ακραίες περιπτώσεις που δεν 
υφίσταται εν ισχύ διακανονισµός, ωστόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την 
πραγµατοποίησή του µετά την έκδοση του λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος που 
περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού 
ρεύµατος προβαίνουν σε ρύθµιση µε τον καταναλωτή, η οποία εφαρµόζεται και στο 
ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
 
8. ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ 
ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, 
φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, κοινωφελείς ή εκκλησιαστικούς 
απαλλάσσονται από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. για τα ακίνητα που χρησιµοποιούν για την 
εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Για τη χορήγηση της απαλλαγής, τα δικαιούχα 
νοµικά πρόσωπα ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1211/10.10.2011 προσκοµίζοντας επιπλέον των όσων ορίζονται στην 
περίπτωση 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω Α.Υ.Ο. το συστατικό τους έγγραφο, 
φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιµοποίηση 
(δήλωση φορολογίας εισοδήµατος κ.λπ.) και βεβαίωση από το Υπουργείο 
Εξωτερικών περί της αµοιβαιότητας. 
 
9. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Α. Κατά τον έλεγχο του οικογενειακού εισοδήµατος, για την εφαρµογή του 
µειωµένου συντελεστή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. στους πολύτεκνους και τη χορήγηση της 
απαλλαγής από το τέλος των ανέργων, λαµβάνονται υπόψη µόνο τα ποσά που 
αναγράφονται στον Πίνακα 4 (φορολογούµενα πραγµατικά εισοδήµατα) της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Β. Ως µακροχρόνια άνεργοι, για τη χορήγηση της απαλλαγής, θεωρούνται τα 
πρόσωπα που έχουν, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασµού που 
περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., µη διακοπτόµενο χρόνο ανεργίας ίσο ή µεγαλύτερο του 
ενός έτους, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις του αρµόδιου φορέα. 
 



 

 

 Γ. Ειδικά για την περίπτωση των προσωρινών παραχωρητηρίων του Οργανισµού 
Εργατικής Κατοικίας, υπόχρεος για το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., ως οιονεί επικαρπωτής, είναι ο 
δικαιούχος του παραχωρητηρίου. 
 
∆. Τέλος, γίνεται δεκτό ότι, ο µειωµένος συντελεστής του τέλους για πρόσωπα που 
είναι τα ίδια ανάπηρα ή βαρύνονται µε ανάπηρο καθώς και για πολύτεκνους, 
εφαρµόζεται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η κύρια ιδιοκατοικούµενη 
κατοικία ανήκει (κατά 100% ή κατά ποσοστό) εκτός από τον δικαιούχο του 
µειωµένου τέλους και στον/στη σύζυγό του/της, καθώς και όταν το ποσοστό 
συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των 
συζύγων, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του µειωµένου τέλους. 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
 
Ο Γενικός Γραµµατέας 
Φορολογικών & Τελωνειακών Θεµάτων 
Ιωάννης Καπελέρης  


