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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α') 
«Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση 
θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της σύµβασης - Πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού ταµείου χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών 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 
ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους καθώς και κάθε 
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 16-12-2011 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 262 Α') «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού 
Προϋπολογισµού έτους 2011», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.4047/2012 
(ΦΕΚ 31 Α') «Κύρωση της Πράξης.......και άλλες διατάξεις». 
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν.4047/2012, µε τις οποίες τροποποιήθηκαν 
οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011. 
 
5. Την υπ' αριθ. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 (ΦΕΚ 2298 Β') απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών «Καθορισµός του τρόπου και της διαδικασίας......για το έτος 2011». 



 

 

  
 6. Την υπ' αριθ. Υ 350/08-07-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1603 Β') 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου». 
 
7. Την ανάγκη τροποποίησης, συµπλήρωσης και κωδικοποίησης της απόφασης υπ' 
αριθ. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, λόγω των 
µεταγενέστερων τροποποιήσεων του νοµοθετικού πλαισίου. 
 
8. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
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 
δοµηµένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται, κατά τη 17η Σεπτεµβρίου 2011, 
στο τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 24 
του ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α'). 
 
Ο προσδιορισµός της χρήσης της ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας λαµβάνεται από το 
πεδίο του Κωδικού Χρήσης Τιµολογίου της βάσης πληροφοριών του ∆ιαχειριστή 
∆ικτύου της ∆.Ε.Η. κατά τη 17η Σεπτεµβρίου 2011, για το έτος 2011, και κατά την 
31η Μαρτίου 2012, για το έτος 2012. Η αλλαγή χρήσης της ηλεκτροδοτούµενης 
επιφάνειας στο ως άνω πεδίο µετά τις ηµεροµηνίες αυτές δεν λαµβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισµό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. των ετών 2011 και 2012 αντίστοιχα. 
 
Το ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών 
µέτρων των ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών επί το συντελεστή προσαύξησης, που 
αντιστοιχεί στην τιµή ζώνης του ακινήτου, και επί το συντελεστή προσαύξησης, που 
αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 53 του ν. 4021/2011. 
 
Τα στοιχεία που αφορούν την ηλεκτροδοτούµενη επιφάνεια, δηλαδή το εµβαδόν της 
επιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, λαµβάνονται 
υπόψη όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί, σύµφωνα µε τα στοιχεία των δήµων, και 
καταχωρηθεί στη βάση πληροφοριών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου της ∆.Ε.Η. µέχρι και 
τη 17-9-2011, για το έτος 2011, και µέχρι και την 31-3-2012, για το έτος 2012. Αν 
στη βάση πληροφοριών της ∆.Ε.Η. δεν αναγράφεται ηµεροµηνία κατασκευής, ο 
συντελεστής παλαιότητας ισούται µε ένα (1). Αν τα τετραγωνικά µέτρα που 
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του ΤΑΠ είναι υπερδιπλάσια της 
µεγαλύτερης τιµής τετραγωνικών µέτρων µεταξύ εκείνης που έχει ληφθεί υπόψη για 
τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών και εκείνης που έχει ληφθεί υπόψη για τον 
υπολογισµό του δηµοτικού φόρου, το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. υπολογίζεται βάσει των 
τετραγωνικών µέτρων που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό των δηµοτικών 
τελών. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται, όταν δεν έχουν υπολογισθεί 



 

 

 δηµοτικά τέλη και τα τετραγωνικά µέτρα που αναγράφονται για τον υπολογισµό τους 
έχουν τιµή ίση µε µηδέν (0). 
 
Η πληροφορία για τη γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιοµηχανική χρήση 
ακινήτου, ώστε να µην υπολογισθεί Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., λαµβάνεται από το πεδίο του 
Κωδικού Χρήσης Τιµολογίου της βάσης πληροφοριών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου της 
∆.Ε.Η., κατά τη 17-9-2011, για το έτος 2011, και κατά την 31-3-2012, για το έτος 
2012 αντίστοιχα. 
 
Η πληροφορία για τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, ώστε να µην 
υπολογισθεί Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., λαµβάνεται από τον Κωδικό Απαλλαγής του ν.2130/1993 
και τον Ειδικό Κωδικό Οικονοµικής ∆ραστηριότητας για τα κοινόχρηστα, όπως 
αυτός αποτυπώνεται στη βάση πληροφοριών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου της ∆.Ε.Η. 
κατά τη 17-9-2011 και κατά την 31-3-2012, για τα έτη 2011 και 2012 αντίστοιχα. 
 
Για τα κύρια τουριστικά καταλύµατα (ξενοδοχεία και κάµπινγκ), ως κοινόχρηστοι 
χώροι λογίζονται αποκλειστικά οι χώροι προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, για τον 
υπολογισµό των οποίων η συνολική ηλεκτροδοτούµενη επιφάνεια, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο λογαριασµό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος, µειώνεται 
κατά ποσοστό 35%. 
 
Για τον υπολογισµό των κοινόχρηστων χώρων των ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων 
και των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων, η συνολική ηλεκτροδοτούµενη 
επιφάνεια, όπως αυτή αποτυπώνεται στο λογαριασµό κατανάλωσης του ηλεκτρικού 
ρεύµατος, µειώνεται κατά ποσοστό 17%. 
 
Η πληροφορία για τα ακίνητα εµβαδού ακινήτου άνω των χιλίων (1.000) ή άνω των 
δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών µέτρων, που δεν έχουν οικιακή χρήση, για τον 
υπολογισµό µειωµένου συντελεστή υπολογισµού του τέλους κατά 30% ή 60% 
αντίστοιχα, προκύπτει ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (ανεξάρτητα αν µε την εν 
λόγω παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερες από µια οριζόντιες ιδιοκτησίες), 
σύµφωνα µε το συνολικό εµβαδό που αναγράφεται στον αντίστοιχο λογαριασµό 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
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 υπορρεωτικά από αυτούς. 
 
Υποκείµενος στο Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ή δικαιούχος των ευεργετηµάτων του άρθρου 53 του 
ν.4021/2011 είναι ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, ανεξάρτητα από το 
ονοµατεπώνυµο του καταναλωτή που αναγράφεται στο λογαριασµό ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 
 
Άρθρο 2 
∆ιαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των απαλλαγών 
της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν.4021/2011 
 
1. ∆ιαδικασία χορήγησης απαλλαγής 
 
Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασµός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 



 

 

 από τη ∆.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος µε 
υπολογισµό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται σύµφωνα µε την παρ. 5 του 
άρθρου 53 του ν.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 υποβάλλει αίτηση 
επιστροφής του στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), που είναι αρµόδια για 
τη φορολογία εισοδήµατός του, προσκοµίζοντας και τα οικεία δικαιολογητικά. Η 
αίτηση έχει ως το υπόδειγµα 1. 
 
Ειδικά για το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 µπορεί να εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο 
δεύτερο εδάφιο της περ. 1.2. της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας. 
 
1.2. Η ∆.Ο.Υ., µετά την παραλαβή της αίτησης, αποφαίνεται για την αποδοχή ή 
απόρριψη του αιτήµατος. 
 
Σε περίπτωση που το αίτηµα γίνεται δεκτό, µε απόφαση του προϊσταµένου της 
∆.Ο.Υ. συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ. και, εάν από την εκκαθάριση αυτού προκύψει ποσό 
προς διαγραφή, τούτο διαγράφεται, εάν προκύψει ποσό προς επιστροφή, τούτο 
επιστρέφεται στο δικαιούχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕ∆Ε, 
όπως ισχύει, και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 214 Β') περί 
χορήγησης ενηµερότητας, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 της 
παρούσας. Η απόφαση απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έχει ως το υπόδειγµα 2. 
 
Σε περίπτωση που το αίτηµα δεν γίνεται δεκτό, η ∆.Ο.Υ. ενηµερώνει τον υπόχρεο. 
 
2. ∆ικαιολογητικά απαλλαγής 
 
Η αίτηση της περίπτωσης 1.1 της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοτυπία του λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος, 
είτε επισηµασµένου για την εξόφληση είτε συνοδευόµενου µε οποιοδήποτε 
αποδεικτικό εξόφλησης, καθώς και δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) έτους 
2011 ή 2012 αντίστοιχα 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, αν το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή αποκτήθηκε µετά 
την ηµεροµηνία αυτή, για τα φυσικά πρόσωπα, και επιπλέον, κατά περίπτωση, από τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
α) Για την απαλλαγή ακινήτων που ανήκουν σε δηµοτικές επιχειρήσεις, το συστατικό 
τους έγγραφο ή το οικείο Φ.Ε.Κ.. 
 
β) Για την απαλλαγή των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος 
γνωστών 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 Ιεροσολύµων και της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Αλβανίας, για τα ακίνητα που χρησιµοποιούν για να επιτελούν το 
λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους, το συστατικό τους 
έγγραφο ή το οικείο Φ.Ε.Κ. καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που 
αποδεικνύουν την ιδιοχρησιµοποίηση των ακινήτων. 



 

 

  
Για την απαλλαγή σωµατείων ή ιδρυµάτων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
επιδιώκουν µόνο θρησκευτικούς σκοπούς και δικαιοπρακτούν για λογαριασµό των 
αντίστοιχων εκκλησιών - ευκτήριων οίκων γνωστής θρησκείας ή δόγµατος, µε τους 
οποίους συνδέονται άµεσα, για τα ακίνητα που χρησιµοποιούν για να επιτελούν το 
θρησκευτικό τους σκοπό: 
 
i. άδεια 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 
γνωστή θρησκεία ή δόγµα κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος, 
 
iii. καταστατικό του συναφούς σωµατείου ή ιδρύµατος, νοµίµως δηµοσιευµένο, από 
το οποίο να προκύπτει η σύνδεση αυτού µε το γνωστό δόγµα ή θρησκεία και τον 
ευκτήριο οίκο. 
 
γ) Για την απαλλαγή ηµεδαπών νοµικών προσώπων που δεν έχουν κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα για τα ακίνητα που χρησιµοποιούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των 
θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή 
κοινωφελών σκοπών τους, το συστατικό τους έγγραφο νοµίµως δηµοσιευµένο ή το 
οικείο Φ.Ε.Κ. καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την 
ιδιοχρησιµοποίηση των ακινήτων. 
 
Για την απαλλαγή µη κερδοσκοπικών αλλοδαπών νοµικών προσώπων µε τον όρο της 
αµοιβαιότητας για τα ακίνητα που χρησιµοποιούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση 
των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών 
ή κοινωφελών σκοπών τους: 
 
i. κυρωµένο αντίγραφο του συστατικού τους εγγράφου, µε επίσηµη µετάφρασή του. 
 
ii. βεβαίωση της αρµόδιας αρχής της αλλοδαπής ότι το υπό κρίση νοµικό πρόσωπο 
έχει ιδρυθεί νόµιµα, είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιδιώκει τουλάχιστον έναν 
από τους ανωτέρω αναφερόµενους σκοπούς και εξακολουθεί να υπάρχει και να 
εκπληρώνει στην πραγµατικότητα τους σκοπούς αυτούς, µε επίσηµη µετάφρασή της, 
 
iii. φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιµοποίηση 
των ακινήτων, 
 
iv. το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην αλλοδαπή µε επίσηµη µετάφρασή του, 
σχετικά µε απαλλαγή από αντίστοιχο τέλος επί των ακινήτων των ελληνικών µη 
κερδοσκοπικών νοµικών προσώπων µε παρόµοιους σκοπούς, ή σχετική βεβαίωση της 
αρµόδιας αρχής της αλλοδαπής, επίσηµα µεταφρασµένη ή, σε περίπτωση αδυναµίας 
ταύτισης των εκατέρωθεν νοµοθετικών ρυθµίσεων, βεβαίωση της αρµόδιας 
υπηρεσίας της αλλοδαπής αναφορικά µε την εν τοις πράγµασι µη επιβολή 
αντίστοιχων τελών στα ελληνικά µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα. 
 
δ) Για την απαλλαγή των αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών, που 
έχουν νόµιµα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, για τα ακίνητα 



 

 

 που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων 
για την πραγµατοποίηση των αθλητικών τους σκοπών, βεβαίωση της πράξης 
αναγνώρισής τους από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, το οικείο Φ.Ε.Κ. καθώς 
και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιµοποίηση 
των ακινήτων. 
 
ε) Για την απαλλαγή ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιµοποιούνται για 
την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, µε τον όρο της 
αµοιβαιότητας, βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
στ) Για την απαλλαγή διατηρητέων ακινήτων, εφόσον είναι κενά και έχουν 
χαρακτηρισθεί διατηρητέα µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, το οικείο Φ.Ε.Κ. 
χαρακτηρισµού τους καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που 
αποδεικνύουν ότι το διατηρητέο ακίνητο είναι κενό. 
 
ζ) Για την απαλλαγή ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί χώροι ιστορικών ή 
αρχαιολογικών µνηµείων, το οικείο Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισµού τους. 
 
η) Για την απαλλαγή ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή 
βιοτεχνική ή βιοµηχανική χρήση, βεβαίωση από τη ∆.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό 
προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος ότι η συγκεκριµένη παροχή, κατά τη 17-9-2011 ή 
την 31-3-2012 κατά περίπτωση, αφορούσε τιµολόγιο βιοµηχανικής ή γεωργικής 
χρήσης. 
 
Για την απαλλαγή ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική 
χρήση αλλά δεν υπάρχει τιµολόγιο γεωργικής χρήσης κατά τη 17-9-2011 ή την 31-3-
2012 κατά περίπτωση, πολεοδοµική άδεια ειδικού κτιρίου ή, σε περιπτώσεις που δεν 
υπάρχει άδεια οικοδοµής, κάθε πρόσφορο δηµόσιο έγγραφο καθώς και φορολογικά 
έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι στο ακίνητο δεν ασκείται και άλλη 
δραστηριότητα (εµπορία, παροχή υπηρεσίας κ.λπ.). 
 
Για την απαλλαγή ακινήτων που έχουν αποκλειστικά βιοτεχνική ή βιοµηχανική 
χρήση αλλά δεν υπάρχει τιµολόγιο βιοµηχανικής χρήσης κατά τη 17-9-2011 ή την 31-
3-2012 κατά περίπτωση, άδεια λειτουργίας εν ισχύ κατά τη 17-9-2011 ή την 31-3-
2012 κατά περίπτωση καθώς και φορολογικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι 
στο ακίνητο αυτό δεν ασκείται και άλλη δραστηριότητα (εµπορία, παροχή υπηρεσίας 
κ.λπ.). 
 
θ) Για την απαλλαγή των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, βεβαίωση από τη 
∆.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος ότι, κατά τη 17-9-2011 
ή την 31-3-2012 κατά περίπτωση, στη βάση πληροφοριών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου 
της ∆.Ε.Η. είχε καταχωρηθεί ο Ειδικός κωδικός οικονοµικής δραστηριότητας για τα 
κοινόχρηστα. 
 
Για την απαλλαγή των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών για τους οποίους δεν 
υπάρχει καταχώριση στη βάση πληροφοριών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου της ∆.Ε.Η., 
ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος αφορά ηλεκτροδότηση κοινόχρηστου χώρου, 
βεβαίωση του οικείου δήµου ότι ο λογαριασµός αυτός αφορούσε, κατά τη 17-9-2011 
ή την 31-3-2012 κατά περίπτωση, κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας. 
 



 

 

 ι) Για την απαλλαγή των κοινόχρηστων χώρων των κύριων τουριστικών 
καταλυµάτων (ξενοδοχείων και κάµπινγκ), βεβαίωση του ξενοδοχειακού 
επιµελητηρίου. 
 
ια) Για την απαλλαγή των κοινόχρηστων χώρων των ενοικιαζόµενων δωµατίων και 
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, φωτοτυπία του ειδικού σήµατος 
λειτουργίας του ΕΟΤ, το οποίο έχει εκδοθεί µε το σύστηµα των κλειδιών, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Π.∆. 3337/2000 (ΦΕΚ 281 Α'). 
 
Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις και διαδικασία για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 6 του 
άρθρου 53 του ν.4021/2011 για την απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ή τον 
υπολογισµό αυτού µε µειωµένο συντελεστή 0,5 
 
1. Προϋποθέσεις για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 53 του 
ν.4021/2011 
 
Για τον υπολογισµό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή ή για την απαλλαγή 
από αυτό κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν.4021/2011, η Γ.Γ.Π.Σ. 
λαµβάνει ειδικότερα υπόψη τα εξής: 
 
α) Επιβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή σε πολύτεκνους. 
 
Προβλέπεται µειωµένος συντελεστής (0,5) για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και 
ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή κατά ποσοστό σε: 
 
i. σε πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 
1910/1944, εφόσον, κατά το προηγούµενο έτος του έτους επιβολής του τέλους, τα 
τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 1910/1944 τον βαρύνουν 
φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
(ν.2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'), και το οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 30.000 
ευρώ. Η αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου, µε βάση τα στοιχεία 
ακινήτων του έτους 2008, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες 
προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, 
 
ii. στον ή στη σύζυγο του πολύτεκνου καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί 
της κύριας ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των συζύγων. Ο 
µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και 
ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα ή 
περισσότερα από τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων 
τους. Αν το ακίνητο ανήκει και στους δύο συζύγους ή σε ένα ή περισσότερα από τα 
προστατευόµενα τέκνα λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, η συνολική αξία 
της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων ή η συνολική αξία της ακίνητης 
περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόµενων τέκνων, µε βάση τα στοιχεία 
ακινήτων του έτους 2008, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες 
προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο. 
 
Για το χαρακτηρισµό του πολυτέκνου λαµβάνεται υπόψη αυτοτελώς ο αριθµός των 
τέκνων των κωδικών 003 και 004 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού 
έτους 2011, εφόσον είναι ίσος ή µεγαλύτερος των 4. 



 

 

  
Για τον υπολογισµό του οικογενειακού εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη µόνο τα 
ποσά που αναγράφονται στον πίνακα 4 (φορολογούµενα πραγµατικά εισοδήµατα) της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Το µειωµένο τέλος δεν ισχύει, αν το ιδιοκατοικούµενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη µε 
τιµή άνω των 3.000 ευρώ καθώς και για το πλέον των 120 τ. µ. εµβαδόν του 
ιδιοκατοικούµενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.µ. για κάθε 
προστατευόµενο τέκνο και µέρρι τα 200 τ.µ. 
 
Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει κατά συνιδιοκτησία στον πολύτεκνο και σε 
τρίτο πρόσωπο µη δικαιούχο µειωµένου συντελεστή, ο µειωµένος συντελεστής 
υπολογίζεται στο ποσοστό που ανήκει στον πολύτεκνο. 
 
β) Επιβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή σε πρόσωπο που είναι το ίδιο 
ανάπηρο ή βαρύνεται µε ανάπηρο. 
 
Προβλέπεται µειωµένος συντελεστής (0,5) για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και 
ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή κατά ποσοστό σε: 
 
i. σε πρόσωπο, που το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό 
(80%) και άνω ή, προκειµένου για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, 
νοητική αναπηρία, αυτισµό ή σύνδροµο DOWN, σε ποσοστό από εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω. Η αξία της ακίνητης περιουσίας του αναπήρου, µε βάση τα 
στοιχεία ακινήτων του έτους 2008, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι 
οποίες προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, 
 
ii. στον ή στη σύζυγο του αναπήρου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί 
της κύριας ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των συζύγων. Όταν το 
ακίνητο ανήκει και στους δύο συζύγους, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας 
και των δύο συζύγων, µε βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε 
προστατευόµενο τέκνο. 
 
Το µειωµένο τέλος δεν ισχύει, αν το ιδιοκατοικούµενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη µε 
τιµή άνω των 3.000 ευρώ καθώς και για το πλέον των 120 τ. µ. εµβαδόν του 
ιδιοκατοικούµενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.µ. για κάθε 
προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200 τ.µ. 
 
Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει κατά συνιδιοκτησία σε ανάπηρο και σε 
πρόσωπο µη δικαιούχο µειωµένου συντελεστή, ο µειωµένος συντελεστής 
περιορίζεται στο ποσοστό που ανήκει στον ανάπηρο. 
 
γ). Απαλλαγή ανέργων από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
 
Προβλέπεται απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και 
ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή κατά ποσοστό σε: 
 
i. µακροχρόνια άνεργο, µε µη διακοπτόµενο χρόνο ανεργίας ίσο ή µεγαλύτερο του 



 

 

 ενός έτους, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασµού κάθε έτους που 
περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., εγγεγραµµένο 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 εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασµού ανεργίας 
τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή 
 
ii. άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και 
λογαριασµούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) µήνες που 
προηγούνται κάθε φορά της ηµεροµηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασµού κάθε 
έτους που περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.. 
 
Και στις δύο περιπτώσεις, το οικογενειακό εισόδηµα του άνεργου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 4.000 ευρώ για κάθε 
προστατευόµενο τέκνο και η αξία της ακίνητης περιουσίας του, µε βάση τα στοιχεία 
ακινήτων του έτους 2008, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες 
προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο. 
 
Η απαλλαγή δεν ισχύει, αν το ιδιοκατοικούµενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη µε τιµή 
άνω των 3.000 ευρώ καθώς και για το πλέον των 120 τ. µ. εµβαδόν του 
ιδιοκατοικούµενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.µ. για κάθε 
προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200 τ.µ. 
 
Για τον υπολογισµό του οικογενειακού εισοδήµατος, λαµβάνονται υπόψη µόνο τα 
ποσά που αναγράφονται στον πίνακα 4 (φορολογούµενα πραγµατικά εισοδήµατα) της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει κατά συνιδιοκτησία σε άνεργο και σε 
πρόσωπο µη δικαιούχο µειωµένου συντελεστή ή απαλλαγής, η απαλλαγή 
περιορίζεται στο ποσοστό που ανήκει στον άνεργο. 
 
2. Ηλεκτρονική διαδικασία για την απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ή τον 
υπολογισµό αυτού µε µειωµένο συντελεστή 
 
Η Γ.Γ.Π.Σ., αφού επεξεργαστεί τα πιο πάνω στοιχεία, παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο 
στο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου της ∆.Ε.Η. για τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ή δικαιούνται τον υπολογισµό αυτού µε µειωµένο συντελεστή, µε τον 
αντίστοιχο αριθµό παροχής.  
 
Μετά από τη λήψη του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ., η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί 
προµηθευτές εκδίδουν για τα πρόσωπα αυτά λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύµατος χωρίς χρέωση ή µε µειωµένη χρέωση Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.. 
 
3. ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ή τον 
υπολογισµό αυτού µε µειωµένο συντελεστή από τη ∆.Ο.Υ. 
 
Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασµός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 
από τη ∆.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, ενώ το 
ακίνητο απαλλάσσεται ή το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. πρέπει να υπολογισθεί µε µειωµένο 
συντελεστή κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν.4021/2011, η 



 

 

 απαλλαγή ή ο υπολογισµός του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή διενεργείται 
από την αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του δικαιούχου ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον ο 
δικαιούχος προσκοµίσει φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 
οικονοµικού έτους 2011 ή οικονοµικού έτους 2012 κατά περίπτωση, 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, αν το ακίνητο για 
το οποίο ζητείται η απαλλαγή ή ο υπολογισµός µε µειωµένο συντελεστή αποκτήθηκε 
µετά την ηµεροµηνία αυτή. Η απόφαση απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ή 
υπολογισµού αυτού µε µειωµένο συντελεστή έχει ως τα υποδείγµατα 2 και 3 κατά 
περίπτωση. 
 
Εκτός των ανωτέρω, ο δικαιούρος υποχρεούται να προσκοµίσει και τα ακόλουθα, 
κατά περίπτωση, δικαιολογητικά: 
 
α) προκειµένου για ανάπηρο, βεβαίωση από αρµόδια αρχή για την πιστοποίηση και 
το ποσοστό της αναπηρίας (υγειονοµική επιτροπή, ασφαλιστικό φορέα), 
 
β) προκειµένου για άνεργο, βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρµόδιο φορέα για 
την ανεργία. 
 
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 ηλεκτρικού ρεύµατος υποχρεούνται 
να αποστέλλουν άµεσα στη Γ.Γ.Π.Σ. µηχανογραφηµένες καταστάσεις µε τους 
καταναλωτές στους οποίους έχει επιβληθεί το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., στις οποίες 
περιλαµβάνεται το ονοµατεπώνυµο αυτών και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.), όπου υπάρχει, ο αριθµός παρορής και η διεύθυνση του ακινήτου. 
 
1.2. Αν δεν καταβληθεί το τέλος, εν όλω ή εν µέρει, η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί 
προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, µετά την παρέλευση 4 µηνών από την 
ηµεροµηνία λήξης πληρωµής της πρώτης δόσης του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. του οικείου έτους, 
διαγράφουν το οφειλόµενο κατά την ηµεροµηνία αυτή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. από τους 
λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος των υπόρρεων και αποστέλλουν κατάσταση στη 
Γ.Γ.Π.Σ. κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση 1.3 του άρθρου αυτού. 
 
Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου µπορεί, µε αίτησή του προς την αρµόδια 
∆.Ο.Υ., οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο (αλλαγή προµηθευτή κ.λπ.), να 
καταβάλει τις τυρόν ληξιπρόθεσµες δόσεις και να λάβει βεβαίωση σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα 5, εφόσον βεβαιωθούν οι υπόλοιπες δόσεις. Με την προσκόµιση της 
βεβαίωσης, η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, 
διαγράφουν το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.. 
 
1.3. Η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος οφείλουν, 
ταυτόρρονα µε τη διαγραφή του οφειλόµενου ποσού του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., να 
αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις των καταναλωτών για τους οποίους 



 

 

 διαγράφηκε η απαίτηση Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., στις οποίες περιλαµβάνονται το 
ονοµατεπώνυµο και ο Α.Φ.Μ. του καταναλωτή, το ονοµατεπώνυµο και ο Α.Φ.Μ. του 
κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου, ο αριθµός παροχής και η διεύθυνση του 
ακινήτου, το συνολικό ποσό του τέλους που έρει βεβαιωθεί, το ποσό που έχει 
καταβληθεί και το υπόλοιπο - οφειλόµενο ποσό. 
 
1.4. Στην περίπτωση που διακοπεί το συµβόλαιο παρορής ηλεκτρικού ρεύµατος 
µεταξύ του καταναλωτή και της ∆.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προµηθευτών 
ηλεκτρικού ρεύµατος µεταξύ της 17-9-2011 ή της 31-3-2012, κατά περίπτωση, 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 κατά την 
ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασµού πελάτη, ώστε ο προµηθευτής να 
συµπεριλάβει το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. στο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος. Σε περίπτωση 
που από τα στοιχεία της βάσης πληροφοριών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου δεν βρεθεί 
ενεργός πελάτης σε οποιονδήποτε προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την 
ηµεροµηνία έκδοσης των πρώτων λογαριασµών (ενώ υπήρχε ενεργός πελάτης κατά 
τη 17-9-11 ή την 31-3-2012 αντίστοιχα), ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου αποστέλλει στη 
Γ.Γ.Π.Σ. κατάσταση, στην οποία αναγράφονται τα οφειλόµενα τέλη, µε την 
παρατήρηση ότι δεν χρεώθηκαν σε λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
1.5. H ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος οφείλουν να 
αποστείλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. για τα έτη 2011 και 2012 καταστάσεις που περιλαµβάνουν 
τα στοιρεία όλων των παρορών, στις οποίες δεν επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., που θα 
περιλαµβάνουν την αιτιολογία της απαλλαγής. 
 
2. Ενέργειες της Γ.Γ.Π.Σ. 
 
2.1. Η Γ.Γ.Π.Σ., µετά την παραλαβή και επεξεργασία των καταστάσεων της περ. 1.1. 
του άρθρου αυτού, τις αποστέλλει άµεσα σε όλες τις ∆.Ο.Υ., προκειµένου αυτές να 
προβούν στις απαλλαγές και µειώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 1 
του άρθρου 2 και την περίπτωση 2 του άρθρου 3 της παρούσας. 
 
Οι ανωτέρω καταστάσεις µε το σύνολο των παροχών για τις οποίες έχει εκδοθεί 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. και το ποσό του τέλους που έχει βεβαιωθεί ανά παροχή, περιέχουν και 
πεδία για συµπλήρωση του Α.Φ.Μ. του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου, του 
αριθµού απόφασης του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. περί απαλλαγής ή µείωσης του 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., του αριθµού και της ηµεροµηνίας έκδοσης αυτής, του ποσού που 
πρέπει να επιστραφεί καθώς και του αριθµού διπλοτύπου είσπραξης. 
 
2.2. Η Γ.Γ.Π.Σ., µετά την επεξεργασία των καταστάσεων των περ. 1.3. και 1.4. του 
άρθρου αυτού, τις αποστέλλει στη ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του κύριου ή του 
επικαρπωτή του ακινήτου ή, αν δεν είναι γνωστά τα στοιχεία αυτού, στη ∆.Ο.Υ. 
φορολογίας εισοδήµατος του καταναλωτή. Αν από τις καταστάσεις που έχουν 
αποσταλεί δεν προκύπτει η αρµόδια ∆.Ο.Υ., τότε η κατάσταση αποστέλλεται στη 
∆.Ο.Υ. στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο. Ταυτόχρονα µε την 
αποστολή των ανωτέρω καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν χρηµατικούς καταλόγους, 
η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει και αποστέλλει ειδοποιήσεις για την οφειλή αυτή στον κύριο ή 
επικαρπωτή του ακινήτου ή, αν δεν είναι γνωστά τα στοιχεία αυτού, στον 
καταναλωτή, ενηµερώνοντάς τον ταυτόχρονα για τις επιπτώσεις της µη εκπλήρωσης 



 

 

 της υποχρέωσης αυτής. 
 
Με τις ανωτέρω καταστάσεις - χρηµατικούς καταλόγους το οφειλόµενο ποσό 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2011 βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη µέρα του επόµενου από την έκδοση του χρηµατικού καταλόγου µήνα. Το 
οφειλόµενο ποσό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012, εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσµία 
καταβολής καµίας δόσης, βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε πέντε (5) ισόποσες 
διµηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη µέρα 
του επόµενου από την έκδοση του χρηµατικού καταλόγου µήνα και οι επόµενες την 
τελευταία εργάσιµη µέρα των διµήνων που ακολουθούν. Εφόσον έχει λήξει η 
προθεσµία καταβολής του, βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την 
τελευταία εργάσιµη µέρα του επόµενου από την έκδοση του χρηµατικού καταλόγου 
µήνα. Εφόσον έχει λήξει η προθεσµία καταβολής ορισµένων δόσεων, το µεν 
ληξιπρόθεσµο ποσό βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη µέρα του επόµενου από την έκδοση του χρηµατικού καταλόγου µήνα, το δε 
υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε τόσες ισόποσες διµηνιαίες δόσεις 
όσες οι µη ληξιπρόθεσµες δόσεις. 
 
2.3. Η Γ.Γ.Π.Σ. επεξεργάζεται τις καταστάσεις της περίπτωσης 1.5. 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 υπολογίστηκε µέσω των λογαριασµών της ∆.Ε.Η. και των 
εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος στις κατά το νόµο προβλεπόµενες 
δόσεις. 
 
3. Ενέργειες των ∆.Ο.Υ. 
 
3.1. Μετά την παραλαβή των χρηµατικών καταλόγων της υποπερίπτωσης 2.2 της περ. 
2 του άρθρου αυτού από τη Γ.Γ.Π.Σ., οι ∆.Ο.Υ. οφείλουν να µεριµνήσουν για την 
είσπραξη των οφειλών αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων 
∆ηµοσίων Εσόδων. Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης λαµβάνονται κατά του κύριου ή 
του 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., προκειµένου να 
υποδείξει τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ώστε να διαγραφεί από αυτόν το 
οφειλόµενο Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. και να βεβαιωθεί στο όνοµα του υπόχρεου. Σε περίπτωση 
που η ∆.Ο.Υ. του υπόχρεου είναι διαφορετική από τη ∆.Ο.Υ. του καταναλωτή, η 
τελευταία διαβιβάζει το χρηµατικό κατάλογο στη ∆.Ο.Υ. του υπόχρεου. 
 
Η ίδια ως άνω διαδικασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανάλογα 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 ή στον καταναλωτή κατά περίπτωση, 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. 
 
Για το έτος 2012, προκειµένου να γίνει αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος, ο 



 

 

 καταναλωτής υποχρεούται να προσκοµίσει το µισθωτήριο συµβόλαιο και να 
εξοφλήσει το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε που περιλαµβάνεται στους µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής της σχετικής αίτησης εκδοθέντες λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος, στον 
Α.Φ.Μ. του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου (και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας 
ενός εξ αυτών). Η ∆.Ο.Υ., αφού βεβαιώσει τις υπόλοιπες δόσεις του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
στον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, χορηγεί βεβαίωση γι' αυτό, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα 5, την οποία ο καταναλωτής θα προσκοµίσει στον προµηθευτή ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 
 
Άρθρο 5 
∆ιαδικασία απόδοσης του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. από τη ∆.Ε.Η. στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
 
1. Μέχρι τη συµπλήρωση της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 10 του 
άρθρου 53 του ν.4021/2011 (ή την επόµενη εργάσιµη µέρα), η ∆.Ε.Η. και οι 
εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος οφείλουν να αποδίδουν το 
εισπραρχέν ποσό στη ∆.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού (Κ.Α.Ε 0224) µε τραπεζική 
επιταγή σε διαταγή Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία συνοδεύεται από κατάσταση, σε 
δύο (2) αντίγραφα, στην οποία αναγράφεται ο µήνας και το έτος είσπραξης, το 
πλήθος των εισπραχθέντων Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., το συνολικό ποσό της είσπραξης, το ποσό 
που παρακρατήθηκε και το συνολικά αποδιδόµενο µετά την παρακράτηση ποσό. 
 
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, στις 
οποίες αναγράφονται ο αριθµός παροχής, η διεύθυνση του ακινήτου, το 
ονοµατεπώνυµο και ο Α.Φ.Μ. του καταναλωτή, όπου υπάρχει, και το εισπραρχέν 
ποσό ανά παροχή και στο σύνολο. 
 
3. Η ∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονοµικών έχει 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και αποστέλλονται από το ∆ιαχειριστή 
∆ικτύου, τη ∆.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος στη 
Γ.Γ.Π.Σ. 
 
Άρθρο 6 
∆ιαδικασία επιστροφής ή διαγραφής του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
 
H διαδικασία επιστροφής ή διαγραφής του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. για τους δικαιούχους 
απαλλαγής ή µείωσης έχει ως ακολούθως: 
 
Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή του µειωµένου τέλους έχει καταβάλει ολόκληρο το 
ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., η αρµόδια ∆.Ο.Υ. εκδίδει Α.Φ.ΕΚ., µετά από απόφαση του 
Προϊσταµένου της. Εφόσον οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, το Α.Φ.ΕΚ. 
εκδίδεται στο όνοµα του δικαιούχου που έχει υποβάλει την αίτηση, και, εφόσον 
προκύπτει ποσό για επιστροφή, επιστρέφεται σε αυτόν. 
 
Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή του µειωµένου συντελεστή Ε.Ε.ΤΗ.∆.Ε. έχει 
εξοφλήσει µέρος του βεβαιωθέντος Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., µετά από απόφαση του 
Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. διενεργείται νέος υπολογισµός και εκδίδεται 
Α.Φ.ΕΚ. για το επιπλέον καταβληθέν ποσό ή εισπράττεται το υπόλοιπο ποσό κατά 
περίπτωση. Εφόσον οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, το Α.Φ.ΕΚ. εκδίδεται 



 

 

 στο όνοµα του δικαιούχου που έχει υποβάλει την αίτηση, και, εφόσον προκύπτει 
ποσό για επιστροφή, επιστρέφεται σε αυτόν. 
 
Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή του µειωµένου συντελεστή Ε.Ε.ΤΗ.∆.Ε. δεν έχει 
καταβάλει καµία δόση, µετά από αίτησή του ή µετά την παρέλευση του τετραµήνου 
και την αποστολή από τη Γ.Γ.Π.Σ. των καταστάσεων της περ. 1.3 του άρθρου 4 της 
παρούσας στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., η ∆.Ο.Υ. µετά από απόφαση του Προϊσταµένου της 
εκδίδει Α.Φ.ΕΚ. και διαγράφει τη βεβαιωµένη οφειλή, ενώ, σε περίπτωση που ο 
υπόχρεος δικαιούται την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή, µετά 
τον υπολογισµό του, διαγράφεται η επί πλέον οφειλή από τη ∆.Ο.Υ. και το υπόλοιπο 
καταβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 7 
 
Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της περ. β του άρθρου 11 του ν. 4021/2011 
αποφαίνεται ο Προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., µετά από αίτηση του υπόχρεου, η 
οποία υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ. 
 
Για το έτος 2011, καταληκτική ηµεροµηνία για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, κατά 
την περ. β του άρθρου 11 του ν. 4021/2011, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του 
κυρίου και χρήστη του ακινήτου, ο οποίος διαβιεί υπό µειονεκτικές κοινωνικά 
συνθήκες και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους στις προβλεπόµενες προθεσµίες θα 
θέσει, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άµεσο κίνδυνο τη 
στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει 
φορολογικά, είναι η 20ή Μαρτίου 2012. 
 
Για το έτος 2012, καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης είναι η τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα του εποµένου µήνα από τη λήξη του λογαριασµού ηλεκτρικού 
ρεύµατος που περιέχει Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
 
Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, για το έτος 2011, η Γ.Γ.Π.Σ. 
αποστέλλει κατάσταση στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. µε πληροφοριακά στοιχεία για το ύψος 
του εισοδήµατος και την ακίνητη περιουσία των αιτούντων. 
 
Άρθρο 8 
 
1. Σε περίπτωση µισθωµένου ακινήτου, για το οποίο ο λογαριασµός ηλεκτρικού 
ρεύµατος εκδίδεται στο όνοµα του µισθωτή, και εφόσον ο µισθωτής δεν έχει 
εξοφλήσει το ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., ο κύριος του ακινήτου µπορεί, προκειµένου να 
προβεί σε αλλαγή των στοιχείων του καταναλωτή ή σε επανασύνδεση του ηλεκτρικού 
ρεύµατος, να υποβάλει στη ∆.Ο.Υ. εισοδήµατός του αίτηση για καταβολή του 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., σύµφωνα µε το υπόδειγµα 6, στην οποία αναγράφει τον αριθµό 
παροχής και προσκοµίζει τα φορολογικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το ακίνητο 
είναι µισθωµένο ή το µισθωτήριο συµβόλαιο. Η ∆.Ο.Υ., αφού εντοπίσει στην 
κατάσταση που έχει αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. τον αριθµό παροχής, εκδίδει 
διπλότυπο είσπραξης, µε είδος φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224, για την καταβολή του 
ληξιπρόθεσµου ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.. Μετά την καταβολή αυτού και τη βεβαίωση των 
υπολοίπων δόσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. 2.2 του άρθρου 4 της 
παρούσας, η ∆.Ο.Υ. χορηγεί βεβαίωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 4 ή 5 της 
παρούσας, κατά περίπτωση, και ενηµερώνει την κατάσταση προσθέτοντας στην 



 

 

 εγγραφή της παροχής τον αριθµό διπλοτύπου και τον αριθµό πρωτοκόλλου της 
σχετικής βεβαίωσης, προκειµένου στη συνέχεια να προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή 
στη ∆.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος για τη διαγραφή 
του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε από αυτούς. 
 
2. Σε περίπτωση διακοπής του συµβολαίου µεταξύ του καταναλωτή και της ∆.Ε.Η. ή 
των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος µετά τη 17-9-2011 ή την 31-3-
2012, κατά περίπτωση, και µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης των πρώτων λογαριασµών 
ηλεκτρικού ρεύµατος που περιέχουν Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., ο κύριος ή επικαρπωτής του 
ακινήτου (ή ένας εξ αυτών, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας), εφόσον επιθυµεί την 
επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, προσέρχεται στη ∆.Ο.Υ. 
φορολογίας εισοδήµατός του και υποβάλλει αίτηση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 6 της 
παρούσας, προκειµένου να καταβάλει το τυχόν ληξιπρόθεσµο, κατά την παρ. 9 του 
άρθρου 53 του ν.4021/2011, ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που αντιστοιχεί σε αυτή και να 
λάβει την οικεία βεβαίωση καταβολής του τέλους, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα 4 ή 5 
της παρούσας. Για την είσπραξη του ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., η αρµόδια ∆.Ο.Υ. εντοπίζει 
τον αριθµό παροχής στην ανωτέρω κατάσταση, εκδίδει διπλότυπο είσπραξης 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. Το υπόλοιπο ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. βεβαιώνεται στη 
∆.Ο.Υ. και καταβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. 2.2 του άρθρου 4 της 
παρούσας. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες ή επικαρπωτές επί ακινήτου 
που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη παροχή, η βεβαίωση χορηγείται, εφόσον έχει 
εξοφληθεί ολόκληρο το ληξιπρόθεσµο ποσό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., που αντιστοιρεί στην 
παροχή, και έχει βεβαιωθεί το υπόλοιπο. 
 
Σε περίπτωση που ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, που επιθυµεί την 
επανασύνδεση της παρορής ηλεκτρικού ρεύµατος, αποτελεί απαλλασσόµενο 
πρόσωπο ή πρόσωπο που δικαιούται υπολογισµού του τέλους µε µειωµένο 
συντελεστή, υποβάλλει την ανωτέρω αίτηση επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται κατά περίπτωση στην παρούσα και τον τελευταίο πριν τη διακοπή 
λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ∆.Ο.Υ., µετά τον έλεγχο των σχετικών 
δικαιολογητικών και αφού διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις και λάβει υπόψη της τους ισχύοντες περιορισµούς τετραγωνικών 
µέτρων, υπολογίζει το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που αντιστοιχεί στην παροχή βάσει του 
εµβαδού που αναγράφεται στον προσκοµιζόµενο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος 
και, αν απαιτείται, εκδίδει διπλότυπο είσπραξης του ληξιπρόθεσµου τέλους, µε είδος 
φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224, βεβαιώνει τις υπόλοιπες δόσεις και, αφού εντοπίσει τον 
αριθµό παροχής, ενηµερώνει την ηλεκτρονική κατάσταση προσθέτοντας στην 
εγγραφή της παρορής τον Α.Φ.Μ., το ονοµατεπώνυµο του κυρίου ή επικαρπωτή, την 
ένδειξη «απαλλαγή» (κατά ποσοστό), τον αριθµό διπλοτύπου και τον αριθµό 
πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης. Στη συνέρεια χορηγεί τη βεβαίωση, σύµφωνα 
µε τα υποδείγµατα 4 ή 5, ώστε να διαγραφεί το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.. 
 
3. Στις περιπτώσεις που η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος δεν περιλαµβάνεται στις 
ηλεκτρονικές καταστάσεις που έχουν αποσταλεί στις ∆.Ο.Υ. από τη Γ.Γ.Π.Σ., η 
∆.Ο.Υ. χορηγεί σχετική προς τούτο βεβαίωση στον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου 
ή στον καταναλωτή, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για επανασύνδεση ηλεκτρικού 
ρεύµατος ή για αλλαγή παρόχου. 



 

 

  
Άρθρο 9 
 
1. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται, ως παράρτηµα, έξη (6) υποδείγµατα 
αιτήσεων και βεβαιώσεων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
2. Η απόφαση ΠΟΛ.1211/10.10.2011 καταργείται. 
 
3. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 3-10-2011, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

ΑΗΣΖΖ 

  

 

 

 

ΑΗΣΖΖ 

ηνπ / ηεο 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν / Δπσλπκία 

 

 

 

 

Α.Φ.Μ. 

 

 

Γηεχζπλζε 

 

 

 

Α.Γ.Σ. 

 

Θέκα: «Γηαγξαθή / Δθαξκνγή 

κεησκέλνπ ζπληειεζηή* Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.» 

 

 

 

πλεκκέλα: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

 

                Αξ. Πξσηνθφιινπ:   ________________ 

 

Ηκεξνκελία:   _____________ 

 

 

ΠΡΟ 

ηε Γ.Ο.Τ. 

______________________ 

 

 

Παξαθαιψ φπσο πξνβείηε ζε δηαγξαθή/ 

επαλεθθαζάξηζε κε κεησκέλν ζπληειεζηή* ηνπ 

Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο ________, πνπ έρεη επηβιεζεί ζην 

ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε αξηζκφ παξνρήο 

________________________________ 

γηα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζη_________________ 

________________________________________. 

 

Ιδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ 

είλαη ν/ε  ___________________________________ 

___________________________________ 

Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη ιφγσ ** 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Ο/Η   αηηψλ/νχζα 

  

*  Διαγράυεται κατά περίπτωση 

** Αναγράυεται ο λόγος απαλλαγής ή ευαρμογής  

μειωμένοσ σσντελεστή υορολόγησης. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                    Αξ. Απφθαζεο.: 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ           Ζκεξνκελία:  

Γ.Ο.Τ. : 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ  

ΑΠΟ ΣΟ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 

 

(παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011) 

 

 

        Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α)_________________________________________________________________ 

β)_________________________________________________________________ 

γ)_________________________________________________________________ 

δ)_________________________________________________________________ 

ε)_________________________________________________________________ 

ζη)________________________________________________________________ 

δ)_________________________________________________________________ 

ε)_________________________________________________________________ 

 

απνθαζίδεη φηη ν/ε __________________________________________________  

                                (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία 

απαιιάζζεηαη ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2011 ή 2012*, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη 

ζηε δηεχζπλζε ________________________________________________________.  

Γηα ην ιφγν απηφ επηζηξέθεηαη ην πνζφ ησλ ____________________________επξψ  

πνπ θαηέβαιε γηα ηελ παξνρή ΑΠ ____________ κε ην ινγαξηαζκφ ΑΑ____________ 

ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

       Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. 

 

 

 

 

 

* Διαγράυεται κατά περίπτωση 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                   Αξ. Απφθαζεο.: 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ          Ζκεξνκελία:  

Γ.Ο.Τ.: 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ΜΔ ΜΔΗΩΜΔΝΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

 

(παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011) 

 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α)___________________________________________________________ 

β)___________________________________________________________ 

γ)___________________________________________________________ 

δ)___________________________________________________________ 

ε)___________________________________________________________ 

ζη)__________________________________________________________ 

δ)___________________________________________________________ 

ε)___________________________________________________________ 

απνθαζίδεη φηη ν/ε ___________________________________________  

(νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) 

ππφθεηηαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2011 ή 2012* γηα ην 

αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε _____________________________________ 

____________________________________.  

.  Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

________________________ είλαη ___________________ επξψ.  

Γηα ην ιφγν απηφ επηζηξέθεηαη ην πνζφ ησλ ____________________________ 

επξψ πνπ θαηεβιήζε επηπιένλ γηα ηελ παξνρή ΑΠ _________________ κε ην 

ινγαξηαζκφ ΑΑ __________ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

 

       Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. 

 

 

 

* Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 4  

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                   Αξ. Πξση.: 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ          Ζκεξνκελία:  

Γ.Ο.Τ.: 

 

 

ΒΔΒΑΗΩΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ 

Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 

 

 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. βεβαηψλεη φηη ν/ε __________________________ 

____________________________________________ (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) 

θαηέβαιε ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ ή 

απαιιάζζεηαη απφ ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ 

Δπηθαλεηψλ*, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Παξνρή ΑΠ ________________θαη ζην ινγαξηαζκφ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΑΑ__________, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε 

________________________________________________________.  

 

 

Η παξνχζα βεβαίσζε ρνξεγείηαη γηα επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο απηήο ή ε 

αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο*. 

 

 

       Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. 

 

 

 

 

 

*  Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 5  

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                   Αξ. Πξση.: 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ          Ζκεξνκελία:  

Γ.Ο.Τ. : 

 

 

 

ΒΔΒΑΗΩΖ ΓΗΑ ΑΛΛΑΓΖ ΠΑΡΟΥΟΤ 

 

 

 

 Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. βεβαηψλεη φηη γηα ηελ παξνρή ΑΠ 

_________________________________πνπ αθνξά αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε 

δηεχζπλζε ____________________________________________________________  

έρνπλ θαηαβιεζεί ________ δφζεηο πνζνχ _________ επξψ γηα ην Έθηαθην Δηδηθφ 

Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ έηνπο 2012 θαη νη ππφινηπεο 

δφζεηο ζα θαηαβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία καο, απφ ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ 

αθηλήηνπ__________________________________________________ 

                                (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) 

 

Η παξνχζα βεβαίσζε ρνξεγείηαη: 

α) γηα ηε δηαγξαθή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.  

β) γηα ηελ αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

 

       Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 6 
  

ΑΗΣΖΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 
  

 

 

ΑΗΣΖΖ 

ηνπ / ηεο 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν / Δπσλπκία 

 

 

 

Α.Φ.Μ. 

 

 

Γηεχζπλζε 

 

 

 

Α.Γ.Σ. 

 

Θέκα: «Καηαβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα 

επαλαζχλδεζε παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή 

ιφγσ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ» 

 

πλεκκέλα: 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

* 

 

 

 

* Αλαγξάθεηαη ν ιφγνο πνπ αηηείηαη ε  

θαηαβνιή 

**  Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 

Αξ. Πξσηνθφιινπ:   ________________ 

 

Ηκ/ληα Πξσηνθφιινπ:   _____________ 

 

ΠΡΟ 

ηε Γ.Ο.Τ. 

______________________ 

 

Παξαθαιψ λα θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζή 

κνπ γηα θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ έρεη 

επηβιεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο κε αξηζκφ παξνρήο  

________________________________ 

________________________________ 

ιφγσ* 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Ιδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ 

είλαη ν/ε 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Γηα ην αθίλεην πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

ζπγθεθξηκέλε παξνρή έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο/κεησκέλνπ ηέινπο 

θαη πξνο ηνχην επηζπλάπησ ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

(Αγλνείζηε εάλ δελ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε απαιιαγήο/κεησκέλνπ ηέινπο). 

 

 

 

Ο/Η   αηηψλ/νχζα 

 
 

 




