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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 
4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της περίπτωσης 16 αυτής, µε την οποία 
εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων να καθορίζει τον ειδικότερο 
τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του ΕΕΤΑ 
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. 
 
2. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 
90/Α΄), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν.599/1977 (ΦΕΚ 160/Α΄), µε τις οποίες 



 

 

 προβλέπεται ότι µπορεί να ανατεθεί κατ’ εξαίρεση η είσπραξη δηµοσίων εσόδων στις 
τράπεζες ή σε άλλους οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισµούς ή στα 
Ελληνικά Ταχυδροµεία ή σε άλλες δηµόσιες αρχές και ότι µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος 
για την είσπραξη αυτών. 
 
3 Τις διατάξεις του ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α’), όπως 
ισχύει. 
 
4. Τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄), 
όπως ισχύει. 
 
5. Τις διατάξεις του π.δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α΄) «Κανονισµός Λειτουργίας των ∆.Ο.Υ. και 
των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών». 
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου 
του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄). 
 
7. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού.   
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Άρθρο 1 
∆ιαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των απαλλαγών των 
περιπτώσεων 7 και 8 
 
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 
ΕΕΤΑ, ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 7 και 8 της 
υποπαραγράφου Α.7. του ν. 4152/2013, τότε: 
 
1.1. Ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει αίτηση απαλλαγής από το ΕΕΤΑ 
στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), που είναι αρµόδια για τη φορολογία 
εισοδήµατός του, προσκοµίζοντας και τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην επόµενη 
παράγραφο. Η αίτηση έχει ως το υπόδειγµα 1. 
 
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, µετά από απόφαση του προϊσταµένου της 
∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται η ηλεκτρονική εφαρµογή του ΕΕΤΑ από τη ∆.Ο.Υ. και, 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 2134 Β΄) περί χορήγησης ενηµερότητας, 
όπως ισχύει. Η απόφαση απαλλαγής από το ΕΕΤΑ έχει ως το υπόδειγµα 2.  
 
Σε περίπτωση που το αίτηµα δεν γίνεται δεκτό, η ∆.Ο.Υ. ενηµερώνει τον υπόχρεο.  



 

 

  
Η απαλλαγή από το ΕΕΤΑ διενεργείται, εφόσον ο υποκείµενος σε ΕΕΤΑ έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, φόρου ακίνητης 
περιουσίας και φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισσότεροι του ενός, αρµόδια για τη 
διαγραφή ή επιστροφή του ΕΕΤΑ είναι η ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος ενός εξ αυτών. 
Η επιστροφή του ΕΕΤΑ πραγµατοποιείται στο όνοµα του κυρίου ή επικαρπωτή µε το 
µεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο όνοµα ενός οποιουδήποτε εξ αυτών και 
οι λοιποί συνιδιοκτήτες δικαιούνται να απαιτήσουν την απόδοση σε αυτούς του ποσοστού 
που τους αναλογεί. 
 
2. ∆ικαιολογητικά απαλλαγής 
 
Η αίτηση της περίπτωσης 1.1 της προηγούµενης παραγράφου συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από φωτοτυπία του λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και δήλωση φόρου 
ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) έτους 2013 για τα νοµικά πρόσωπα, πλην του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και των αποκεντρωµένων δηµόσιων υπηρεσιών που λειτουργούν ως ειδικά 
ταµεία, ή εκκαθαριστικό σηµείωµα – δήλωση ΦΑΠ έτους 2010 ή συµβόλαιο για 
απόκτηση ακινήτου µετά την 1η Ιανουαρίου 2010, 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 στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και τις 
αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως ειδικά ταµεία, το συµβόλαιο 
για την απόκτηση του ακινήτου ή πιστοποιητικό µεταγραφής αυτού από το αρµόδιο 
υποθηκοφυλακείο. 
 
β) Για την απαλλαγή ακινήτων που ανήκουν σε δηµοτικές επιχειρήσεις, το συστατικό 
τους έγγραφο ή το οικείο Φ.Ε.Κ. 
 
γ) Για την απαλλαγή των θρησκευτικών νοµικών προσώπων της περίπτωσης ιγ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.3842/2010, δηλαδή 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 ιδιοχρησιµοποιούν 
αποκλειστικά 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 και λοιπών 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 ιδιοχρησιµοποιούν για να επιτελούν το 
θρησκευτικό τους σκοπό: 
 
i. άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου οίκου – ναού – µονής από το Υπουργείο 
Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 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. 
 
δ) Για την απαλλαγή των νοµικών προσώπων της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 7 του 
άρθρου 24 του ν.2130/1993, δηλαδή των ηµεδαπών νοµικών προσώπων που δεν έχουν 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούν 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 και λοιπών 
εγγράφων, που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιµοποίηση των ακινήτων. 
 
Για την απαλλαγή µη κερδοσκοπικών αλλοδαπών νοµικών προσώπων µε τον όρο της 
αµοιβαιότητας για τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούν 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 και λοιπών 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. 
 
ε) Για την απαλλαγή των αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών, που έχουν 
νόµιµα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, για τα ακίνητα που 
ιδιοχρησιµοποιούν αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώρους 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 και λοιπών εγγράφων, που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιµοποίηση των 
ακινήτων. 
 
στ) 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.  
 



 

 

 ζ) Για την απαλλαγή των κοινόχρηστων χώρων των κύριων τουριστικών καταλυµάτων 
(ξενοδοχείων και κάµπινγκ), βεβαίωση του ξενοδοχειακού επιµελητηρίου καθώς και 
φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2013, που να 
αποδεικνύει ότι οι επιχείρηση ήταν ενεργή. Η επιχείρηση πρέπει να είναι ενεργή και κατά 
την 1η Μαΐου 2013 και τούτο να αποδεικνύεται µε οποιοδήποτε τρόπο. 
 
η) 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.∆. 337/2000 (ΦΕΚ 281 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και φωτοτυπία της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2013, που να αποδεικνύει ότι η 
επιχείρηση ήταν ενεργή. Η επιχείρηση πρέπει να είναι ενεργή και κατά την 1η Μαΐου 
2013 και τούτο να αποδεικνύεται µε οποιοδήποτε τρόπο. 
 
θ) 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 και λοιπών εγγράφων, που αποδεικνύουν ότι το 
διατηρητέο ακίνητο είναι κενό. 
 
ι) Για την απαλλαγή των ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως αρχαία ακίνητα µνηµεία, 
των ιστορικών διατηρητέων µνηµείων ή έργων τέχνης και των χώρων ιστορικών ή 
αρχαιολογικών µνηµείων, το οικείο Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισµού τους ή βεβαίωση της 
αρµόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού ή άλλης αρµόδιας δηµόσιας 
αρχής. 
 
ια) Για την απαλλαγή των πλήρως αδόµητων γηπέδων, σχετική βεβαίωση της τεχνικής 
υπηρεσίας του οικείου δήµου. 
 
Στις περιπτώσεις στις οποίες, για τη χορήγηση απαλλαγής, απαιτείται το ακίνητο να είναι 
κενό ή να ιδιοχρησιµοποιείται, από τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
προκύπτει ότι αυτά συνέτρεχαν καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 
µέχρι και την 1η Μαΐου 2013. 
 
Άρθρο 2 
∆ιαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση µειωµένου συντελεστή 
η απαλλαγής των περιπτώσεων 9, 10 και 11  
 
1. 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 ΕΕΤΑ πρέπει να υπολογισθεί µε µειωµένο συντελεστή, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στις περιπτώσεις 9, 10 και 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου 
του ν.4152/2013, η απαλλαγή ή ο υπολογισµός του ΕΕΤΑ 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 1 της παρούσας, εφόσον 
ο δικαιούχος προσκοµίσει φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού 
έτους 2013, από την οποία να προκύπτει η κύρια κατοικία του αιτούντος, του 
εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογίας εισοδήµατος του ιδίου έτους, εφόσον αυτό έχει 
εκδοθεί, καθώς και του εκκαθαριστικού σηµειώµατος – δήλωσης ΦΑΠ έτους 2010 ή 
συµβόλαιο για απόκτηση ακινήτου µετά την 1η Ιανουαρίου 2010, αν το ακίνητο, για το 
οποίο ζητείται η απαλλαγή ή ο υπολογισµός του ΕΕΤΑ µε µειωµένο συντελεστή, 
αποκτήθηκε µετά την ηµεροµηνία αυτή.  



 

 

  
Για το χαρακτηρισµό του πολυτέκνου λαµβάνεται υπόψη, αυτοτελώς για τον αιτούντα, ο 
αριθµός των τέκνων των κωδικών 003 και 004 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 
οικονοµικού έτους 2013, εφόσον είναι ίσος ή µεγαλύτερος των 4. 
 
Η απόφαση απαλλαγής από το ΕΕΤΑ. ή υπολογισµού αυτού µε µειωµένο συντελεστή έχει 
ως τα υποδείγµατα 2 και 3 κατά περίπτωση. 
 
Εκτός των ανωτέρω, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκοµίσει και τα ακόλουθα, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικά: 
 
α) προκειµένου για ανάπηρο, βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕΠΑ) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας,  
 
β) προκειµένου για άνεργο, βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρµόδιο φορέα για την 
ανεργία.  
 
2. Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει κατά συνιδιοκτησία σε πρόσωπο που δεν είναι ο/η 
σύζυγος του δικαιούχου, η απαλλαγή ή η µείωση περιορίζεται στο ποσοστό που ανήκει σε 
αυτούς. 
 
3. Η απαλλαγή ή η µείωση του ΕΕΤΑ διενεργείται, εφόσον ο υποκείµενος σε ΕΕΤΑ έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων και 
φορολογίας εισοδήµατος. 
 
4. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. µπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα, κατά την κρίση του, 
και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο που πιστοποιεί τη συνδροµή των 
προϋποθέσεων του άρθρου αυτού. 
 
Άρθρο 3 
∆ιαδικασία βεβαίωσης του ΕΕΤΑ 
 
1. Ενέργειες ∆.Ε.Η. και εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος 
 
1.1. Η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος αποστέλλουν άµεσα 
στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) µηχανογραφηµένες 
καταστάσεις µε τους καταναλωτές στους οποίους έχει επιβληθεί το ΕΕΤΑ, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της 1ης Μαΐου 2013, στις οποίες περιλαµβάνεται το ονοµατεπώνυµο αυτών 
και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), όπου υπάρχει, ο αριθµός παροχής, η 
διεύθυνση του ακινήτου και το ποσό του ΕΕΤΑ που έχει υπολογισθεί γι’ αυτή. Τα 
στοιχεία αναγράφονται σύµφωνα µε τις επικαιροποιηµένες καταστάσεις που έχουν 
αποσταλεί από τους ∆ήµους µέχρι την 31η Μαΐου 2013 και έχουν παραληφθεί από το 
∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι και την 7η Ιουνίου 2013  
 
1.2. Aν δεν καταβληθεί το τέλος, εν όλω ή εν µέρει, η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί 
προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, µετά την ηµεροµηνία λήξης πληρωµής της τελευταίας 
δόσης του ΕΕΤΑ, διαγράφουν το οφειλόµενο κατά την ηµεροµηνία αυτή ΕΕΤΑ από τους 
λογαριασµούς κατανάλωσης  ηλεκτρικού ρεύµατος των υποχρέων και αποστέλλουν 
κατάσταση στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση 1.3 του άρθρου αυτού. 
 
1.3. Η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος οφείλουν, 



 

 

 ταυτόχρονα µε τη διαγραφή του οφειλόµενου ποσού του ΕΕΤΑ., να αποστέλλουν στη 
Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις των καταναλωτών για τους οποίους διαγράφηκε η απαίτηση 
ΕΕΤΑ., 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, εφόσον αυτά 
είναι γνωστά, ο αριθµός παροχής και η διεύθυνση του ακινήτου, το συνολικό ποσό του 
τέλους που έχει βεβαιωθεί, το ποσό που έχει καταβληθεί και το υπόλοιπο – οφειλόµενο 
ποσό. 
 
1.4. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της βάσης πληροφοριών του ∆Ε∆∆ΗΕ δεν βρεθεί 
ενεργός πελάτης σε οποιονδήποτε προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την 7η Ιουνίου 
2013 (ενώ υπήρχε ενεργός πελάτης κατά την 1η Μαΐου 2013), ο ∆Ε∆∆ΗΕ αποστέλλει 
στη Γ.Γ.Π.Σ. κατάσταση, στην οποία αναγράφονται τα οφειλόµενα τέλη, µε την 
παρατήρηση ότι δεν χρεώθηκαν σε λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος.  
 
1.5. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ οφείλει να αποστείλει στη Γ.Γ.Π.Σ.: 
 
α) µέχρι την 1η Ιουλίου 2013, καταστάσεις που περιλαµβάνουν τα στοιχεία όλων των 
παροχών, στις οποίες δεν επιβλήθηκε ΕΕΤΑ, µε την αιτιολογία της απαλλαγής. Στις 
καταστάσεις θα αναγράφεται το ΕΕΤΑ που αντιστοιχεί στην κάθε παροχή. 
 
β) µέχρι την 15η Ιανουαρίου 2014 κατάσταση µε όλες τις νέες ηλεκτροδοτήσεις ή τις 
επανηλεκτροδοτήσεις, για τις οποίες δεν έχει επιβληθεί ΕΕΤΑ, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
2013. Στις καταστάσεις θα αναγράφεται το ΕΕΤΑ που αντιστοιχεί στην κάθε παροχή µε 
τα στοιχεία που υπάρχουν στα µηχανογραφικά αρχεία του ∆Ε∆∆ΗΕ κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013. 
 
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. του άρθρου αυτού, τις αποστέλλει άµεσα σε όλες τις ∆.Ο.Υ., προκειµένου αυτές να 
προβούν στις απαλλαγές και µειώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1 και 2 της 
παρούσας. 
 
Οι ανωτέρω καταστάσεις µε το σύνολο των παροχών, για τις οποίες έχει επιβληθεί ΕΕΤΑ, 
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 ΕΕΤΑ, 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 
και µετά την επεξεργασία από τη Γ.Γ.Π.Σ. 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 
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 ΕΕΤΑ 
έτους 2013 βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη µέρα 
του επόµενου από την έκδοση του χρηµατικού καταλόγου µήνα.  
 
2.3. Η Γ.Γ.Π.Σ. επεξεργάζεται τις καταστάσεις της περίπτωσης 1.5. του άρθρου αυτού 
και, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Οικονοµικό Επιθεωρητή, αποστέλλει χρηµατικούς 
καταλόγους µε τους υπόχρεους σε καταβολή του τέλους στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ.16/1989, βεβαιώνεται το ΕΕΤΑ, που δεν υπολογίστηκε 
µέσω των λογαριασµών της ∆.Ε.Η. και των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού 
ρεύµατος, και καταβάλλεται σε πέντε ίσες µηνιαίες δόσεις. 
 
3. Ενέργειες των ∆.Ο.Υ. 
 
3.1. Μετά την παραλαβή των χρηµατικών καταλόγων της υποπερίπτωσης 2.2 της 
περίπτωσης 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 κυρίου ή του 
επικαρπωτή του ακινήτου, ο οποίος είναι και υποκείµενος στο ΕΕΤΑ και σε βάρος του 
οποίου έχει βεβαιωθεί η οφειλή. 
 
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου για το 
οποίο οφείλεται ΕΕΤΑ, προσέρχεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., προκειµένου να υποδείξει τον 
κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ώστε να διαγραφεί από αυτόν το οφειλόµενο ΕΕΤΑ 
και να βεβαιωθεί στο όνοµα του υποκείµενου σε ΕΕΤΑ. Αν δεν γνωρίζει τον υποκείµενο 
σε ΕΕΤΑ, οφείλει να αποδείξει στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. µε κάθε πρόσφορο τρόπο 
ότι δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του συγκεκριµένου ακινήτου και ότι δεν έχει 
οποιαδήποτε σχέση µε τον αναφερόµενο στην ατοµική ειδοποίηση αριθµό παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ∆.Ο.Υ., µετά την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, διαγράφει 
το τέλος και παράλληλα ενηµερώνει τη Γ.Γ.Π.Σ. για τις δικές της ενέργειες. Σε περίπτωση 
που η ∆.Ο.Υ. του υποκείµενου σε ΕΕΤΑ είναι διαφορετική από τη ∆.Ο.Υ. του 
καταναλωτή, η τελευταία διαβιβάζει το χρηµατικό κατάλογο στη ∆.Ο.Υ. του υποκείµενου 
σε ΕΕΤΑ. 
 
Η ίδια ως άνω διαδικασία µπορεί να ακολουθηθεί ανάλογα και από τον κύριο ή 
επικαρπωτή του ακινήτου, ώστε να διαγραφεί το ΕΕΤΑ, που έχει βεβαιωθεί στο όνοµα 
του καταναλωτή, και να βεβαιωθεί στο όνοµα αυτού.   
 
Άρθρο 4 
∆ιαδικασία απόδοσης του ΕΕΤΑ 
 
1. Μέχρι τη συµπλήρωση της προθεσµίας που ορίζεται στην περίπτωση 14 της 
υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί 
προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος αποδίδουν το εισπραχθέν ποσό στη ∆.Ο.Υ. Κατοίκων 
Εξωτερικού µε τραπεζική επιταγή σε διαταγή Ελληνικού ∆ηµοσίου, συνοδευόµενη από 
κατάσταση, σε δύο (2) αντίγραφα, στην οποία αναγράφεται ο µήνας και το έτος 
είσπραξης, το πλήθος των εισπραχθέντων ποσών ΕΕΤΑ, το συνολικό ποσό της είσπραξης, 
το ποσό που παρακρατήθηκε και το συνολικά αποδιδόµενο µετά την παρακράτηση ποσό. 
 
2. Η ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, µε την παραλαβή της επιταγής, εκδίδει «οίκοθεν» 
αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνοµα της ∆ΕΗ ή του εναλλακτικού προµηθευτή 



 

 

 ηλεκτρικού ρεύµατος για το ποσό που καταθέτει. Το πρώτο αντίγραφο της κατάστασης 
της προηγούµενης παραγράφου παραµένει στη ∆.Ο.Υ. συσχετισµένη µε το αποδεικτικό 
είσπραξης και το δεύτερο αντίγραφο αυτής αποστέλλεται άµεσα από τη ∆.Ο.Υ. στο 
Γραφείο του Τµήµατος ∆’ της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στη Γ.Γ.Π.Σ. προς 
έλεγχο των αναγραφόµενων ποσών µε τα αντίστοιχα ποσά της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου. Στο τέλος κάθε µήνα η ∆.Ο.Υ. αποστέλλει και µε τηλεοµοιοτυπία στη 
∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονοµικών την απόδοση του 
ΕΕΤΑ για το µήνα αυτό, αναλυτικά ανά πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
3. Η ∆ΕΗ και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος υποχρεούνται στην 
έκδοση τιµολογίων µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών, για τα ποσά που έχουν παρακρατήσει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του 
ν.4152/2013. Τα ποσά αυτά επιβαρύνονται µε τις νόµιµες κρατήσεις, 3% υπέρ ΜΤΠΥ, 
2% τέλος χαρτοσήµου επί του ποσού υπέρ του ΜΤΠΥ και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί 
του τέλους χαρτοσήµου, και ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ποσοστού 8%, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του 
Ν.2238/1994. Τα παραστατικά αποστέλλονται στον αρµόδιο Οικονοµικό Επιθεωρητή. 
 
4. Κατά την ίδια ηµεροµηνία της παραγράφου 1, η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί 
προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος 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 εισπραχθέν ποσό ανά παροχή και στο 
σύνολο.  
 
5. Μετά την πάροδο της ηµεροµηνίας της απόδοσης, εφόσον η ∆ΕΗ ή οι εναλλακτικοί 
προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος έχουν καθυστερήσει να αποδώσουν στο ∆ηµόσιο τα 
χρηµατικά ποσά του ΕΕΤΑ που έχουν εισπράξει, αυτά καταλογίζονται µε τον οφειλόµενο 
τόκο υπερηµερίας µε καταλογιστική πράξη του αρµόδιου Οικονοµικού Επιθεωρητή. Ως 
αρµόδιος Οικονοµικός Επιθεωρητής για την παρακολούθηση της απόδοσης του ΕΕΤΑ 
ορίζεται η Μπαρµπαγιάννη Ελένη, µε αναπληρώτρια την Κατσικερού Χριστίνα, που 
υπηρετούν στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης Αθηνών. 
 
6. Η ∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου και η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων του 
Υπουργείου Οικονοµικών έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται 
στις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και αποστέλλονται από το 
∆Ε∆∆ΗΕ, τη ∆.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος στη 
Γ.Γ.Π.Σ. 
 
Άρθρο 5 
 
1. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται, ως παράρτηµα, τρία (3) υποδείγµατα 
αιτήσεων και αποφάσεων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
2. Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο          
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας             
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 



 

 

 Θεοχάρης Θεοχάρης 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
 
ΑΙΤΗΣΗ 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ 
του / της 
 
 
Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία 
 
 
Α.Φ.Μ. 
 
 
∆ιεύθυνση 
 
 
Α.∆.Τ. 
 
Θέµα: «∆ιαγραφή / Εφαρµογή µειωµένου συντελεστή* ΕΕΤΑ.» 
 
 
 
Συνηµµένα: 
1.    ____________________ 
2.    ____________________ 
3.    ____________________ 
4.    ____________________ 
5.    ____________________ 
6.    ____________________                    Αρ. Πρωτοκόλλου:   ________________ 
 
Ηµεροµηνία:   _____________ 
 
 
ΠΡΟΣ 
τη ∆.Ο.Υ. 
______________________ 
 
Παρακαλώ όπως προβείτε σε διαγραφή/ επανεκκαθάριση µε µειωµένο συντελεστή* του 
ΕΕΤΑ, που έχει επιβληθεί στο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος µε αριθµό παροχής 
__________________________________________ 
για ακίνητο που βρίσκεται στ_________________ 
________________________________________** 
 
Ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής του ακινήτου αυτού είναι ο/η  
___________________________________ 



 

 

 ___________________________________ 
Το αίτηµα υποβάλλεται λόγω *** 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Ο/Η   αιτών/ούσα 
     
 
 
*  ∆ιαγράφεται κατά περίπτωση 
** Αναγράφεται η διεύθυνση του ακινήτου 
*** Αναγράφεται ο λόγος απαλλαγής ή εφαρµογής του µειωµένου συντελεστή 
φορολόγησης. 
  
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ2  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Απόφασης.: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ             Ηµεροµηνία:  
∆.Ο.Υ. : 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΕΤΑ 
 
 
 
        Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., έχοντας λάβει υπόψη τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α)_________________________________________________________________ 
β)_________________________________________________________________ 
γ)_________________________________________________________________ 
δ)_________________________________________________________________ 
ε)_________________________________________________________________ 
στ)________________________________________________________________ 
ζ)_________________________________________________________________ 
η)_________________________________________________________________ 
 
αποφασίζει ότι ο/η __________________________________________________  
                                (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία 
απαλλάσσεται του ΕΕΤΑ για το ακίνητο που βρίσκεται στη διεύθυνση 
________________________________________________________.  
 



 

 

 Για το λόγο αυτό διαγράφεται το ποσό των ____________________________ευρώ  που 
κατέβαλε για την παροχή ΑΠ ____________ µε το λογαριασµό ΑΑ____________ του 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
 
 
                            Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 
 
 
  
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αρ. Απόφασης.: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                  Ηµεροµηνία:  
∆.Ο.Υ.: 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΕΤΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 
 
Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., έχοντας λάβει υπόψη τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α)___________________________________________________________ 
β)___________________________________________________________ 
γ)___________________________________________________________ 
δ)___________________________________________________________ 
ε)___________________________________________________________ 
στ)__________________________________________________________ 
ζ)___________________________________________________________ 
η)___________________________________________________________ 
αποφασίζει ότι ο/η ___________________________________________  
(ονοµατεπώνυµο) 
υπόκειται σε µειωµένο συντελεστή του ΕΕΤΑ για το ακίνητο που βρίσκεται στη 
διεύθυνση 
_____________________________________________________________________  
    Το ΕΕΤΑ που αντιστοιχεί στον λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος 
________________________ είναι ___________________ ευρώ.  
Για το λόγο αυτό διαγράφεται το ποσό των ____________________________ ευρώ που 
κατεβλήθη επιπλέον για την παροχή ΑΠ _________________ µε το λογαριασµό ΑΑ 
__________ ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
 
                            Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 
 
 
 
* ∆ιαγράφεται κατά περίπτωση 
 
http://www.taxheaven.gr  


