
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΑΓΑ: 456ΣΗ-ΡΒΝ 
Αζήλα, 1- 12 - 2011 

Α. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
& ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 
ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 
ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 
Β. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Η/Τ 
Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8, 
                    10184 Αζήλα 
Πιεξνθνξίεο: 2103375360, 878, 879, 890  
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr 
FAX: 210 3375 834 
 
 
 

 
 

ΠΟΛ: 1244 
 
 
 
 
ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

      

ΘΔΜΑ:  Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 53 

ηνπ λ. 4021/2011, πεξί έθηαθηνπ εηδηθνχ ηέινπο ειεθηξνδνηνχκελσλ 

δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ 

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία καο θαη γηα ηελ 

άξζε νπνησλδήπνηε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, παξέρνληαη νη 

αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο θαη δίδνληαη νη θαησηέξσ νδεγίεο, νη νπνίεο, φπνπ 

απαηηείηαη, ζα θαιπθζνχλ κε κειινληηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε: 

 

1. ΓΙΟΡΘΩΗ ΛΑΘΩΝ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.  

Γηα ηε δηφξζσζε ιαζψλ πνπ ππήξραλ θαηά ηελ 17ε επηεκβξίνπ 2011 

ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. ζρεηηθά κε ηα 

ζηνηρεία ηεο επηθάλεηαο, ηεο ηηκήο δψλεο θαη ηεο παιαηφηεηαο ηνπ 

ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίζηεθε ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 

έηνπο 2011, αθνινπζείηαη ε θαησηέξσ δηαδηθαζία: 

1) Ο Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ ηεο ΓΔΗ απνζηέιιεη ζηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο 

ειεθηξνληθέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηε 
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δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ θάζε δήκνπ κε ηα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ 

ππνινγίζηεθε ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2011.  

2) Οη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο πνπ έρνπλ εληνπίζεη ιάζε ζηα ζηνηρεία 

ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο, πξνζέξρνληαη ζηνλ αξκφδην δήκν γηα ηε δηφξζσζε 

ιαζψλ ζηελ επηθάλεηα, ηελ παιαηφηεηα ή ηελ ηηκή δψλεο ηνπ 

ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ. Οη πνιίηεο δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο 

γηα δηφξζσζε ζηνλ αξκφδην δήκν κέρξη ηελ 20ε Ιαλνπαξίνπ 2012. Δπηπιένλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλσηέξσ, νη δήκνη φιεο ηεο ρψξαο ειέγρνπλ αλ ζηηο 

ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο απνηππψλνληαη νη νξζέο ηηκέο δψλεο, φπσο πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 2130/1993, φπσο ηζρχεη, θαη ζε πεξίπησζε ιάζνπο 

πξνβαίλνπλ ζε δηφξζσζή ηνπο. 

3) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, νη δήκνη απνζηέιινπλ  

κέρξη ηελ 27ε Ιαλνπαξίνπ 2012 ηηο ελεκεξσκέλεο θαηαζηάζεηο ζην Γηαρεηξηζηή 

Γηθηχνπ ηεο ΓΔΗ ν νπνίνο, αθνινχζσο, ηηο απνζηέιιεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) πνπ ηηο ειέγρεη ελδεηθηηθά σο πξνο ηελ 

ηηκή δψλεο. ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί ιάζνο ζε ηηκή δψλεο, ε Γ.Γ.Π.. 

δηνξζψλεη ηελ θαηάζηαζε ελεκεξψλνληαο γηα ηε δηφξζσζε ηνλ αξκφδην δήκν. 

ηε ζπλέρεηα κέρξη ηελ 10ε Φεβξνπαξίνπ 2012 ε Γ.Γ.Π.. δηαβηβάδεη ηηο 

θαηαζηάζεηο ζην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ.   

4) Ο Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ ηεο ΓΔΗ, κεηά ηε ιήςε ησλ δηνξζσκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ, ππνινγίδεη, βάζεη ησλ λέσλ ζηνηρείσλ, ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ειεθηξνδνηνχκελν αθίλεην θαη εθφζνλ πξνθχπηεη πνζφ ηέινπο 

ρακειφηεξν απφ ην αξρηθψο ππνινγηζζέλ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 17εο 

επηεκβξίνπ 2011, ε δηαθνξά αθαηξείηαη απφ ην πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2012. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχςεη αξλεηηθή δηαθνξά, ην πνζφ επηζηξέθεηαη απφ 

ηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, γηα ην έηνο 2011 ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαηαβάιιεηαη φπσο 

έρεη ππνινγηζζεί βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 17εο επηεκβξίνπ 2011 θαη ηπρφλ 

δηαθνξά ιφγσ ιαλζαζκέλεο επηθάλεηαο, ηηκήο δψλεο ή παιαηφηεηαο 

ζπκςεθίδεηαη ζην αληίζηνηρν πνζφ ηέινπο ηνπ έηνπο 2012.   
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2. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΙΩΜΔΝΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΗ Δ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – 

ΛΟΙΠΔ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ 

ΑΝΑΣΔΛΛΔΣΑΙ Η ΓΙΑΚΟΠΗ ΗΛΔΚΣΡΟΓΟΣΗΗ 

Α. ηα πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 

εληάζζνληαη θαη ηα πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θάζε είδνπο αλαπεξία απφ 

80% θαη άλσ, φπσο ελδεηθηηθά πξφζσπα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, κε ζνβαξή 

λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ, ζχλδξνκν down, θ.ιπ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ ππνπεξίπησζε β΄ ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Α.Τ.Ο. 

ΠΟΛ 1211/10-10-2011 κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο θαηά πεξίπησζε βεβαίσζεο απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Σν πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο πηζηνπνηείηαη απφ βεβαίσζε πνπ έρεη εθδνζεί 

απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δεκφζηα αξρή (π.ρ. πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο). 

Β. Η δηαθνπή ειεθηξνδφηεζεο αλαζηέιιεηαη, εάλ: 

α) ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη πγείαο ζην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε ηνπ 

αθηλήηνπ γηα ην νπνίν επηβιήζεθε ην εηδηθφ ηέινο ή ζην πξφζσπν αηφκνπ 

πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ ΚΦΔ, θαη απνδεηθλχεηαη φηη ε δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο ζα 

ζέζεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηε δσή ή ηελ πγεία ηνπο (φπσο π.ρ. φηαλ ν 

ρξήζηεο ππνζηεξίδεηαη κεραληθά) 

β) ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν επηβιήζεθε ην ηέινο είλαη θαη 

ρξήζηεο ηνπ, δηαβηεί ππφ κεηνλεθηηθέο θνηλσληθά ζπλζήθεο, φπσο ε 

απνπζία εηζνδήκαηνο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πιελ ηνπ αθηλήηνπ γηα 

ην νπνίν δεηείηαη ε εμαίξεζε θαη θξίλεηαη φηη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζα 

ζέζεη, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο δηαβηεί, ζε πξνθαλή άκεζν 

θίλδπλν ηε ζηνηρεηψδε δηαβίσζε ηνπ ηδίνπ ή  ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπλνηθνχλ κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλνπλ θνξνινγηθά θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 7 ηνπ ΚΦΔ. 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεσλ αλαζηνιήο ηεο δηαθνπήο είλαη ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζα 

ζπζηαζεί ζε θάζε Γ.Ο.Τ. Οη επηηξνπέο ζα ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα θαη ζα 

επηιακβάλνληαη ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Ο.Τ. γηα ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο.  

Κάζε επηηξνπή ζα απνηειείηαη απφ:  
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α) έλαλ ππάιιειν ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ θιάδνπ 

Δθνξηαθψλ σο Πξφεδξν, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ.,  

β) έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

απφ ηνλ Γήκν ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε Γ.Ο.Τ., θαη 

γ) έλαλ αζηπλνκηθφ ππάιιειν ηεο ΔΛ.Α. πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ νηθείνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο,  

θαη ζα ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ., ζηελ νπνία ζα 

νξίδεηαη θαη ππάιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ, σο γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο.  

 

Δάλ ζπληξέρνπλ νη πξναλαθεξφκελνη ιφγνη κπνξεί κε ηελ πξάμε ηεο 

επηηξνπήο λα δηαθαλνλίδεηαη θαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζε δφζεηο, ζχκθσλα κε 

ηελ πεξίπησζε 7 ηεο παξνχζαο. 

Με ηελ ίδηα πξάμε ηεο επηηξνπήο απηήο κπνξεί λα εληάζζνληαη ηα πξφζσπα 

ηεο πεξίπησζεο β’ ζηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο 0,5 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή δψλεο θαη ηελ παιαηφηεηά ηνπ ή θαη λα 

απαιιάζζνληαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο. 

Γηα ηα αλσηέξσ ζα θαηαηεζνχλ ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ζα 

αθνινπζήζεη ε έθδνζε θαλνληζηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

 

3. ΥΡΟΝΟ ΔΚΓΟΗ ΔΝΣΟΛΗ ΓΙΑΚΟΠΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ 

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ, ν ρξφλνο έθδνζεο ηεο 

εληνιήο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Η. θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο 

πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο ην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ απμάλεηαη, απφ 

40 εκέξεο πνπ νξίδεηαη ζηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1211/10-10-2011, ζε 80 εκέξεο απφ 

ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

Δπίζεο, ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δε ζα δηαθφπηεηαη απφ ηε Γ.Δ.Η. ή 

ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηαλ ππάξρεη 

απνδεδεηγκέλε αδπλακία θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο αιιά ζα δηαθφπηεηαη ζε 

πξφζσπα, πνπ παξά ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εθπιεξψζνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο 

ππνρξέσζε, δελ ην πξάηηνπλ θαιππηφκελνη πίζσ απφ ηελ επαηζζεζία πνπ 

δηθαηνινγεκέλα δεκηνπξγείηαη ζηελ θνηλή γλψκε γηα εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο 

ή αηνκηθέο πεξηπηψζεηο.  
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4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ – ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ –

ΓΔΩΡΓΙΚΗ – ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΗ ΥΡΗΗ & ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΜΔΣΑ 

ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

Αλ ππάξρεη ηηκνιφγην γεσξγηθήο ή βηνκεραληθήο ρξήζεο θαη έρεη, σζηφζν, 

εθδνζεί ινγαξηαζκφο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν 

δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 πξνζθνκίδνληαο επηπιένλ βεβαίσζε απφ ηε 

Γ.Δ.Η. ή ηνλ ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηη θαηά ηελ 17ε 

επηεκβξίνπ 2011 ε ζπγθεθξηκέλε παξνρή αθνξνχζε ηηκνιφγην βηνκεραληθήο ή 

γεσξγηθήο ρξήζεο. 

 

Αλ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη 

Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ρσξίο λα έρεη αθαηξεζεί ην 35% ηεο επηθάλεηαο ησλ θχξησλ 

μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ, ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο αθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 

πξνζθνκίδνληαο επηπιένλ βεβαίσζε απφ ην μελνδνρεηαθφ επηκειεηήξην φηη 

πξφθεηηαη γηα θχξην μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα. 

 
5. ΚΑΣΑΒΟΛΗ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ΣΗ Γ.Ο.Τ. Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΜΙΘΩΜΔΝΩΝ 

ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

ε πεξίπησζε κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, γηα ην νπνίν ν ινγαξηαζκφο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ κηζζσηή και εθόζον ο μιζθωηήρ δεν έσει 

εξοθλήζει ηο λογαπιαζμό ζηον οποίο είναι απαιηηηό για καηαβολή ηο 

ζςνολικό ποζό ηος Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ δχλαηαη λα θαηαβάιεη 

ζηε Γ.Ο.Τ. εηζνδήκαηφο ηνπ ην αλαθεξφκελν ζην ινγαξηαζκφ πνζφ ηνπ 

Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ιακβάλνληαο απφ ηε Γ.Ο.Τ. βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο. 

πγθεθξηκέλα, ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ ππνβάιιεη αίηεζε, ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία 

αλαγξάθεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο θαη πξνζθνκίδεη ηα θνξνινγηθά έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ην αθίλεην είλαη κηζζσκέλν (π.ρ. δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηα κηζζψκαηα ησλ αθηλήησλ θ.ιπ.). Η 

Γ.Ο.Τ., αθνχ εληνπίζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη απνζηαιεί απφ ηε Γ.Γ.Π.. ηνλ 

αξηζκφ παξνρήο, εθδίδεη δηπιφηππν δήισζεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο κε είδνο 

θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224 γηα ηε ζπλνιηθή θαηαβνιή ηνπ πνζνχ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 
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πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ θαηάζηαζε. Μεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ, ε Γ.Ο.Τ. 

ρνξεγεί βεβαίσζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 4 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1211/10-10-

2011 θαη ελεκεξψλεη ηελ θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο 

ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. 

ηε ζπλέρεηα, ε βεβαίσζε πξνζθνκίδεηαη ζηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο 

πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο. 

 

6. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΗ ΠΑΡΟΥΩΝ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΠΟΤ ΔΙΥΑΝ ΓΙΑΚΟΠΔΙ ΜΔΣΑ ΣΗ 17Η 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2011 

Α. Η Γ.Γ.Π.. απνζηέιιεη ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Τ. ηεο ρψξαο θαηάζηαζε ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ παξνρψλ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ρξεσζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κέζσ 

αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Γ.Δ.Η. ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ιφγσ δηαθνπήο ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή 

θαη ηεο Γ.Δ.Η. ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ μεηά ηην 17η επηεμβπίος 

2011 και μέσπι ηην ημεπομηνία έκδοζηρ ηων ππώηων λογαπιαζμών 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηείραλ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 

Η θαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο, ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ θαη ην πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

παξνρή. 

Ο θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ (ή έλαο εμ’ απηψλ ζε πεξίπησζε 

ζπληδηνθηεζίαο) εθφζνλ επηζπκεί ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο πξνζέξρεηαη ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάιεη ην 

ζχλνιν ηνπ πνζνχ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ θαη λα ιάβεη 

βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο. Πξνο ηνχην ππνβάιιεη αίηεζε, ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα.      

Γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ην αξκφδην ηκήκα εηζνδήκαηνο 

εληνπίδεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο ζηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε, εθδίδεη δηπιφηππν 

«δήισζεο» θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, 

ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο 

παξνρήο ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ, ηνλ Α.Φ.Μ., ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπξίνπ ή 

επηθαξπσηή θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο θαη ρνξεγεί 
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ζηνλ αηηνχληα ηε βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα 4 ηεο Α.Τ.Ο. 1211/10-10-2011.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ πνπ επηζπκεί ηελ 

επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απνηειεί απαιιαζζφκελν 

πξφζσπν ή πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη κεησκέλν ηέινο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011, ππνβάιιεη ηελ αλσηέξσ αίηεζε 

επηζπλάπηνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηελ σο 

άλσ Α.Τ.Ο. θαη επηπιένλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα κεησκέλν ηέινο, ηνλ ηειεπηαίν πξηλ 

ηε δηαθνπή ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Σν ηκήκα Δηζνδήκαηνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., ρνξεγεί ζηνλ αηηνχληα ηε 

βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 4 ηεο 

Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1211/2011, θαη ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηάζηαζε, αθνχ 

εληνπίζεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο, πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ 

Α.Φ.Μ., ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θχξηνπ ή επηθαξπσηή, ηελ έλδεημε «απαιιαγή» 

(θαηά πνζνζηφ) θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο κεησκέλνπ ηέινπο, ην ηκήκα Δηζνδήκαηνο ηεο αξκφδηαο 

Γ.Ο.Τ., κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ δηαπηζηψζεη φηη 

ζπληξέρνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ππνινγίδεη ην πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή βάζεη ηνπ εκβαδνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ 

πξνζθνκηδφκελν ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, εθδίδεη δηπιφηππν 

«δήισζεο» θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, 

ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο 

παξνρήο ην ππνινγηζζέλ θαηά ηα αλσηέξσ πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ηνλ αξηζκφ 

δηπινηχπνπ, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο θαη ρνξεγεί ζηνλ 

αηηνχληα ηε βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 4 

ηεο σο άλσ Α.Τ.Ο. 

 

Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ζπληδηνθηήηεο ή επηθαξπσηέο επί αθηλήηνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, ε βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 4 

ηεο Α.Τ.Ο.  ΠΟΛ. 2011/2011, ρνξεγείηαη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο εθφζνλ έρεη 

εμνθιεζεί φιν ην πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή. 
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7. ΡΤΘΜΙΗ – ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΠΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ 

ΡΔΤΜΑΣΟ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δηαθαλνληζκφο κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Η. ή ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηνπ θαηαλαισηή, ε ξχζκηζε 

επεθηείλεηαη θαη ζην πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

εθαξκφδεηαη γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δπηπιένλ, ζε 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη ελ ηζρχ δηαθαλνληζκφο, σζηφζν 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε Γ.Δ.Η. θαη 

νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνβαίλνπλ ζε ξχζκηζε κε 

ηνλ θαηαλαισηή, ε νπνία εθαξκφδεηαη θαη ζην πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 

 

8. ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΜΔ ΣΟΝ ΟΡΟ ΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΣΗΣΑ 

Σα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ ζθνπνχο εζλσθειείο, 

ζξεζθεπηηθνχο, θηιαλζξσπηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο, θαιιηηερληθνχο, θνηλσθειείο ή 

εθθιεζηαζηηθνχο απαιιάζζνληαη απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ηα αθίλεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

απαιιαγήο, ηα δηθαηνχρα λνκηθά πξφζσπα αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 πξνζθνκίδνληαο 

επηπιένλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αλσηέξσ 

Α.Τ.Ο. ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν, θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε (δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θ.ιπ.) 

θαη βεβαίσζε απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πεξί ηεο ακνηβαηφηεηαο. 

 

9. ΓΙΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Α. Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεησκέλνπ ζπληειεζηή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ζηνπο πνιχηεθλνπο θαη ηε ρνξήγεζε ηεο 

απαιιαγήο απφ ην ηέινο ησλ αλέξγσλ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα πνζά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 (θνξνινγνχκελα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα) ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Β. Ωο καθξνρξφληα άλεξγνη, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο, ζεσξνχληαη ηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ, θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ 

πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., κε δηαθνπηφκελν ρξφλν αλεξγίαο ίζν ή 



9 

 

κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηνπ 

αξκφδηνπ θνξέα. 

Γ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ πξνζσξηλψλ παξαρσξεηεξίσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο, ππφρξενο γηα ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., σο νηνλεί 

επηθαξπσηήο, είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ παξαρσξεηεξίνπ. 

Γ. Σέινο, γίλεηαη δεθηφ φηη, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο γηα 

πξφζσπα πνπ είλαη ηα ίδηα αλάπεξα ή βαξχλνληαη κε αλάπεξν θαζψο θαη γηα 

πνιχηεθλνπο, εθαξκφδεηαη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε θχξηα 

ηδηνθαηνηθνχκελε θαηνηθία αλήθεη (θαηά 100% ή θαηά πνζνζηφ) εθηφο απφ ηνλ 

δηθαηνχρν ηνπ κεησκέλνπ ηέινπο θαη ζηνλ/ζηε ζχδπγφ ηνπ/ηεο, θαζψο θαη φηαλ ην 

πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηεο θχξηαο ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηαλέκεηαη 

κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

κεησκέλνπ ηέινπο. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν      Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο   Φνξνινγηθψλ & Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 

       Ισάλλεο Καπειέξεο 
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ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΑΙΣΗΗ 

του / της 

 

 

Ονομαηεπώνςμο / Επωνςμία 

 

 

 

Α.Φ.Μ. 

 

 

Διεύθςνζη 

 

 

 

Α.Δ.Τ. 

 

Θέμα: «Καηαβολή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για 

επαναζύνδεζη παποσήρ ηλεκηπικού 

πεύμαηορ ή λόγω μιζθωμένος ακινήηος» 

 

Σςνημμένα: 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

*  

 

 

 

* Αναγπάθεηαι ο λόγορ πος αιηείηαι η  

καηαβολή 

 **  Διαγπάθεηαι καηά πεπίπηωζη 

Απ. Ππωηοκόλλος:   ________________ 

 

Ημ/νια Ππωηοκόλλος:   _____________ 

 

ΠΡΟ 

τη Γ.Ο.Τ. 

______________________ 

 

Παπακαλώ να κάνεηε δεκηή ηην αίηηζή 

μος για καηαβολή ηος Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πος 

έσει επιβληθεί ζηον λογαπιαζμό 

ηλεκηπικού πεύμαηορ με απιθμό 

παποσήρ  

________________________________ 

________________________________ 

Λόγω* 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Ιδιοκηήηηρ ή επικαππωηήρ ηος ακινήηος 

αςηού είναι ο/η 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Για ηο ακίνηηο πος ανηιζηοισεί ζηη 

ζςγκεκπιμένη παποσή έσοςν εθαπμογή 

οι διαηάξειρ πεπί απαλλαγήρ/μειωμένος 

ηέλοςρ και ππορ ηούηο επιζςνάπηω ηα 

ζσεηικά δικαιολογηηικά. 

(Αγνοείζηε εάν δεν ζςνηπέσει πεπίπηωζη 

απαλλαγήρ/μειωμένος ηέλοςρ). 

 

 

 

 

 

Ο/Η   αιηών/ούζα 

 


