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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2298
13 Οκτωβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1211
Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας για: α) την
είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδο−
τούμενων δομημένων επιφανειών μέσω των λογαρια−
σμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τη
βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε. από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου
σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαρια−
σμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τη
βεβαίωση και είσπραξη του τέλους σε περίπτωση μη
συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής και δ) την
εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6, 7, του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 καθώς και των
προϋποθέσεων επιστροφής του ειδικού τέλους από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το έτος 2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του
ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α΄/3−10−2011) «Ενισχυμένα μέτρα
εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων
– ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύ−
ρωση της σύμβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιή−
σεών της και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του
ν. 4021/2011 με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Οικονομικών να ρυθμίζει, με απόφασή του, τον ειδικό−
τερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέ−
λους καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου αυτού.
3. Την αριθμ. Υ 350/08−07−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 1603/11−07−2011).
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιβολή Έκτακτου Ειδικού Τέλους
Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων
Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
Το ειδικό τέλος, που προβλέπεται με τη διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, επιβάλλεται στις
ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση, δο−
μημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά
την 17η Σεπτεμβρίου 2011, για το έτος 2011, στο τέλος
ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο
1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62).
Ο προσδιορισμός της χρήσης της ηλεκτροδοτούμε−
νης επιφάνειας λαμβάνεται από το πεδίο του Κωδικού
Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Δια−
χειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η
αλλαγή χρήσης στο ως άνω πεδίο της ηλεκτροδοτού−
μενης επιφάνειας μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
έτους 2011.
Το ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. προκύπτει από τον πολλα−
πλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτρο−
δοτούμενων δομημένων επιφανειών επί το συντελεστή
προσαύξησης που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του
ακινήτου και επί το συντελεστή προσαύξησης που
αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυ−
τοί ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του
ν. 4021/2011
Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., τα στοιχεία που
αφορούν την ηλεκτροδοτούμενη δομημένη επιφάνεια,
δηλαδή το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος
της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, λαμβά−
νονται υπόψη όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί, σύμφωνα
με τα στοιχεία των δήμων, και καταχωρηθεί στη βάση
πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. μέχρι
και την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Σε περίπτωση που στη
βάση πληροφοριών της Δ.Ε.Η. δεν αναγράφεται ημε−
ρομηνία κατασκευής, τότε ο συντελεστής παλαιότητας
θα είναι 1.
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Στις περιπτώσεις που τα τετραγωνικά μέτρα που λαμ−
βάνονται υπόψη για τον υπολογισμού του τέλους αυτού
είναι υπερδιπλάσια των μεγαλύτερων εκ των τετραγω−
νικών μέτρων που αναγράφονται στα δημοτικά τέλη και
στο δημοτικό φόρο, τότε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. υπολογίζεται
βάσει των τετραγωνικών μέτρων που αναγράφονται στα
δημοτικά τέλη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζε−
ται όταν τα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στα
δημοτικά τέλη έχουν την τιμή μηδέν (0).
Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ενσωματώνεται διακριτά, μαζί με τον
τρόπο υπολογισμού του, στο λογαριασμό κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών
προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται
υποχρεωτικά από αυτούς.
Ανεξάρτητα από το ονοματεπώνυμο του καταναλωτή
που αναγράφεται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύμα−
τος, υποκείμενος στο τέλος ή δικαιούχος των ευεργε−
τημάτων του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011 είναι ο
κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου.
Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών
της παραγράφου 5 του άρθρου 53
Δικαιολογητικά απαλλαγής
1. Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής
Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασμός Δ.Ε.Η.
ή εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011 τότε:
1.1. Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. καταβάλλεται μαζί με το λογαριασμό
του ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια ο κύριος ή ο
επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλει αίτηση επιστροφής
του τέλους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι
αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του, προσκομί−
ζοντας και τα οικεία δικαιολογητικά. Η αίτηση έχει ως
το συνημμένο υπόδειγμα 1, το οποίο επισυνάπτεται ως
παράρτημα της απόφασης αυτής.
1.2. Η Δ.Ο.Υ. άμεσα μετά την παραλαβή της αίτησης,
βάσει των μηχανογραφημένων καταστάσεων που έχουν
αποσταλεί σε αυτήν από τη Γ.Γ.Π.Σ, αποφαίνεται για το
αν η αίτηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται.
Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, με απόφαση του
προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ. και, εάν από
την εκκαθάριση αυτού προκύψει επιστροφή στο δικαιούχο,
επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83
του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει, και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134/24−11−
1999 (ΦΕΚ 214 Β΄), περί χορήγησης ενημερότητας.
Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε
λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει
δόση Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Η απόφαση απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ή μείωσης
του συντελεστή έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα 2
και 3 αντίστοιχα, τα οποία επισυνάπτονται ως παραρ−
τήματα της απόφασης αυτής.
1.3. Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. δεν κάνει δεκτή την
αίτηση, τότε πρέπει να ενημερώσει τον υπόχρεο για
την απόρριψη αυτή.
2. Δικαιολογητικά απαλλαγής
Η αίτηση της περίπτωσης 1.1 του άρθρου αυτού συνο−
δεύεται υποχρεωτικά από φωτοτυπία του λογαριασμού
ηλεκτρικού ρεύματος είτε επισημασμένου για την εξό−
φληση είτε συνοδευόμενου με οποιοδήποτε αποδει−
κτικό εξόφλησης καθώς και δήλωση φόρου ακίνητης

περιουσίας (ΦΑΠ) έτους 2011 για τα νομικά πρόσωπα,
πλην του Ελληνικού Δημοσίου και των αποκεντρωμένων
δημόσιων υπηρεσιών που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία,
ή εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή συμβόλαιο για
απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 για
τα φυσικά πρόσωπα, και επιπλέον, κατά περίπτωση, με
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτου
που ανήκει στις δημοτικές επιχειρήσεις απαιτείται η
προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. ή του συστατικού τους
εγγράφου.
β) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής των κατά
την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνω−
στών θρησκειών και δογμάτων, του Ιερού Κοινού του
Πανάγιου Τάφου, της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά, του
Αγίου Όρους, του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιε−
ροσολύμων και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας
για ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το
λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές
έργο τους απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. ή
του συστατικού τους εγγράφου καθώς και φωτοτυπίες
φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρη−
σιμοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).
Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής σωματείων ή
ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώ−
κουν μόνο θρησκευτικούς σκοπούς και δικαιοπρακτούν
για λογαριασμό των αντίστοιχων εκκλησιών – ευκτήριων
οίκων γνωστής θρησκείας ή δόγματος, με τους οποίους
συνδέονται άμεσα, απαιτείται η προσκόμιση:
i. Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου οίκου
– ναού – μονής από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων ή το οικείο Φ.Ε.Κ.
ii. Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ότι το
πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση απαλλαγής είναι
κατά το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Συντάγματος γνω−
στή θρησκεία ή δόγμα.
iii. Καταστατικό του συναφούς σωματείου ή ιδρύματος,
νομίμως δημοσιευμένου από το οποίο να προκύπτει η
σύνδεση αυτού με το γνωστό δόγμα ή θρησκεία και
τον ευκτήριο οίκο
γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ημεδαπών
νομικών προσώπων που δεν έχουν κερδοσκοπικό χα−
ρακτήρα για ακίνητα που χρησιμοποιούν αποκλειστικά
για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών,
φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοι−
νωφελών σκοπών τους, απαιτείται η προσκόμιση του
οικείου Φ.Ε.Κ. ή του συστατικού τους εγγράφου νομίμως
δημοσιευμένου, καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών
εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιμοποίηση
(δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).
δ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής αθλητικών
σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών που έχουν νόμιμα
αναγνωρισθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
για ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως
γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την
πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών, απαι−
τείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ., φωτοτυπίες
φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιο−
χρησιμοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.)
καθώς και βεβαίωση της αναγνώρισής τους από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
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ε) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής με τον όρο
της αμοιβαιότητας ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών
που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρε−
σβειών και προξενείων αυτών, απαιτείται η προσκόμιση
βεβαίωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
στ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής διατηρη−
τέων ακινήτων, εφόσον είναι κενά και έχουν χαρακτηρι−
σθεί διατηρητέα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού,
απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. χαρακτηρι−
σμού τους καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγρά−
φων που αποδεικνύουν ότι το διατηρητέο ακίνητο είναι
κενό (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).
ζ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων
που έχουν χαρακτηρισθεί χώροι ιστορικών ή αρχαιο−
λογικών μνημείων, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου
Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού τους.
η) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων
που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή
βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη
τιμολογίου γεωργικής ή βιομηχανικής χρήσης, αντί−
στοιχα, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η πληροφορία
της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης
Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή
Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου 2011 και στις
περιπτώσεις αυτές ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
θ) Για την απαλλαγή των κοινόχρηστων χώρων πο−
λυκατοικιών, λαμβάνεται υπόψη εκτός του Κωδικού
Απαλλαγής του νόμου 2130/1993 επιπλέον και ο ειδικός
Κωδικός Οικονομικής Δραστηριότητας για τα Κοινόχρη−
στα, όπως αυτός αποτυπώνεται στη βάση πληροφοριών
του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου
2011 και στις περιπτώσεις αυτές ο λογαριασμός ηλε−
κτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Ειδικά για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδο−
χεία και κάμπινγκ), ως κοινόχρηστοι χώροι λογίζονται
αποκλειστικά οι χώροι προσέλευσης υποδοχής και υγι−
εινής. Για τους χώρους αυτούς η ηλεκτροδοτούμενη
επιφάνεια μειώνεται κατά 35%.
Άρθρο 3
Καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 6 περί απαλλαγής
από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων
δομημένων επιφανειών ή επιβολής αυτού
με μειωμένο συντελεστή 0,5
1. Διαδικασία χορήγησης μειωμένου συντελεστή ή
απαλλαγής ηλεκτρονικά
Τα πρόσωπα που τυγχάνουν του μειωμένου τέλους ή
της απαλλαγής της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του
ν. 4021/2011 πρέπει να αποστείλουν (όπως ορίστηκε στην
εγκύκλιο με αριθ. Δ13 ΦΜΑΠ 1135771/28−9−2011 με ΑΔΑ
4Α8ΥΗ−ΑΨΓ) γραπτό μήνυμα (sms) κινητής τηλεφωνίας
στον αριθμό 54160 αναγράφοντας ΕΤΑ, τον Αριθμό Φο−
ρολογικού Μητρώου τους και τον αριθμό της παροχής
τους διαχωριζόμενα με ένα κενό χαρακτήρα, μέχρι την
2α Οκτωβρίου 2011.
Για τη χορήγηση του μειωμένου ειδικού τέλους ή της
απαλλαγής ηλεκτρονικά, η Γ.Γ.Π.Σ. λαμβάνει υπόψη τα
εξής:
α) Επιβολή μειωμένου συντελεστή ειδικού τέλους σε
πολύτεκνους.
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Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται εφόσον ο πο−
λύτεκνος έχει την κυριότητα ή την επικαρπία (100% ή
κατά ποσοστό) της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας.
Στην περίπτωση ποσοστού συνιδιοκτησίας ο μειωμένος
συντελεστής περιορίζεται στο ποσοστό αυτό.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα Φορολογίας Ει−
σοδήματος (ν. 2238/1994) τα τέκνα βαρύνουν, στην περί−
πτωση εγγάμων, τον υπόχρεο άνδρα και ως εκ τούτου
για τον χαρακτηρισμό του πολυτέκνου λαμβάνεται υπό−
ψη ο αριθμός των τέκνων του κωδικού 003 της δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2011.
Στις περιπτώσεις που έχει συμπληρωθεί ο κωδικός
004 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού
έτους 2011 με αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 4, τότε ο
μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στο ιδιοκατοικού−
μενο ακίνητο της συζύγου κατά το ποσοστό της.
β) Επιβολή μειωμένου συντελεστή ειδικού τέλους σε
πρόσωπο που είναι το ίδιο ανάπηρο ή βαρύνεται με
ανάπηρο.
Σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. βαρύνει το φορολογούμενο ο ή η
σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα. Επομέ−
νως, στην περίπτωση εγγάμων, το μειωμένο συντελεστή
ειδικού τέλους έχει ο κατά κυριότητα ή επικαρπία (100%
ή κατά ποσοστό) ιδιοκτήτης της κύριας ιδιοκατοικού−
μενης κατοικίας, εφόσον ο ίδιος είναι ανάπηρος κατά
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 6 του ΚΦΕ ή ο ή η σύζυγος που τον βαρύνει
είναι ανάπηρο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω και δεν έχει
φορολογούμενο εισόδημα.
Στις περιπτώσεις λοιπών προστατευόμενων ανάπηρων
μελών ο μειωμένος συντελεστής χορηγείται σύμφωνα
με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
γ) Απαλλαγή ειδικού τέλους σε ανέργους
Η απαλλαγή χορηγείται εφόσον ο άνεργος έχει την κυριό−
τητα ή την επικαρπία (100% ή κατά ποσοστό) της ιδιοκατοι−
κούμενης κύριας κατοικίας. Στην περίπτωση ποσοστού συνι−
διοκτησίας η απαλλαγή περιορίζεται στο ποσοστό αυτό.
Για την προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος
ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών λαμβάνονται υπόψη
αθροιστικά οι κωδικοί 003 − 004.
Η Γ.Γ.Π.Σ., αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία, θα απα−
ντήσει σε όλα τα μηνύματα για το αποτέλεσμα της
αίτησης με γραπτό μήνυμα (sms) είτε ότι η αίτηση έγινε
δεκτή είτε ότι έχει απορριφθεί. Στη συνέχεια η Γ.Γ.Π.Σ.
παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο στο Διαχειριστή Δικτύου
της Δ.Ε.Η. για τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του
ειδικού τέλους ή δικαιούνται μειωμένο τέλος, με τον
αντίστοιχο αριθμό παροχής. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί
προμηθευτές θα αρχίσουν να εκδίδουν λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος με χρέωση Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μετά από
48 ώρες από τη λήψη του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. που θα
περιλαμβάνει τα πρόσωπα που τυγχάνουν του μειωμέ−
νου τέλους ή της απαλλαγής της παραγράφου 6 του
άρθρου 53 του ν. 4021/2011.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν αποστείλει γρα−
πτό μήνυμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (2/10/2011),
καταβάλει την πρώτη δόση και έπειτα δύναται, με την
ίδια διαδικασία, να αποστείλει εκπρόθεσμα γραπτό μή−
νυμα μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2011. Εφόσον η αίτηση
γίνει δεκτή, λαμβάνεται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό
που εκδίδεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς
προμηθευτές μετά την έγκριση της αίτησης.
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Τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται
στους επόμενους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. και των
εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο Διαχειριστής δικτύου μεριμνά ούτως ώστε 48 ώρες
μετά τη λήψη του αρχείου από την Γ.Γ.Π.Σ. να έχουν
αποσταλεί προς τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προ−
μηθευτές ρεύματος, όλα τα αρχεία με τα απαραίτητα
στοιχεία των χρεώσεων λόγω των αλλαγών.
2. Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τη Δ.Ο.Υ.
Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω
(περίπτωση 1 του άρθρου αυτού) διαδικασία από τον
υπόχρεο ή δεν χορηγηθεί η απαλλαγή ή η μείωση του
συντελεστή από τη Γ.Γ.Π.Σ. τότε, εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις, η απαλλαγή ή η μείωση του συντε−
λεστή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. χορηγείται από την αρμόδια για τη
φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου
2 της παρούσας, προσκομίζοντας τα ακόλουθα, κατά
περίπτωση, δικαιολογητικά:
α) Όταν συντρέχει περίπτωση μειωμένου συντελεστή
σε ιδιοκατοικούμενο ακίνητο πολυτέκνου, απαιτείται
η προσκόμιση φωτοτυπίας της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, του εκκαθαριστι−
κού φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους, εφόσον
αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και του εκκαθαριστικού του
Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για
απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, από
τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά
κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιούχο του μειωμένου
τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, τα τέκνα είναι
προστατευόμενα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, το οικογενειακό εισόδημα
του δικαιούχου είναι μέχρι 30.000,00€, η ακίνητη πε−
ριουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό
των 150.000,00€, προσαυξημένη κατά 10.000,00€ για
κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακί−
νητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000,00€
καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμε−
νου ακινήτου.
β) Όταν συντρέχει περίπτωση μειωμένου συντελε−
στή σε ιδιοκατοικούμενο ακίνητο προσώπου που είναι
το ίδιο ανάπηρο κατά την έννοια της περιπτώσεως
θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ ή που
βαρύνεται φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ΚΦΕ, από ανάπηρο, κατά την έννοια της περιπτώσεως
θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, απαιτεί−
ται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή
για την πιστοποίηση της αναπηρίας, φωτοτυπίας της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους
2011, του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος του
ιδίου έτους, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και του
εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους
2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η
Ιανουαρίου 2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το
ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιού−
χο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν,
το πρόσωπο που τον βαρύνει, σύμφωνα με το άρθρο 7
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, είναι ανάπηρο
κατά την έννοια της περιπτώσεως θ΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 6 του ΚΦΕ, η ακίνητη περιουσία του για το
έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00€, προ−
σαυξημένη κατά 10.000,00€ για κάθε προστατευόμενο

τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη
με τιμή κάτω των 3.000,00€ καθώς και τα τετραγωνικά
μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.
γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής σε ιδιο−
κατοικούμενο ακίνητο σε μακροχρόνια άνεργο, εγγε−
γραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους
προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του
λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημε−
ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού
ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή
σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης
από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους
έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προ−
ηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού
ηλεκτρικού ρεύματος, απαιτείται η προσκόμιση φωτο−
τυπίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονο−
μικού έτους 2011, εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδή−
ματος του ιδίου έτους καθώς και του εκκαθαριστικού
του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο
για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008,
από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά
κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιούχο της απαλλαγής
και ιδιοκατοικείται από αυτόν, το οικογενειακό εισόδημα
του δικαιούχου είναι μέχρι 12.000,00€ προσαυξανόμενο
με 4.000,00€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, η ακίνη−
τη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το
ποσό των 150.000,00€, προσαυξημένη κατά 10.000,00€
για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο
ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000,00€
καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου
ακινήτου. Όταν ο δικαιούχος κατά τα ανωτέρω δεν περι−
λαμβάνεται στους καταλόγους της περίπτωσης 2.1. του
άρθρου 4 της Απόφασης αυτής, που έχουν αποσταλεί
από τη Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ., απαιτείται επιπλέον η προ−
σκόμιση βεβαίωσης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο
φορέα για την ανεργία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για
να χορηγηθεί η απαλλαγή αυτή απαιτείται ο δικαιούχος
να είναι άνεργος κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011.
Η απαλλαγή παρέχεται για την κύρια ιδιοκατοικού−
μενη κατοικία του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή
του ακινήτου).
Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή του μειωμένου συ−
ντελεστή δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του 100% του
ακινήτου, τότε η απαλλαγή ή ο μειωμένος συντελεστής
παρέχεται για το ποσοστό του.
Ο έλεγχος του ύψους της ακίνητης περιουσίας αφορά
την αξία της περιουσίας του δικαιούχου (κύριου ή επι−
καρπωτή του ακινήτου) και όχι την αξία της ακίνητης
περιουσίας της οικογένειας.
Άρθρο 4
Διαδικασία βεβαίωσης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
1. Ενέργειες Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών προμηθευτών
ηλεκτρικού ρεύματος
1.1. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές υπο−
χρεούνται να αποστέλλουν άμεσα στη Γ.Γ.Π.Σ. μηχα−
νογραφημένες καταστάσεις με τους καταναλωτές
στους οποίους έχει επιβληθεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., στις
οποίες περιλαμβάνεται ο αριθμός παροχής, η διεύ−
θυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ.
όπου υπάρχει.
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1.2. Αν δεν καταβληθεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εντός 40 ημε−
ρών από την έκδοση του λογαριασμού, η Δ.Ε.Η. και
οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος
προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύ−
ματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του
Δικτύου, ο οποίος διακόπτει τη σύνδεση και δεν επα−
ναχορηγεί το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την εξόφληση
του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού
ρεύματος εντός 20 ημερών από τη διακοπή, η Δ.Ε.Η.
και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος
προχωρούν σε διαγραφή της απαίτησης από τον πελάτη
σε ότι αφορά το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
1.3. Η Δ.Ε.Η και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρι−
κού ρεύματος οφείλουν, ταυτόχρονα με τη διαγραφή
της απαίτησης σε ότι αφορά το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., να απο−
στέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις των καταναλωτών
για τους οποίους διαγράφηκε η απαίτηση Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.,
στις οποίες περιλαμβάνεται ο αριθμός παροχής, η δι−
εύθυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ.,
όπου υπάρχει.
1.4. Η επαναχορήγηση του ρεύματος στην παροχή
που ηλεκτροδοτεί το συγκεκριμένο ακίνητο από τη
Δ.Ε.Η ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού
ρεύματος, μετά τη διαγραφή της απαίτησης για το
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., δεν μπορεί να γίνει αν δεν προσκομισθεί
βεβαίωση εξόφλησης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από την αρμό−
δια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Η ίδια βεβαίωση
απαιτείται και στις περιπτώσεις που αιτηθεί αλλα−
γή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Όσοι, με βάση
την αποτύπωση στη βάση πληροφοριών του Διαχει−
ριστή Δικτύου στις 17/9/11, καθορίστηκαν ως υπόχρεοι
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., δεν μπορούν να προβούν σε αλλαγή προ−
μηθευτή, αν πρώτα δεν έχουν εξοφλήσει στο σύνολό
του το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
1.5. Ειδικά στην περίπτωση που διακοπεί το συμ−
βόλαιο μεταξύ του καταναλωτή και της Δ.Ε.Η. ή των
εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με−
ταξύ της 17ης Σεπτεμβρίου 2011 και της ημερομηνίας
έκδοσης των πρώτων λογαριασμών που θα περιέχουν
το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ο Διαχειριστής Δικτύου θα υπολογίσει
το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και θα αποστείλει σε κάθε προμηθευτή
τις χρεώσεις που αφορούν τον ενεργό πελάτη την
ημερομηνία της πρώτης έκδοσης, ώστε ο προμηθευτής
να συμπεριλάβει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στο λογαριασμό ηλε−
κτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία
της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου, την
ημερομηνία έκδοσης των πρώτων λογαριασμών, δεν
βρεθεί ενεργός πελάτης (ενώ ήταν ενεργός στις 17/9/11)
σε οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος,
ο διαχειριστής δικτύου αποστέλλει στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά−
σταση στην οποία αναγράφονται τα οφειλόμενα τέλη
με παρατήρηση ότι δεν χρεώθηκαν σε λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος.
1.6. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρι−
κού ρεύματος οφείλουν να αποστείλουν στη Γ.Γ.Π.Σ.
καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των παρο−
χών στις οποίες δεν επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., με ενδείξεις
δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.
2. Ενέργειες της Γ.Γ.Π.Σ.
2.1. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την παραλαβή και επεξεργασία
των καταστάσεων της περίπτωσης 1.1., αποστέλλει
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άμεσα τις καταστάσεις αυτές σε όλες τις Δ.Ο.Υ., προ−
κειμένου αυτές να χορηγούν τις απαλλαγές σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 του άρθρου 2 και
περίπτωση 2 του άρθρου 3 της παρούσης. Ταυτόχρονα,
αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. τους καταλόγους των μακρο−
χρόνια και επιδοτούμενων ανέργων που έχουν διατεθεί
σε αυτήν.
2.2. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την επεξεργασία των καταστά−
σεων των περιπτώσεων 1.3. και 1.5. του άρθρου αυτού,
τις αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος
του καταναλωτή. Αν από τις καταστάσεις που έχουν
αποσταλεί δεν προκύπτει η αρμόδια Δ.Ο.Υ., τότε η κα−
τάσταση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιό−
τητα της οποίας ανήκει το ακίνητο. Ταυτόχρονα με την
αποστολή των ανωτέρω καταστάσεων – χρηματικών κα−
ταλόγων, η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει και αποστέλλει ειδοποιήσεις
για την οφειλή αυτή στον καταναλωτή, ενημερώνοντάς
τον ταυτόχρονα για τις επιπτώσεις της μη εκπλήρωσης
της υποχρέωσης αυτής.
2.3. Η Γ.Γ.Π.Σ. επεξεργάζεται τις καταστάσεις της πε−
ρίπτωσης 1.6. του άρθρου αυτού και σε συνεργασία με
τις συναρμόδιες διευθύνσεις αποστέλλει καταλόγους με
τους υπόχρεους σε καταβολή του τέλους στις αρμόδιες
Δ.Ο.Υ. ώστε να βεβαιωθεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που δεν υπο−
λογίστηκε μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και των
εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.
2.4. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει αρχείο στο Διαχειριστή Δι−
κτύου για τις περιπτώσεις του άρθρου 2 της παρού−
σας, ώστε να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης του
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μέχρι τις 9/12/2011.
3. Ενέργειες των Δ.Ο.Υ.
3.1. Μετά την παραλαβή των χρηματικών καταλόγων
από τη Γ.Γ.Π.Σ. της υποπερίπτωσης 2.2 της περίπτωσης
2 του άρθρου αυτού, οι Δ.Ο.Υ. οφείλουν να μεριμνήσουν
για την είσπραξη των οφειλών αυτών σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.
Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θα εφαρμοσθούν στον
κύριο ή τον επικαρπωτή του ακινήτου, ο οποίος είναι
και υποκείμενος στο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι κύριος
ή επικαρπωτής του ακινήτου για το οποίο οφείλεται
Ε.Ε.Τ.ΗΔ.Ε., προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκει−
μένου να υποδείξει τον κύριο ή επικαρπωτή του ακι−
νήτου, ώστε να διαγραφεί από αυτόν το οφειλόμενο
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και να βεβαιωθεί στο όνομα του υποχρέου.
Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. του υποχρέου είναι δια−
φορετική από τη Δ.Ο.Υ. του καταναλωτή, η τελευταία
διαβιβάζει τον χρηματικό κατάλογο στη Δ.Ο.Υ. του
υποχρέου.
Η ίδια ως άνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί ανά−
λογα και από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου.
3.2. Σε περίπτωση εξόφλησης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η Δ.Ο.Υ.
οφείλει να χορηγεί βεβαίωση προς τον υπόχρεο κα−
ταναλωτή, την οποία ο τελευταίος προσκομίζει στη
Δ.Ε.Η. ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού
ρεύματος, προκειμένου να επαναχορηγηθεί το ρεύμα ή
να πραγματοποιηθεί η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού
ρεύματος.
Η βεβαίωση έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 4, το
οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης
αυτής.
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Άρθρο 5ο
Διαδικασία απόδοσης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
από την Δ.Ε.Η. στο Ελληνικό Δημόσιο

1. Με τη συμπλήρωση της 20ής ημέρας (ή της επό−
μενης εργάσιμης) από τη λήξη του μήνα που εισπρά−
χθηκε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί
προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλουν να κα−
ταθέτουν το εισπραχθέν ποσό στο Κ.Α.Ε 0224 του
προϋπολογισμού.
2. Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η Δ.Ε.Η. και
οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος
οφείλουν να αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις ει−
σπραχθέντων Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., στην οποία περιλαμβάνονται
ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση του ακινήτου, το ονο−
ματεπώνυμο, ο Α.Φ.Μ., όπου υπάρχει, και το εισπραχθέν
ποσό.

3. Η Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου έχει πρόσβαση
σε όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφα−
ση και αποστέλλονται από τον διαχειριστή δικτύου, τη
Δ.Ε.Η. και του εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού
ρεύματος στη Γ.Γ.Π.Σ.
Άρθρο 6ο
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 3−10−2011, να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ

ǹȡ. ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ: ________________
Ǿȝ/ȞȚĮ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ: _____________

ǹǿȉǾȈǾ
ĲȠȣ / ĲȘȢ

ȆȇȅȈ
ĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ.
______________________

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ / ǼʌȦȞȣȝȓĮ

ǹ.ĭ.Ȃ.
ǻȚİȪșȣȞıȘ

ȆĮȡĮțĮȜȫ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕİȓĲİ ıİ įȚĮȖȡĮĳȒ/
İʌĮȞİțțĮșȐȡȚıȘ ȝİ ȝİȚȦȝȑȞȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ*
ĲȠȣ Ǽ.Ǽ.ȉ.Ǿ.ǻ.Ǽ., ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚȕȜȘșİȓ ıĲȠȞ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȡİȪȝĮĲȠȢ ȝİ
ĮȡȚșȝȩ
ʌĮȡȠȤȒȢ
________________________________.
________________________________.

ǿįȚȠțĲȒĲȘȢ Ȓ İʌȚțĮȡʌȦĲȒȢ ĲȠȣ ĮțȚȞȒĲȠȣ
ĮȣĲȠȪ İȓȞĮȚ Ƞ/Ș
ǹ.ǻ.ȉ.
_________________________________
ȁȩȖȦ **
ĬȑȝĮ: «ǻȚĮȖȡĮĳȒ / ȂİȓȦıȘ
_________________________________
ıȣȞĲİȜİıĲȒ* Ǽ.Ǽ.ȉ.Ǿ.ǻ.Ǽ.»
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ:
1. __________________________ _________________________________
2. __________________________ _________________________________
3. __________________________ _________________________________
4. __________________________
5. __________________________
ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ȠȪıĮ
* ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
** ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ
Ȓ ȝİȓȦıȘȢ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĳȠȡȠȜȩȖȘıȘȢ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ
ǻȘȝȩıȚĮ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ (ǻ.ȅ.Ȋ.):

ǹȡ. ǹʌȩĳĮıȘȢ.:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

ǹȆȅĭǹȈǾ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ǹȆǹȁȁǹīǾȈ
ȉȅȊ Ǽ.Ǽ.ȉ.Ǿ.ǻ.Ǽ.
ȆĮȡȐȖȡĮĳȠȚ 5 țĮȚ 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 53 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 4021/2011
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________________ ȑȤȠȞĲĮȢ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
Į)___________________________________________________________
ȕ)___________________________________________________________
Ȗ)___________________________________________________________
į)___________________________________________________________
İ)___________________________________________________________
ıĲ)__________________________________________________________
ȗ)___________________________________________________________
Ș)___________________________________________________________
ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ȩĲȚ Ƞ/Ș ___________________________________________
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ Ȓ İʌȦȞȣȝȓĮ
ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ ĲȠȣ Ǽ.Ǽ.ȉ.Ǿ.ǻ.Ǽ. ȖȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ 2011.
īȚĮ

ĲȠ

ȜȩȖȠ

ĮȣĲȩ

İʌȚıĲȡȑĳİĲĮȚ

ĲȠ

ʌȠıȩ

ĲȦȞ

____________________________İȣȡȫ ʌȠȣ țĮĲȑȕĮȜİ ȖȚĮ ĲȘȞ ȆĮȡȠȤȒ ǹȆ
____________ ȝİ ĲȠȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ǹǹ____________ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ
ȡİȪȝĮĲȠȢ
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ
ǻȘȝȩıȚĮ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ (ǻ.ȅ.Ȋ.):

ǹȡ. ǹʌȩĳĮıȘȢ.:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

ǹȆȅĭǹȈǾ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ȂǼǿȍȂǼȃȅȊ ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾ
ȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȊ ȉȅȊ Ǽ.Ǽ.ȉ.Ǿ.ǻ.Ǽ.
ȆĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 53 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 4021/2011
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________________ ȑȤȠȞĲĮȢ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
Į)___________________________________________________________
ȕ)___________________________________________________________
Ȗ)___________________________________________________________
į)___________________________________________________________
İ)___________________________________________________________
ıĲ)__________________________________________________________
ȗ)___________________________________________________________
Ș)___________________________________________________________
ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ȩĲȚ Ƞ/Ș ___________________________________________
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ Ȓ İʌȦȞȣȝȓĮ)
ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ȝİȚȦȝȑȞȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĲȠȣ Ǽ.Ǽ.ȉ.Ǿ.ǻ.Ǽ. ȖȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ 2011. ȉȠ
Ǽ.Ǽ.ȉ.Ǿ.ǻ.Ǽ.

ʌȠȣ

ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ

ıĲȠȞ

ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ

ȘȜİțĲȡȚțȠȪ

ȡİȪȝĮĲȠȢ________________________ İȓȞĮȚ ___________________ İȣȡȫ.
īȚĮ

ĲȠ

ȜȩȖȠ

ĮȣĲȩ

İʌȚıĲȡȑĳİĲĮȚ

____________________________İȣȡȫ

ĲȠ

ʌȠıȩ

ĲȦȞ

ʌȠȣ İʌȚʌȜȑȠȞ țĮĲȑȕĮȜİ ȖȚĮ ĲȘȞ

ȆĮȡȠȤȒ ǹȆ _________________ ȝİ ĲȠȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ǹǹ __________
ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȡİȪȝĮĲȠȢ
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 4

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ
ǻȘȝȩıȚĮ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ (ǻ.ȅ.Ȋ.):

ǹȡ. ȆȡȦĲ.:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȀǹȉǹǺȅȁǾȈ ǳ ǹȆǹȁȁǹīǾȈ ȀǹȉǹǺȅȁǾȈ ȉȅȊ
Ǽ.Ǽ.ȉ.Ǿ.ǻ.Ǽ.
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________________ ȕİȕĮȚȫȞİȚ ȩĲȚ Ƞ/Ș
_________________________________________________________
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ Ȓ İʌȦȞȣȝȓĮ)
țĮĲȑȕĮȜȜİ ĲȠ ǲțĲĮțĲȠ ǼȚįȚțȩ ȉȑȜȠȢ ǾȜİțĲȡȠįȠĲȠȪȝİȞȦȞ ǻȠȝȘȝȑȞȦȞ
ǼʌȚĳĮȞİȚȫȞ

Ȓ

ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ

Įʌȩ

ĲȠ

ǲțĲĮțĲȠ

ǼȚįȚțȩ

ȉȑȜȠȢ

ǾȜİțĲȡȠįȠĲȠȪȝİȞȦȞ ǻȠȝȘȝȑȞȦȞ ǼʌȚĳĮȞİȚȫȞ*, ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ
ȆĮȡȠȤȒ

ǹȆ

________________țĮȚ

ıĲȠȞ

ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ

ȘȜİțĲȡȚțȠȪ

ȡİȪȝĮĲȠȢ ǹǹ__________
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ İʌĮȞĮıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĮȣĲȒȢ Ȓ Ș
ĮȜȜĮȖȒ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȡİȪȝĮĲȠȢ*.
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ.

* ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

31852

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02022981310110012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

