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Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 έσο 12 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011 (ΦΔΚ 

218 Α΄) «Δληζρπκέλα κέηξα επνπηείαο θαη εμπγίαλζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ – 
Ρχζκηζε ζεκάησλ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ραξαθηήξα – Κχξσζε ηεο ζχκβαζεο – Πιαίζην 
ηνπ επξσπατθνχ ηακείνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηεο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011, κε ηηο νπνίεο 
εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ λα ξπζκίδεη, κε απφθαζή ηνπ, ηνλ εηδηθφηεξν 
ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο θαζψο θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα 
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφ 16-12-2011 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 
Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 262 Α΄) «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 
Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 
έηνπο 2011», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.4047/2012 (ΦΔΚ 31 Α΄) 
«Κχξσζε ηεο Πξάμεο ……………… θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.4047/2012, κε ηηο νπνίεο 
ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011. 

5. Σελ ππ’ αξηζ. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 (ΦΔΚ 2298 Β΄) απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο …………. γηα ην 
έηνο 2011». 

6. Σελ ππ’ αξηζ. Τ 350/08-07-2011 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 
1603 Β΄) «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 
Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ». 
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7. Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο, ζπκπιήξσζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο 
απφθαζεο ππ’ αξηζ. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 
ιφγσ ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

8. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.   

 
 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 
Άξζξν 1 

Δπηβνιή Έθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ 
Δπηθαλεηψλ (Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ.) 

 
Σν εηδηθφ ηέινο, πνπ πξνβιέπεηαη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

λ.4021/2011, επηβάιιεηαη ζηηο ειεθηξνδνηνχκελεο γηα νηθηζηηθή ή εκπνξηθή ρξήζε 
δνκεκέλεο επηθάλεηεο ησλ αθηλήησλ πνπ ππάγνληαη, θαηά ηε 17ε επηεκβξίνπ 2011, 
ζην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 
λ.2130/1993 ( ΦΔΚ 62 Α΄). 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνδνηνχκελεο επηθάλεηαο ιακβάλεηαη 
απφ ην πεδίν ηνπ Κσδηθνχ Υξήζεο Σηκνινγίνπ ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή 
Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. θαηά ηε 17ε επηεκβξίνπ 2011, γηα ην έηνο 2011, θαη θαηά ηελ 31ε 
Μαξηίνπ 2012, γηα ην έηνο 2012. Η αιιαγή ρξήζεο ηεο ειεθηξνδνηνχκελεο επηθάλεηαο 
ζην σο άλσ πεδίν κεηά ηηο εκεξνκελίεο απηέο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ησλ εηψλ 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα. 

Σν πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ επηθαλεηψλ επί ην ζπληειεζηή 
πξνζαχμεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή δψλεο ηνπ αθηλήηνπ, θαη επί ην ζπληειεζηή 
πξνζαχμεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη 
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011. 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, δειαδή ην εκβαδφλ 
ηεο επηθάλεηαο, ην χςνο ηεο ηηκήο δψλεο θαη ε παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, ιακβάλνληαη 
ππφςε φπσο απηά έρνπλ απνηππσζεί, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ δήκσλ, θαη 
θαηαρσξεζεί ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. κέρξη θαη ηε 
17-9-2011, γηα ην έηνο 2011, θαη κέρξη θαη ηελ 31-3-2012, γηα ην έηνο 2012. Αλ ζηε βάζε 
πιεξνθνξηψλ ηεο Γ.Δ.Η. δελ αλαγξάθεηαη εκεξνκελία θαηαζθεπήο, ν ζπληειεζηήο 
παιαηφηεηαο ηζνχηαη κε έλα (1). Αλ ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΣΑΠ είλαη ππεξδηπιάζηα ηεο κεγαιχηεξεο ηηκήο ηεηξαγσληθψλ 
κέηξσλ κεηαμχ εθείλεο πνπ έρεη ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεκνηηθψλ 
ηειψλ θαη εθείλεο πνπ έρεη ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεκνηηθνχ θφξνπ, ην 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη, 
φηαλ δελ έρνπλ ππνινγηζζεί δεκνηηθά ηέιε θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ αλαγξάθνληαη 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο έρνπλ ηηκή ίζε κε κεδέλ (0). 

Η πιεξνθνξία γηα ηε γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ή βηνηερληθή ή βηνκεραληθή 
ρξήζε αθηλήηνπ, ψζηε λα κελ ππνινγηζζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ιακβάλεηαη απφ ην πεδίν ηνπ 
Κσδηθνχ Υξήζεο Σηκνινγίνπ ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο 
Γ.Δ.Η., θαηά ηε 17-9-2011, γηα ην έηνο 2011, θαη θαηά ηελ 31-3-2012, γηα ην έηνο 2012 
αληίζηνηρα. 

Η πιεξνθνξία γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνιπθαηνηθηψλ, ψζηε λα κελ 
ππνινγηζζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ιακβάλεηαη απφ ηνλ Κσδηθφ Απαιιαγήο ηνπ λ.2130/1993 θαη 
ηνλ Δηδηθφ Κσδηθφ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηα θνηλφρξεζηα, φπσο απηφο 
απνηππψλεηαη ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. θαηά ηε 17-
9-2011 θαη θαηά ηελ 31-3-2012, γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα. 

Γηα ηα θχξηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (μελνδνρεία θαη θάκπηλγθ), σο θνηλφρξεζηνη 
ρψξνη ινγίδνληαη απνθιεηζηηθά νη ρψξνη πξνζέιεπζεο, ππνδνρήο θαη πγηεηλήο, γηα ηνλ 
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ππνινγηζκφ ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, φπσο απηή 
απνηππψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηψλεηαη θαηά 
πνζνζηφ 35%. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ 
δηακεξηζκάησλ θαη ησλ ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ, ε ζπλνιηθή 
ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο 
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 17%. 

Η πιεξνθνξία γηα ηα αθίλεηα εκβαδνχ αθηλήηνπ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) ή άλσ 
ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, πνπ δελ έρνπλ νηθηαθή ρξήζε, γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο θαηά 30% ή 60% 
αληίζηνηρα, πξνθχπηεη αλά παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (αλεμάξηεηα αλ κε ηελ ελ ιφγσ 
παξνρή ειεθηξνδνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο), ζχκθσλα κε 
ην ζπλνιηθφ εκβαδφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο. 

Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ελζσκαηψλεηαη δηαθξηηά, καδί κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ, 
ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο Γ.Δ.Η. θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ 
πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζπλεηζπξάηηεηαη ππνρξεσηηθά απφ απηνχο. 

Τπνθείκελνο ζην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή δηθαηνχρνο ησλ επεξγεηεκάησλ ηνπ άξζξνπ 53 
ηνπ λ.4021/2011 είλαη ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην 
νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηαλαισηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο.  

 
Άξζξν 2 

Γηαδηθαζία θαη απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 
απαιιαγψλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 

 
1. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο απαιιαγήο 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε 
ππνινγηζκφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ελψ ην αθίλεην απαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ηφηε: 

1.1. Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαηαβάιιεηαη καδί κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ν θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ ππνβάιιεη αίηεζε 
επηζηξνθήο ηνπ ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε 
θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηα νηθεία δηθαηνινγεηηθά. Η αίηεζε έρεη 
σο ην ππφδεηγκα 1. 

Δηδηθά γηα ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2012 κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην 
δεχηεξν εδάθην ηεο πεξ. 1.2. ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 

1.2. Η Γ.Ο.Τ., κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, απνθαίλεηαη γηα ηελ απνδνρή ή 
απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα γίλεηαη δεθηφ, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 
Γ.Ο.Τ. ζπληάζζεηαη Α.Φ.ΔΚ. θαη, εάλ απφ ηελ εθθαζάξηζε απηνχ πξνθχςεη πνζφ πξνο 
δηαγξαθή, ηνχην δηαγξάθεηαη, εάλ πξνθχςεη πνζφ πξνο επηζηξνθή, ηνχην επηζηξέθεηαη 
ζην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχεη, θαη ηεο 
Α.Τ.Ο. 1109793/6134/24-11-1999 (ΦΔΚ 214 Β΄) πεξί ρνξήγεζεο ελεκεξφηεηαο, θαηά 
ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. Η απφθαζε απαιιαγήο απφ ην 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έρεη σο ην ππφδεηγκα 2.  

ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα δελ γίλεηαη δεθηφ, ε Γ.Ο.Τ. ελεκεξψλεη ηνλ 
ππφρξεν. 

 
2. Γηθαηνινγεηηθά απαιιαγήο 
Η αίηεζε ηεο πεξίπησζεο 1.1 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ θσηνηππία ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, είηε επηζεκαζκέλνπ γηα ηελ εμφθιεζε είηε ζπλνδεπφκελνπ κε νπνηνδήπνηε 
απνδεηθηηθφ εμφθιεζεο, θαζψο θαη δήισζε θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΦΑΠ) έηνπο 
2011 ή 2012 αληίζηνηρα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πιελ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ 
απνθεληξσκέλσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά ηακεία, ή 
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εθθαζαξηζηηθφ Δ.Σ.ΑΚ. έηνπο 2008 ή ζπκβφιαην γηα απφθηεζε αθηλήηνπ κεηά ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2008, αλ ην αθίλεην γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή απνθηήζεθε κεηά ηελ 
εκεξνκελία απηή, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, θαη επηπιένλ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα 
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ην 
ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ.. 

β) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 
πληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ θαη δνγκάησλ, ηνπ Ιεξνχ Κνηλνχ ηνπ Παλάγηνπ 
Σάθνπ, ηεο Ιεξάο Μνλήο ηνπ Όξνπο ηλά, ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ηνπ Παηξηαξρείνπ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Ιεξνζνιχκσλ 
θαη ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 
επηηεινχλ ην ιαηξεπηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη θνηλσθειέο έξγν ηνπο, ην 
ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ 
εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. 

Γηα ηελ απαιιαγή ζσκαηείσλ ή ηδξπκάησλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ 
επηδηψθνπλ κφλν ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο θαη δηθαηνπξαθηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ 
αληίζηνηρσλ εθθιεζηψλ – επθηήξησλ νίθσλ γλσζηήο ζξεζθείαο ή δφγκαηνο, κε ηνπο 
νπνίνπο ζπλδένληαη άκεζα, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηηεινχλ ην 
ζξεζθεπηηθφ ηνπο ζθνπφ: 

i. άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επθηήξηνπ νίθνπ – λανχ – κνλήο απφ ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ., 

ii. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ φηη ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε απαιιαγήο 
είλαη γλσζηή ζξεζθεία ή δφγκα θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πληάγκαηνο, 

iii. θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπλαθνχο ζσκαηείνπ ή ηδξχκαηνο, λνκίκσο δεκνζηεπκέλν, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζχλδεζε απηνχ κε ην γλσζηφ δφγκα ή ζξεζθεία θαη ηνλ 
επθηήξην νίθν. 

γ) Γηα ηελ απαιιαγή εκεδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ 
θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 
θαιιηηερληθψλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν λνκίκσο 
δεκνζηεπκέλν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. 

Γηα ηελ απαιιαγή κε θεξδνζθνπηθψλ αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηνλ 
φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 
θαιιηηερληθψλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπο: 

i. θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπζηαηηθνχ ηνπο εγγξάθνπ, κε επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπ.  

ii. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο αιινδαπήο φηη ην ππφ θξίζε λνκηθφ 
πξφζσπν έρεη ηδξπζεί λφκηκα, είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επηδηψθεη 
ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο θαη εμαθνινπζεί λα 
ππάξρεη θαη λα εθπιεξψλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, κε επίζεκε 
κεηάθξαζή ηεο,  

iii. θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 
ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ,  

iv. ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηελ αιινδαπή κε επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπ, ζρεηηθά κε απαιιαγή απφ αληίζηνηρν ηέινο επί ησλ αθηλήησλ ησλ ειιεληθψλ κε 
θεξδνζθνπηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε παξφκνηνπο ζθνπνχο, ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο 
αξκφδηαο αξρήο ηεο αιινδαπήο, επίζεκα κεηαθξαζκέλε ή, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 
ηαχηηζεο ησλ εθαηέξσζελ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 
ηεο αιινδαπήο αλαθνξηθά κε ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη κε επηβνιή αληίζηνηρσλ ηειψλ ζηα 
ειιεληθά κε θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα. 

δ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ελψζεσλ θαη νκνζπνλδηψλ, 
πνπ έρνπλ λφκηκα αλαγλσξηζζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, γηα ηα αθίλεηα 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά σο γήπεδα ή ρψξνη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ ηνπο ζθνπψλ, βεβαίσζε ηεο πξάμεο αλαγλψξηζήο 
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ηνπο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο 
θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. 

ε) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο μέλσλ θξαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξεζβεηψλ θαη πξνμελείσλ απηψλ, κε ηνλ φξν ηεο 
ακνηβαηφηεηαο, βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

ζη) Γηα ηελ απαιιαγή δηαηεξεηέσλ αθηλήησλ, εθφζνλ είλαη θελά θαη έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί δηαηεξεηέα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. 
ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ 
φηη ην δηαηεξεηέν αθίλεην είλαη θελφ. 

δ) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ρψξνη ηζηνξηθψλ ή 
αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. ραξαθηεξηζκνχ ηνπο. 

ε) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά γεσξγηθή ή 
θηελνηξνθηθή ή βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε, βεβαίσζε απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνλ 
ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηη ε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, θαηά ηε 17-
9-2011 ή ηελ 31-3-2012 θαηά πεξίπησζε, αθνξνχζε ηηκνιφγην βηνκεραληθήο ή 
γεσξγηθήο ρξήζεο. 

Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή 
ρξήζε αιιά δελ ππάξρεη ηηκνιφγην γεσξγηθήο ρξήζεο θαηά ηε 17-9-2011 ή ηελ 31-3-
2012 θαηά πεξίπησζε, πνιενδνκηθή άδεηα εηδηθνχ θηηξίνπ ή, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ 
ππάξρεη άδεηα νηθνδνκήο, θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν θαζψο θαη θνξνινγηθά 
έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζην αθίλεην δελ αζθείηαη θαη άιιε 
δξαζηεξηφηεηα (εκπνξία, παξνρή ππεξεζίαο θ.ιπ.). 

Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά βηνηερληθή ή βηνκεραληθή 
ρξήζε αιιά δελ ππάξρεη ηηκνιφγην βηνκεραληθήο ρξήζεο θαηά ηε 17-9-2011 ή ηελ 31-3-
2012 θαηά πεξίπησζε, άδεηα ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ θαηά ηε 17-9-2011 ή ηελ 31-3-2012 
θαηά πεξίπησζε θαζψο θαη θνξνινγηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζην 
αθίλεην απηφ δελ αζθείηαη θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα (εκπνξία, παξνρή ππεξεζίαο θ.ιπ.). 

ζ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθηψλ, βεβαίσζε απφ 
ηε Γ.Δ.Η. ή ηνλ ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηη, θαηά ηε 17-9-2011 ή 
ηελ 31-3-2012 θαηά πεξίπησζε, ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο 
Γ.Δ.Η. είρε θαηαρσξεζεί ν Δηδηθφο θσδηθφο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα 
θνηλφρξεζηα. 

Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθηψλ γηα ηνπο νπνίνπο 
δελ ππάξρεη θαηαρψξηζε ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η., 
ελψ ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αθνξά ειεθηξνδφηεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, 
βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ φηη ν ινγαξηαζκφο απηφο αθνξνχζε, θαηά ηε 17-9-2011 ή 
ηελ 31-3-2012 θαηά πεξίπησζε, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνιπθαηνηθίαο. 

η) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ θχξησλ ηνπξηζηηθψλ 
θαηαιπκάησλ (μελνδνρείσλ θαη θάκπηλγθ), βεβαίσζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ επηκειεηεξίνπ. 

ηα) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ 
θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, θσηνηππία ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ, ην νπνίν έρεη εθδνζεί κε ην ζχζηεκα ησλ θιεηδηψλ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 3337/2000 (ΦΔΚ 281 Α΄).  

 
 
 

Άξζξν 3 
Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ 
ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή 0,5  

 
1. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

53 ηνπ λ.4021/2011 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ή γηα ηελ 

απαιιαγή απφ απηφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ε 
Γ.Γ.Π.. ιακβάλεη εηδηθφηεξα ππφςε ηα εμήο: 
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α) Δπηβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ζε πνιχηεθλνπο. 
Πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο (0,5) γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη 

θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε:  
i. ζε πνιχηεθλν, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ 

ηνπ λ. 1910/1944, εθφζνλ, θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ηνπ έηνπο επηβνιήο ηνπ ηέινπο, 
ηα ηέθλα πνπ νξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1910/1944 ηνλ 
βαξχλνπλ θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 
(λ.2238/1994, ΦΔΚ 151 Α΄), θαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο 30.000 
επξψ. Η αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πνιχηεθλνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ 
ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη 
θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν,  

ii. ζηνλ ή ζηε ζχδπγν ηνπ πνιχηεθλνπ θαζψο θαη φηαλ ην πνζνζηφ 
ζπληδηνθηεζίαο επί ηεο θχξηαο ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ 
ζπδχγσλ. Ο κεησκέλνο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη θαη φηαλ θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηεο 
θχξηαο θαη ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηά πιήξε θπξηφηεηα ή θαηά ζπγθπξηφηεηα είλαη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο εθ ησλ 
γνλέσλ ηνπο. Αλ ην αθίλεην αλήθεη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο ή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο εθ ησλ γνλέσλ ηνπο, ε ζπλνιηθή 
αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ δχν ζπδχγσλ ή ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ πνιχηεθλνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία 
αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, νη νπνίεο 
πξνζαπμάλνληαη θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. 

Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνιπηέθλνπ ιακβάλεηαη ππφςε απηνηειψο ν αξηζκφο 
ησλ ηέθλσλ ησλ θσδηθψλ 003 θαη 004 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, εθφζνλ είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ 4. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα 
πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 4 (θνξνινγνχκελα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα) ηεο 
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Σν κεησκέλν ηέινο δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε 
κε ηηκή άλσ ησλ 3.000 επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ 
ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε 
πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζηνλ πνιχηεθλν θαη 
ζε ηξίην πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο 
ππνινγίδεηαη ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ πνιχηεθλν. 

 
β) Δπηβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ζε πξφζσπν πνπ είλαη ην ίδην 

αλάπεξν ή βαξχλεηαη κε αλάπεξν. 
Πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο (0,5) γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη 

θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε:  
i. ζε πξφζσπν, πνπ ην ίδην ή πξφζσπν πνπ ην βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ., παξνπζηάδεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ 
(80%) θαη άλσ ή, πξνθεηκέλνπ γηα πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε, 
λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ ή ζχλδξνκν DOWN, ζε πνζνζηφ απφ εμήληα επηά ηνηο 
εθαηφ (67%) θαη άλσ. Η αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ αλαπήξνπ, κε βάζε ηα 
ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, νη 
νπνίεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν,  

ii. ζηνλ ή ζηε ζχδπγν ηνπ αλαπήξνπ, θαζψο θαη φηαλ ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο 
επί ηεο θχξηαο ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ. Όηαλ ην 
αθίλεην αλήθεη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 
ησλ δχν ζπδχγσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε 
πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. 

Σν κεησκέλν ηέινο δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε 
κε ηηκή άλσ ησλ 3.000 επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ 
ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε 
πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζε αλάπεξν θαη ζε 
πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο πεξηνξίδεηαη 
ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ αλάπεξν. 

 
γ). Απαιιαγή αλέξγσλ απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 
Πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη 

θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε:  
i. καθξνρξφληα άλεξγν, κε κε δηαθνπηφκελν ρξφλν αλεξγίαο ίζν ή κεγαιχηεξν 

ηνπ ελφο έηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θάζε έηνπο 
πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., εγγεγξακκέλν ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ ή ζηνπο 
θαηαιφγνπο πξνζθεξνκέλσλ πξνο εξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο 
Δξγαζίαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο πξνζσπηθνχ 
εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο 
ηερληθψλ ηχπνπ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ή  

ii. άλεξγν πνπ επηδνηήζεθε ιφγσ ηαθηηθήο επηδφηεζεο απφ ηνπο σο άλσ θνξείο 
θαη ινγαξηαζκνχο θαηά ηνπο έμη (6) ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο δψδεθα (12) κήλεο πνπ 
πξνεγνχληαη θάζε θνξά ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θάζε 
έηνπο πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ άλεξγνπ δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηηο 12.000 επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά 4.000 επξψ γηα θάζε 
πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη ε αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία 
αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, νη νπνίεο 
πξνζαπμάλνληαη θαηά 10.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. 

Η απαιιαγή δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε 
ηηκή άλσ ησλ 3.000 επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ 
ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε 
πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 
ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 4 (θνξνινγνχκελα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα) 
ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζε άλεξγν θαη ζε 
πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή ή απαιιαγήο, ε απαιιαγή πεξηνξίδεηαη 
ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ άλεξγν. 

 
2. Ζιεθηξνληθή δηαδηθαζία γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ 

ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή 
Η Γ.Γ.Π.., αθνχ επεμεξγαζηεί ηα πην πάλσ ζηνηρεία, παξαδίδεη ειεθηξνληθφ 

αξρείν ζην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. γηα ηα πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή δηθαηνχληαη ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή, κε ηνλ 
αληίζηνηρν αξηζκφ παξνρήο. Μεηά απφ ηε ιήςε ηνπ αξρείνπ ηεο Γ.Γ.Π.., ε Γ.Δ.Η. θαη νη 
ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο εθδίδνπλ γηα ηα πξφζσπα απηά ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ρσξίο ρξέσζε ή κε κεησκέλε ρξέσζε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. 

 
 

3.Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή 
ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή απφ ηε Γ.Ο.Τ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ελψ 
ην αθίλεην απαιιάζζεηαη ή ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πξέπεη λα ππνινγηζζεί κε κεησκέλν 
ζπληειεζηή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ε απαιιαγή 
ή ν ππνινγηζκφο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή δηελεξγείηαη απφ ηελ 
αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ Γ.Ο.Τ. ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο 
πξνζθνκίζεη θσηνηππία ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 
ή νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 θαηά πεξίπησζε, ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο ηνπ ηδίνπ έηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη εθδνζεί, θαζψο θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ 
ηνπ Δληαίνπ Σέινπο Αθηλήησλ έηνπο 2008 ή ζπκβφιαην γηα απφθηεζε αθηλήηνπ κεηά ηελ 
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1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, αλ ην αθίλεην γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή ή ν ππνινγηζκφο 
κε κεησκέλν ζπληειεζηή απνθηήζεθε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. Η απφθαζε 
απαιιαγήο απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή ππνινγηζκνχ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή έρεη σο 
ηα ππνδείγκαηα 2 θαη 3 θαηά πεξίπησζε. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα 
αθφινπζα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά: 

α) πξνθεηκέλνπ γηα αλάπεξν, βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή γηα ηελ πηζηνπνίεζε 
θαη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο (πγεηνλνκηθή επηηξνπή, αζθαιηζηηθφ θνξέα), 

β) πξνθεηκέλνπ γηα άλεξγν, βεβαίσζε απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην θνξέα 
γηα ηελ αλεξγία. 

 
Άξζξν 4 

Γηαδηθαζία βεβαίσζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 
 
1. Δλέξγεηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
1.1. Η Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ άκεζα ζηε Γ.Γ.Π.. κεραλνγξαθεκέλεο θαηαζηάζεηο κε 
ηνπο θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζηηο νπνίεο 
πεξηιακβάλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν απηψλ θαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 
(Α.Φ.Μ.), φπνπ ππάξρεη, ν αξηζκφο παξνρήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ.  

1.2. Aλ δελ θαηαβιεζεί ην ηέινο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί 
πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηά ηελ παξέιεπζε 4 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ηνπ νηθείνπ έηνπο, δηαγξάθνπλ ην 
νθεηιφκελν θαηά ηελ εκεξνκελία απηή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο ησλ ππφρξεσλ θαη απνζηέιινπλ θαηάζηαζε ζηε Γ.Γ.Π.. θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηελ πεξίπησζε 1.3 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Ο θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ κπνξεί, κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα 
Γ.Ο.Τ., νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (αιιαγή πξνκεζεπηή θ.ιπ.), λα 
θαηαβάιεη ηηο ηπρφλ ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο θαη λα ιάβεη βεβαίσζε ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα 5, εθφζνλ βεβαησζνχλ νη ππφινηπεο δφζεηο. Με ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
βεβαίσζεο, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
δηαγξάθνπλ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ..  

1.3. Η Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ, 
ηαπηφρξνλα κε ηε δηαγξαθή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., λα απνζηέιινπλ 
ζηε Γ.Γ.Π.. θαηαζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δηαγξάθεθε ε απαίηεζε 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ 
θαηαλαισηή, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν 
αξηζκφο παξνρήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ηέινπο πνπ έρεη 
βεβαησζεί, ην πνζφ πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαη ην ππφινηπν – νθεηιφκελν πνζφ. 

1.4. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ην ζπκβφιαην παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο Γ.Δ.Η. ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο κεηαμχ ηεο 17-9-2011 ή ηεο 31-3-2012, θαηά πεξίπησζε, θαη ηεο εκεξνκελίαο 
έθδνζεο ησλ πξψησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν Γηαρεηξηζηήο 
Γηθηχνπ ζα ππνινγίζεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη ζα απνζηείιεη ζε θάζε πξνκεζεπηή ηηο 
ρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ελεξγφ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξψηνπ 
ινγαξηαζκνχ πειάηε, ψζηε ν πξνκεζεπηήο λα ζπκπεξηιάβεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ζην 
ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο 
πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ δελ βξεζεί ελεξγφο πειάηεο ζε νπνηνλδήπνηε 
πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ πξψησλ 
ινγαξηαζκψλ (ελψ ππήξρε ελεξγφο πειάηεο θαηά ηε 17-9-11 ή ηελ 31-3-2012 
αληίζηνηρα), ν Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ απνζηέιιεη ζηε Γ.Γ.Π.. θαηάζηαζε, ζηελ νπνία 
αλαγξάθνληαη ηα νθεηιφκελα ηέιε, κε ηελ παξαηήξεζε φηη δελ ρξεψζεθαλ ζε 
ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

1.5. H Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα 
απνζηείινπλ ζηε Γ.Γ.Π.. γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 
ζηνηρεία φισλ ησλ παξνρψλ, ζηηο νπνίεο δελ επηβιήζεθε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πνπ ζα 
πεξηιακβάλνπλ ηελ αηηηνινγία ηεο απαιιαγήο. 
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2. Δλέξγεηεο ηεο Γ.Γ.Π.. 
 2.1. Η Γ.Γ.Π.., κεηά ηελ παξαιαβή θαη επεμεξγαζία ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξ. 
1.1. ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηηο απνζηέιιεη άκεζα ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ απηέο λα 
πξνβνχλ ζηηο απαιιαγέο θαη κεηψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 θαη ηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. 

Οη αλσηέξσ θαηαζηάζεηο κε ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη ην πνζφ ηνπ ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί αλά παξνρή, πεξηέρνπλ θαη 
πεδία γηα ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ 
αξηζκνχ απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. πεξί απαιιαγήο ή κείσζεο ηνπ 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο απηήο, ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη 
λα επηζηξαθεί θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ δηπινηχπνπ είζπξαμεο. 

2.2. Η Γ.Γ.Π.., κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ πεξ. 1.3. θαη 1.4. 
ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηηο απνζηέιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θχξηνπ ή 
ηνπ επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή, αλ δελ είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία απηνχ, ζηε Γ.Ο.Τ. 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή. Αλ απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ 
απνζηαιεί δελ πξνθχπηεη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ηφηε ε θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. 
ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ην αθίλεην. Σαπηφρξνλα κε ηελ απνζηνιή 
ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο, ε Γ.Γ.Π.. 
εθδίδεη θαη απνζηέιιεη εηδνπνηήζεηο γηα ηελ νθεηιή απηή ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ 
αθηλήηνπ ή, αλ δελ είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία απηνχ, ζηνλ θαηαλαισηή, ελεκεξψλνληάο 
ηνλ ηαπηφρξνλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο κε εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. 

Με ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο – ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ην νθεηιφκελν πνζφ 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2011 βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία 
εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα. Σν 
νθεηιφκελν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2012, εθφζνλ δελ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία 
θαηαβνιήο θακίαο δφζεο, βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζε πέληε (5) ηζφπνζεο 
δηκεληαίεο δφζεηο. Η πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ 
επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα θαη νη επφκελεο ηελ 
ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ησλ δηκήλσλ πνπ αθνινπζνχλ. Δθφζνλ έρεη ιήμεη ε 
πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ, βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία 
εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα. 
Δθφζνλ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο νξηζκέλσλ δφζεσλ, ην κελ ιεμηπξφζεζκν 
πνζφ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ 
επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα, ην δε ππφινηπν πνζφ 
βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζε ηφζεο ηζφπνζεο δηκεληαίεο δφζεηο φζεο νη κε 
ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο.  

2.3. Η Γ.Γ.Π.. επεμεξγάδεηαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο 1.5. ηνπ άξζξνπ 
απηνχ θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο δηεπζχλζεηο, απνζηέιιεη θαηαιφγνπο κε 
ηνπο ππφρξενπο ζε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ., ψζηε λα βεβαησζεί ην 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ δελ ππνινγίζηεθε κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γ.Δ.Η. θαη ησλ 
ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο θαηά ην λφκν πξνβιεπφκελεο 
δφζεηο. 

3. Δλέξγεηεο ησλ Γ.Ο.Τ. 
3.1. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ ηεο ππνπεξίπησζεο 2.2 

ηεο πεξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηε Γ.Γ.Π.., νη Γ.Ο.Τ. νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα 
ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσλ 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Μέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ιακβάλνληαη θαηά ηνπ θχξηνπ ή ηνπ 
επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο είλαη θαη ππνθείκελνο ζην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο δελ είλαη θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ 
γηα ην νπνίν νθείιεηαη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πξνζέξρεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα 
ππνδείμεη ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ψζηε λα δηαγξαθεί απφ απηφλ ην 
νθεηιφκελν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη λα βεβαησζεί ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε 
πνπ ε Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηνπ θαηαλαισηή, ε 
ηειεπηαία δηαβηβάδεη ην ρξεκαηηθφ θαηάινγν ζηε Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ. 

Η ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγα θαη απφ ηνλ 
θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ.   
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3.2. ε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε Γ.Ο.Τ. νθείιεη λα ρνξεγεί 
βεβαίσζε πξνο ηνλ ππφρξεν ή ζηνλ θαηαλαισηή θαηά πεξίπησζε, ηελ νπνία ν 
ηειεπηαίνο πξνζθνκίδεη ζηε Γ.Δ.Η. ή ζηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επαλαρνξεγεζεί ην ξεχκα ή λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή 
πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Η βεβαίσζε έρεη σο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 4. 

Γηα ην έηνο 2012, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, ν θαηαλαισηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη 
λα εμνθιήζεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο εθδνζέληεο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζηνλ 
Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ (θαη ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο ελφο 
εμ απηψλ). Η Γ.Ο.Τ., αθνχ βεβαηψζεη ηηο ππφινηπεο δφζεηο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ζηνλ θχξην 
ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ρνξεγεί βεβαίσζε γη’ απηφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 5, 
ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο ζα πξνζθνκίζεη ζηνλ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

 
Άξζξν 5  

Γηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ζην Διιεληθφ 
Γεκφζην 

1. Μέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ 
άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 (ή ηελ επφκελε εξγάζηκε κέξα), ε Γ.Δ.Η. θαη νη 
ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνδίδνπλ ην εηζπξαρζέλ 
πνζφ ζηε Γ.Ο.Τ. θαηνίθσλ Δμσηεξηθνχ (Κ.Α.Δ 0224) κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηελ 
νπνία αλαγξάθεηαη ν κήλαο θαη ην έηνο είζπξαμεο, ην πιήζνο ησλ εηζπξαρζέλησλ 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο είζπξαμεο, ην πνζφ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη ην 
ζπλνιηθά απνδηδφκελν κεηά ηελ παξαθξάηεζε πνζφ. 

2. Καηά ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.. θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο 
αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο παξνρήο, ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν 
Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαλαισηή, φπνπ ππάξρεη, θαη ην εηζπξαρζέλ πνζφ αλά παξνρή θαη ζην 
ζχλνιν.  

3. Η Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη 
πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνζηέιινληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ, 
ηε Γ.Δ.Η. θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηε Γ.Γ.Π.. 

 
Άξζξν 6 

Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 

H δηαδηθαζία επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ηνπο δηθαηνχρνπο 
απαιιαγήο ή κείσζεο έρεη σο αθνινχζσο:  

Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ηέινπο έρεη θαηαβάιεη 
νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εθδίδεη Α.Φ.ΔΚ., κεηά απφ 
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο. Δθφζνλ νη δηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ην 
Α.Φ.ΔΚ. εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε, θαη, εθφζνλ 
πξνθχπηεη πνζφ γηα επηζηξνθή, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ. 

Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή Δ.Δ.ΣΗ.Γ.Δ. έρεη 
εμνθιήζεη κέξνο ηνπ βεβαησζέληνο Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. δηελεξγείηαη λένο ππνινγηζκφο θαη εθδίδεηαη 
Α.Φ.ΔΚ. γηα ην επηπιένλ θαηαβιεζέλ πνζφ ή εηζπξάηηεηαη ην ππφινηπν πνζφ θαηά 
πεξίπησζε. Δθφζνλ νη δηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ην Α.Φ.ΔΚ. εθδίδεηαη ζην 
φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε, θαη, εθφζνλ πξνθχπηεη πνζφ γηα 
επηζηξνθή, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ.  

Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή Δ.Δ.ΣΗ.Γ.Δ. δελ 
έρεη θαηαβάιεη θακία δφζε, κεηά απφ αίηεζή ηνπ ή κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ηεηξακήλνπ 
θαη ηελ απνζηνιή απφ ηε Γ.Γ.Π.. ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξ. 1.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 
παξνχζαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ε Γ.Ο.Τ. κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
εθδίδεη Α.Φ.ΔΚ. θαη δηαγξάθεη ηε βεβαησκέλε νθεηιή, ελψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 
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ππφρξενο δηθαηνχηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή, κεηά ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ, δηαγξάθεηαη ε επί πιένλ νθεηιή απφ ηε Γ.Ο.Τ. θαη ην ππφινηπν 
θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
Άξζξν 7 

 
Γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

4021/2011 απνθαίλεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
ππφρξενπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ή ειεθηξνληθά ζηε Γ.Γ.Π..  

Γηα ην έηνο 2011, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο, 
θαηά ηελ πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4021/2011, φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη πγείαο 
ηνπ θπξίνπ θαη ρξήζηε ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο δηαβηεί ππφ κεηνλεθηηθέο θνηλσληθά 
ζπλζήθεο θαη θξίλεηαη φηη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ζα 
ζέζεη, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο δηαβηεί, ζε πξνθαλή άκεζν θίλδπλν ηε 
ζηνηρεηψδε δηαβίσζε ηνπ ηδίνπ ή πξνζψπνπ πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη 
θνξνινγηθά, είλαη ε 20ή Μαξηίνπ 2012.  

Γηα ην έηνο 2012, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο είλαη ε 
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επνκέλνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηέρεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 
 Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, γηα ην έηνο 2011, ε Γ.Γ.Π.. 
απνζηέιιεη θαηάζηαζε ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. κε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην χςνο ηνπ 
εηζνδήκαηνο θαη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ αηηνχλησλ.  
 

Άξζξν 8 
 

1. ε πεξίπησζε κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, γηα ην νπνίν ν ινγαξηαζκφο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ κηζζσηή, θαη εθφζνλ ν κηζζσηήο δελ έρεη εμνθιήζεη 
ην πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ κπνξεί, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε 
αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαλαισηή ή ζε επαλαζχλδεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
λα ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ. εηζνδήκαηφο ηνπ αίηεζε γηα θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., 
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 6, ζηελ νπνία αλαγξάθεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο θαη 
πξνζθνκίδεη ηα θνξνινγηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην αθίλεην είλαη κηζζσκέλν 
ή ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην. Η Γ.Ο.Τ., αθνχ εληνπίζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη 
απνζηαιεί απφ ηε Γ.Γ.Π.. ηνλ αξηζκφ παξνρήο, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο, κε είδνο 
θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ πνζνχ 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. Μεηά ηελ θαηαβνιή απηνχ θαη ηε βεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ δφζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ε Γ.Ο.Τ. ρνξεγεί 
βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 4 ή 5 ηεο παξνχζαο, θαηά πεξίπησζε, θαη 
ελεκεξψλεη ηελ θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ αξηζκφ 
δηπινηχπνπ θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο, πξνθεηκέλνπ ζηε 
ζπλέρεηα λα πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή ζηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο 
πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηε δηαγξαθή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ απφ απηνχο.  

2. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο 
Γ.Δ.Η. ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηά ηε 17-9-2011 ή ηελ 
31-3-2012, θαηά πεξίπησζε, θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ πξψησλ 
ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηέρνπλ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν θχξηνο ή 
επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ (ή έλαο εμ απηψλ, ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο), εθφζνλ 
επηζπκεί ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πξνζέξρεηαη ζηε 
Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπ θαη ππνβάιιεη αίηεζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 6 
ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάιεη ην ηπρφλ ιεμηπξφζεζκν, θαηά ηελ παξ. 9 ηνπ 
άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2012, πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή θαη λα 
ιάβεη ηελ νηθεία βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα 4 ή 5 
ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εληνπίδεη 
ηνλ αξηζκφ παξνρήο ζηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο 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 
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βεβαίσζεο. Σν ππφινηπν πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. βεβαηψλεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. θαη 
θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 
Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ζπληδηνθηήηεο ή επηθαξπσηέο επί αθηλήηνπ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, ε βεβαίσζε ρνξεγείηαη, εθφζνλ έρεη εμνθιεζεί 
νιφθιεξν ην ιεμηπξφζεζκν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή, θαη έρεη 
βεβαησζεί ην ππφινηπν.  

ε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, πνπ επηζπκεί ηελ 
επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απνηειεί απαιιαζζφκελν πξφζσπν 
ή πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο κε κεησκέλν ζπληειεζηή, 
ππνβάιιεη ηελ αλσηέξσ αίηεζε επηζπλάπηνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη θαηά 
πεξίπησζε ζηελ παξνχζα θαη ηνλ ηειεπηαίν πξηλ ηε δηαθνπή ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο. Η Γ.Ο.Τ., κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ 
δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο 
ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ππνινγίδεη ην πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή βάζεη ηνπ εκβαδνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνζθνκηδφκελν 
ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη, αλ απαηηείηαη, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο ηνπ 
ιεμηπξφζεζκνπ ηέινπο, κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, βεβαηψλεη ηηο ππφινηπεο 
δφζεηο θαη, αθνχ εληνπίζεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο, ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή 
θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ Α.Φ.Μ., ην νλνκαηεπψλπκν 
ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή, ηελ έλδεημε «απαιιαγή» (θαηά πνζνζηφ), ηνλ αξηζκφ 
δηπινηχπνπ θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. ηε ζπλέρεηα 
ρνξεγεί ηε βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα 4 ή 5, ψζηε λα δηαγξαθεί ην 
Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δελ πεξηιακβάλεηαη 
ζηηο ειεθηξνληθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηηο Γ.Ο.Τ. απφ ηε Γ.Γ.Π.., ε 
Γ.Ο.Τ. ρνξεγεί ζρεηηθή πξνο ηνχην βεβαίσζε ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή 
ζηνλ θαηαλαισηή, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επαλαζχλδεζε ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο ή γηα αιιαγή παξφρνπ. 

 
Άξζξν 9 

 
1. ηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηνληαη, σο παξάξηεκα, έμε (6) 

ππνδείγκαηα αηηήζεσλ θαη βεβαηψζεσλ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
απηήο. 

2. Η απφθαζε ΠΟΛ 1211/10-1-2011 θαηαξγείηαη. 
3. Η απφθαζε απηή, πνπ ηζρχεη απφ 3-10-2011, λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
       Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο 
  
 

 ΔΗΖΓΖΣΖ 
ΠΡ/ΝΖ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 
Γ/ΝΣΖ 

ΓΔΝ. 
Γ/ΝΣΖ 

ΓΔΝ. 
ΓΡΑΜ. 

Γ.13 

 
    

 
    

ΓΓΠ 

 

    

 
    

ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 
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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 

 
 

 


