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1. Γηα λα κελ παξεμεγηφκαζηε  

Θ ιδζα για τθν δθμιουργία του παρόντοσ εγχειρίδιου προιλκε από το «μικρό εγχειρίδιο  για τθ 
νομικι αντιμετϊπιςθ καςηών ενεπγειακών δεηεμάηων [έκδοζε 1.0.1 / 11 Νοεμβπίος 2011]» τθσ 
ιςτοςελίδασ http://mhxanh.org/. Ζνα καταπλθκτικό εγχειρίδιο με πλθροφορίεσ για το νομικό 
κακεςτϊσ που διζπει τθ ςχζςθ μασ με τθ ΔΕΘ και για το πϊσ αντιμετωπίηεται μζχρι ςιμερα από 
το νομικό οπλοςτάςιο του κράτουσ το ηιτθμα τθσ “αυκαίρετθσ” επαναςφνδεςθσ του ρεφματοσ. 
Θελιςαμε να το εμπλουτίςουμε και να το προςαρμόςουμε ςτα ςθμερινά δεδομζνα και τουσ 
ευχαριςτοφμε πολφ για τθν ζμπνευςθ και τισ πολφτιμεσ πλθροφορίεσ που μασ ζδωςαν.  

τισ γραμμζσ που ακολουκοφν μθν περιμζνετε να βρείτε κάποιο ζξυπνο τερτίπι για να 
ξεγελάςετε τθ ΔΕΘ, οφτε κάποιο μαγικό κόλπο που κα ςασ απαλλάξει από τθν υποχρζωςθ 
πλθρωμισ χωρίσ ςυνζπειεσ. Μαγικζσ λφςεισ δεν υπάρχουν. Οφτε ο νομικόσ αγϊνασ –ο οποίοσ 
είναι μζςο- μπορεί να υποκαταςτιςει τον αγϊνα για επιβίωςθ και αξιοπρζπεια.  

Επειδι όμωσ θ γνϊςθ είναι δφναμθ κα επιχειριςουμε να δϊςουμε απαντιςεισ ςε ερωτιματα 
που ζχει ο κακζνασ μασ. Πλθροφορίεσ για το νομικό κακεςτϊσ του Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε. γνωςτό ωσ 
«Χαράτςι τθσ ΔΕΘ» αλλά και για το νομικό κακεςτϊσ που διζπει τθ ςχζςθ μασ με τθ ΔΕΘ, που 
ενδεχομζνωσ να ςασ βοθκιςουν ςτθν οργάνωςθ του αγϊνα για τθν πρόςβαςθ ςτθν ενζργεια 
ςτθν πολυκατοικία ςασ ι ςτθ γειτονιά ςασ. Ενόσ αγϊνα που ςτισ μζρεσ μασ γίνεται όλο και πιο 
επιτακτικόσ, κακϊσ το απίςτευτα υψθλό κόςτοσ τθσ ενζργειασ ςε ςυνδυαςμό με τον εκβιαςτικό 
μθχανιςμό είςπραξθσ νζων φόρων μζςω τθσ ΔΕΘ, απειλεί να βυκίςει χιλιάδεσ κατοικίεσ ςτο 
ςκοτάδι. 

Μζςα από αυτζσ τισ πλθροφορίεσ ευελπιςτοφμε ΝΑ ΑΡΑΝΤΘΚΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛΕΣ ΟΛ ΕΥΛΟΓΕΣ 
ΑΡΟΛΕΣ ΣΑΣ. ΝΑ ΣΡΑΣΕΛ ΕΡΛΤΕΛΟΥΣ Θ ΡΑΑΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ΚΑΛ Ο ΦΟΒΟΣ που ςυνεχϊσ μασ 
ςπείρουν τα Μ.Μ.Ε. για λογαριαςμό τθσ Κυβζρνθςθσ ϊςτε ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΤΛΔΟΥΜΕ ΣΤΑ 
ΑΝΑΛΓΘΤΑ ΜΕΤΑ ΡΟΥ ΜΑΣ ΕΡΛΒΑΛΛΟΥΝ. 

Ροιοι πραγματικά απαλλάςςονται από το ειδικό τζλοσ;  

Ροιοι επωφελοφνται;  

Ροιοι καλοφνται να πλθρϊςουν ΞΑΝΑ και ποιοι τθν γλιτϊνουν πάλι;  

Κυρίωσ όμωσ ΝΑ ΣΥΝΕΛΔΘΤΟΡΟΛΘΣΕΤΕ ότι για να μθν περάςουν όλα αυτά τα εξοντωτικά μζτρα 
κα πρζπει ΟΛΟΛ ΜΑΗΛ να ενωκοφμε και να ςτακοφμε ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΟΛ ςτον ςυγγενι μασ, ςτον 
γείτονα μασ, ςτον ςυνάδελφο μασ, ςτον ςυμπολίτθ μασ, ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΚΩΡΟ ΜΑΣ. Θ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ είναι μία λζξθ που τθν επόμενθ περίοδο κα πρζπει να αποκτιςει βακφ και ευρφ 
περιεχόμενο. 

 

ΓΛΑΤΛ ΣΘΜΕΑ ΕΛΝΑΛ ΑΥΤΟΛ, ΑΥΛΟ ΕΛΜΑΣΤΕ ΕΜΕΛΣ. 

 ΓΛΑΤΛ ΟΛΟΛ ΜΑΗΛ ΜΡΟΟΥΜΕ 

ΝΑ ΜΘΝ ΜΕΛΝΕΛ ΚΑΝΕΝΑ ΣΡΛΤΛ ΧΩΛΣ ΕΥΜΑ. 

http://mhxanh.org/
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2.  Απαληψληαο  ζε βαζηθά  εξσηήκαηα γηα ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 

(Γλσζηφ σο «Υαξάηζη ηεο ΓΔΖ»)  

2.1. Σι εύναι το Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.;  

Σο “Ζκτακτο Ειδικό Τζλοσ Θλεκτροδοτοφμενων Δομθμζνων Επιφανειϊν” (Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε.) 
δεν είναι παρά ζνασ ακόμθ φόροσ (χαράτςι το λζμε εμείσ) που προςτζκθκε δίπλα ςτα υπόλοιπα 
τζλθ τα οποία οφτωσ ι άλλωσ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΛ ΕΚΒΛΑΣΤΛΚΑ με τθν πλθρωμι τθσ ΔΕΘ και τα οποία 

ιδθ αποτελοφςαν τα ⅔ του ςυνολικοφ λογαριαςμοφ. Αφορά τουσ ιδιοκτιτεσ ακινιτων αλλά 

ειςπράττεται μζςω του χριςτθ του ρεφματοσ που ςυχνά βζβαια είναι ο ενοικιαςτισ, ο οποίοσ 
ςτθ ςυνζχεια ζχει δικαίωμα να ςυμψθφίςει το ποςό που κατζβαλε με μελλοντικά ενοίκια, 
εκτόσ και εάν ο ενοικιαςτισ ζχει ςφμβαςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ του Ν.1665/1986 (ΦΕΚ 
194Α')1.  

Σο ειδικό τζλοσ για το ζτοσ 2011 ειςπράττεται ςε 2 ιςόποςεσ δόςεισ και για δε το ζτοσ 2012 κα 
ειςπραχκεί ςε 5 ιςόποςεσ δόςεισ όπωσ αυτό ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ του άρκρου 53 του 
Ν.4021/2011 από τθν Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ2 .  

Δδψ ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη «Κνηηάμηε! Τπνρψξεζαλ!» αιιά κε καζάηε! Σν γεγνλφο φηη γηα ην 

έηνο 2012 πιήζπλαλ ηνλ αξηζκφ ησλ ηζφπνζσλ δφζεσλ, είλαη έλα απφ ηα ΤΝΖΘΗΜΔΝΑ ΣΟΤ 

ΠΟΛΤ ΔΞΤΠΝΑ ΣΔΡΣΗΠΗΑ. Απφ ηελ κηα ειαηηψλνπλ ην πνζφ πνπ θαινχκαζηε λα δψζνπκε ζε 

θάπνην ινγαξηαζκφ ψζηε λα κελ καο θαίλνληαη πάξα πνιιά θαη λα πάλε πεξηζζφηεξνη λα πιεξψζνπλ 

ελψ απφ ηελ άιιε επηρεηξνχλ λα ην ελζσκαηψζνπλ ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ θαη ζηγά-ζηγά λα ην 

απνδερηνύκε θαη απηό σο κόληκν «ηέινο» φπσο έγηλε θαη κε ηα δεκνηηθά ηέιε θαη ηα ηέιε ηεο ΔΡΣ. 

Για πολφ κόςμο το χαράτςι κεωρείται (δικαίωσ) θ ςταγόνα που ξεχείλιςε το ποτιρι, κακϊσ 
πρόκειται για ζνα ιδιαίτερα δυςβάςταχτο «τζλοσ» και ταυτόχρονα αποτελεί όπωσ φαίνεται τθν 
αρχι μιασ ςειράσ ζκτακτων φόρων που ςτο εξισ κα ειςπράττονται άμεςα μζςω του 
εκβιαςτικοφ μθχανιςμοφ τθσ ΔΕΘ. «ΑΝ ΔΕΝ ΡΛΘΩΣΕΛΣ ΚΑ ΣΟΥ ΚΟΨΩ ΤΟ ΕΥΜΑ»!  

Δυςτυχϊσ, αν δεν αντιδράςουμε ΤΩΑ ΟΛΟΛ ΜΑΗΛ, αυτό το κζμα κα τίκεται κάκε φορά που κα 
καλοφμαςτε να πλθρϊςουμε ζνα νζο φόρο τον οποίο κα βαπτίηουν «τζλοσ». 

2.2. Ποιοι  υποχρεούνται  να  καταβϊλουν  το  ειδικό  τϋλοσ; 

Για το ζτοσ 2011, το ειδικό τζλοσ καλοφνται να πλθρϊςουν οι ιδιοκτιτεσ των ακινιτων, ενϊ ςε 
περίπτωςθ επικαρπίασ, οι επικαρπωτζσ κατά τθν 17θ Σεπτζμβρθ 2011.  

Αντίςτοιχα για το ζτοσ 2012, το ειδικό τζλοσ καλοφνται να πλθρϊςουν οι ιδιοκτιτεσ των 
ακινιτων ενϊ ςε περίπτωςθ επικαρπίασ, οι επικαρπωτζσ κατά τθν 31θ Μαρτίου 20123. 

                                                   
1 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.8 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) όπωσ αυτό προςτζκθκε ςτο τζλοσ τθσ παρ.12 του άρκρου 53 του 
Ν.4021/2011   (ΦΕΚ 4021/Α’/03.10.2011). 

2 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.8 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) όπωσ αυτό αντικατζςτθςε τθν παρ.9 του άρκρου 53 του Ν.4021/2011   
(ΦΕΚ 4021/Α’/03.10.2011). (για το ζτοσ 2012 ιταν επίςθσ 2 ιςόποςεσ δόςεισ. Μετά τθν τροποποίθςθ ζγιναν 5 ιςόποςεσ 
δόςεισ) 
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Πξνθαλψο, αλ θάπνηνο πνχιεζε ην αθίλεην ηνπ, ηελ 18ε επηεκβξίνπ 2011, ππφρξενο λα πιεξψζεη ην 

ραξάηζη είλαη ν πξψελ ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ θαη αο κελ είλαη πιένλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ! 

Αληίζηνηρα αλ θάπνηνο ζέιεη λα αγνξάζεη έλα αθίλεην, θαιφ ζα είλαη λα ην αγνξάζεη  κεηά ηελ 31ε 

Μαξηίνπ 2012, γηα λα είλαη ππφρξενο ν πξψελ ηδηνθηήηεο! 

2.2.1. Σε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην ελνηθηάδεηαη, πνηνο επηβαξύλεηαη ην  εηδηθό  

ηέινο; 

ε περίπτωςθ που το ακίνθτο ενοικιάηεται, τότε καλείται να πλθρϊςει το χαράτςι ο 
ενοικιαςτισ και ζπειτα, να ηθτιςει από τον ιδιοκτιτθ του ακινιτου να ςυμψθφιςτεί το ποςό 
του χαρατςιοφ με οφειλόμενα ι μελλοντικά ενοίκια και αυτό υπεριςχφει κάκε άλλθσ αντίκετθσ 
ςυμφωνίασ μεταξφ ενοικιαςτι – ιδιοκτιτθ, με εξαίρεςθ τισ ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ του Ν. 1665/1986, ςτισ οποίεσ ο μιςκωτισ ζχει το δικαίωμα αγοράσ του ακινιτου 
κατά τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ.4 

ΠΡΟΟΥΖ! Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην εηδηθφ ηέινο ζηεξίδεηαη ζηελ λνκνζεζία ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ (Ν. 2130/1993) θαη επνκέλσο θαη ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ πιεξώλνπλ νη ελνηθηαζηέο 

θάζε δίκελν ή κήλα ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ, ζα έπξεπε  ΝΑ ΕΖΣΟΤΝ ΤΜΦΖΦΗΜΟ ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ κε νθεηιφκελα ή κειινληηθά ελνίθηα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. ΓΗΑΣΗ 

ΤΠΟΥΡΔΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ. Κάηη πνπ σο ηώξα απνζησπείην. 

Αν τϊρα, ο ενοικιαςτισ ΑΝΘΚΕΛ να πλθρϊςει το χαράτςι5, ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου μπορεί 
να πάει ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. ειςοδιματοσ και να καταβάλει το χαράτςι παίρνοντασ από τθν 
Δ.Ο.Τ. βεβαίωςθ καταβολισ του. 

2.2.2. Σε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο, πνηνο επηβαξύλεηαη ην  εηδηθό  ηέινο; 

ε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ, το ποςό του ειδικοφ τζλουσ υπολογίηεται ανάλογα με το 
ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ κάκε ςυνιδιοκτιτθ.  

ε περίπτωςθ, τϊρα που κάποιοσ από τουσ ςυνιδιοκτιτεσ δικαιοφται μειωμζνο ειδικό τζλοσ, 
τότε θ μείωςθ υπολογίηεται μόνο ςτο ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ του εκτόσ και εάν ςυνιδιοκτιτθσ 
είναι ο/θ ςφηυγοσ ι πρόςωπα που βαρφνονται με ανάπθρο ι πολφτεκνο. Επιπλζον, ειδικά για 
τουσ πολφτεκνουσ, θ μείωςθ υπολογίηεται ςε ολόκλθρθ τθν κφρια οικία, εάν ςε περίπτωςθ 
κανάτου του ενόσ εκ των δφο γονζων τουσ, βρζκθκαν να είναι ςυνιδιοκτιτεσ τθσ κφριασ οικίασ, 
ζνα ι περιςςότερα τζκνα6. 

  

                                                                                                                                                                                 
3 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.3 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) όπωσ αυτό αντικατζςτθςε τθν παρ.4 του άρκρου 53 του Ν.4021/2011   
(ΦΕΚ 4021/Α’/03.10.2011) (ς.ς. Πριν τθν αντικατάςταςθ ίςχυε «κατά τθν 28θ Απριλίου 2012»). 

4 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.8 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) όπωσ αυτό προςτζκθκε ςτο τζλοσ τθσ παρ.12 του άρκρου 53 του 
Ν.4021/2011   (ΦΕΚ 4021/Α’/03.10.2011). 

5 Διευκρινιςτικι Εγκφκλιοσ ΠΟΛ 1244/01.12.2011, παρ.5 

6 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.5 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) όπωσ αυτό αντικατζςτθςε τθν παρ.6, περ. β  του άρκρου 53 του 
Ν.4021/2011   (ΦΕΚ 4021/Α’/03.10.2011) 
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ΤΠΟΖΜΔΗΧΖ: Μέρξη ηελ  30ε Ννεκβξίνπ 2011 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εγθπθιίνπ Α.Τ.Ο. 

ΠΟΛ 1211/13.10.2011
7
 γηα λα είρε δηθαίσκα ζηελ έθπησζε θά νην α φ ηα αξα άλσ ξφζσ α, ζα

έ ξε ε απηφ λα έρεη ηελ ΠΛΖΡΖ θπξηόηεηα ή ηελ ε ηθαξ ία νζνζηφ Δάλ ήηαλ 

ζπληδηνθηήηεο κε θάπνηνλ άιιν έζησ θαη αλ ν άιινο ζπληδηνθηήηεο ήηαλ ε ζχδπγνο ή πξφζσπν πνπ 

βαξχλεηαη κε αλάπεξν, ηφηε ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή π νινγηδφηαλ ΜΟΝΟ θαηά ην πνζνζηφ πνπ 

είρε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. Απηφ ξαθηηθά ζήκαηλε φηη: 

ηελ πεξίπησζε ησλ αλαπήξσλ ή ησλ αηφκσλ πνπ βαξχλνληαη κε αλάπεξν, εάλ γηα αξάδεηγκα, έλα

δεπγάξη ήηαλ ζπληδηνθηήηεο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο θαη ν έλαο εμ απηψλ ήηαλ αλά εξνο θαηά

νζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο 3 ηφηε ην δεπγάξη απηφ ζα είρε κείσζε ζην 3 ηνπ ραξαηζηνχ ελψ ην

άιιν 7 ζα α αηηνχληαλ λα θαηαβιεζεί θαλνληθά! 

Δηδηθά γηα ηνπο πνιπηέθλνπο, ίζρπε φηη γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ζηελ έθ ησζε ζα ξέ εη ζηελ

θνξνινγηθή δήισζε ηα ηέθλα νπ ηνλ βαξχλνπλ λα είλαη ζην φλνκα ηνπο (εγγεγξακκέλα ζηνλ

θσδ ηεο θνξνινγηθήο ηνπ δήισζεο ή θσδ εάλ ε ξφθεηην γηα ηελ ζχδπγν ! ΓΖΛΑΓΖ ΓΗΑ ΝΑ

ΣΟ ΠΟΤΜΔ ΜΔ ΑΠΛΑ ΛΟΓΗΑ. Αλ ην ζ ίηη ήηαλ ζην φλνκα ηεο ζπδχγνπ θαη ηα αηδηά ήηαλ ζην

φλνκα ηνπ ζπδχγνπ(θσδ , ηφηε ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΖΡΥΔ ΚΑΜΗΑ ΜΔΗΧΖ. 

Με ηελ έθδνζε ηεο δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ Α Τ Ο ΠΟΛ α νθάζηζαλ ΝΑ

ΚΑΝΟΤΝ ΓΔΚΣΟ φηη «… ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο γηα ξφζσ α νπ είλαη ηα ίδηα

αλά εξα ή βαξχλνληαη κε αλά εξν θαζψο θαη γηα νιχηεθλνπο εθαξκφδεηαη εθηφο α φ ηελ

εξί ησζε θαηά ηελ ν νία ε θχξηα ηδηνθαηνηθνχκελε θαηνηθία αλήθεη θαηά ή θαηά νζνζηφ

εθηφο α φ ηνλ δηθαηνχρν ηνπ κεησκέλνπ ηέινπο θαη ζηνλ ζηελ ζχδπγν ηεο/ηνπ θαζψο θαη φηαλ ην

νζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ε ί ηεο θχξηαο θαηνηθίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ π φ ηνλ φξν φηη

ιεξνχληαη νη ινηπέο ξνυ νζέζεηο ηνπ κεησκέλνπ ηέινπο».  

ΜΔ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ α φ ηελ
ε
 Γεθεκβξίνπ δέρνληαη φηη κ νξεί λα γίλεη κείσζε ηνπ εηδηθνχ

ηέινπο φηαλ ζπληξέρνπλ νη ξνυ νζέζεηο νπ ξναλαθέξζεθαλ αθφκα θαη αλ ε θχξηα θαηνηθία δελ

είλαη ιήξεο θπξηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ αιιά είλαη ζπληδηνθηήηεο θαη ν ε ζχδπγνο ηνπ  

Με ηελ έθδνζε ηεο Πξφζζεηεο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο (Π.Ν.Π./20.12.2011), 20 εκέξεο κεηά, επέθηεηλαλ 

ηελ κείσζε ηνπ εηδηθνχ ηέινπο κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4021/2011, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έλαο 

γνλέαο πεζάλεη θαη κέξνο ή νιφθιεξε ε θπξηφηεηα ηεο θχξηαο νηθίαο αλήθεη πιένλ ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα θνξνινγηθά πξνζηαηεπφκελα ηέθλνπ ηνπ πνιχηεθλνπ. 

χκθσλα κε ηα αξα άλσ ζα ξέ εη Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΤΝΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο

ηνπ δηθαηνχρνπ κείσζεο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο κε ηελ ηνλ ζχδπγν ηνπ ΝΑ ΔΛΔΓΞΟΤΝ ην νζφ νπ

ηνπο έρνπλ π νινγίζεη θαη ΔΦΟΟΝ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔΗ ΟΛΟΚΛΖΡΖ ε κείσζε ηνπ

ραξαηζηνχ  ζα ξέ εη λα ξνζέιζνπλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 20
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2012 θαη λα θάλνπλ ηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο Βέβαηα  ζε απηή ηελ εξί ησζε ν π φρξενο θαιείηαη λα

θαηαβάιεη ην ΛΑΘΟ π νινγηζκέλν ραξάηζη θαη κεηά ηελ δηφξζσζε ηνπ, κε ην εηδηθφ ηέινο  

πνπ ζα εθδνζεί ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ , λα ηνπ ζπκςεθηζηεί ην αξα άλσ νζφλ νπ έδσζε  

  

                                                   
7 Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1211/12.10.2011 του άρκρου 3, παρ.1, περ. α (ΦΕΚ 2298/Β’Β13.10.2011). 
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2.2.3. Όζνη έρνπλ πξνζσξηλά παξαρσξεηήξηα από ηνλ Ο.Ε.Κ. πιεξώλνπλ  ην  εηδηθό  

ηέινο; 

ΝΑΛ. Ειδικά για τθν περίπτωςθ των προςωρινϊν παραχωρθτθρίων του Οργανιςμοφ 

Εργατικισ Κατοικίασ (ΟΕΚ) υπόχρεοσ για το χαράτςι είναι ο δικαιοφχοσ του παραχωρθτθρίου. 
Δθλαδι οι πολφτεκνοι, οι ςυνταξιοφχοι, οι ανάπθροι που ζχουν πάρει ςπίτια ςτισ εργατικζσ 
κατοικίεσ8. 

2.2.4. Οη εξγνηαμηαθέο παξνρέο είλαη ππόρξεεο ηνπ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε; 

ΝΑΛ. φμφωνα με το νόμο για το Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε. ΔΕΝ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΛ Θ ΕΞΑΛΕΣΘ ΤΩΝ 
ΕΓΟΤΑΞΛΑΚΩΝ ΡΑΟΧΩΝ από τθ χρζωςθ του Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε. τθν περίπτωςθ που επικυμείτε τθν 
απαλλαγι από το Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε τθσ εργοταξιακισ ςασ παροχισ κα πρζπει να απευκυνκείτε πρϊτα 
ςτον αρμόδιο Διμο για τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ ςχετικά με τα τετραγωνικά μζτρα του ΣΑΠ 
και τθν τιμι ηϊνθσ μζχρι τθν 20 Λανουαρίου 20129. 

2.2.5. Δελ ρξεώλνκαη ΤΑΠ.  θαη ην αθίλεηό κνπ δελ ππάγεηαη ζηηο εμαηξέζεηο. Πσο ζα 

ρξεσζώ; 

Για ακίνθτα που δεν ζχει κακοριςτεί τιμι ηϊνθσ και εφόςον δεν υπάρχει απαλλαγι από το 
τζλοσ του Σ.Α.Π., για τον υπολογιςμό του Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε λαμβάνονται τα τετραγωνικά μζτρα του 
ακινιτου, με ςυντελεςτι ειδικοφ τζλουσ «3» και ςυντελεςτι παλαιότθτασ «1». Όταν δεν 
υπάρχουν καταχωρθμζνα οφτε τα τετραγωνικά μζτρα του ακινιτου, τότε για τον υπολογιςμό 
λαμβάνονται τα τετραγωνικά μζτρα που ελιφκθςαν υπόψθ για τον υπολογιςμό των δθμοτικϊν 
τελϊν.10 

2.2.6. Έρσ Κνηλσληθό Οηθηαθό Τηκνιόγην (ΚΟΤ). Θα έρσ κεησκέλε ρξέσζε ηνπ 

Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε; 

Οι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Οικιακοφ Σιμολογίου ΔΕΝ ΤΑΥΤΛΗΟΝΤΑΛ με αυτοφσ που ζχουν τθ 
μειωμζνθ χρζωςθ του Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε. Επιπλζον το ΚΟΣ ςχετίηεται με αυτόν που κάνει χριςθ του 
ακινιτου, ενϊ το Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε με τον ιδιοκτιτθ του (κφριο ι επικαρπωτι).11 

                                                   
8 Διευκρινιςτικι Εγκφκλιοσ ΠΟΛ 1244/01.12.2011, παρ.9, περ.Γ 

9 Από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΘ Ερϊτ.9 

http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE
%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf 
10 Από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΘ Ερϊτ.21 
http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE
%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf 

11 Από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΘ Ερϊτ.18 
http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE
%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf 

http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf
http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf
http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf
http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf
http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf
http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf
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2.2.7. Τν αθίλεηό κνπ είλαη ππνζεθεπκέλν από ηελ ηξάπεδα. Πνηνο είλαη ππόρξενο γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπ ΕΕΤΗΔΕ; 

Ο ΛΔΛΟΚΤΘΤΘΣ. Όταν ζνα ακίνθτο είναι υποκθκευμζνο από τθν τράπεηα, δεν είναι ςτθν 

κυριότθτά τθσ, αλλά δεςμευμζνο από αυτι, ζτςι ϊςτε, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των 
δεςμεφςεων του ιδιοκτιτθ ζναντι αυτισ (πχ αποπλθρωμι δανείου) να μπορεί να κινιςει 
διαδικαςίεσ τζτοιεσ που να περιζλκει ςτθν κυριότθτά τθσ. Ωσ εκ τοφτου υπόχρεοσ του ΕΕΣΘΔΕ 
ςτθν περίπτωςθ υποκθκευμζνου ακινιτου ΕΛΝΑΛ Ο ΛΔΛΟΚΤΘΤΘΣ του και όχι θ τράπεηα12 (ιγά 
μθ βάηανε τράπεηα να πλθρϊςει). 

2.3. Ποιοι  απαλλϊςςονται  από την καταβολό  του  ειδικού  
τϋλουσ 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του Ν.4021/2011, από το χαράτςι απαλλάςςονται: 

 Σο Ελλθνικό Δθμόςιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΣΑ και οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ. 

 Σα ακίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για λατρευτικό, εκπαιδευτικό, κρθςκευτικό ι 
κοινωφελείσ ςκοποφσ του Ιεροφ Κοινοφ του Πανάγιου Σάφου, τθσ Ιεράσ Μονισ του Όρουσ 
ινά, του Αγίου Όρουσ, του Πατριαρχείου Κωνςταντινουπόλεωσ, του Πατριαρχείου 
Αλεξάνδρειασ, του Πατριαρχείου Ιεροςολφμων και τθσ Ορκόδοξθσ εκκλθςίασ τθσ Αλβανίασ. 

 Οι ναοί και οι μονζσ. 

 Σα ακίνθτα θμεδαπϊν νομικϊν προςϊπων  μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, που 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν εκπλιρωςθ των κρθςκευτικϊν, εκκλθςιαςτικϊν, 
φιλανκρωπικϊν, εκπαιδευτικϊν ι κοινωφελϊν ςκοπϊν τουσ. 

 Σα γιπεδα και οι χϊροι ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ακλθτικϊν ςωματείων, ενϊςεων, 
ομοςπονδιϊν αναγνωριςμζνα από τθν Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ. 

 Οι χϊροι ιςτορικϊν ι αρχαιολογικϊν μνθμείων. 

 Οι πρεςβείεσ και τα προξενεία ξζνων κρατϊν όπου ςφμφωνα με τθν τελευταία εγκφκλιο 
ΠΟΛ 1251/20.12.201113 «διευκρινίηει» ότι «απαλλάςςονται από το Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε. τα ακίνθτα 
ξζνων κρατϊν όχι μόνο όταν αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθν εγκατάςταςθ πρεςβειϊν και 
προξενείων υπό τον όρο τθσ αμοιβαιότθτασ αλλά και όταν χρθςιμοποιοφνται ωσ 
κατοικίεσ των αρχθγϊν των πρεςβειϊν και των προξενείων.  

Για τθν χοριγθςθ τθσ εν λόγω απαλλαγισ απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ από το Υπουπγείο 

Εξωτεπικών». 

  

                                                   
12 Από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΘ Ερϊτ.30 
http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE
%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf 

13 ΠΟΛ 1251/20.12.2011, παρ. 9 

http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf
http://www.dei.gr/Documents2/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%94%CE%95_QAs_SITE-21-12-11.pdf
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ζ.ζ. Πξνθαλψο μέραζαλ λα ην βάινπλε ζηελ Π.Ν.Π. νη θαεκέλνη!  Άληε ηψξα λα θάλεη ν Πξφεδξνο 

ηεο Γεκνθξαηίαο θαηλνχξηα Π.Ν.Π. ψζηε λα γίλεη 2
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3021/2011. Πηζαλφλ λα 

πεξηκέλνπλε ιίγν θαηξφ γηα λα δνχλε πνηνπο άιινπο «κε έρνληεο» ζα απαιιάμνπλε ή ζα ηνπο 

ππνινγίζνπλ κεησκέλν Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ., φπσο έθαλαλ σο ηψξα κε ηνπο μελνδφρνπο, ηνπο πξνμέλνπο 

θαη ηνπο κεγαιντδηνθηήηεο πνπ ηα αθίλεηα ηνπο μεπεξλνχλ ηα 1.000ηκ. Βέβαηα… Κάηη πξέπεη λα 

θάλνπλ γηα λα κε πιεξψζνπλε νη «θησρνί»! 

2.3.1. Τα δηαηεξεηέα  αθίλεηα, απαιιάζζνληαη; 

ΝΑΛ. φμφωνα με τον Ν.4021/2011, τα διατθρθτζα ακίνθτα απαλλάςςονται, ΕΦΟΣΟΝ 

 Είναι κενά και  

 Ζχουν χαρακτθριςτεί διατθρθτζα με απόφαςθ του αρμόδιου υπουργοφ. 

ΠΡΟΟΥΖ! Όπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, αλ θάπνηνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ δηαηεξεηέν αθίλεην, 

ΓΔΝ ΑΡΚΔΗ ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ πνπ ην ραξαθηεξίδεη δηαηεξεηέν. ΠΡΔΠΔΗ λα είλαη 

θαη ΚΔΝΟ. Γειαδή εάλ απηφ θαηνηθείηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηφηε ΓΔΝ 

ΑΠΑΛΛΑΔΣΑΗ! Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ειάρηζηα θηίξηα ηα νπνία έρνπλ θξηζεί 

δηαηεξεηέα είλαη θελά. Κπξίσο είλαη θελά κόλν ηα αθίλεηα πνπ είλαη κπεξδεκέλα κε ζέκαηα 

θιεξνλνκηάο. Δπνκέλσο γηα λα απαιιαρηεί θάπνηνο απφ ην ραξάηζη ζα πξέπεη λα αθήζεη ην 

δηαηεξεηέν θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ λα γίλεη «κέγαξν» γηα ηνπο αξνπξαίνπο! Ωξαία 

πξνζέγγηζε γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά καο! 

τισ περιπτϊςεισ που ζχει επιβλθκεί το ειδικό τζλοσ, ενϊ το ακίνθτο είναι διατθρθτζο με 
απόφαςθ του αρμόδιου υπουργοφ και κενό14, κα πρζπει να υποβλθκεί αίτθςθ απαλλαγισ ςτθν 
αρμόδια Δ.Ο.Τ. μαηί με: 

 Αντίγραφο του οικείου ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ του ωσ διατθρθτζο 

 Αντίγραφα φορολογικϊν εγγράφων που να αποδεικνφουν ότι το εν λόγω ακίνθτο είναι κενό 
(πχ φορολογικζσ δθλϊςεισ) 

Θ διαδικαςία απαλλαγισ περιγράφεται ςτθν Ενότθτα 2.4.5. 

2.3.2. Τα γεσξγηθά, θηελνηξνθηθά, βηνηερληθά θαη βηνκεραληθά αθίλεηα, 

απαιιάζζνληαη; 

ΝΑΛ. φμφωνα με τον Ν.4021/201115, τα ακίνθτα που ζχουν αποκλειςτικά γεωργικι ι 

κτθνοτροφικι ι βιοτεχνικι ι βιομθχανικι χριςθ κατά τθν 17θ Σεπτεμβρίου 2011 
απαλλάςςονται. (πχ. Κοτζτςια, ςτάβλοι, πτθνοτροφία, κερμοκιπια, γεωργικζσ αποκικεσ, 
βιοτεχνίεσ, εργοςτάςια κλπ) 

Σα παραπάνω ακίνθτα απαλλάςςονται από το ειδικό τζλοσ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ κατά τθν 17θ 
επτεμβρίου 2011 το χορθγοφμενο τιμολόγιο τθσ ΔΕΘ ιταν για γεωργικι ι βιομθχανικι 
χριςθ. Για να ελζγξετε αν ζχετε βιομθχανικό ι γεωργικό τιμολόγιο, κα κοιτάξετε τθν πρϊτθ 

                                                   
14

 Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1211/2011, άρκρο 2, παρ.2, περ. ςτ (ΦΕΚ 2298/Β’/13.10.2011) 

15 Άρκρο 2, παρ.5 περ. γ του Ν.4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α’/03.10.2011) 
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ςελίδα του λογαριαςμοφ, ςτο πεδίο «Κωδικόσ Χριςθσ Τιμολογίου» με τθν ζνδειξθ (αντί για Γ1) 
Γ21Β ι Γ22Β ι Γ23Β ι Β1Β ι Β2Β ι Σ33/ΜΣ ι Σ33Α/ΜΣ. 

 

τισ περιπτϊςεισ που το ακίνθτο ζχει βιομθχανικό ι γεωργικό τιμολόγιο κατά τθν 17θ 
επτεμβρίου 2011 και παρόλα αυτά ζχει υπολογιςτεί χαράτςι, κα πρζπει να υποβλθκεί αίτθςθ 
απαλλαγισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. μαηί με βεβαίωςθ από τθν ΔΕΘ ότι κατά τθν 17θ επτεμβρίου 
2011 θ ςυγκεκριμζνθ παροχι αφοροφςε τιμολόγιο βιομθχανικισ ι γεωργικισ χριςθσ16. Θ 
διαδικαςία απαλλαγισ περιγράφεται ςτθν Ενότθτα 2.4.5. 

τισ περιπτϊςεισ που το ακίνθτο ΔΕΝ ΕΧΕΛ βιομθχανικό ι γεωργικό τιμολόγιο κατά τθν 17θ 
επτεμβρίου 2011 κα πρζπει να ηθτιςετε από τθν ΔΕΘ βιομθχανικό ι γεωργικό τιμολόγιο για 
το επόμενο…. Χαράτςι! 

 

2.3.3. Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη πνιπθαηνηθηώλ απαιιάζζνληαη; 

ΝΑΛ. φμφωνα με τον Ν.4021/201117, οι κοινόχρθςτοι χϊροι πολυκατοικιϊν 

απαλλάςςονται. Ωσ κοινόχρθςτοι χϊροι πολυκατοικιϊν κεωροφνται οι κοινόχρθςτοι χϊροι 
που αναγράφονται ςτθν οριηόντιο τθσ πολυκατοικίασ. 

Οι κοινόχρθςτοι χϊροι πολυκατοικιϊν απαλλάςςονται ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ κατά τθν 17θ 
επτεμβρίου 2011 αναγράφεται ςτον λογαριαςμό τθσ ΔΕΘ 

 Ο Κωδικόσ Απαλλαγισ του Ν.2130/1993 και 

 Ο Ειδικόσ Κωδικόσ Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ για τα κοινόχρθςτα18 

                                                   
16 ΠΟΛ 1244/01.12.2011, παρ. 4  

17
 Ν.4021/2011, άρκρο 2, παρ. 5, περ. ε, υποπ. α  (ΦΕΚ 4021/Α’/03.10.2011) 

18 Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1211/13.10.2011, άρκρο 2, παρ. 2, περ. κ 

ΡΟΣΟΧΘ! Επειδι παρατθρικθκε ςε πολλοφσ λογαριαςμοφσ να ζχουν επιβάλλει χαράτςι ςε 
ςτάβλουσ, κοτζτςια, πτθνοτροφία, κερμοκιπια κλπ. κα πρζπει να ξζρετε ότι αυτά 
ΑΡΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΛ. Ελζγξτε το τιμολόγιο τθσ ΔΕΘ και εφόςον ΕΛΝΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟ Ι 
ΑΓΟΤΛΚΟ κα πρζπει να προςκομίςετε ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. τον λογαριαςμό τθσ ΔΕΘ όπου 
φαίνεται ότι ζχετε βιομθχανικό ι αγροτικό τιμολόγιο και να απαιτιςετε τθν απαλλαγι ςασ 
από το ειδικό τζλοσ. 
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υνεχίηοντασ, αν ζχει εκδοκεί λογαριαςμόσ χωρίσ τθν απαλλαγι των κοινοχριςτων χϊρων, κα 
πρζπει να υποβλθκεί αίτθςθ απαλλαγισ ςτoν αρμόδιο Διμο μαηί με τθν οριηόντιο τθσ 
πολυκατοικίασ. Θ διαδικαςία απαλλαγισ περιγράφεται ςτθν Ενότθτα 2.4.4. 

2.3.4. Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη μελνδνρείσλ θαη θάκπηλγθ  απαιιάζζνληαη; 

ΝΑΛ. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Π.Ν.Π.) τθν οποία 

υπζγραψε ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ ςτισ 16 Δεκεμβρίου 2011, κάνοντασ με αυτόν τον 
τρόπο τροποποίθςθ ενόσ νόμου Ν.4021/2011, απαλλάςςονται οι κοινόχρθςτοι χϊροι των 
ξενοδοχείων και των κάμπινγκ κατά ποςοςτό 35% τθσ ΣΥΝΟΛΛΚΘΣ τουσ επιφάνειασ. 

ΤΠΟΖΜΔΗΧΖ: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Ν.4021/2011 αιιά θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Α.Τ.Ο. 

ΠΟΛ. 1211/13.10.2011
19

 γηα ηα μελνδνρεία θαη ηα θάκπηλγθ, «σο θνηλόρξεζηνη ρώξνη ινγίδνληαλ 

(ζ.ζ. Πξνζέμηε, ρξεζηκνπνηώ αόξηζην ρξόλν) απνθιεηζηηθά νη ρώξνη πξνζέιεπζεο ππνδνρήο θαη 

πγηεηλήο. Για ηοςρ σώποςρ αςηούρ ςπολογιδόηαν λιγόηεπα καηά 35% ηα ηεηπαγωνικά». ΔΠΔΗΣΑ, κε ηελ 

δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ΠΟΛ 1244/01.12.2011
1
, πέξαζαλ ΔΝΣΔΥΝΧ ΚΑΗ ΔΜΜΔΑ φηη ε 

κείσζε ζα ππνινγίδεηαη ζην 35% «ηερ επιθάνειαρ ηων ξενοδοσειακών καηαλςμάηων». Κάηη πνπ ήξζε 

λα επηθπξσζεί αξγφηεξα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
1
 (Π.Ν.Π.) θαη λα ηνληζηεί ΓΖΘΔΝ 

σο δηεπθξίληζε ζηελ ΠΟΛ 1251/20.12.2011
1
 ε νπνία αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά  

 “«Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ησλ θχξησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ (μελνδνρείσλ θαη θάκπηλγθ) πνπ αθνξνχλ ζηνπο ρψξνπο πξνζέιεπζεο, ππνδνρήο θαη 

πγηεηλήο, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη ζε πνζνζηό 35% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο μελνδνρεηαθήο 

επηρείξεζεο.» πλεπψο, απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. απαιιάζζεηαη ην 35% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, βάζεη 

ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ην ηέινο, ησλ θχξησλ απνθιεηζηηθά ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, δειαδή ησλ 

μελνδνρείσλ θαη ησλ θάκπηλγθ.” 

ΓΖΛΑΓΖ ΜΔ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ 

Έλα μελνδνρείν 1.000ηκ ηνπ νπνίνπ ηα 350ηκ είλαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, κέρξη θαη ηελ 30
ε
 Ννεκβξίνπ 

2011, ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ππνινγηδφηαλ γηα επηθάλεηα 877,50ηκ [Απαιιαγή: 350*35%=122,50ηκ]. Από 1
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2011 ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ππνινγίδεηαη γηα επηθάλεηα  650ηκ! [Απαιιαγή: 

1.000*35%=350ηκ]  

Να καο δήζεηο Διιάδα κε ηα σξαία ζνπ! Εήησ νη μελνδφρνη θαη ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ!!! 

υνεχίηοντασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ ΠΟΛ 1244/01.12.2011, αν ζχει 
εκδοκεί λογαριαςμόσ χωρίσ να ζχει αφαιρεκεί το 35% τθσ επιφάνειασ των κφριων 
ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων, κα πρζπει να υποβλθκεί αίτθςθ απαλλαγισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 
μαηί με βεβαίωςθ από το ξενοδοχειακό επιμελθτιριο ότι πρόκειται για κφριο ξενοδοχειακό 
κατάλυμα. Θ διαδικαςία απαλλαγισ περιγράφεται ςτθν Ενότθτα 2.4.5. 

  

                                                   
19 Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1211/13.10.2011, άρκρο 2, παρ. 2, περ. κ  
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2.3.5. Οη άλεξγνη απαιιάζζνληαη από ην εηδηθό ηέινο; 

ΝΑΛ. Ρροςζξτε όμωσ! Απαλλάςςεται θ κφρια κατοικία ΜΟΝΟ! Αν κά οιοσ άνεργοσ δθλαδι

ζχει και άλλα ακίνθτα ςτο όνομα του λθν τθσ κυρίασ κατοικίασ ςτθν ο οία μζνει ΤΟΤΕ ΔΕΝ

ΕΧΕΛ ΜΕΛΩΣΘ ΚΑΗ για τα άλλα ακίνθτα! Καλείται να λθρϊςει το χαράτςι ζηα άιια αθίλεηα 

πιελ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, KANONIKOTATA! 

Για να απαλλαχκεί κάποιοσ άνεργοσ από το τζλοσ, κα ΡΕΡΕΛ:  

 Να είναι μακροχρόνια άνεργοσ. Δθλαδι τθν 17θ Σεπτεμβρίου 2011 ι τθν 31θ Μαρτίου 
201220, για το ζτοσ 2012, να ζχει μθ διακοπτόμενο χρόνο ανεργίασ ίςο ι μεγαλφτερο του 
1οσ ζτουσ  

 Να ζχει 6 μινεσ επιδοτοφμενθσ ανεργίασ τθν 17θ Σεπτεμβρίου 2011 ι τθν 31θ Μαρτίου 
201221, για το ζτοσ 2012 

όπωσ αυτό κα προκφπτει από  τθν βεβαίωςθ του αρμόδιου φορζα. 

ΠΡΟΔΞΣΔ ΔΓΧ!!! χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη επνρηαθνί άλεξγνη πνπ Γ.Ο.Τ.ιεχνπλ ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα φπσο ηνπξηζηηθά καγαδηά, μελνδνρεία, επηρεηξήζεηο ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ θιπ, 

ΔΦΟΟΝ  εξγάδνληαη θαηά ηελ 17
ε
 επηεκβξίνπ 2011, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ΓΔΝ 

ΑΠΑΛΛΑΟΝΣΑΗ !!! 

Και όλα αυτά, ΕΦΟΣΟΝ ο ανωτζρω δικαιοφχοσ ζχει οικογενειακό ειςόδθμα κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ, κάτω των 12.000€ προςαυξθμζνο κατά 4.000€ για κάκε προςτατευόμενο 
τζκνο, αλλιϊσ ΔΕΝ ΑΡΑΛΛΑΣΣΕΤΑΛ από το χαράτςι κακϊσ επίςθσ και ΕΦΟΣΟΝ ζχει πλιρθσ 
κυριότθτα ι επικαρπία (100%). ε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ βλ. ενότθτα 2.2.2 (Αξίηει δε να 
διαβάςετε τθν υποςθμείωςθ που υπάρχει ςτθν ίδια ενότθτα). 

Επίςθσ, για να απαλλαχτεί από το χαράτςι ΚΑ ΡΕΡΕΛ: 

 Θ αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςία του κατά το ζτοσ 2008  (όχι θ οικογενειακι ακίνθτθ 
περιουςία αλλά θ ατομικι) να μθν υπερβαίνει τισ 150.000€ προςαυξθμζνο κατά 10.000€ για 
κάκε προςτατευόμενο μζλοσ,  

 Θ τιμι ηϊνθσ τθσ κφριασ ιδιοκατοικοφμενθσ κατοικίασ να μθν υπερβαίνει τισ 3.000€,  

 Θ κφρια κατοικία να μθν υπερβαίνει τα 120 τμ., προςαυξθμζνο κατά 20 τμ για κάκε 
προςτατευόμενο μζλοσ και μζχρι τα 200 τμ. Αν θ κφρια κατοικία του, υπερβαίνει τα 
οριηόμενα τμ, για τα πλζον τετραγωνικά μζτρα, το χαράτςι υπολογίηεται χωρίσ τθν 
απαλλαγι.  

Εάν κάποιοσ πλθρεί τισ παραπάνω προχποκζςεισ και παρόλα αυτά του ιρκε χαράτςι, τότε κα 
πρζπει να προςκομίςει βεβαίωςθ του κατά περίπτωςθ αρμόδιου φορζα  (ΟΑΕΔ, Γραφείου 
Ευρζςεωσ Ναυτικισ Εργαςίασ κλπ) ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ..  

Θ διαδικαςία απαλλαγισ περιγράφεται ςτθν Ενότθτα 2.4.5. 

                                                   
20 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.3 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) όπωσ αυτό αντικατζςτθςε τθν παρ.4 του άρκρου 53 του Ν.4021/2011   
(ΦΕΚ 4021/Α’/03.10.2011) (ς.ς. Πριν τθν αντικατάςταςθ ίςχυε «κατά τθν 28θ Απριλίου 2012») 

21 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.3 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) όπωσ αυτό αντικατζςτθςε τθν παρ.4 του άρκρου 53 του Ν.4021/2011   
(ΦΕΚ 4021/Α’/03.10.2011) (ς.ς. Πριν τθν αντικατάςταςθ ίςχυε «κατά τθν 28θ Απριλίου 2012») 
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2.3.6. Οη πνιύηεθλνη απαιιάζζνληαη από ην εηδηθό ηέινο; 

ΟΧΛ. Οι πολφτεκνοι καλοφνται να πλθρϊςουν ΜΕΛΩΜΕΝΟ ΧΑΑΤΣΛ. ΡΟΣΕΞΤΕ! Μειωμζνο 

χαράτςι για κφρια κατοικία ΜΟΝΟ! Αν κά οιοσ πολφτεκνοσ δθλαδι ζχει και άλλα ακίνθτα

ςτο όνομα του λθν τθσ κυρίασ κατοικίασ ςτθν ο οία μζνει ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΛ ΜΕΛΩΣΘ ΚΑΗ για

τα άλλα ακίνθτα! Καλείται να λθρϊςει το χαράτςι ζηα άιια αθίλεηα πιελ ηεο θχξηαο 

θαηνηθίαο, KANONIKOTATA!  

Ειδικότερα, ο μειωμζνοσ ςυντελεςτισ εφαρμόηεται ςτουσ πολφτεκνουσ που: 

 Ο ζνασ εκ των δφο ςυηφγων ζχει πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία (100%), 

 ε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ μεταξφ ςυηφγων, 

 Ο ζνασ γονζασ ζχει πεκάνει, και ζνα ι περιςςότερα από τα προςτατευόμενα τζκνα, ζχουν 
πλιρθ κυριότθτα (100%) ι ςυγκυριότθτα τθσ κφριασ οικίασ22.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ βλ. ενότθτα 2.2.2. (Αξίηει δε να 
διαβάςετε τθν υποςθμείωςθ που υπάρχει ςτθν ίδια ενότθτα.) 

Και όλα αυτά, ΕΦΟΣΟΝ τα τζκνα, τουσ βαρφνουν φορολογικά κατά το οικονομικό ζτοσ 2011, 
και ζχουν οικογενειακό ειςόδθμα μζχρι 30.000€ (λαμβάνονται υπόψθ μόνο τα ποςά που 
αναγράφονται ςτον Πίνακα 4 τθσ φορολογικισ του διλωςθσ).  

Επίςθσ, για να ζχει μείωςθ ςτο χαράτςι ΚΑ ΡΕΡΕΛ: 

 Θ αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςία του κατά το ζτοσ 2008  (όχι θ οικογενειακι ακίνθτθ 
περιουςία αλλά θ ατομικι) να μθν υπερβαίνει τισ 150.000€ προςαυξθμζνο κατά 10.000 € 
για κάκε προςτατευόμενο μζλοσ,  

 Θ τιμι ηϊνθσ τθσ κφριασ ιδιοκατοικοφμενθσ κατοικίασ να μθν υπερβαίνει τισ 3.000€,  

 Θ κφρια κατοικία να μθν υπερβαίνει τα 120 τμ., προςαυξθμζνο κατά 20 τμ για κάκε 
προςτατευόμενο μζλοσ και μζχρι τα 200 τμ. Αν θ κφρια κατοικία του, υπερβαίνει τα 
οριηόμενα τμ, για τα πλζον τετραγωνικά μζτρα, το χαράτςι υπολογίηεται χωρίσ τθν 
απαλλαγι.  

Εάν κάποιοσ πλθρεί τισ παραπάνω προχποκζςεισ και παρόλα αυτά του ιρκε χαράτςι, τότε κα 
πρζπει να προςκομίςει ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.: 

 Φωτοτυπία τθσ φορολογικισ του διλωςθσ ζτουσ 2011 

 Φωτοτυπία του εκκακαριςτικοφ ζτουσ 2011 και 

 Φωτοτυπία του εκκακαριςτικοφ του Ενιαίου Τζλουσ Ακινιτων ζτουσ 2008 ι ςυμβόλαιο του 
ακινιτου το οποίο αποκτικθκε μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2008  

από τα οποία κα προκφπτει ότι πλθρεί τισ παραπάνω προχποκζςεισ. Θ διαδικαςία απαλλαγισ 
περιγράφεται ςτθν Ενότθτα 2.4.5. 

  

                                                   
22 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.5 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011)  όπωσ αυτό αντικατζςτθςε τθν παρ.5, περ. ε, υποπ. α  του άρκρου 53 του 
Ν.4021/2011 
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2.3.7. Οη αλάπεξνη απαιιάζζνληαη από ην εηδηθό ηέινο; 

ΟΧΛ. Οι ανάπθροι ι τα πρόςωπα που βαρφνονται φορολογικά από ανάπθρο καλοφνται να 

πλθρϊςουν ΜΕΛΩΜΕΝΟ ΧΑΑΤΣΛ. ΡΟΣΕΞΤΕ! Μειωμζνο χαράτςι για κφρια κατοικία ΜΟΝΟ! 
Αν δθλαδι  κά οιοσ ανάπθροσ ι κάποιο πρόςωπο που βαρφνεται φορολογικά από ανάπθρο

ζχει και άλλα ακίνθτα ςτο όνομα του λθν τθσ κυρίασ κατοικίασ ςτθν ο οία μζνει ΤΟΤΕ ΔΕΝ

ΕΧΕΛ ΜΕΛΩΣΘ ΚΑΗ για τα άλλα ακίνθτα! Καλείται να λθρϊςει το χαράτςι ζηα άιια αθίλεηα 

πιελ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, KANONIKOTATA!  

Ειδικότερα, ο μειωμζνοσ ςυντελεςτισ εφαρμόηεται ςτουσ ανάπθρουσ ι ςτα πρόςωπα που 
βαρφνονται φορολογικά από ανάπθρο που: 

  Είναι ανάπθροι κατά ποςοςτό αναπθρίασ 80% και άνω 

 Είναι πρόςωπα που πάςχουν από εγκεφαλικι παράλυςθ, νοθτικι αναπθρία, αυτιςμό ι 
ςφνδρομο Down κατά ποςοςτό 67% και άνω,  

οι οποίοι ζχουν οι ίδιοι ι ο/θ ςφηυγοσ, πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία (100%)23.  ε περίπτωςθ 
ςυνιδιοκτθςίασ βλ. ενότθτα 2.2.2. (Αξίηει δε να διαβάςετε τθν υποςθμείωςθ που υπάρχει ςτθν 
ίδια ενότθτα.) 

Επίςθσ, και εδϊ, για να ζχει μείωςθ ςτο χαράτςι ΚΑ ΡΕΡΕΛ:  

 Θ αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςία του κατά το ζτοσ 2008 (όχι θ οικογενειακι ακίνθτθ περιουςία 
αλλά θ ατομικι) να μθν υπερβαίνει τισ 150.000€ προςαυξθμζνο κατά 10.000 € για κάκε 
προςτατευόμενο μζλοσ,  

 Θ τιμι ηϊνθσ τθσ κφριασ ιδιοκατοικοφμενθσ κατοικίασ να μθν υπερβαίνει τισ 3.000€,  

 Θ κφρια κατοικία να μθν υπερβαίνει τα 120 τμ., προςαυξθμζνο κατά 20 τμ για κάκε 
προςτατευόμενο μζλοσ και μζχρι τα 200 τμ. Αν θ κφρια κατοικία του, υπερβαίνει τα 
οριηόμενα τμ, για τα πλζον  

Εάν κάποιοσ πλθρεί τισ παραπάνω προχποκζςεισ και παρόλα αυτά του ιρκε χαράτςι, τότε κα 
πρζπει να προςκομίςει ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.: 

 Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια αρχι για τθν πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ  

 Φωτοτυπία τθσ φορολογικισ του διλωςθσ ζτουσ 2011 

 Φωτοτυπία του εκκακαριςτικοφ ζτουσ 2011 και 

 Φωτοτυπία του εκκακαριςτικοφ του Ενιαίου Τζλουσ Ακινιτων ζτουσ 2008 ι ςυμβόλαιο του 
ακινιτου το οποίο αποκτικθκε μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2008  

από τα οποία κα προκφπτει ότι πλθρεί τισ παραπάνω προχποκζςεισ. Θ διαδικαςία απαλλαγισ 
περιγράφεται ςτθν Ενότθτα 2.4.5. 

  

                                                   
23 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.5 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011)  όπωσ αυτό αντικατζςτθςε τθν παρ.6, περ. β του άρκρου 53 του 
Ν.4021/2011 
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2.3.8. Η κείσζε εηδηθνύ ηέινπο ηεο ληξνπήο! 

Δυςτυχϊσ, πωσ αλλιϊσ να ονομαςτεί μια μείωςθ που προςτζκθκε ςτισ 16 Δεκεμβρίου 2011 με 
τθν δθμοςίευςθ τθσ Ρρόςκετθσ Νομοκετικισ Ρράξθσ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ 
παρακαλϊ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του οποίου24  «Τα ακίνθτα τα οποία δεν ζχουν οικιακή 
χρήςη και με εμβαδόν δομθμζνθσ θλεκτροδοτοφμενθσ επιφάνειασ άνω των χιλίων (1.000) 
τετραγωνικϊν μζτρων» ζχουν μείωςθ 30%  του ςυντελεςτή προςδιοριςμοφ του τζλουσ, που 
προκφπτει βάςει τθσ τιμισ ηϊνθσ, για το άνω των 1.000 τετραγωνικϊν μζτρων τμιμα και  κατά 
60% για το άνω των 2.000 τετραγωνικϊν μζτρων τμιμα του ακινιτου! Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ για τθν μείωςθ του ειδικοφ τζλουσ ςτα ακίνθτα άνω των 1.000 τμ ανατρζξτε ςτθν 
ενότθτα 2.4.2. Αξίηει να το διαβάςετε. 

Υςτερα από τισ απαλλαγζσ του ειδικοφ τζλουσ που είδαμε νωρίτερα ςτο δθμόςιο, ςτισ 
εκκλθςίεσ, ςτισ πρεςβείεσ και τα προξενεία αλλά και ςτισ οικίεσ των πρζςβεων και των 
προξζνων, των ξενοδοχείων κλπ και φςτερα από τισ απαλλαγζσ και μειϊςεισ ΚΟΟΪΔΛΑΣ των 
ευπακϊν ομάδων όπωσ είναι των αναπιρων, των πολφτεκνων και των άνεργων που ςτθν 
ουςία θ πλειοψθφία τουσ ΔΕΝ ΕΧΕΛ ΚΑΜΛΑ ΕΚΡΤΩΣΘ Ι ΑΡΑΛΛΑΓΘ, ζρχεται ο Πρόεδροσ τθσ 
Δθμοκρατίασ να απαλλάξει τουσ μεγαλοϊδιοκτιτεσ από το ειδικό τζλοσ ΚΑΤΑ 30 ΚΑΛ 60%!!!  

ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΝΤΟΡΘ ΤΟΤΕ ΤΛ ΕΛΝΑΛ; 

2.4. τρόποσ υπολογιςμού και διόρθωςησ λαθών του ειδικού 
τϋλουσ  

2.4.1. Πσο ππνινγίδεηαη  ην εηδηθό ηέινο αθηλήησλ;  

Για τον υπολογιςμό του ειδικοφ τζλουσ λαμβάνεται υπόψθ:  

 Σο εμβαδό του ακινιτου,  

 Ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ του τζλουσ ςε ευρϊ ανά τετραγωνικό ο οποίοσ κακορίηεται 
από το φψοσ τθσ τιμισ ηϊνθσ και τζλοσ  

 Ο ςυντελεςτισ προςαφξθςθσ ο οποίοσ είναι αντιςτρόφωσ ανάλογοσ με τθν παλαιότθτα του 
ακινιτου 

όπωσ αυτά αναγράφονται ςτον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ ΔΘΜΟΥ – ΕΤ» για τον 
υπολογιςμό του τζλουσ ακίνθτθσ περιουςίασ (ΣΑΠ) ςτθν 2θ ςελίδα του λογαριαςμοφ τθσ ΔΕΘ, 
τθν 17θ επτεμβρίου 2011. (Δείτε παράδειγμα) 

                                                   
24 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.1 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011)  όπωσ αυτό προςτζκθκε ςτο τζλοσ τθσ παρ.2 του άρκρου 53 του 
Ν.4021/2011. 
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Οι  παραπάνω ςυντελεςτζσ προςδιοριςμοφ και προςαφξθςθσ κακορίηονται από τουσ 
ακόλουκουσ πίνακεσ: 

 

Συντελεςτισ 
Ρροςδιοριςμοφ 
ειδικοφ τζλουσ 

(€ /τμ) 

Τιμι Ηϊνθσ 

0,5 Ρολφτεκνοι και ανάπθροι άνω των 80% αναπθρία με ακίνθτα που 
ιδιοχρθςιμοποιοφν ςε περιοχζσ με τιμι ηϊνθσ από 0–3.000€  

3     μζχρι  500 € ι ακίνθτα που δεν ζχει κακοριςτεί τιμι ηϊνθσ 

4    501 – 1.000 € 

5 1.001 – 1.500 € 

6 1.501 – 2.000 € 

8 2.001 – 2.500 € 

10 2.501 – 3.000 € 

12 3.001 – 4.000 € 

14 4.001 – 5.000 € 

16 άνω των 5.001 € 
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Συντελεςτισ 
Ρροςαφξθςθσ 

Ραλαιότθτα 

1 μζχρι και 26 ζτθ ι ακίνθτα που ςτθν βάςθ πλθροφοριϊν τθσ ΔΕΘ δεν 
αναγράφεται ο ςυντελεςτισ παλαιότθτασ 

1,05 25 μζχρι και 20 ζτθ 

1,10 19 μζχρι και 15 ζτθ 

1,15 14 μζχρι και 10 ζτθ 

1,20   9 μζχρι και   5 ζτθ 

1,25   4 μζχρι         0 ζτθ 

1 Ανεξαρτιτωσ παλαιότθτασ προκειμζνου για ακίνθτα ιδιοκτθςίασ 
πολφτεκνων και ανάπθρων άνω των 80% αναπθρία που 
ιδιοχρθςιμοποιοφν ςε περιοχζσ με τιμι ηϊνθσ από 0 – 3.000 €. 

Ακολουκοφν τρία παραδείγματα: 

Ραράδειγμα 1: Φορολογοφμενοσ του οποίου θ κατοικία (εμβαδόν 81τ.μ.) βρίςκεται ςτθν 
Καλλικζα (περιοχι παλιοφ Ορφανοτροφείου) όπου θ τιμι ηϊνθσ είναι 1500 ευρϊ ανά τ.μ. και 
είναι παλαιότθτασ 16 ετϊν (υντελεςτισ Προςαφξθςθσ = 1,1). 

Τετραγωνικά 
Μζτρα 

Συντελεςτισ Ρροςδιοριςμοφ 
ειδικοφ τζλουσ (€/τμ) 

Υπολογιςμόσ 
Ροςό Καταβολισ 

Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε. 

81 5 81τμ.x1,1x5 445,00 € 

Άρα ο εν λόγω φορολογοφμενοσ κα κλθκεί να καταβάλει 445,00 €. 

Ραράδειγμα 2: Φορολογοφμενοσ του οποίου θ κατοικία (εμβαδόν 86τ.μ.) βρίςκεται ςτθν 
Καλλικζα (περιοχι Ευαγγελιςτρίασ) όπου θ τιμι ηϊνθσ είναι 1.200€ ανά τ.μ. και είναι 
παλαιότθτασ 8 ετϊν (υντελεςτισ Προςαφξθςθσ = 1,2). 

Τετραγωνικά 
Μζτρα 

Συντελεςτισ Ρροςδιοριςμοφ 
ειδικοφ τζλουσ (€/τμ) 

Υπολογιςμόσ 
Ροςό Καταβολισ 

Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε. 

86 5 86τμ.x1,25x5 516,00 € 

Άρα ο εν λόγω φορολογοφμενοσ κα κλθκεί να καταβάλει 516,00 €. 

Ραράδειγμα 3: Φορολογοφμενοσ του οποίου θ κατοικία (εμβαδόν 102τ.μ.) βρίςκεται ςτον 
Μαςταμπά (κοντά ςτα γραφεία του ΙΚΑ) όπου θ τιμι ηϊνθσ είναι 1.300€ ανά τ.μ. και είναι 
παλαιότθτασ 28 ετϊν (υντελεςτισ Προςαφξθςθσ = 1). 

Τετραγωνικά 
Μζτρα 

Συντελεςτισ Ρροςδιοριςμοφ 
ειδικοφ τζλουσ (€/τμ) 

Υπολογιςμόσ 
Ροςό Καταβολισ 

Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε. 

102 5 102τμ.x1x5 510,00 € 

 Άρα ο εν λόγω φορολογοφμενοσ κα κλθκεί να καταβάλει 510,00 €. 
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2.4.2. Πσο ππνινγίδεηαη  ην εηδηθό ηέινο αθηλήησλ άλσ ησλ 1.000 ηκ (εθηόο 

θαηνηθηώλ);  

Ειδικά για τθν περίπτωςθ των ακινιτων άνω των 1.000 τμ των οποίων θ χριςθ δεν είναι 
οικιακι25 (παρκινγκ, γραφεία, εταιρίεσ, μεγάλα εμπορικά κζντρα κλπ.) ο ςυντελεςτισ 
προςαφξθςθσ που αντιςτοιχεί ςτον ςυντελεςτι παλαιότθτασ (πίνακασ παλαιότθτασ) παραμζνει 
ίδιοσ ενϊ ο ςυντελεςτισ ειδικοφ τζλουσ που αντιςτοιχεί ςτθν τιμι ηϊνθσ τθσ περιοχισ ανά τμ. 
κακορίηεται από τον παρακάτω πίνακα26: 

Τετραγωνικά 
Μζτρα 

Συντελεςτισ Ρροςδιοριςμοφ 
ειδικοφ τζλουσ (€ /τμ) 

Τιμι Ηϊνθσ 

0 – 1.000 3 
μζχρι  500 € ι ακίνθτα που δεν ζχει 
κακοριςτεί τιμι ηϊνθσ 

1.001 - 2.000 2,1 (-30%) 

2.001 - 1,2 (-60%) 

0 – 1.000 4 

   501 – 1.000 € 1.001 - 2.000 2,8 (-30%) 

2.001 - 1,6 (-60%) 

0 – 1.000 5 

1.001 – 1.500 € 1.001 - 2.000 3,5 (-30%) 

2.001 - 2 (-60%) 

0 – 1.000 6 

1.501 – 2.000 € 1.001 - 2.000 4,2 (-30%) 

2.001 - 2,4 (-60%) 

0 – 1.000 8 

2.001 – 2.500 € 1.001 - 2.000 5,6 (-30%) 

2.001 - 4,8 (-60%) 

0 – 1.000 10 

2.501 – 3.000 € 1.001 - 2.000 7 (-30%) 

2.001 - 4 (-60%) 

0 – 1.000 12 

3.001 – 4.000 € 1.001 - 2.000 8,4 (-30%) 

2.001 - 4,8 (-60%) 

                                                   
25 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.1 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011)  όπωσ αυτό προςτζκθκε ςτο τζλοσ τθσ παρ.2 του άρκρου 53 του 
Ν.4021/2011. 

26 Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1251/20.12.2011, παρ.1 
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Τετραγωνικά 
Μζτρα 

Συντελεςτισ Ρροςδιοριςμοφ 
ειδικοφ τζλουσ (€ /τμ) 

Τιμι Ηϊνθσ 

0 – 1.000 14 

4.001 – 5.000 € 1.001 - 2.000 9,8 (-30%) 

2.001 - 5,6 (-60%) 

0 – 1.000 16 

άνω των 5.001 € 1.001 - 2.000 11,2 (-30%) 

2.001 - 6,4 (-60%) 

Ακολουκοφν 3 παραδείγματα: 

Ραράδειγμα 1: Εμπορικό κατάςτθμα βρίςκεται ςε περιοχι με τιμι ηϊνθσ 480€, ζχει επιφάνεια 
2.100 τμ, είναι παλαιότθτασ 27 ετϊν και το πεδίο Κωδικόσ Χριςθσ Σιμολογίου ςτο λογαριαςμό 
τθσ ΔΕΘ αναγράφει «Εμπορικι χριςθ». 

ε αυτι τθν περίπτωςθ αφοφ θ οικοδομι είναι θλικίασ 27 ετϊν ο ςυντελεςτισ προςαφξθςθσ 
είναι 1 και ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ ανά τ.μ. με βάςθ τθν τιμι ηϊνθσ είναι: 

Τετραγωνικά Μζτρα 
Συντελεςτισ 

Ρροςδιοριςμοφ ειδικοφ 
τζλουσ (€/τμ) 

Υπολογιςμόσ 
Ροςό Καταβολισ 

Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε. 

0 – 1.000 3 1.000τμ.x1x3 3.000,00 € 

1.001 - 2.000 2,1 (-30%) 999τμ.x1x2,1 2.097,90 € 

2.001 – 2.100 1,2 (-60%) 99x1x1,2 118,80 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε.  5.216,70 € 

ΡΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΡΘΧΕ ΕΚΡΤΩΣΘ 2.100τμ.x1x3 6.300,00 € 

Άρα ςτον εν λόγω φορολογοφμενο ΑΡΑΛΛΑΣΣΟΥΝ  1.083,30 €. 

Ραράδειγμα 2: Χϊροσ ςτάκμευςθσ βρίςκεται ςε περιοχι με τιμι ηϊνθσ 2.900€, ζχει επιφάνεια 
2.800 τμ, είναι παλαιότθτασ 12 ετϊν και το πεδίο Κωδικόσ Χριςθσ Σιμολογίου ςτο λογαριαςμό 
τθσ ΔΕΘ αναγράφει «Εμπορικι χριςθ». 

ε αυτι τθν περίπτωςθ αφοφ θ οικοδομι είναι θλικίασ 12 ετϊν ο ςυντελεςτισ προςαφξθςθσ 
είναι 1,15 και ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ ανά τ.μ. με βάςθ τθν τιμι ηϊνθσ είναι: 
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Τετραγωνικά Μζτρα 
Συντελεςτισ 
Ρροςδιοριςμοφ ειδικοφ 
τζλουσ (€/τμ) 

Υπολογιςμόσ 
Ροςό Καταβολισ 
Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε. 

0 – 1.000 10 1.000τμ.x1,15x10 11.500,00 € 

1.001 - 2.000 7 (-30%) 999τμ.x1,15x7 8.041,95 € 

2.001 – 2.800 4 (-60%) 799x1,15x4 3.675,40 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε.  23.217,35 € 

ΡΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΡΘΧΕ ΕΚΡΤΩΣΘ 2.800τμ.x1,15x10 32.200,00 € 

Άρα ςτον εν λόγω φορολογοφμενο ΑΡΑΛΛΑΣΣΟΥΝ  8.982,65 €. 

Ραράδειγμα 3: Μεγάλο εμπορικό κζντρο βρίςκεται ςε περιοχι με τιμι ηϊνθσ 5.800€, ζχει 
επιφάνεια 4.900 τμ, είναι παλαιότθτασ 3 ετϊν και το πεδίο Κωδικόσ Χριςθσ Σιμολογίου ςτο 
λογαριαςμό τθσ ΔΕΘ αναγράφει «Εμπορικι χριςθ». 

ε αυτι τθν περίπτωςθ αφοφ θ οικοδομι είναι θλικίασ 3 ετϊν ο ςυντελεςτισ προςαφξθςθσ 
είναι 1,25 και ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ ανά τ.μ. με βάςθ τθν τιμι ηϊνθσ είναι: 

 

Τετραγωνικά Μζτρα 
Συντελεςτισ 
Ρροςδιοριςμοφ ειδικοφ 
τζλουσ (€/τμ) 

Υπολογιςμόσ 
Ροςό Καταβολισ 
Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε. 

0 – 1.000 16 1.000τμ.x1,25x16 20.000,00 € 

1.001 - 2.000 11,2 (-30%) 999τμ.x1,25x11,2 13.986,00 € 

2.001 – 4.900 6,4 (-60%) 2.899x1,25x6,4 23.192,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε.  57.178,00 € 

ΡΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΡΘΧΕ ΕΚΡΤΩΣΘ 4.900τμ.x1,25x16 98.000,00 € 

Άρα ςτον εν λόγω φορολογοφμενο ΑΡΑΛΛΑΣΣΟΥΝ  40.822,00 €. 

2.4.3. Έιεγρνο γηα ιάζε ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΔΕΗ.  

Ο κακζνασ μασ, όταν παραλαμβάνει τον λογαριαςμό τθσ ΔΕΘ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΞΕΛ 
ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ. Ζχουν παρατθρθκεί ςωρεία «λακϊν» ςτα τετραγωνικά μζτρα, ςτθν τιμι ηϊνθσ 
αλλά και ςτον ςυντελεςτι παλαιότθτασ των ακινιτων. Αποτζλεςμα των «φουςκωμζνων» 
αντικειμενικϊν αξιϊν που χρζωναν οι διμοι προκειμζνου να ειςπράξουν και το αντίςτοιχο 
υψθλό Τζλοσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΤΑΡ). Σο γεγονόσ ότι το Σζλοσ κινείται ςε χαμθλά επίπεδα 
δεν είχε δθμιουργιςει προβλιματα μζχρι ςιμερα, κακϊσ οι ιδιοκτιτεσ των ακινιτων δεν 
φαίνεται να ιλεγχαν και το λογαριαςμό τθσ ΔΕΘ.  Κάτι που διαφάνθκε όμωσ  τϊρα, κακϊσ οι 
υπζρογκεσ επιβαρφνςεισ του Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε. ζκανε πολλοφσ να μπουν ςτθν διαδικαςία να 
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διπλοελζγξουν τον λογαριαςμό τουσ και να εντοπίςουν όλα αυτά τα «λάκθ» τα οποία ςτθν 
πλειονότθτα τουσ και όλο τυχαίωσ ΘΤΑΝ ΥΡΕ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ.27 

Παρόλο όμωσ που δθμοςίωσ ζχουν παραδεχτεί ότι υπάρχουν άπειρα λάκθ ςτον υπολογιςμό 
του ειδικοφ τζλουσ, ςφμφωνα με τθν Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου του Προζδρου τθσ 
Δθμοκρατίασ28, οι πολίτεσ καλοφνται να πλθρϊςουν το ειδικό τζλοσ και ασ είναι ΛΑΚΟΣ ο 
υπολογιςμόσ του, και κα του επιςτρζψει θ ΔΕΘ τθν διαφορά ΜΕ ΣΥΜΨΛΦΛΣΜΟ ΤΟΥ 
Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε. ζτουσ 2012 ςτον λογαριαςμό τθσ ΔΕΘ που κα εκδοκεί ςτισ 31 Μαρτίου 2012. Σϊρα 
πότε κα παραλάβει (ΑΝ ΡΑΑΛΑΒΕΛ) τθν διαφορά, ζνασ κεόσ ξζρει.  

ΠΡΟΟΥΖ! ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη επηζηξνθή, ην πνζφ επηζηξέθεηαη απφ ηελ ΓΔΖ ΣΟΝ 

ΔΠΟΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ. 

2.4.4. Αλ εληνπίζσ ιάζνο ζηα ηεηξαγσληθά κέηξα, ζηελ Τηκή Ζώλεο ή ζηνλ 

ζπληειεζηή παιαηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ ηη πξέπεη λα θάλσ; 

κα πρζπει να προςκομίςουμε αντίγραφο του λογαριαςμοφ τθσ ΔΕΘ και ζνα αποδεικτικό 
ζγγραφο που να επιβεβαιϊνει το ςφάλμα (ςυμβόλαιο, κάτοψθ κλπ) ΣΤΟΝ ΑΜΟΔΛΟ ΔΘΜΟ  
μζχρι τθν 20θ Λανουαρίου 2012. Κατόπιν ο διμοσ ςε ςυνεργαςία με τθν Γενικι Γραμματεία 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων (Γ.Γ.Π..) προβαίνουν ςτον ζλεγχο και τθν διόρκωςθ των 
ςτοιχείων και αποςτζλλουν τουσ διορκωμζνουσ καταλόγουσ ςτθν ΔΕΘ θ οποία κα ςυμψθφίςει 
τυχόν διαφορά ςτο Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε. ζτουσ 2012 ςτισ 31 Μαρτίου 2012.29  

ΠΡΟΟΥΖ! Γηα φπνηνλ ζέιεη λα ειέγμεη ηελ ηηκή δψλεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, κπνξεί λα ηελ αλαδεηήζεη 

ζηνπο πίλαθεο αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ζηελ 

ηζηνζειίδα http://www.gsis.gr/aa3ies/aa.html 

Σνπιάρηζηνλ γηα φζεο πεξηνρέο έρνπλ θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο. 

2.4.5. Είκαη δηθαηνύρνο κείσζεο ή απαιιαγήο από ην εηδηθό ηέινο. Τη δηαδηθαζία 

πξέπεη λα θάλσ γηα λα έρσ απαιιαγή ή κείσζε;   

Εφόςον κάποιοσ είναι δικαιοφχοσ απαλλαγισ ι μείωςθσ του ειδικοφ τζλουσ ςφμφωνα με τθν 
Ενότθτα 2.3 κακϊσ και τισ υποενότθτεσ αυτισ, και δεν του ζγινε θ απαλλαγι ι θ μείωςθ αυτι, 
ΚΑ ΡΖΡΕΛ ΝΑ ΡΛΘΩΣΕΛ ΟΛΟΚΛΘΟ το χαράτςι ζτουσ 201130 και μετά να πάει ςτθν αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. τθσ περιοχισ του, να βρει τον ι τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ Δ.Ο.Τ. για το χαράτςι 
τθσ ΔΕΘ (κανονικά αρμόδιοσ για το χαράτςι τθσ ΔΕΘ είναι ο προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. αλλά ςτθν 
πράξθ ορίηουν κάποιον ι κάποιουσ υπάλλθλουσ).  

                                                   
27 Πθγι: http://news247.gr 

28 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.2 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011)  όπωσ αυτό προςτζκθκε ςτο τζλοσ τθσ παρ.3 του άρκρου 53 του 
Ν.4021/2011.  

29 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.2 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) όπωσ αυτό προςτζκθκε ςτο τζλοσ τθσ παρ.3 του άρκρου 53 του 
Ν.4021/2011. 

30 Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1211 (ΦΕΚ 2298/Β/13.10.2011), άρκρο 2, παρ.1  

http://www.gsis.gr/aa3ies/aa.html
http://news247.gr/
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Αφοφ βρεκεί ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ (και φυςικά αφοφ ζρκει θ ςειρά του δικαιοφχου!) αρχικά, 
κα πρζπει να ΕΡΛΔΕΛΞΕΛ τον λογαριαςμό τθσ ΔΕΘ και τθν απόδειξθ ότι το πλιρωςε και μετά ο 
αρμόδιοσ κα καταδεχτεί να παραλάβει και να εξετάςει τθν αίτθςθ του για απαλλαγι ι μείωςθ 
του χαρατςιοφ μαηί με τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Κατά τθν «εξζταςθ» τθσ αίτθςθσ του, κα πρζπει να κλαφτεί και να παρακαλζςει, να του δείξει 
τα δικαιολογθτικά που του ζχει προςκομίςει και ζπειτα, ΑΝ ΚΛΝΕΛ (ικανοποιθκεί από τισ 
κλάψεσ και τα παρακάλια ι αν ο αιτϊν ζχει αρκετά ιςχυρό μζςον) ότι πλθρεί τισ προχποκζςεισ, 
κα τον ςτείλει ςπίτι του και κάποια ςτιγμι… κα του εκδϊςει μία βεβαίωςθ ότι απαλλάςςεται ι 
δικαιοφται μειωμζνο χαράτςι και κα του τθν ςτείλει. 

ΠΡΟΟΥΖ! Δδψ ζα πξέπεη λα παξαηεξήζσ (κε θίλδπλν λα κε πάξνπλ νη εθνξηαθνί ππάιιεινη ζην 

θπλήγη) φηη ν «πξντζηάκελνο» ηεο θάζε Γ.Ο.Τ. πνπ εθδίδεη ηελ απφθαζε απαιιαγήο ή κείσζεο 

ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ λα απαληήζεη είηε ε απφθαζε είλαη θαηαθαηηθή, είηε ε απφθαζε είλαη αξλεηηθή
1
. 

Όπσο επίζεο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη αίηεζε ηελ νπνία θαη ζα πξσηνθνιιήζεη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ 

ΑΝ ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗ ΣΟ ΥΑΡΑΣΗ Ή ΌΥΗ. Απιώο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαηαβιεζεί 

ε απόθαζε ζα είλαη ζίγνπξα αξλεηηθή.  

ΟΟΗ ινηπφλ γηα θάπνηνλ ΓΔΛΟΗΟ ΛΟΓΟ δελ δηθαηνχληαη απαιιαγή ή κείσζε ηνπ ραξαηζηνχ (θαη 

ηδηαίηεξα απηνί πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο) θαη πάλε ζηελ εθνξία φπνπ ηνπο δηψρλνπλ 

θαθήλ θαθψο σο κε δηθαηνχρνπο, ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηηο θαηά ηφπνπο 

νκάδεο ή θνξείο πνπ αξλνχληαη λα πιεξψζνπλ ην ραξάηζη, λα ππνβάιινπλ ζε 2 αληίγξαθα αίηεζε 

απαιιαγήο ή κείσζεο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ΥΧΡΗ ΝΑ ΠΛΖΡΧΘΔΗ ΣΟ ΥΑΡΑΣΗ καδί κε φηη 

δηθαηνινγεηηθά  απνδεηθλχνπλ ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο(Βεβαίσζε ελζήκσλ ΗΚΑ, αληίγξαθν ηεο θάξηαο 

αλαλέσζεο απφ ΟΑΔΓ θιπ θαη όηαλ ζα έξζεη ε αξλεηηθή απάληεζε ηεο Γ.Ο.Τ.  λα πξνζθχγνπλ 

νκαδηθά ζην δηθαζηήξην.   

Δλδεηθηηθά αλαθέξσ καθξνρξφληα άλεξγνπο πνπ επεηδή γηα θάπνηνλ ιφγν δελ πήγαλ λα αλαλεψζνπλ 

ηελ θάξηα αλεξγίαο ηνπο (έζησ θαη γηα κεξηθέο κέξεο), ν ρξφλνο αλεξγίαο ηνπο θαίλεηαη σο 

δηαθνπηφκελνο ΔΝΧ ΑΠΟΓΔΗΚΝΎΔΣΑΗ φηη δελ έρνπλ θαζφινπ εηζφδεκα. Άιιν παξάδεηγκα είλαη 

νη νηθνδφκνη πνπ απνδεδεηγκέλα δελ έρνπλ εηζφδεκα θαηά ην έηνο 2010 (σο γλσζηφ ε νηθνδνκή έρεη 

πεζάλεη εδψ θαη 2 ρξφληα πνπ μεθίλεζαλ ηελ εθζηξαηεία θαηαζηξνθήο καο). Απηφ σο πξφηαζε. 

2.4.6. Μπνξώ αθόκα λα ζηείισ γξαπηό κήλπκα (sms) γηα λα απαιιαρηώ ή λα έρσ ηελ 

κείσζε ηνπ ζπληειεζηή εηδηθνύ ηέινπο; 

Πχι. Θ προκεςμία για τθν αποςτολι γραπτοφ μθνφματοσ (sms) κινθτισ τθλεφωνίασ ιταν 

μζχρι και τθν 30θ  Νοεμβρίου 2011. Οι δικαιοφχοι απαλλαγισ ι μείωςθσ μποροφςαν να 
ςτείλουν γραπτό μινυμα (sms) κινθτισ τθλεφωνίασ ςτον αρικμό 54160 αναγράφοντασ ΕΣΑ, 
κενό, τον ΑΦΜ του υπόχρεου, κενό, και τον αρικμό τθσ παροχισ τθσ ΔΕΘ. Σο κόςτοσ του 
μθνφματοσ ιταν 0,1107€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 23%. Κόςτοσ το οποίο κάλυπτε 
πλιρωσ το κόςτοσ τθσ αποςτολισ όλων των απαντθτικϊν μθνυμάτων και επομζνωσ ο 
φορολογοφμενοσ δεν είχε καμία επιπλζον επιβάρυνςθ για τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ. (και 
κερατάσ και δαρμζνοσ) 

Όςοι από τουσ δικαιοφχουσ δεν ζςτειλαν μινυμα, μθν ςτενοχωριοφνται. Ελάχιςτοι από αυτοφσ 
που ζςτειλαν sms κζρδιςαν κάτι άλλο πζρα από τθν χρζωςθ του sms, μιασ και θ πλειοψθφία 
των κατθγοριϊν που κεωροφςαν ότι δικαιοφνταν απαλλαγι ι μειωμζνο χαράτςι ΕΞΑΛΟΥΝΤΑΛ 
από τθν απαλλαγι ι τθν μείωςθ, με κάποιο «μαγικό» τρόπο. 
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2.5. υνεχύζει να υφύςταται η 3μελησ Επιτροπό; 

 Πχι. Πλζον ΜΟΝΟ Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΘΣ Δ.Ο.Υ. αποφαςίηει για τθν απαλλαγι, τθν μείωςθ 

του Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε. ι τθν αναςτολι του κοψίματοσ του ρεφματοσ. Θα ιταν όμωσ καλό να ειπωκοφν  
λίγα λόγια για αυτι τθν απαράδεκτθ επιτροπι που πιγαν να κάνουν. Ευτυχϊσ που 
καταργικθκε ςτθν πράξθ.  

φμφωνα, λοιπόν, με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 τθσ διευκρινιςτικισ εγκυκλίου Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 
1244/01.12.2011, ςε κάκε Δ.Ο.Τ. κα δθμιουργοφταν μία 3μελισ επιτροπι θ οποία κα δεχόταν 
τισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων. Κάκε επιτροπι κα αποτελοφταν από:  

 Ζναν Εφοριακό υπάλλθλο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. κατθγορίασ ΠΕ, με τον αναπλθρωτι του, ωσ 
Πρόεδροσ και οι οποίοι κα ορίηονται από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Τ. 

 Ζναν Κοινωνικό Λειτουργό  με τον αναπλθρωτι του, τουσ οποίουσ κα ορίςει ο οικείοσ 
διμοσ και 

 Ζναν Αςτυνομικό υπάλλθλο τθσ ΕΛ.Α με τον αναπλθρωτι του, τουσ οποίουσ ορίηει ο 
Διοικθτισ του οικείου Αςτυνομικοφ τμιματοσ.  

ΟΜΩΣ λόγω άρνθςθσ του υπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ, κ. Παπουτςι να ςυμμετζχουν 
αςτυνομικοί ςτθν 3μελζσ Επιτροπι, ανακοινϊκθκε από το Τπουργείο Οικονομικϊν ότι τθν 3 
μελισ επιτροπι κα απαρτίηουν μζλθ των ΟΤΑ και των εφοριϊν.  

 

Μερικζσ μζρεσ αργότερα ιρκε και θ άρνθςθ τθσ ΠΟΕ – ΟΣΑ να ςυμμετζχουν μζλθ των ΟΣΑ ςτισ 
επιτροπζσ αυτζσ και ζτςι ανατζκθκε το «κακικον» αυτό, εξ ολοκλιρου, ςτον προϊςτάμενο τθσ κατά 
τόπου Δ.Ο.Τ.31. 

κοπόσ των Επιτροπϊν αυτϊν κα ιταν να εξετάηουν τα αιτιματα των υπόχρεων ςτθν καταβολι 
του ειδικοφ τζλουσ και να κρίνουν αν πλθροφν τισ προχποκζςεισ ϊςτε: 

 Να διακανονίηει τθν καταβολι του τζλουσ ςε δόςεισ εφόςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ 
αναςτολισ τθσ διακοπισ του ρεφματοσ (βλ. ενότθτα 4.3) ι εφόςον ο υπόχρεοσ είναι είδθ ςε 
διακανονιςμό δόςεων μεταξφ τθσ ΔΕΘ. 

 Να εγκρίνουν τθν μείωςθ του χαρατςιοφ ι τθν απαλλαγι αυτοφ, ςφμφωνα με τισ 
περιπτϊςεισ που αναλφκθκαν παραπάνω ςτθν ενότθτα 2.4.5. 

 Να απαλλάςςουν τον υπόχρεο από τθν καταβολι του χαρατςιοφ αλλά ΜΟΝΟ ςε ΑΚΑΛΕΣ 
ΡΕΛΡΤΩΣΕΛΣ.  

  

                                                   
31 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.9 (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) όπωσ αυτό προςτζκθκε ςτο τζλοσ του άρκρου 53 του  Ν.4021/2011 ωσ 
παρ.14. 

ς.ς. Χαρακτθριςτικά ο κ. Βενιηζλοσ ανζφερε ότι ζλαβε τθν απόφαςθ εξαίρεςθσ των αςτυνομικϊν 

ϊςτε «να μθν υπάρχει κανζνα καταςταλτικό χαρακτθριςτικό ςτισ επιτροπζσ αυτζσ και να 
είναι φιλικζσ προσ τουσ πολίτεσ». 
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3. Απαληψληαο ζε βαζηθά εξσηήκαηα  γηα ηελ ΓΔΖ
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3.1. Ποια εύναι η ςχϋςη μασ με τη ΔΕΗ και τι δικαιώματα ϋχει 
απϋναντύ μασ; 

Καταρχάσ να ξεκακαρίςουμε ότι με τθ ΔΕΘ υπογράφουμε μία ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου, μία 
ςυμφωνία δθλαδι μεταξφ ιδιωτϊν. Αυτό μθ ςασ φαίνεται παράξενο, θ ΔΕΘ μπορεί να είναι 
εταιρία του ευρφτερου δθμοςίου τομζα αλλά θ νομικι τθσ μορφι είναι αυτι τθσ ανϊνυμθσ 
εταιρίασ (ΑΕ). Επομζνωσ, το ςυμβόλαιο που υπογράφουμε, γεννά κατ’ αρχάσ μόνο αςτικζσ 
αξιϊςεισ, δθλαδι αξιϊςεισ που αποτιμϊνται ςε χριμα και μποροφν να ειςπραχκοφν με το 
ςτανιό μόνο μετά από τθν ζκδοςθ ςυγκεκριμζνθσ για τθν κάκε οφειλι δικαςτικισ απόφαςθσ. 

Επίςθσ, το γεγονόσ ότι κάποια δθμοτικά τζλθ και λοιποί φόροι ειςπράττονται μζςω τθσ ΔΕΘ, 
οφτε αυτό αλλάηει τον χαρακτιρα τθσ ςχζςθσ μασ με τθ ΔΕΘ. Και ς’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ μθ 
καταβολι των τελϊν δεν αποτελεί παρά απλι φορολογικι παράβαςθ, παρόμοια με τθ μθ 
καταβολι για παράδειγμα των τελϊν κυκλοφορίασ. Άλλωςτε θ ΔΕΘ δεν είναι καν δικαιοφχοσ 
αυτϊν των τελϊν, αλλά ζνασ απλόσ ειςπράκτορασ, οπότε θ βεβαίωςθ των απλιρωτων τελϊν 
γίνεται ςε δεφτερο χρόνο, από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. ζτςι π.χ. ορίηει ο νόμοσ 1080/1980, ο οποίοσ 
ρυκμίηει τον τρόπο πλθρωμισ των δθμοτικϊν τελϊν μζςω ΔΕΘ. *ς.ς. αλλά και ο νόμοσ για το 
Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε. ΔΕΝ ΟΛΗΕΛ ΚΑΤΛ ΔΛΑΦΟΕΤΛΚΟ (βλ. Ενότθτα 2.1) . 

Κατά ςυνζπεια, οι υπάλλθλοι τθσ ΔΕΘ δεν αποτελοφν κάποια “δθμόςια αρχι”, ςτθν οποία 
οφείλουμε να υπακοφςουμε. Άρα κάκε παρεμπόδιςθ του ζργου των ΔΕΘτηιδων δεν αποτελεί 
“αντίςταςθ κατά τθσ αρχισ” οφτε βζβαια και κάποια άλλθ αξιόποινθ πράξθ (αλλάηει βζβαια το 
πράγμα αν μόλισ ζρκει ο υπάλλθλοσ να κόψει το ρεφμα, τον αρχίςουμε ςτισ φάπεσ). Θ μόνθ 
“ποινι” που μπορεί να μασ επιβάλει θ ΔΕΘ είναι να εκδϊςει εντολι διακοπισ τθσ 
θλεκτροδότθςθσ και ςε δεφτερο χρόνο, αν δεν ςυμμορφωκοφμε, να καταγγείλει τθ μεταξφ 
μασ ςφμβαςθ για να μασ αφαιρζςει το μετρθτι. 

ΠΡΟΟΥΖ : ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί θαη ε δπλαηφηεηά καο λα αλαδεηήζνπκε 

ζπκκαρίεο θαη ελδερνκέλσο λα ζπκπξάμνπκε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ΓΔΖ ή ηνπιάρηζηνλ λα ηνπο 

αλαγθάζνπκε λα πάξνπλ ζέζε πάλσ ζε έλα αλνηρηφ θνηλσληθφ δήηεκα: χκθσλα κε ηελ ηξνπνινγία 

φπσο πξνείπακε, ε ΓΔΖ ππνρξενχηαη λα δηαηάμεη ηελ δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο, θαη λα απνδείμεη 

ζην θξάηνο φηη έδσζε ηε ζρεηηθή εληνιή. Απφ πνπζελά φκσο δελ πξνθχπηεη φηη ε ΓΔΖ πξέπεη λα 

απνδείμεη φηη ΠΡΑΓΜΑΣΗ ε ειεθηξνδφηεζε έρεη δηαθνπεί (θάηη ηέηνην άιισζηε ζα ήηαλ πξαθηηθά 

αδχλαην). Δπίζεο, ε ηξνπνινγία δελ πξνβιέπεη ππνρξέσζε ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ηεο ζύκβαζεο 

ειεθηξνδφηεζεο απφ ηε κεξηά ηεο ΓΔΖ (πξάγκα πνπ ζα ζήκαηλε ηελ άκεζε αθαίξεζε ηνπ κεηξεηή) 

αιιά κφλν εληνιή δηαθνπήο. 

Δπνκέλσο, κπινθάξνληαο ηνλ κεραληζκφ ησλ θνςηκάησλ, είηε ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ΓΔΖηδήδεο είηε 

εκπνδίδνληάο ηνπο κε ηε καδηθή παξνπζία καο κπξνζηά ζηηο ζπλδέζεηο πνπ θηλδπλεχνπλ, κπνξνχκε λα 

θαηαζηήζνπκε ηελ εληνιή δηαθνπήο θελφ γξάκκα. Σαπηφρξνλα, θάζε ΓΔΖηδήο πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηφ 

ηνπ, δελ έρεη παξά λα βεβαηψζεη ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ φηη κεηέβε ζην ζπγθεθξηκέλν κεηξεηή γηα λα 

πξνβεί ζηε δηαθνπή αιιά εκπνδίζηεθε απφ ηελ παξνπζία δηαθφξσλ πνιηηψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

                                                   
32 Ολόκλθρθ θ ενότθτα 3 είναι μεταφορά από το «μικρό εγχειρίδιο  για τθ νομικι αντιμετϊπιςθ καςηών ενεπγειακών 

δεηεμάηων [έκδοζε 1.0.1 / 11 Νοεμβπίος 2011]» τθσ ιςτοςελίδασ http://mhxanh.org/. 

http://mhxanh.org/
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θαλέλαο ππάιιεινο (πιελ βεβαίσο ησλ αζηπλνκηθψλ!) δελ ζα κπνξνχζε λα ππνρξεσζεί απφ ηελ 

ππεξεζία ηνπ λα αληηπαξαηεζεί επζέσο κε ηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο  πνπ πξνζηαηεχνπλ έλαλ 

κεηξεηή
33

. 

3.2. Μπορώ όμωσ να εμποδύςω τον ΔΕΗτζό που ϋρχεται να πϊρει 
την ϋνδειξη του μετρητό ό να κόψει το ρεύμα; 

Με βάςθ τα όςα προθγικθκαν, θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ αυτι είναι γενικϊσ “ναι” αλλά υπό 
κάποιεσ προχποκζςεισ. Ο μετρθτισ είναι πράγματι ιδιοκτθςία τθσ ΔΕΘ αλλά ο ΔΕΘτηισ δεν ζχει 
δικαίωμα να μπει ςτθν οικοδομι μασ, αν εμείσ δεν του ανοίγουμε ι αν ζχουμε ςυνεννοθκεί με 
τουσ υπόλοιπουσ ενοίκουσ και ζχουμε κλειδϊςει το χϊρο των μετρθτϊν. το οικιακό 
ςυμβόλαιο που ζχουμε υπογράψει (άρκρα 4 ζωσ 14) όλα τα “απαγορεφεται” και τα “ζχει 
δικαίωμα” που αναφζρονται ςτθ ΔΕΘ και τουσ υπαλλιλουσ τθσ, χρειάηονται δικαςτικι 
απόφαςθ για να ενεργοποιθκοφν. Βζβαια ςτθν πράξθ, αν ο υπάλλθλοσ τθσ ΔΕΘ επιμείνει και 
ςυνεχίηει να ειςπράττει τθν άρνθςι μασ, κατά πάςα πικανότθτα κα μασ απειλιςει με τθν 
αςτυνομία. ΟΜΩΣ για να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ αςτυνομίασ, κα πρζπει να καταγγείλει 
τουλάχιςτον υπόνοια τζλεςθσ ςυγκεκριμζνου ΡΟΛΝΛΚΟΥ αδικιματοσ, όπωσ είναι θ 
ρευματοκλοπι (αναλυτικότερα παρακάτω), ΑΛΛΛΩΣ Θ ΑΣΤΥΝΟΜΛΑ ΔΕΝ ΜΡΟΕΛ ΝΑ 
ΑΝΑΜΛΧΚΕΛ. Δεν αρκεί επομζνωσ θ δικαιολογία ότι ο τάδε ι ο δείνα δεν ζχουν πλθρϊςει τον 
λογαριαςμό του ρεφματοσ! 

Αν παρ’ όλα αυτά θ αςτυνομία ζρκει οφτωσ ι άλλωσ, κα πρζπει να χειριςτοφμε το ηιτθμα με 
προςοχι, διότι ακόμθ κι αν ζχουμε δίκιο νομικά, ςτθν Ελλάδα ιςχφει το γνωςτό “ελάτε να τα 
ποφμε ςτο Τμιμα” ι “ελάτε για μια εξακρίβωςθ ςτοιχείων”, κατά τθν οποία μπορεί να βρεκεί 
κανείσ κατθγοροφμενοσ επειδι ςτραβοκοίταξε το αςτυνομικό όργανο. ΖΧΕΛ ΛΟΛΡΟΝ ΛΔΛΑΛΤΕΘ 
ΣΘΜΑΣΛΑ ςε μια τζτοια πικανι αντιπαράκεςθ με τα αςτυνομικά όργανα να φροντίςουμε ΝΑ 
ΕΛΜΑΣΤΕ ΡΟΛΛΟΛ, ϊςτε να κάνουμε ςαφι τθ διάκεςι μασ να υπεραςπιςτοφμε ςτθν πράξθ τα 
δικαιϊματά μασ. Θ δθμοςιότθτα και οι διαςτάςεισ που ζχει πάρει το ηιτθμα τθσ ΔΕΘ ςτισ μζρεσ 
μασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εντεινόμενθ εξακλίωςθ όλο και μεγαλφτερου τμιματοσ του 
πλθκυςμοφ, μασ δίνουν το δικαίωμα να πιςτεφουμε ότι μια δθμόςια κατακραυγι τόςο του 
υπαλλιλου τθσ ΔΕΘ που επιμζνει να κόψει το ρεφμα όςο και των αςτυνομικϊν που τον 
ςυνοδεφουν, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι! 

3.3. Εύναι αλόθεια ότι όςο η οφειλό μου προσ τη ΔΕΗ εύναι κϊτω 
από 5.000 ευρώ, δεν ϋχω κύνδυνο ποινικόσ δύωξησ; 

Θ πλθροφορία αυτι κυκλοφόρθςε επίςθσ ςτο διαδίκτυο και προφανϊσ είναι προϊόν ςφγχυςθσ 
διαφορετικϊν μεταξφ τουσ ρυκμίςεων. Το όριο των 5.000 ευρϊ ΔΕΝ αφορά τθ ςχζςθ μασ με 
τθ ΔΕΘ, αλλά οφτε αφορά το χαράτςι και τα λοιπά τζλθ ςτο ςτάδιο που εξετάηουμε, όςο 
δθλαδι το κράτοσ προςπακεί να τα ειςπράξει μζςω τθσ ΔΕΘ. Τα 5.000 ευρϊ είναι το όριο για 
τθν ποινικοποίθςθ του ςυνόλου των οφειλϊν μασ προσ το Δθμόςιο και αφορά μόνο τισ 

                                                   
33 Θ πρόταςθ για ςυνεννόθςθ με τθν ΔΕΘ είναι μεταφορά από το «μικρό εγχειρίδιο  για τθ νομικι αντιμετϊπιςθ καςηών 

ενεπγειακών δεηεμάηων [έκδοζε 1.0.1 / 11 Νοεμβπίος 2011]» τθσ ιςτοςελίδασ http://mhxanh.org/ 

http://mhxanh.org/
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οφειλζσ που μποροφν να βεβαιωκοφν (επομζνωσ όχι τθν αξία του ρεφματοσ). Αυτι λοιπόν θ 
ποινικι διάταξθ ενεργοποιείται όταν τζτοιεσ οφειλζσ μασ ζχουν ιδθ βεβαιωκεί ςτθν αρμόδια 
Δ.Ο.Τ. και παραμζνουν απλιρωτεσ για περιςςότερο από 4 μινεσ. Άρα το χαράτςι και τα λοιπά 
τζλθ κα ςυνυπολογιςτοφν ςε αυτά τα 5.000 ευρϊ, ΜΟΝΟ όταν βεβαιωκοφν ςτθν εφορία μετά 
τθν άρνθςι μασ να τα πλθρϊςουμε μζςω τθσ ΔΕΘ *υπενκυμίηουμε ότι ειδικά το χαράτςι 
βεβαιϊνεται ςτον ιδιοκτιτθ και όχι ςτον ενοικιαςτι, οπότε κα ςυνυπολογιςτεί ςτισ οφειλζσ του 
ιδιοκτιτθ.  

4. Γελ πιεξψλσ ην Υαξάηζη ηεο ΓΔΖ (Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ.) 

4.1. 6 λόγοι για να μην πληρώςει κϊποιοσ το Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε. 

Οι λόγοι για να μθν πλθρϊςει κάποιοσ το ειδικό τζλοσ αλλά και όλα τα άλλα χαράτςια που 
κατά καιροφσ μασ βάηουνε είναι πολλοί. Παρακάτω ςασ παρακζτω 6 από αυτοφσ τουσ λόγουσ: 

1. Σο θλεκτρικό ρεφμα  ΕΛΝΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΑΓΑΚΟ και θ πρόςβαςι του ςε αυτό  ςε μεγάλο 
βακμό ορίηει το επίπεδο του πολιτιςμοφ. Και αυτό γιατί από αυτιν τθν πρόςβαςθ εξαρτάται 
θ κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων μζςα ςτο ςπίτι τουσ. Θ διατροφι, θ κζρμανςθ, θ 
κακαριότθτα, θ μελζτθ και θ επικοινωνία των μελϊν τθσ οικογζνειασ εξαρτάται ςε μεγάλο 
βακμό από αυτιν τθν πρόςβαςθ. Θ ςφνδεςθ τθσ πρόςβαςθσ αυτισ με τθν φορολογία 
ξαναγυρίηει το ρολόι τθσ ιςτορίασ ςτον μεςαίωνα. 

2. Ο νόμοσ 4021/3-10-11 είναι ςαφισ, ςτοχεφει άμεςα ςτθ ΛΘΣΤΛΚΘ ΕΡΛΔΟΜΘ, ςτισ 
απολαβζσ μασ, ςυνιςτά ευκεία επίκεςθ ςτθν ιδιοκτθςία, με ςτόχο ςτθ ςυνζχεια ΝΑ 
ΡΟΥΛΘΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΡΛΤΛΑ ΜΑΣ ΑΝΤΛ ΡΛΝΑΚΛΟΥ ΦΑΚΘΣ, και με μαυραγορίτικεσ διακζςεισ. 
Μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ των επίδοξων μελλοντικϊν ιδιοκτθτϊν των ςπιτιϊν μασ είναι θ 
μαηικι ςυγκζντρωςθ τουσ. Θ ςυνζχεια είναι λίγο πολφ γνωςτι ΚΑ ΡΛΘΩΝΟΥΜΕ ΕΝΟΛΚΛΟ 
ΣΤΟ ΛΔΛΟ ΜΑΣ ΤΟ ΣΡΛΤΛ. 

3. Θ κζλθςθ τθσ Κυβζρνθςθσ – ΕΕ - ΔΝΣ, είναι δεδομζνθ και ευκεία ΕΝΑΝΤΛΑ ΣΤΟ ΛΑΟ.  Είναι 
αποφαςιςμζνοι ΝΑ ΚΑΤΑΛΘΣΤΕΨΟΥΝ τισ αποδοχζσ μασ, τθν ιδιοκτθςία μασ,  να 
εκχωριςουν τθ χϊρα μασ, τθν εκνικι ανεξαρτθςία και κυριαρχία, και να μασ 
παραδϊςουν άνευ όρων χωρίσ κανζνα δικαίωμα βορά των αγορϊν, και εξακλιωμζνουσ. 

4. Γιατί παρόλο που ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΛΕΒΑΝΕ τόςα χρόνια χωρίσ να αποδοκεί ΟΥΤΕ ΜΛΑ ΕΥΚΥΝΘ 
ςε κανζνα τουσ, καλοφμαςτε να πλθρϊςουμε για «ελλείμματα» και «κακοδιαχείριςθ», για 
«τόκουσ» και τθ «ςωτθρία» τθσ χϊρασ μασ, ΡΑΛΛ ΕΜΕΛΣ! Αυτοί που πάντα πλθρϊνουν. Οι 
ΜΛΣΚΩΤΟΛ, οι ΣΥΝΤΑΞΛΟΥΧΟΛ κλπ Αυτοί που τόςα χρόνια ζφτιαχναν ΟΛΟΚΛΘΕΣ 
ΡΕΛΟΥΣΛΕΣ από τον ιδρϊτα μασ… ΜΟΝΛΜΩΣ ΑΡΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΛ ! 

5. ιμερα υπάρχουν ςυμπολίτεσ μασ που αντιμετωπίηουν ΣΟΒΑΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 
ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ. Αφριο αυτοί κα είναι περιςςότεροι. Στον επόμενο χρόνο ΚΑ ΘΜΑΣΤΕ 
ΟΛΟΛ. Όχι γιατί ιμαςταν τεμπζλθδεσ, όχι γιατί «μαηί τα φάγαμε» αλλά γιατί ΟΛ 
ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΛ κζλουν να τα πάρουν όλα από όλουσ. Σον επόμενθ χρονιά το 53% περίπου 
του προχπολογιςμοφ κα πθγαίνει ςε πλθρωμζσ τόκων. Εμείσ κα πρζπει να τουσ 
πλθρϊςουμε. Και εάν δεν μποροφμε κα μασ «κόβουν» το ρεφμα, κα μασ βάηουν φυλακι, 
κα μασ «κόβουν» ενδεχόμενα το νερό και κα ςυνεχίςουμε να χρωςτάμε.  
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6. ΓΛΑΤΛ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ! Μζςα ςε 2 χρόνια θ κυβζρνθςθ, οι βουλευτζσ που διαχειρίηονται τθν 
εξουςία, θ Σρόικα, το ΔΝΣ, οι τράπεηεσ κλπ κατάφεραν να μασ κάνουν να αιςκανκοφμε ςτο 
πετςί μασ τι ςθμαίνει ΑΡΑΛΣΛΟΔΟΞΛΑ, ΑΒΕΒΑΛΟΤΘΤΑ, ΑΝΑΣΦΑΛΕΛΑ, ΦΟΒΟΣ, ΑΝΕΓΛΑ, 
ΚΑΚΟΥΧΛΕΣ, ΡΕΛΝΑ. Κατάφεραν να μασ κάνουν να ςυνειδθτοποιιςουμε πόςο ΕΡΛΣΦΑΛΘΣ 
ΘΤΑΝ «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ», πόςο εφκολο είναι να χάςουμε όςα τόςα χρόνια ΑΓΩΝΛΣΤΘΚΑΜΕ 
να αποκτιςουμε εμείσ, οι γονείσ μασ, οι παπποφδεσ μασ. Κρατάμε, λοιπόν, τα χριματα μασ, 
και τα τοποκετοφμε ςτισ άμεςεσ ανάγκεσ μασ, που δεν είναι άλλεσ από τισ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΕΡΛΒΛΩΣΘΣ ΜΑΣ. Ρρζπει να επιβιϊςουμε, να μθν χάςουμε τθν αυτοεκτίμθςθ μασ, να μθν 
υποκφψουμε ςτο φόβο που μασ καλλιεργοφν, θ κυβζρνθςθ τα ΜΜΕ, με τα παπαγαλάκια 
τουσ. 

ΚΑΤΛ ΛΟΛΡΟΝ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.  

ΡΕΡΕΛ ΕΡΛΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΛΣ ΕΥΚΥΝΕΣ ΜΑΣ! 

Αυτό το ΟΦΕΛΛΟΥΜΕ ςτα ΡΑΛΔΛΑ ΜΑΣ, ςτουσ ΔΛΚΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΚΩΡΟΥΣ κυρίωσ όμωσ ςε 
ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΛΔΛΟΥΣ. Εάν δεν μασ πάρουν τθν αξιοπρζπεια και το μυαλό μασ ςτο τζλοσ δεν κα 
νικιςουν. Γιατί μπορεί να φαντάηουν δυνατοί όταν ζχουν να κάνουν με τον κακζνα μασ 
χωριςτά . Δεν μποροφν όμωσ να αντιμετωπίςουν τθν μαηικι ανυπακοι του πλθκυςμοφ. Εάν 
όλοι μαηί προςτατεφςουμε όλουσ μασ ΚΑ ΜΡΟΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΝΛΚΘΣΟΥΜΕ. Γινόμαςτε 
ΟΛΟΛ ΜΛΑ ΓΟΚΛΑ, θ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ και θ ΑΝΤΛΣΤΑΣΘ είναι τα ΟΡΛΑ ΜΑΣ34.   

4.2. Αν δεν πληρώςω το ειδικό τϋλοσ τι θα ςυμβεύ; 

 φμφωνα με το Ν.4021/2011 θ ΔΕΘ ι ο εναλλακτικόσ Προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοι να 
ηθτιςουν τθ ΔΛΑΚΟΡΘ ΤΟΥ ΕΥΜΑΤΟΣ. Θ προκεςμία από τθν 1θ Δεκεμβρίου 2011 είναι 80 
θμζρεσ αντί 40 θμζρεσ *που ίςχυε με τον Ν.4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/03.12.2011), από τθν 
ζκδοςθ του λογαριαςμοφ, περίπου δθλαδι 60 μζρεσ από τθ λιξθ του. ε περίπτωςθ μάλιςτα 
που δεν εκδοκεί εντολι διακοπισ, θ ΔΕΘ υποχρεοφται να καταβάλει αυτι το ποςό του ειδικοφ 
τζλουσ, προςαυξθμζνο κατά 25%. Θ ΔΛΑΚΟΡΘ ΤΟΥ ΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΝΑΛ ΣΛΓΟΥΘ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛ ΑΝ 
ΡΛΘΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΡΟΣΟ ΤΘΣ ΔΕΘ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΛ ΑΝ ΤΟΥΣ ΑΚΥΩΝΟΥΜΕ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ! 
ΥΡΟΣΤΘΛΗΟΝΤΑΣ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΑΛ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΘΝ ΕΡΛΤΕΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΥΝΕΓΛΑ ΝΑ 
ΚΟΒΟΥΝ ΤΟ ΕΥΜΑ. 

  

                                                   
34 Ιςτοςελίδα «Ακρίβεια – STOP!» 

http://www.akribeia-stop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=443:--------9122011&catid=31:2008-12-02-
19-11-39&Itemid=26 κακϊσ και τθν ιςτοςελίδα «Δεν Πλθρϊνω» 
http://denplirono.wordpress.com/2011/10/26/%CF%88%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/ 

http://www.akribeia-stop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=443:--------9122011&catid=31:2008-12-02-19-11-39&Itemid=26
http://www.akribeia-stop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=443:--------9122011&catid=31:2008-12-02-19-11-39&Itemid=26
http://denplirono.wordpress.com/2011/10/26/%CF%88%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/
http://denplirono.wordpress.com/2011/10/26/%CF%88%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/
http://denplirono.wordpress.com/2011/10/26/%CF%88%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/
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ΜΔ ΑΠΛΑ ΛΟΓΗΑ, ε ηξνπνινγία δίλεη ζηε ΓΔΖ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ην “κοινωνικό ηερ 

ππόζωπο” αθνχ ηελ εκθαλίδεη λα κελ επζχλεηαη ε ίδηα γηα ηα επεξρφκελα θνςίκαηα αιιά ν “θαθφο 

λφκνο” πνπ ηεο βάδεη ην καραίξη ζην ιαηκφ. Ζ αιήζεηα φκσο είλαη φηη ην θαηάπηπζην απηφ λνκνζέηεκα 

ηνπ Βεληδέινπ, πάεη αθφκε παξαπέξα, ΥΑΡΗΕΔΗ θπξίσο ζηε ΓΔΖ, αιιά θαη ζηνπο ελαιιαθηηθνύο 

πξνκεζεπηέο 13.000.000 (δεθαηξία εθαηνκκύξηα) €, σο επηβξάβεπζε ηεο άςνγεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπο
35

. 

ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΤΝ ΝΑ ΔΗΠΡΑΞΟΤΝ 2,600,000,000 (δύν θόκκα έμη ΓΗ) € θαη κε ην 0,25% 

ΥΑΡΗΕΟΤΝ ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΓΔΖ 6,500,000 (εμήκηζη εθαηνκκύξηα) € γηα ην 2011 ΚΑΗ ΑΛΛΑ 

ΣΟΑ γηα ην 2012. Γειαδή ΥΑΡΗΕΟΤΝ ΣΖ ΓΔΖ θαη ζηνπο  ΗΓΗΧΣΔ 13.000.000 (δεθαηξία 

εθαηνκκύξηα) €!
36

 

Μετά τθ διακοπι του ρεφματοσ και εφόςον δεν εξοφλθκεί το υπόψθ τζλοσ εντόσ 4 μθνϊν, τότε 
διαγράφεται θ απαίτθςθ από τθν ΔΕΘ και Θ ΟΦΕΛΛΘ ΜΕΤΑΦΕΕΤΑΛ ΣΤΟ Δθμόςιο Ταμείο.  

Θ επαναςφνδεςθ του ρεφματοσ μετά τθ διαγραφι τθσ απαίτθςθσ δεν μπορεί να γίνει εάν δεν 
προςκομιςκεί βεβαίωςθ εξόφλθςθσ του Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θ ίδια βεβαίωςθ 
απαιτείται και ςτθν περίπτωςθ αλλαγισ προμθκευτι. 

Επίςθσ, ςτισ 2 Δεκζμβρθ 2011 εκδικάςτθκε ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ (Σ.τ.Ε.) προςφυγι 
που κα κρίνει ςε μεγάλο βακμό τθν ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ του χαρατςιοφ. Οι εκτιμιςεισ για τθν 
απόφαςθ που κα πάρει το τΕ είναι ότι δφςκολα κα μποροφςαν να γίνουν αποδεκτζσ οι 
απόψεισ του Δθμοςίου, αν και υπάρχει πάντα ο φόβοσ να επιβλθκεί θ Κυβζρνθςθ ςτο 
αποτζλεςμα τθσ απόφαςθσ. Πάντωσ, οι δικαςτζσ και ιδιαίτερα ο Πρόεδροσ του τΕ κ. 
Παναγιϊτθσ Πικραμζνοσ, φάνθκε ιδιαίτερα κετικόσ και ότι ςυμμερίηονται τισ απόψεισ του 
κόςμου. Θ απόφαςθ αναμζνεται τον Φεβρουάριο, οπότε κα επανζλκουμε με νζεσ εκτιμιςεισ. 

Άλλωςτε, μετά τθν περίφθμθ απάντθςθ του Γερμανοφ Επιτρόπου κ. Oettinger, αρμόδιοσ για 
κζματα ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν οποία «Δεν ζχει δικαίωμα η ΔΕΗ να κόψει το ρεφμα ςε 
κανζναν πολίτη που δεν πληρϊνει το φόρο αλλά πληρϊνει το ηλεκτρικό ρεφμα» ζπειτα από 
επερϊτθςθ που ζκανε ο Ευρωβουλευτισ του ΤΡΙΗΑ Ν. Χουντι ςτισ 24.11.2011, με αφορμι τθν 
ζκδοςθ τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ 1244 (1/12/2011) του υπουργείου οικονομικϊν «για τθν εφαρμογι 
του άρκρου 53 του νόμου 4021/2011, περί ζκτακτου ειδικοφ τζλουσ θλεκτροδοτοφμενων 
δομθμζνων επιφανειϊν» ο  Ν. Χουντισ επανιρκε με νζα ερϊτθςι του προσ τθν Κομιςιόν, ςτισ 
7 του Δεκζμβρθ 2011, ηθτϊντασ τθν άμεςθ παραπομπι τθσ Ελλάδασ ςτο Ευρωπαϊκό 
Δικαςτιριο, για το χαράτςι μζςω  τθσ ΔΕΘ, αφοφ παραβιάηεται θ κοινοτικι νομοκεςία. (το 
τζλοσ, ςτο Παράρτθμα, ςασ παρακζτουμε 2 απόψεισ ανκρϊπων που παραβρζκθκαν ςτθν 
εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ του τΕ)  

Εν αναμονι λοιπόν τθσ απάντθςθσ τθσ Κομιςιόν και των περεταίρω εξελίξεων,  πρζπει να 
πείςουμε και τον τελευταίο ςυμπολίτθ μασ να ΜΘΝ κάνει καμία καταβολι. 

                                                   
35 Νόμοσ 4021/2011   (ΦΕΚ 4021/Α’/03.10.2011), άρκρο 53, παράγραφοσ 10. 

36 ιςτοςελίδα «Δεν Πλθρϊνω» 
http://denplirono.wordpress.com/2011/10/26/%CF%88%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/ 

http://denplirono.wordpress.com/2011/10/26/%CF%88%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/
http://denplirono.wordpress.com/2011/10/26/%CF%88%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/
http://denplirono.wordpress.com/2011/10/26/%CF%88%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/
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4.3.  ε ποιεσ περιπτώςεισ δεν θα κοπεύ το ρεύμα; 

Για να μθν κοπεί το ρεφμα κα πρζπει: 

 Να ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι υγείασ ςτο πρόςωπο του χριςτθ του ακινιτου (ιδιοκτιτθ ι 
ενοικιαςτι) ι ςτο πρόςωπο ατόμου που μζνει μαηί με τον χριςτθ και τον βαρφνει 
φορολογικά ΚΑΛ ΑΡΟΔΕΛΚΝΥΕΤΑΛ ότι θ διακοπι του ρεφματοσ κα κζςει ςε ΣΟΒΑΟ 
ΚΛΝΔΥΝΟ ΤΘΝ ΗΩΘ ι ΤΘΝ ΥΓΕΛΑ τουσ (πχ. Όταν ο χριςτθσ υποςτθρίηεται μθχανικά) 

 Ο κφριοσ του ακινιτου ο οποίοσ είναι και χριςτθσ του, διαβιεί  υπό μειονεκτικζσ κοινωνικά 
ςυνκικεσ όπωσ θ απουςία ειςοδιματοσ και περιουςιακϊν ςτοιχείων πλθν του ακινιτου για 
το οποίο ηθτείται θ εξαίρεςθ ΚΑΛ  ΚΛΝΕΤΑΛ ότι θ καταβολι του τζλουσ κα κζςει, ενόψει των 
ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ διαβιεί, ςε προφανι άμεςο κίνδυνο τθ ςτοιχειϊδθ διαβίωςθ του 
ίδιου ι των προςϊπων που ςυνοικοφν με αυτόν και τον βαρφνουν φορολογικά. 

Για να γίνει αναςτολι τθσ διακοπισ του ρεφματοσ ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ, κα πρζπει ο 
ενδιαφερόμενοσ να υποβάλει αίτθςθ ςυμπλθρϊνοντασ τθν παρακάτω φόρμα που βρίςκεται 
ςτον θλεκτρονικό ςφνδεςμο   https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/  (βλ. παρακάτω εικόνα) ι εάν 
κάποιοσ από τουσ πολίτεσ που ανικει ςτισ παραπάνω 2 κατθγορίεσ αδυνατεί να υποβάλει τθν 
αίτθςθ θλεκτρονικά, μπορεί να υποβάλει το αίτθμα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. μαηί με τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά, θ οποία ςτθν ςυνζχεια κα καταχωριςει τθν αίτθςθ ςτθν προαναφερόμενθ 
ιςτοςελίδα. 

 

https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/
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φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Π.Ν.Π.37 αποκλειςτικά αρμόδιοσ για να αποφαςίςει αν 
ςυντρζχουν οι παραπάνω προχποκζςεισ για να κοπεί το ρεφμα ι όχι, είναι ο Προϊςτάμενοσ τθσ 
Δ.Ο.Τ., ζπειτα από τθν αίτθςθ που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενοσ, όπωσ περιγράφεται 
παραπάνω. Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. αν διαπιςτϊςει ότι ςυντρζχουν οι παραπάνω 
προχποκζςεισ εκτόσ από τθν αναςτολι διακοπισ του ρεφματοσ μπορεί να αποφαςίςει: 

 Να κάνει το χαράτςι ςε περιςςότερεσ δόςεισ 

 Να μειϊςει το ποςό που πρζπει να πλθρϊςει για το χαράτςι, 

τόςο ϊςτε ο υπόχρεόσ να μπορεί να ανταποκρικεί ςτθν καταβολι του χαρατςιοφ χωρίσ να 
τίκεται ςε άμεςο κίνδυνο θ ηωι του! Και υπόψθ ο προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. μπορεί να 
επικαλεςτεί ΑΛΛΑΓΘ ΣΥΝΚΘΚΩΝ και να ανακαλζςει τθν απόφαςθ του! 

Μθν νομίηετε δθλαδι ότι εφόςον διατρζχει κίνδυνοσ για τθν υγεία ςασ ι εφόςον δεν ζχετε να 
φάτε, κα ςασ απαλλάξουν από το χαράτςι. Απλϊσ ΚΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΔΟΣΕΛΣ! Άντε το πολφ – 
πολφ να ςασ κάνουν περιςςότερεσ δόςεισ ι να ςασ μειϊςουν λίγο το χαράτςι. Και αυτό μόνο αν 
κλαφτείτε αρκετά και τουσ πείςετε ότι είναι κζμα ηωισ και κανάτου ι εάν ζχετε αρκετά 
μεγάλο βφςμα ςτον προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ.. 

Δδψ δελ κπνξψ λα κελ ζρνιηάζσ απηή ηελ «ΦΗΛΔΤΠΛΑΥΝΖ» παξαρψξεζε ηνπο.  Να 

ΠΑΡΑΥΧΡΖΟΤΝ ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ζε αλζξψπνπο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο λα κελ ηνπο 

θνπεί ην ξεχκα θαη επνκέλσο λα ηνπο επηηξέςνπλ ΝΑ ΕΖΟΤΝ. Με πνιιέο πξνυπνζέζεηο βέβαηα ! 

Γηαηί γηα λα κε ηνπο θφςνπλ ην ξεχκα ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΛΖΡΧΟΤΝ ΣΟ ΥΑΡΆΣΗ είηε ζε 

πεξηζζόηεξεο δόζεηο, είηε κε έθπησζε. Αιιά φπσο θαη λα έρεη, ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΛΖΡΧΟΤΝ 

ΥΑΡΑΣΗ. 

Δάλ, δε, νη άλζξσπνη απηνί πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ε δηαθνπή ηνπ 

ξεχκαηνο κπνξεί λα ηνπο ζηνηρίζεη ηε δσή, κέλνπλ ζην ζπίηη ηνπ παηδηνχ ηνπο, θάπνηνπ ζπγγελή ή απιά 

ζην ζπίηη ελφο θίινπ ψζηε λα ηνλ «έρνπλ απφ θνληά», ΓΗΑ ΝΑ ΜΖ ΚΟΠΔΗ ΣΟ ΡΔΤΜΑ θαη λα κε 

θηλδπλέςνπλ λα πεζάλνπλ, ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ λα βαξχλνπλ θνξνινγηθά ηα άηνκα απηά. Γειαδή λα 

δειώλνληαη ζηελ θνξνινγηθή ηνπο δήισζε σο πξνζηαηεπόκελα κέιε.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ δειαδή ην άηνκν πνπ πρ ππνζηεξίδεηαη κεραληθά έρεη κηα ΤΝΣΑΞΖ 

ΠΔΗΝΑ πνπ ηνπ δίλεη ην θξάηνο ηφηε ΓΔΝ ΘΔΧΡΔΗΣΑΗ φηη βαξχλεη θνξνινγηθά ηνλ γην, ηνλ 

ζπγγελή ή ηνλ θίιν (θαη αο κέλεη ζην ζπίηη ηνπ) θαη επνκέλσο ην ραξάηζη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

ΚΑΝΟΝΗΚΑ, αιιηψο ΣΟ ΡΔΤΜΑ ΘΑ ΚΟΠΔΗ ! ε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ ηίζεηαη ζέκα Α Ν  

Κ Η Ν Γ Τ Ν Δ Τ Δ Η   Ζ  Ε Χ Ζ  Δ Ν Ο   Α Ν Θ Ρ Χ Π Ο Τ !  

Δίλαη ηφζε δε ε «κεγάιε επαηζζεζία» ηνπο, πνπ ηελ ίδηα ζηηγκή ΔΞΑΗΡΟΤΝ ΠΡΟΚΛΖΣΗΚΑ φιν ην 

δεκφζην, φιε ηελ εθθιεζία, φια ηα εξγνζηάζηα, φρη κφλν ηα πξνμελεία θαη ηηο πξεζβείεο αιιά θαη ηηο 

νηθίεο απηψλ, θάλνπλ έθπησζε 35% ζηα μελνδνρεία αιιά θαη αθφκα πην πξνθιεηηθά ΚΑΝΟΤΝ 

ΔΚΠΣΧΖ 30% ζε αθίλεηα άλσ ησλ 1.000 ηκ θαη 60% ζε αθίλεηα άλσ ησλ 2.000 ηκ. Σελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ επηρείξεζαλ ζε κηα απφθαζε 220 ζειίδσλ ηνπ ππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο Γ. Κνπηξνπκάλε
38

, ζηα «ςηιά γξάκκαηα» θαη λα δψζνπλ ΔΠΗΓΟΜΑ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

ζηνπο ΠΑΗΓΔΡΑΣΔ, ζηνπο ΦΔΣΗΥΗΣΔ, ζηνπο ΑΓΗΣΔ, ζηνπο ΔΠΗΓΔΗΞΗΟΜΑΝΔΗ, 

ζηνπο «ΜΑΣΑΚΗΓΔ», ζηνπο  ΚΛΔΠΣΟΜΑΝΔΗ,  ζηνπο ΠΤΡΟΜΑΝΔΗ !!! (ζ.ζ. Αλαξσηηέκαη 

πφζνη απφ απηνχο αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη αηζζάλζεθαλ μαθληθά ηελ αλάγθε λα ηνπο 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηα επηδφκαηα αλαπεξίαο. Καη πάιη θάλαλε εμαηξέζεηο…!!! Γελ έβαιαλ κέζα ζηηο 

                                                   
37 Π.Ν.Π. άρκρο 2, παρ.7, περ. β (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011)  όπωσ αυτό προςτζκθκε ςτο τζλοσ τθσ παρ.2 του άρκρου 53 του  
Ν.4021/2011. 

38 Απόφαςθ Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Φ.11321/οικ.26012/1718, ςελ 38170 ΦΕΚ 2611/Β’/08.11.2011. 
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παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηνπο αλζξσπνθάγνπο θαη ηνπο θαηά ζπξξνή δνινθφλνπο! Καη απηνί ςπρηθά 

αζζελείο δελ είλαη;) 

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαινχληαη νη ζπλήζεηο θνξνινγνχκελνη λα πιεξψζνπλ ην ραξάηζη (αθφκα θαη αλ  

απηφ είλαη ιάζνο) εμαηξψληαο ή θάλνληαο έθπησζε, νπζηαζηηθά, ζε ειάρηζηνπο απφ ηηο ιεγφκελεο 

εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο αθφκα θαη εάλ ΑΝΑΓΚΑΕΟΝΣΑ ηνπο λα πιεξψζνπλ ηίζεηαη ζε 

θίλδπλν Ζ ΗΓΗΑ ΣΟΤ Ζ ΕΧΖ ΚΑΗ Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ. 

4.4. Πώσ αντιςτεκόμαςτε; 

4.4.1. Δεκηνπξγία Επηηξνπώλ Αγώλα παληνύ 

τθν πολυκατοικία μασ, ςτο δρόμο μασ, ςτο οικοδομικό τετράγωνο που μζνουμε, ςτθ ςυνοικία 
μασ. Γνωρίηουμε τον γείτονα μασ, Μιλάμε μαηί του. υνεννοοφμαςτε. Ο ζνασ ςτθρίηει τον 
άλλον. Θ ατομικι αντίςταςθ γίνεται ςυλλογικι. Όλοι μαηί ενωμζνοι μποροφμε να τα 
καταφζρουμε! Να μθν φοβθκοφμε και να μθ μείνουμε μόνοι μασ. Γνωριηόμαςτε, ςυηθτάμε, 
ςυντονιηόμαςτε με το γείτονα μασ και το διπλανό μασ. Δθμιουργοφμε κλίμα αλλθλεγγφθσ και 
αλλθλοβοικειασ. Με ςυνελεφςεισ ςε πολυκατοικίεσ και γειτονιζσ να οργανϊςουμε τθν άμυνα 
μασ απζναντι ςτθν λθςτεία τουσ, να μθν αφιςουμε κανζνα ςυνεργείο να κόψει το ρεφμα ςε 
κάποιον που δεν ζχει ι 0 κζλει να πλθρϊςει, να ςθκϊςουμε τον διακόπτθ. Κανζνασ να μθν 
μείνει μόνοσ του ςε αυτι τθ μάχθ! Με ςτοιχεία που ζβγαλε η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ςτην δημοςιότητα 
από τα 9.500.000 λογαριαςμοφσ που ζχουν εκδοθεί ζωσ ςήμερα, ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ 

4.000.000 λογαριαςμοί! ΣΕΕΡΑ ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ! Από αυτοφσ το 1.500.000 ζχουν 

λήξει και από το 1.500.000 που ζχει λήξει, ζχει περάςει η προθεςμία των 80 ημερϊν ςε 
250.000 λογαριαςμοφσ.  

 Αν 4.000.000 λογαριαςμοφ είναι απλήρωτοι, τότε αλικεια πιςτεφει κανείσ ότι κα μασ 
βυκίςουν όλουσ ςτο ςκοτάδι; Γνωρίηουν πολφ καλά πωσ αν το επιχειριςουν κα βυκιςτοφν 
αυτοί και όχι εμείσ. Θα προςπακιςουν να εκφοβίςουν. Θα προςπακιςουν να κόψουν το 
ρεφμα ςε κάποιουσ από εμάσ για να φοβθκοφμε και να πάμε να πλθρϊςουμε. ΑΝΤΛΣΤΑΚΕΛΤΕ. 
ΔΕΝ ΕΡΛΤΕΡΟΥΜΕ ςε κανζνα υπάλλθλο τθσ ΔΕΘ ι εργολάβο να κόψει το ρεφμα. ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ 
ΣΡΛΤΛ.  

4.4.2. Εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηζσξίνπ πνπ έρνπκε γηα λα πιεξώζνπκε ην 

ινγαξηαζκό κε ην ραξάηζη. 

ε περίπτωςθ που κάποιοσ κρίνει ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά από το να πλθρϊςει τον 
λογαριαςμό τθσ ΔΕΘ (λόγω καταςτιματοσ, ενοικιαςτι, υγείασ κλπ), μπορεί τουλάχιςτον να 
εξαντλιςει το χρονικό περικϊριο που ζχει για να πλθρϊςει το λογαριαςμό με το χαράτςι, 
ϊςτε και να οργανϊςουμε καλφτερα τισ κινιςεισ μασ, αλλά και να μθν «εξυπθρετιςουμε» τθ 
κυβζρνθςθ που προςδοκά υψθλζσ και άμεςεσ ειςπράξεισ από αυτό το μζτρο. Επίςθσ  
αναμζνουμε τισ εξελίξεισ με τθν απόφαςθ του τΕ για τθν αντιςυνταγματικότθτα του μζτρου 
κακϊσ και τισ εξελίξεισ για τθν Παραπομπι τθσ Ελλάδασ ςτο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο που ηιτθςε 
ο ευρωβουλευτισ Ν.Χοφντισ. Μζχρι να πλθρϊςουμε τον λογαριαςμό ζχουμε περικϊριο 80 
θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του. 
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4.4.3. Καλέλα ζπλεξγείν δελ κπαίλεη ζε ηδησηηθό ρώξν, γηα λα θόςεη ην ξεύκα, παξά 

κόλν παξνπζία εηζαγγειέα 

Δεν αφινουμε κανζνα ςυνεργείο να μπει ςε ιδιωτικό χϊρο, για να κόψει το ρεφμα, παρά μόνο  
παρουςία ειςαγγελζα: 

1. Αν ο μετρθτισ ρεφματοσ βρίςκεται ςε προαφλιο χϊρο κλειδϊνουμε τθν εξϊπορτα ϊςτε θ 

πρόςβαςθ ςε αυτό να είναι δυνατι μόνο με τθ ςυναίνεςθ του ιδιοκτιτθ 

2. ε μονοκατοικίεσ όπου ο μετρθτισ βρίςκεται ςτο πεηοδρόμιο φροντίηουμε να τον 

κλείςουμε με ζνα ξφλινο ι μεταλλικό ερμάριο (κουτί-ντουλάπι) ι αν υπάρχει ιδθ αυτό, 

φροντίηουμε να βάλουμε ζνα γερό λουκζτο 

3. τισ πολυκατοικίεσ-διαμερίςματα όπου όλοι μετρθτζσ είναι ςε ζνα κοινό ντουλάπι βάηουμε 

ζνα γερό λουκζτο και το κλειδί το κρατάει π.χ. ο διαχειριςτισ ι αντικαταςτάτθσ του.     

4. ε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ φροντίηουμε ϊςτε το ρολόι να είναι προςβάςιμο μόνο  

τθν προβλεπόμενθ θμερομθνία καταγραφισ τθσ ζνδειξθσ του μετρθτι (αναγράφεται ςτον 

λογαριαςμό) ι διαβάηουμε μόνοι μασ τθν ζνδειξθ και τθλεφωνοφμε ςτο 10500 τθσ ΔΕΘ. 

Κάνοντασ τα παραπάνω απλά πράγματα, εμποδίηουμε τθν διακοπι του ρεφματοσ από τον 

μετρθτι, οπότε θ μόνθ επιλογι που απομζνει ςτθν ΔΕΘ και τουσ εργολάβουσ τθσ είναι να 

κινθτοποιιςουν ςυνεργείο με καλακοφόρο όχθμα προκειμζνου να κόψουν τθν παροχι 

ρεφματοσ από τθν κολϊνα (κάτι που μπορεί να γίνει μόνο για τισ μονοκατοικίεσ και όχι για τισ 

πολυκατοικίεσ). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, και αφοφ ζχουμε ςυνεννοθκεί με τουσ γείτονεσ μασ, 

είμαςτε εκεί για να τουσ εμποδίςουμε και να βοθκιςουμε ζμπρακτα τον διπλανό μασ.  

4.4.4. Δηόξζσζε ηπρόλ ιαζώλ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα, ζπληειεζηή παιαηόηεηαο θαη 

ηηκή δώλεο 

Όςοι ζχουν εντοπίςει λάκθ ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ ΔΕΘ ςε τετραγωνικά, τιμι ηϊνθσ ι 
ςυντελεςτι παλαιότθτασ κα πρζπει να πάνε ςτον οικείο Διμο να κάνουν τισ απαραίτθτεσ 
διορκϊςεισ, το αργότερο μζχρι τισ 20 Λανουαρίου 2012. 

Και αυτό όχι για κανζνα άλλο λόγο, αλλά ειδικά για λάκθ ςε τετραγωνικά, τιμι ηϊνθσ και ςε 
ςυντελεςτι παλαιότθτασ, πλθρϊνουμε παραπάνω ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΤΕΛΘ. Ε, όχι και να τουσ τα 
χαρίηουμε! 

4.4.5. Θζρύεη όηη αλ πιεξώζσ ην ινγαξηαζκό κέζσ ηξαπεδηθνύ ΑΤΜ, κπνξώ λα κελ 

θαηαβάισ ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην ραξάηζη θαη ζηα ππόινηπα ηέιε; 

Θ πρακτικι αυτι ακοφςτθκε πολφ μζςω του διαδικτφου και τελευταία είναι θ επικρατζςτερθ. 
Ζτςι  προτρζπονται οι πολίτεσ να καταβάλουν μζςω ΑΣΜ μόνο τθν αξία του ρεφματοσ και ςτθ 
ςυνζχεια να ςτείλουν ομαδικά ςτθ ΔΕΘ τθν απόδειξθ του ΑΣΜ. Από νομικισ απόψεωσ θ 
καταβολι αυτι ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ τθ διαδικαςία ζκδοςθσ εντολισ διακοπισ, ςίγουρα όμωσ κα 
προκαλζςει πονοκζφαλο ςτθ διοίκθςθ τθσ ΔΕΘ, ειδικά αν τθρθκεί θ δζςμευςθ αυτϊν των 
δθμάρχων να “υπεραςπιςτοφν” τουσ πολίτεσ τουσ. Διατθροφμε βζβαια επιφυλάξεισ για το 
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“πϊσ” και το “αν” κα λάβει χϊρα μια τζτοια υπεράςπιςθ, ιδιαίτερα μόλισ το κράτοσ κζςει 
ξεκάκαρα και εκβιαςτικά το δίλθμμα “νομιμότθτα ι χάοσ”. Όπωσ και για το αν αυτζσ οι 
κινιςεισ αποτελοφν απλά καιροςκοπικζσ - ψθφοκθρικζσ ενζργειεσ ι κεςμικζσ εκφράςεισ τθσ 
ςυλλογικισ αντίςταςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ςυνεχίηουμε να πιςτεφουμε πωσ ο πλζον 
ενδεδειγμζνοσ δρόμοσ είναι αυτόσ τθσ ενεργοποίθςισ μασ και τθσ οργάνωςθσ ςε επίπεδο 
γειτονιάσ. 

Πάντωσ θ απόδειξθ του ΑΣΜ μπορεί να ζχει μία πρακτικι νομικι χρθςιμότθτα εάν κάποια 
ςτιγμι μετά από επανειλθμμζνεσ επαναςυνδζςεισ του ρεφματοσ κατθγορθκοφμε για 
ρευματοκλοπι (βλζπε παρακάτω 3.β και 3.γ). ε αυτι τθν περίπτωςθ, θ απόδειξθ καταβολι τθσ 
αξίασ του ρεφματοσ ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία ςτο παρελκόν, κα ζκανε εντελϊσ ξεκάκαρθ 
ςτο δικαςτιριο τθν πρόκεςι μασ να μθν “κλζψουμε” ρεφμα αλλά να διαμαρτυρθκοφμε για 
τθν επιβολι των τελϊν. 

ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑ:  

Βήκα πξώην : ΓΔΝ ΠΛΖΡΧΝΟΤΜΔ. 

Βήκα δεύηεξν : Αληηζηεθφκαζηε ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΑ ζηηο γεηηνληέο απνηξέπνληαο 

ηνπο εξγνιάβνπο απφ ην λα θφςνπλ ην ξεχκα. 

Βήκα ηξίην : Αλ παξφια απηά θαηαθέξνπλ θαη καο θφςνπλ ην ξεχκα (πρ αλ ιείπνπκε ή κέζα ζηε 

λχρηα) επηθνηλσλνχκε κε ηηο επηηξνπέο αγψλα θαη γεληθφηεξα ζπιινγηθφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη 

θαζεκεξηλά ΚΑΗ ΣΟ ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΟΤΝ. Ο ηδηνθηήηεο δελ δεηά απφ ηε ΓΔΖ επαλαζχλδεζε 

(παξάιεηςε απηνχ ηνπ βήκαηνο ζε πεξίπησζε κε δηαθνπήο) 

Βήκα Σέηαξην : Αλ δελ πιεξψζνπκε, κεηά απφ 4 κήλεο απφ ηελ ιήμε ηνπ ινγαξηαζκνχ, ε ΓΔΖ 

δηαγξάθεη ηελ νθεηιή ηνπ ηέινπο θαη ην ζηέιλεη ζηελ εθνξία γηα βεβαίσζε. Πξφζηηκν 1% γηα θάζε 

κήλα θαζπζηέξεζεο. Παξ φια απηά ε ΓΔΖ δελ επαλαζπλδέεη ην ξεχκα αλ δελ πξνζθνκίζνπκε 

βεβαίσζε απφ ηελ Γ.Ο.Τ. φηη ην ραξάηζη πιεξψζεθε. 

Βήκα πέκπην : ΔΜΔΗ ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΝΑ ΔΥΟΤΜΔ ΡΔΤΜΑ ΑΦΟΤ ΔΥΔΗ 

ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΘΔΗ. ΚΡΑΣΑΜΔ ΣΑ ΥΡΖΜΑΣΑ ΜΑ γηα ηηο αλάγθεο καο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνγέλεηαο καο θαη αξλνχκαζηε λα κεγαιψζνπκε θη άιιν ηηο θαηαζέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

παξαηξεράκελσλ ηνπο. Κπξίσο φκσο, ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΚΛΟΠΖ, αθνχ ν κεηξεηήο θαηαγξάθεη ηελ 

θαηαλάισζε. 

Βήκα έθην : ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ κέρξη λα ηνπο ξίμνπκε θαη λα ηνπο πνδνπαηήζνπκε! 

4.4.6. Πιεξσκή ΜΟΝΟ ηεο ΔΕΗ ρσξίο ην Χαξάηζη 

Από το ςφνολο του λογαριαςμοφ αφαιροφμε το ποςό που αφορά το χαράτςι και πλθρϊνουμε 
το υπόλοιπο. Ζτςι ζχουμε πλθρϊςει το λογαριαςμό του ρεφματοσ. Δεν πλθρϊνουμε 
παράνομουσ φόρουσ που πθγαίνουν ςτουσ τοκογλφφουσ και που δεν πιάνουν κανζνα τόπο. 
Δεν δεχόμαςτε τον εκβιαςμό ότι κα μασ κόψουν το ρεφμα ενϊ το ζχουμε πλθρϊςει!! 

4.4.7. Πσο ππνινγίδνπκε ην πνζό ηεο ΔΕΗ πνπ πξέπεη λα πιεξώζνπκε ρσξίο ην 

εηδηθό ηέινο 

1. Πάμε ςτθ 2θ ςελίδα του λογαριαςμοφ τθσ ΔΕΘ. 
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2. Σε περίπτωςθ που δεν πλθρϊνεται τθν 1θ δόςθ από το χαράτςι. Από το ποςό με τθν 
ζνδειξθ «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΛΘΩΜΘΣ Α+Β+Γ» αφαιροφμε το ποςό με τθν ζνδειξθ «ΔΟΣΘ 1 
ΑΡΟ 2». 

 

Για παράδειγμα ςτον παραπάνω λογαριαςμό το ποςό που πλθρϊνει χωρίσ το χαράτςι είναι 
603,00€ - 516,00€ = 87,00€. 

3. Σε περίπτωςθ που ΕΧΕΛ πλθρωκεί θ 1θ δόςθ και δεν πλθρϊνεται τθν 2θ δόςθ από το 
χαράτςι. Ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία με το παραπάνω. Απλϊσ θ αντίςτοιχθ ζνδειξθ κα 
είναι «ΔΟΣΘ 2 ΑΡΟ 2» το οποίο βρίςκεται ςτο ίδιο ςθμείο είτε αν πρόκειται για τθν 1θ     
δόςθ, είτε αν πρόκειται για τθν 2θ. 

4. Σε περίπτωςθ που ΔΕΝ ΕΧΕΛ πλθρωκεί θ 1θ δόςθ και δεν πλθρϊνετε οφτε τθν 2θ δόςθ από 
το χαράτςι. Από το ποςό με τθν ζνδειξθ «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΛΘΩΜΘΣ Α+Β+Γ» αφαιροφμε 
το ποςό με τθν ζνδειξθ «Ε.Ε.Τ.Θ.Δ.Ε. 2011». Δθλαδι το ςυνολικό ποςό του χαρατςιοφ. 
Ρροςζξτε ότι ςε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει να αναγράφεται ςτθν ζνδειξθ 
«ΑΝΕΞΟΦΛΘΤΟ ΡΟΣΟ» το ποςό του Ε.Ε.Σ.Θ.Δ.Ε. τθσ πρϊτθ δόςθσ, όπωσ ςτο παράδειγμα 
(εκεί που δείχνει το βζλοσ). 

 



 

36 

 

Για παράδειγμα ςτον παραπάνω λογαριαςμό το ποςό που πλθρϊνει χωρίσ το χαράτςι είναι 
658,00€ - 623,70€ = 34,30€. 

4.4.8. Οδεγίεο γηα  ηελ πιεξσκή ηεο ΔΕΗ ρσξίο ην Εηδηθό Τέινο 

Αν ο λογαριαςμόσ τθσ ΔΕΘ, ΔΕΝ ΕΧΕΛ ΛΘΞΕΛ 
Πλθρϊνουμε το ποςό τθσ ΔΕΘ αφοφ αφαιρεκεί το ΕΕΣΘΔΕ (βλ. Ενότθτα 4.4.6) ςτο ταμείο των 
τραπεηϊν: 

 ProBank (θ ςυγκεκριμζνθ τράπεηα δζχεται ακόμα και αν ζχει λιξει ο λογαριαςμόσ τθσ 
ΔΕΘ μζχρι και ενάμιςθ μινα από τθν λιξθ του)  

 Παγκριτια  

 Marfin 

ΤΠΟΖΜΔΗΧΖ: Ζ πιεξσκή απ’ επζείαο ζην ηακείν ησλ παξαπάλσ ηξαπεδψλ ηζρχεη κφλν γηα 

ην Ρέζπκλν. ηηο άιιεο πφιεηο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ.  

 
Ανεξαρτιτου αν ζχει λιξει ι όχι ο λογαριαςμόσ τθσ ΔΕΘ 

1. Εφόςον είναι ςυνδεδεμζνοσ ο κατακετικόσ λογαριαςμόσ μασ με κάρτα αναλιψεων, πλθρϊνουμε 
μζςω ΑΤΜ: 

i. Πάμε ςτο ΑΣΜ με το λογαριαςμό ι με τον 12ψιφιο κωδικό θλεκτρονικισ πλθρωμισ. 
ii. Βάηουμε τθν κάρτα. Επιλζγουμε: 

 Άλλεσ ςυναλλαγζσ 

 Πλθρωμζσ ΔΕΚΟ 

 ΔΕΘ 
iii. Πλθκτρολογοφμε τον 12ψιφιο κωδικό "θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ" και κα μασ ηθτθκεί να 

ορίςουμε ποςό πλθρωμισ. 
iv. Αφαιροφμε από το ςυνολικό ποςό (Ζνδειξθ Α+Β+Γ) αυτό που αντιςτοιχεί ςτο χαράτςι (πάνω 

δεξιά ΕΕΣΘΔΕ δόςθ 1 από 2) 
v. Πλθκτρολογοφμε το ποςό που απομζνει ςτο μθχάνθμα. 

2. Πλθρϊνουμε το ποςό τθσ ΔΕΘ αφοφ αφαιρεκεί το ΕΕΣΘΔΕ μζςω e-banking 

3. Πλθρϊνουμε το ποςό τθσ ΔΕΘ αφοφ αφαιρεκεί το ΕΕΣΘΔΕ μζςω easy pay τθσ τράπεηασ Πειραιϊσ. 

4.5. Μπορώ να πϊω ςτη ΔΕΗ και να ζητόςω να πληρώςω μόνο την 
αξύα του ρεύματοσ ό να καταβϊλω το ποςό με επιφύλαξη; 

Αν τϊρα πάτε με το λογαριαςμό ςασ ςτα ταμεία τθσ ΔΕΘ και ηθτιςετε να πλθρϊςετε μόνο τθν 
αξία του ρεφματοσ, κα ςασ πουν ότι δεν μποροφν να δϊςουν απόδειξθ μερικισ εξόφλθςθσ 
διότι κάτι τζτοιο δεν προβλζπεται. Αυτό ίςχυε οφτωσ ι άλλωσ και πριν το χαράτςι. Και επειδι θ 
ΔΕΘ δεν είναι δθμόςια υπθρεςία όπωσ προείπαμε, δεν είναι υποχρεωμζνθ να παραλαμβάνει 
αιτιςεισ και υπομνιματα των πολιτϊν, οφτε βζβαια να δίνει αρικμοφσ πρωτοκόλλου από τουσ 
οποίουσ κα μποροφςε να προκφψει ότι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία δθλϊςατε τθν πρόκεςι 
ςασ να πλθρϊςετε τθν αξία του ρεφματοσ αλλά θ ΔΕΘ αρνικθκε. 

Επίςθσ, το να πλθρϊςετε όλο το λογαριαςμό (δθλαδι μαηί με όλα τα τζλθ) και ταυτόχρονα να 
“επιφυλαχκείτε” με εξϊδικο, δεν ζχει κάποια πρακτικι αξία, κακϊσ δεν διαςφαλίηει κάποιο 
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επιπλζον δικαίωμα (ςυν του ότι πρζπει να επιδοκεί με δικαςτικό επιμελθτι, επομζνωσ είναι 
ζνα ζξτρα  ζξοδο). 

Επίςθσ θ πρακτικι τθσ καταβολισ τθσ αξίασ του ρεφματοσ ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και 
Δανείων ζχει πλζον μπλοκαριςτεί με μια γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ 
με τθν οποία το υμβοφλιο αποφάνκθκε (ξεδιπλϊνοντασ ζναν απαράδεκτο νομικό ςυλλογιςμό 
που δεν είναι του παρόντοσ να εξετάςουμε) ότι το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων δεν 
μπορεί να ειςπράττει οφειλζσ προσ τθ ΔΕΘ. 

5. Αλαδεηψληαο ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην ξεχκα
39

 

5.1. Μπαλαντϋζα: Η πρώτη κύνηςη αλληλεγγύησ 

Μια πολφ ςυνθκιςμζνθ απάντθςθ ςτο κομμζνο ρεφμα, είναι θ ςφνδεςθ με μπαλαντζηα από 
γειτονικό ςπίτι. Σο να δίνει δθλαδι κάποιοσ ρεφμα από δικιά του πρίηα, κατά προτίμθςθ αυτι 
του πλυντθρίου, που ςθκϊνει μεγαλφτερα φορτία. Πρόκειται βεβαίωσ για μια απολφτωσ 
προςωρινι λφςθ, μζχρι να περάςουμε ςε κάτι δραςτικότερο, ακόμθ και για πρακτικοφσ λόγουσ: 
Μια μπαλαντζηα μπορεί να αντζξει κάποια φωτιςτικά ι ζνα ψυγείο, όχι όμωσ τα κερμαντικά 
ςϊματα ι τθν θλεκτρικι κουηίνα. 

Θ ΔΕΘ ζχει με κάποιον ανεξιχνίαςτο τρόπο περάςει ςτον κόςμο τθν πεποίκθςθ ότι και αυτι θ 
τόςο ςτοιχειϊδθσ κίνθςθ αποτελεί ποινικό αδίκθμα. Αυτό όμωσ δεν αλθκεφει. Εφόςον το 
ρεφμα που καταναλϊνεται ςυνεχίηει να καταγράφεται ςε κάποιον μετρθτι, το μόνο που κα 
μποροφςε κάποιοσ κεωρθτικά να καταλογίςει ςε αυτι τθν πρακτικι είναι θ παραβίαςθ των 
(ιδιωτικισ φφςεωσ) όρων του ςυμβολαίου που ζχουμε υπογράψει κακϊσ και θ μθ πλθρωμι 
των παγίων τελϊν, κάτι που όμωσ δεν αποτελεί ςτα ςίγουρα ποινικό αδίκθμα αλλά απλι 
φορολογικι παράβαςθ (πιο αναλυτικά αμζςωσ παρακάτω). 

5.2. Η επαναςύνδεςη του μετρητό 

Θ επαναςφνδεςθ του μετρθτι είναι θ πλζον εφκολθ, απλι και αποτελεςματικι μζκοδοσ 
αντιμετϊπιςθσ του κοψίματοσ του ρεφματοσ, κακϊσ ςυγκεντρϊνει τα εντελϊσ ςτοιχειϊδθ 
χαρακτθριςτικά μιασ κίνθςθσ ανυπακοισ και απαιτεί ελάχιςτεσ ζωσ κακόλου τεχνικζσ γνϊςεισ. 

Ουςιαςτικά μιλάμε για το άνοιγμα τθσ “χελϊνασ” και το ανζβαςμα τθσ αςφάλειασ του μετρθτι 
ι -ςτθν ελαφρϊσ δυςκολότερθ περίπτωςθ- τθ ςφνδεςθ κάποιων καλωδίων που καταλιγουν 
ςτο μετρθτι (αυτι κζλει λίγθ προςοχι και μπορεί να χρειάηεται θ βοικεια θλεκτρολόγου). τθν 
περίπτωςθ λοιπόν τθσ επαναςφνδεςθσ, ο μετρθτισ ςυνεχίηει να λειτουργεί κανονικά, 
καταγράφοντασ όλο το ρεφμα που καταναλϊνεται. Θ αλικεια είναι ότι δρϊντασ με αυτόν τον 
τρόπο δεν τελείται καμία αξιόποινθ πράξθ διότι θ ΔΕΘ δεν “χάνει” ρεφμα (όπωσ και ςτθν 

                                                   
39 Ολόκλθρθ θ ενότθτα 5 είναι μεταφορά από το «μικρό εγχειρίδιο  για τθ νομικι αντιμετϊπιςθ καςηών ενεπγειακών 

δεηεμάηων [έκδοζε 1.0.1 / 11 Νοεμβπίος 2011]» τθσ ιςτοςελίδασ http://mhxanh.org/. 

http://mhxanh.org/
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περίπτωςθ τθσ μπαλαντζηασ), παρά μόνο τα χριματα από τα πάγια τζλθ. Ζτςι, το μόνο που 
μπορεί να κάνει για το απλιρωτο ρεφμα είναι να κινθκεί εναντίον των καταναλωτϊν του 
ρεφματοσ μζςω των αςτικϊν δικαςτθρίων (όπωσ ζκανε για τα 85 εκατομμφρια ευρϊ που τθσ 
χρωςτάνε θ “ΛΑΡΚΟ” και θ “Αλουμίνιον”...) όπωσ δθλαδι κα ζκανε και ζνα πολυκατάςτθμα για 
τισ κακυςτερθμζνεσ δόςεισ ενόσ πλυντθρίου. Πςο για τα απλιρωτα τζλθ, κακϊσ όπωσ 
προείπαμε δεν είναι θ ίδια δικαιοφχοσ αλλά μόνο εξουςιοδοτθμζνθ να τα ειςπράττει για 
λογαριαςμό των δικαιοφχων (π.χ. για τουσ Διμουσ) δεν μπορεί παρά να αποςτείλει ζγγραφο 
ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. ϊςτε να βεβαιωκεί θ ςχετικι φορολογικι παράβαςθ. 

ΩΣΤΟΣΟ αν κάποιοσ διαβάςει το πράςινο αυτοκόλλθτο που θ ΔΕΘ κολλάει ςτουσ μετρθτζσ όταν 
κόβει το ρεφμα, κα διαπιςτϊςει ότι γίνεται αναφορά ςτο άρκρο 372 του Ποινικοφ Κϊδικα, 
δθλαδι ςτο αδίκθμα τθσ κλοπισ (περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τθ ρευματοκλοπι, αμζςωσ 
παρακάτω). Αυτό είναι μία γενικι απειλι που διατυπϊνεται ζτςι αφθρθμζνα, ακριβϊσ για να 
αποτρζψει τον κόςμο από το άνοιγμα τθσ “χελϊνασ”. Θ πραγματικότθτα είναι ότι ςε αυτό το 
πρϊτο ςτάδιο θ ΔΕΘ τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν κάνει μινυςθ (πρακτικι που ενδεχομζνωσ 
ςφντομα να αλλάξει) αλλά θ απειλι τθσ μινυςθσ χρθςιμοποιείται εκβιαςτικά για να πασ να 
πλθρϊςεισ. Θ μινυςθ γίνεται τελικϊσ ςτθ ςυνζχεια, αν δεν ςυμμορφωκείσ και ςυνεχίηεισ να 
μζνεισ επαναςυνδεδεμζνοσ, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι ζρχεται ςυνεργείο για να ςου 
αφαιρζςει εντελϊσ τον μετρθτι. 

Πάντωσ και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ που γίνεται μινυςθ από το πρϊτο ςτάδιο τθσ 
επαναςφνδεςθσ, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια μινυςθ που κφριο ςκοπό ζχει να 
ςε πιζςει να προβείσ ςτθν καταβολι των οφειλομζνων (ςυν ενόσ προςτίμου που επιβάλει 
αυκαίρετα θ ΔΕΘ), κακϊσ αυτι θ καταβολι ανοίγει τθν πόρτα για απαλλαγι ςε μελλοντικό 
δικαςτιριο. 

5.3.  Η απευθεύασ ςύνδεςη ςτο δύκτυο 

Θ παράκαμψθ του μετρθτι και θ κατευκείαν ςφνδεςθ με το δίκτυο είναι προφανϊσ παράνομθ 
αλλά ενδεχομζνωσ να είναι θ ΜΟΝΘ λφςθ, όταν θ ΔΕΘ ζχει αφαιρζςει το μετρθτι και ο 
πολίτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει κάτι για να μθν πεκάνει (εάν π.χ. είναι υπεριλικοσ 
αςκενισ και τα φάρμακά του πρζπει να διατθροφνται ςτο ψυγείο). Θ πράξθ λοιπόν αυτι 
διϊκεται ωσ κλοπι ςφμφωνα με το άρκρο 372 του Ποινικοφ Κϊδικα και είναι πλθμμζλθμα 
που τιμωρείται με φυλάκιςθ από 3 μινεσ ζωσ 5 χρόνια. Αν θ αξία του ρεφματοσ κρικεί 
ιδιαίτερα μεγάλθ (αυτό αφινεται κάπωσ αυκαίρετα ςτθ δικαςτικι κρίςθ αλλά ςίγουρα κα 
πρζπει να μιλάμε για 2-3.000 ευρϊ) τότε θ κλοπι διϊκεται με τθν επιβαρυντικι τθσ μορφι, θ 
οποία είναι και πάλι πλθμμζλθμα αλλά τιμωρείται με αυςτθρότερθ ποινι, δθλαδι με 
φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο χρόνων και ανϊτατο όριο πάλι τα πζντε. Για να πάρει 
κακουργθματικι μορφι, κα πρζπει να κρικεί ότι τελείται κατ’ επάγγελμα ι κατά ςυνικεια ι το 
ρεφμα να ξεπερνά ςε αξία τισ 73.000 ευρϊ... 

Εφλογο ερϊτθμα που κα μποροφςε να διατυπωκεί εδϊ, είναι το εξισ: “Μα εάν ζχει 
αφαιρεκεί/παρακαμφκεί ο μετρθτισ, τότε ΡΩΣ υπολογίηεται το ρεφμα που ζχει κλαπεί;”. Αυτόσ 
δυςτυχϊσ ο υπολογιςμόσ γίνεται από τθν ίδια τθ ΔΕΘ με ζναν αυκαίρετο αλγόρικμο βάςει των 
τετραγωνικϊν μζτρων και τθσ “μζςθσ κατανάλωςθσ” που κα ζκανε το ςυγκεκριμζνο ςπίτι για 
να εξυπθρετιςει τισ ενεργειακζσ του ανάγκεσ. 
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Είναι πάντωσ ςθμαντικό να επιςθμάνουμε ότι ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ “ρευματοκλοπισ” που 
τελεί κάποιοσ ο οποίοσ βρίςκεται μπροςτά ςε ακραίεσ καταςτάςεισ, όπωσ όταν αναγκάηεται να 
παρακάμψει το μετρθτι επειδι κινδυνεφει θ επιβίωςθ του ίδιου ι των οικείων του, θ επίκλθςθ 
 μιασ τζτοιασ “κατάςταςθσ ανάγκθσ” δεν αποτελεί μόνο ζνα πολιτικό επιχείρθμα ι ζνα 
επιχείρθμα “θκικοφ τφπου”, αλλά ζχει και νομικό αντίκριςμα. Πρόκειται για ζναν ουςιαςτικό 
νομικό ιςχυριςμό ο οποίοσ επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο κάποιοσ αντιμετωπίηεται από τα 
δικαςτιρια, και κατά ςυνζπεια μπορεί να οδθγιςει ςε ευνοϊκι μεταχείριςθ ι και απαλλαγι. 

5.4. Σο «πεύραγμα» του μετρητό 

Σο πείραγμα του μετρθτι είναι μία διαφορετικι πρακτικι, θ οποία προςπακεί να “ξεγελάςει” 
τον ειςπρακτικό μθχανιςμό τθσ ΔΕΘ, για να εκδοκοφν τελικά μικρότεροι λογαριαςμοί. 
Εννοείται βζβαια ότι αν αυτό γίνει αντιλθπτό από τουσ υπαλλιλουσ τθσ ΔΕΘ, ο μετρθτισ 
αφαιρείται αμζςωσ. Ωσ προσ τισ νομικζσ ςυνζπειεσ τϊρα, το αδίκθμα “άνοιγμα του μετρθτι 
και πείραγμα των ενδείξεων”, ζχει αντιμετωπιςτεί με δφο τρόπουσ: Μζχρι πριν από  μερικά 
χρόνια θ ποινικι δίωξθ αςκοφνταν είτε για κλοπι (όπωσ περιγράφεται παραπάνω ςτο 3.γ) 
είτε για απάτθ ςφμφωνα άρκρο 386 του Ποινικοφ Κϊδικα  θ οποία κατ’ αρχάσ κεωροφνταν 
πλθμμζλθμα, όμωσ πολλζσ φορζσ ζπαιρνε κακουργθματικό χαρακτιρα με το ςκεπτικό ότι 
γίνεται “κατά ςυνικεια ι κατ' επάγγελμα”. Αυτι θ πρακτικι ζχει κατά καιροφσ αλλάξει και δεν 
είναι ενιαία ςε όλεσ τισ ειςαγγελίεσ τθσ χϊρασ. ιμερα πάντωσ φαίνεται ότι οι περιςςότερεσ 
διϊξεισ και για το πείραγμα του ρολογιοφ γίνονται με το 372 του Ποινικοφ Κϊδικα, δθλαδι για 
κλοπι, άρα ιςχφουν και εδϊ όςα είπαμε ςτθν περίπτωςθ 3.γ. χετικά πρόςφατα μάλιςτα βγικε 
και μια απόφαςθ από τον Άρειο Πάγο (937/2010) που επαναλαμβάνει και αυτι ότι το 
πείραγμα του μετρθτι αποτελεί “κλοπι”  

Πάντωσ το “πείραγμα” του μετρθτι δεν γλυτϊνει το χριςτθ τθσ ΔΕΘ από χαράτςια, δθμοτικά 
τζλθ, ΕΤ κλπ (που πλζον αποτελοφν τεράςτιο ποςοςτό του λογαριαςμοφ), και τον εκκζτει ςε 
δυςανάλογα μεγάλο κίνδυνο, κακϊσ όπωσ προείπαμε οι κακουργθματικζσ διϊξεισ ςτο 
παρελκόν ζχουν γίνει πάνω ςτο ηιτθμα του "πειράγματοσ". Επίςθσ, ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ 
μεκόΔ.Ο.Τ.σ, το “πείραγμα” του μετρθτι μασ δίνει τθν εντφπωςθ ότι είναι μια “ατομικι λφςθ” 
λιγότερο κοινωνικοποιιςιμθ, λιγότερο προωκθτικι τθσ ευκείασ ςφγκρουςθσ με τον εκβιαςτικό 
ειςπρακτικό μθχανιςμό τθσ ΔΕΘ και επομζνωσ λιγότερο πρόςφορθ για ςυλλογικι δράςθ και 
υπεράςπιςθ. 

5.5.  ημειώςεισ για το ϊνοιγμα τησ “χελώνασ” 

Θα ζχετε προςζξει ότι θ “χελϊνα” τθσ ΔΕΘ ςφραγίηεται με ζνα ςφρμα που καταλιγει ςε μια 
αςθμζνια ςφραγίδα ςαν χοντρό ποφλι από τάβλι. Σο να παραβιάςει κανείσ τθ ςφραγίδα αυτι 
κεωρείται κατ' αρχάσ “μζςο” με το οποίο τελείται θ όποια αξιόποινθ πράξθ. Άρα από μόνο του 
το άνοιγμα τθσ “χελϊνασ” δεν είναι μία πράξθ αξιόποινθ. Σο αδίκθμα “παραβίαςθ ςφραγίδων 
που ζκεςε θ αρχι” *άρκρο 178 του Ποινικοφ Κϊδικα+ δεν αφορά τθ ςχζςθ μασ με τθ ΔΕΘ διότι 
οι ςφραγίδεσ δεν ζχουν τεκεί από κάποια κρατικι αρχι. Όςο δε κι αν ψάξαμε ςτο χάοσ τθσ 
νομοκεςίασ δεν βρικαμε ζςτω κάποια υπουργικι απόφαςθ που να εξουςιοδοτεί τθ ΔΕΘ για 
μια τζτοια “δθμόςια” ςφράγιςθ. 
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ΡΟΣΟΧΘ ΟΜΩΣ: Αν μετά τθν παραβίαςθ τθσ “χελϊνασ”, θ ςφραγίδα “διορκωκεί” ϊςτε να 
φαίνεται απείραχτθ ι αν τοποκετθκεί μια άλλθ ςτθ κζςθ τθσ, θ οποία μοιάηει με αυτζσ τισ ΔΕΘ, 
αυτό κα μποροφςε να κεωρθκεί πλαςτογραφία *άρκρο 216 του Ποινικοφ Κϊδικα+ το οποίο 
είναι μεν πλθμμζλθμα αλλά αλλάηει τθ ςυνολικι “εγκλθματικι εικόνα” και μπορεί 
ενδεχομζνωσ να οδθγιςει ςε πιο επιβαρυντικζσ μορφζσ δίωξθσ. 

6. Καηαθιείδα  

Σο φυλλάδιο αυτό δεν κζλει να είναι παρά ζνα ακόμθ εργαλείο και ςε καμιά περίπτωςθ δεν 
επικυμεί να υποκαταςτιςει με νομικά τεχνάςματα τουσ αγϊνεσ για τα αγακά πρϊτθσ ανάγκθσ, 
μεταφζροντασ ζνα πολιτικό ηιτθμα από τουσ δρόμουσ και τισ πλατείεσ ςτισ αίκουςεσ των 
δικαςτθρίων. Οφτωσ ι άλλωσ ο μόνοσ τρόποσ να απαντιςουμε ςτθ γενικευμζνθ επίκεςθ που 
δζχονται οι ηωζσ μασ, είναι και ςτθν περίπτωςθ τθσ ενζργειασ, οι ςυλλογικοί αγϊνεσ. Μια 
διαμαρτυρία που εξαντλείται ςτο ηιτθμα τθσ νομιμότθτασ ι τθν αντιςυνταγματικότθτασ τθσ 
τάδε ι τθσ δείνα ρφκμιςθσ δεν ζχει καμία αξία, κακϊσ μπορεί εφκολα να ακυρωκεί μζςα ςε μία 
μζρα από μία αντίςτοιχθ νομοκετικι τροποποίθςθ. Σα καταγεγραμμζνα ςτο νόμο δικαιϊματα 
αποκτοφν αξία μόνο όταν τα μετατρζπουμε με τθ δράςθ μασ από αφθρθμζνεσ διακθρφξεισ ςε 
εργαλεία διεκδίκθςθσ. 

Να κλείςουμε με μια ςθμείωςθ: Οι πλθροφορίεσ που δίνουμε ςε αυτζσ τισ γραμμζσ δεν 
ςυνοδεφονται από κάποια “εγγφθςθ” ότι κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά από αυτοφσ και 
αυτζσ που τισ ζχουν πραγματικά ανάγκθ. Κατά ςυνζπεια κα μποροφςε και το κάκε λογισ 
λαμόγιο, να τισ χρθςιμοποιιςει απλϊσ για να αυγατίςει τθν περιουςία του. Ωςτόςο, ζχει 
ιδιαίτερθ ςθμαςία για εμάσ το γεγονόσ ότι όλεσ οι πλθροφορίεσ αυτοφ του οδθγοφ, για να 
αποκτιςουν πρακτικι ςθμαςία, προχποκζτουν τθν αδιαμεςολάβθτθ ςυλλογικι δράςθ, τθν 
παρουςία ςτο δρόμο και το ξεπζραςμα του πλαςτοφ δίπολου “νόμιμο-παράνομο”. Θεωροφμε 
ότι οι προχποκζςεισ αυτζσ μποροφν να εξαςφαλίςουν ςε αυτόν τον οδθγό το αγωνιςτικό 
πρόςθμο που του αντιςτοιχεί. 
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7. Παξάξηεκα Η  

ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΑΡΑΣΙ ΣΟ τΕ40 

Αλαξηήζεθε απφ ηνλ/ηελ olympiada ζην Γεθεκβξίνπ 3, 2011 

 

Γξάθεη ε (εμαηξεηηθή) Όιγα Γ. ΓεξηηζίΓ.Ο.Τ. 

τισ 2 Δεκεμβρίου 2011 που εκδικαηόταν ςτο τΕ θ αίτθςθ ακφρωςθσ του νόμου για το χαράτςι 
τθσ ΔΕΘ παρευρεκικαμε εγϊ και θ κόρθ μου, μαηί με πολλοφσ άλλουσ ςυνΖλλθνεσ, κυρίωσ για 
να ακοφςουμε τισ αιτιάςεισ του δθμοςίου, αφοφ οι πολφ βάςιμεσ και ουςιαςτικά ακατάρριπτεσ 
κζςεισ των προςφευγόντων ιταν ιδθ γνωςτζσ. Και ο λόγοσ που είχε ενδιαφζρον θ τοποκζτθςθ 
και αιτίαςθ του δθμοςίου ιταν διότι ςτθν προςπάκεια να δικαιολογιςουν τα αδικαιολόγθτα 
ιταν μακθματικά ςίγουρο ότι κα ζλεγαν και πραγματικζσ βλζψεισ και ςτόχουσ τθσ δοςιλογικισ 
διοριςμζνθσ κυβζρνθςθσ, τθν οποία ανερυκρίαςτα είχαν το κράςοσ να ζρκουν να 
εκπροςωπιςουν οι δικθγόροι αυτοί. Δικθγόροι που ςθμειωτζον πλθρϊνουμε εμείσ αδρότατα 
για να δίνουν κάλυψθ ςτουσ κατά ςυρροι ζςχατουσ προδότεσ, δθλωςίεσ, δοςίλογουσ και 
εγκλθματίεσ δολοφόνουσ του κοινοφ ποινικοφ δικαίου που καπθλεφονται τουσ Θεςμοφσ μασ 
και αςελγοφν ςτθν Δθμοκρατία μασ. 

Και βεβαίωσ τα ‘μαργαριτάρια’ βγικαν, γιατί κανζνασ εγκλθματίασ δεν μπορεί να αποκρφψει 
 τον λόγο και απϊτερο ςκοπό πίςω από το ζγκλθμα του όταν ςτριμωχκεί ςτθν γωνία. Και ςε 
αυτι τθν περίπτωςθ ομολογουμζνωσ τόςο οι εκπρόςωποι των δικθγορικϊν ςυλλόγων ( 
Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ, Καλαμάτασ ) όςο και των διμων και ςυνδικαλιςτικϊν φορζων και 
ςυλλόγων κακϊσ και ιδιωτϊν ζκαναν εξαιρετικι Δ.Ο.Τ.λειά, παρ’ όλο που ςτθν μζχρι τϊρα 
πείρα μου ςχετικά με άλλα ηωτικότατα κζματα που αφοροφν τον Ελλθνικό Λαό, είχα 
διαπιςτϊςει το αντίκετο. 

Θ εξαιρετικι αυτι επίδοςθ των δικθγόρων κατά του χαρατςιοφ ( μζςα ςτουσ οποίουσ 
ςυμπεριλαμβάνεται και ο Π. Παυλόπουλοσ, ο οποίοσ μάλιςτα αγόρευςε ) καταδεικνφει δφο 
πράγματα εξ ίςου αναντίρρθτα και ςαφι : αφ’ ενόσ, ότι επί του κζματοσ του χαρατςιοφ τθσ 
ΔΕΘ παίηεται το bras de fer ανάμεςα ςτον Ελλθνικό Λαό και τουσ απανταχοφ δοςίλογουσ  και 
αφ’ ετζρου, ότι επειδι ο Ελλθνικόσ Λαόσ ιδθ ζχει επιδείξει μία τεράςτια δφναμθ θ οποία 
φαίνεται εξαιρετικά πικανό να εκφραςτεί, ο κάκε ζνασ που κζλει να αποςοβιςει το ςτίγμα 
του λαμόγιου / προδότθ, να χριςτεί αντιςταςιακόσ και / ι ςφμμαχοσ του Ελλθνικοφ Λαοφ ϊςτε 
να ζχει ηωι και μζλλον ςτθν νζα εποχι ( που ΔΕΝ κα είναι θ Νζα Σάξθ ), ζχει ςπεφςει να 
δθλϊςει ενεργά ( είτε επιφανειακά είτε όχι ) αντίκεςθ ςτο χαράτςι αυτό. Αυτό το βλζπουμε 
τόςο ςτο κζμα τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ του αρχθγοφ τθσ ΓΕΝΟΠ  Φωτόπουλου ( ο οποίοσ 

                                                   
40 http://olympia.gr/2011/12/03/%CE%B5%CF%80%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%83-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-
%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B5/ 

http://olympia.gr/
http://olympia.gr/2011/12/03/%CE%B5%CF%80%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B5/
http://olympia.gr/2011/12/03/%CE%B5%CF%80%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B5/
http://olympia.gr/2011/12/03/%CE%B5%CF%80%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B5/
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παρευριςκόταν ςτθν δίκθ αλλά δεν παρζςτθ, ζκανε όμωσ τθν παρουςία του γνωςτι και 
αιςκθτι ) όςο και ςτθν επιλογι του Π. Παυλόπουλου ( ο οποίοσ είναι και πολιτικόσ και κατ’ 
ουςίαν κυβερνθτικόσ και πρωτεργάτθσ τθσ τωρινισ κατάςταςθσ ωσ μζλοσ τθσ κυβζρνθςθσ 
Καραμανλι και τθσ  ςτιριξθσ τθσ τωρινισ  διοριςμζνθσ και μθ εκλεγμζνθσ πραξικοπθματικισ 
κυβζρνθςθσ Παπαδιμου μζςω του κόμματοσ του και του αρχθγοφ του / ψιφου του ) που 
αντικειμενικά ιταν υψθλισ ποιότθτοσ για τα δεδομζνα των Ελλθνικϊν δικαςτθρίων. 

Δεν κα υπειςζλκω παραπάνω ςτισ αγορεφςεισ των προςφευγόντων διότι το περιεχόμενο 
αυτϊν εφκολα ανευρίςκεται με μία απλι ανάγνωςθ των προςφυγϊν τουσ. Εκεί που πρόκειται 
να εςτιάςω είναι ςτο τί ειπϊκθκε από τθν πλευρά του δθμοςίου, ςτθν προςπάκεια των τριϊν 
δικθγόρων που δεν ντράπθκαν να το εκπροςωπιςουν ςε αυτι τθν περίπτωςθ ( διότι δεν 
εκπροςωποφν πραγματικά το Δθμόςιο αλλά τα ςυμφζροντα αυτϊν που υπθρετοφν οι 
διοριςμζνοι δθλωςίεσ – δοςίλογοι προδότεσ ). ε τρεισ αγορεφςεισ που όχι μόνο δεν είχαν 
ςυνοχι αλλά ιταν και πλιρεισ αβαςίμων, εϊλων  και αίολων ιςχυριςμϊν και αιτιάςεων, ςτον 
παρατθρθτι που δεν κα κουραηόταν από τθν μακρθγορία τουσ και τθν αςυναρτθςία τουσ, θ 
επιχειρθματολογία τουσ είχε ωσ εξισ : 

1. κάκε νόμοσ, αφοφ είναι νόμοσ πρζπει να ακολουκείται 
2. όλοι ζχουν ιδθ πλθρϊςει το χαράτςι άρα δεν τίκεται λόγοσ ακφρωςθσ του (!) 
3. εάν ακυρωκεί το χαράτςι κα μπει άλλο ςκλθρότερο μζτρο 
4. το χαράτςι είναι θ επιβεβαίωςθ τθσ αξίασ τθσ ιδιωτικισ περιουςίασ των Ελλινων 

Πολιτϊν (!) 
5. το χαράτςι είναι ανταποδοτικό διότι επιτρζπει ςτουσ Ζλλθνεσ Πολίτεσ να κρατιςουν τθν 

ιδιωτικι τουσ περιουςία ϊςτε αυτι να μθν δθμευκεί υπζρ των δανειςτϊν. 

Σα επιχειριματα τουσ περί χαρακτθριςμοφ του χαρατςιοφ ωσ τζλοσ και όχι φόρο, κλπ είναι 
ιςςονοσ ςθμαςίασ και δεν υπειςζρχομαι διότι οφτωσ ι άλλωσ ιταν και αςτεία, αφοφ 
ιςχυρίςτθκαν ότι και φόροσ να χαρακτθρίηεται ζχουν δικαίωμα να τον επιβάλλουν όπωσ 
κζλουν. 

Από τα επιχειριματα όμωσ που ζβαλα ςε λίςτα προκφπτει το εξισ, κάτι που άμεςα το κατάλαβε 
και ο πρόεδροσ του τΕ όπωσ κα παρακζςω παρά κάτω : ότι το χαράτςι είναι ουςιαςτικά το 
ενοίκιο που μασ επιβάλλουν να πλθρϊςουμε για να μθν  καταςχεκοφν οι περιουςίεσ μασ ( 
δθλ. οι ιδιωτικζσ περιουςίεσ των Ελλινων Ρολιτϊν ) υπζρ των δανειςτϊν, του Μνθμονίου, 
των κατοχικϊν δυνάμεων. Δθλαδι, ότι θ … ‘ανταπόδοςθ’ του χαρατςιοφ ζγκειται ςτο ότι κα 
ζχεισ και κα ζχω το δικαίωμα να κρατιςεισ και να κρατιςω όχι μόνο το ςπίτι ςου και ςπίτι μου 
αλλά και το δικαίωμα να μζνεισ καν ςε ςπίτι ( αφοφ το πλθρϊνουν και οι ενοικιαςτζσ / χριςτεσ 
), να ςτεγάηεισ τθν όποια επιχείρθςθ ςου εάν το πλθρϊςεισ, για ζνα βεβαίωσ χρόνο, εκτόσ εάν 
εντόσ του χρόνου χρειαςτοφν να ςου ηθτιςουν και άλλα χριματα οπότε κα ςε 
ξαναχαρατςϊςουν πριν να μπει ο νζοσ χρόνοσ. 

Ο πρόεδροσ του τΕ που το ‘ζπιαςε’ αυτό ρϊτθςε τότε τον δικθγόρο του δθμοςίου « εγγυάται 
 το Δθμόςιο ότι με τθν πλθρωμι του χαρατςιοφ για το 2011 και 2012 μόνο όπωσ ιςχυρίηεςτε κα 
εξαςφαλίςει και τισ αξίεσ και τθν ακεραιότθτα / αποφυγι κινδφνου για τισ ιδιωτικζσ περιουςίεσ 
και κα αποφφγετε τθν χρεοκοπία για τθν αποφυγι τθσ οποίασ ιςχυρίηεςτε ότι επιβάλλατε το 
χαράτςι;». 
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τθν ερϊτθςθ αυτι ο δικθγόροσ του δθμοςίου απάντθςε « όχι βζβαια απλϊσ ζτςι πρζπει να 
γίνει γιατί αυτόσ είναι ο νόμοσ» και μετά ψζλλιςε και κάτι περί μεγάλθσ προςπάκειασ τθσ 
‘κυβζρνθςθσ’ να αποφφγει χρεοκοπίεσ, κλπ. 

Άρα, είναι εμφανζσ ότι αποδοχι πλθρωμισ του χαρατςιοφ είναι επίςθσ αποδοχι ότι 
ουςιαςτικά οι περιουςίεσ μασ και το Δικαίωμα μασ ςε ςτζγθ δεν μασ ανικουν και ανά πάςα 
ςτιγμι δεχόμαςτε να μασ καταςχεκεί θ περιουςία μασ υπζρ των δανειςτϊν προσ αποφυγι 
‘χρεοκοπίασ’. 

ΣΕ ΑΡΛΑ ΛΟΓΛΑ ΟΡΟΛΟΣ ΡΛΘΩΣΕΛ ΤΟ ΧΑΑΤΣΛ Ι ΔΕΝ ΔΛΑΜΑΤΥΘΚΕΛ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ 
ΡΑΑΚΑΤΘΣΘΣ ΤΟΥ ΧΑΑΤΣΛΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΜΛΣΚΟ ΤΟΥ / ΑΡΟΡΛΘΩΜΘ ΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΕΛ Θ 
ΔΕΘ ΟΛΚΕΛΟΚΕΛΩΣ ΑΡΕΜΡΟΛΕΛ ΤΟ ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΘΝ ΡΕΛΟΥΣΛΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΛ ΣΤΘΝ 
ΚΑΤΟΧΘ ΣΤΕΓΘΣ ΓΛΑ ΟΡΟΛΑΔΘΡΟΤΕ ΧΘΣΘ. 

Από τισ εξαιρζςεισ του νόμου αυτοφ φαίνεται και ποιοσ πλιττεται και ποιοσ κα κρατιςει τα 
δικαιϊματα του αυτά : όςοι ζχουν ςτθν κατοχι τουσ διατθρθτζα ( τφπου Σςοχατηόπουλου, κλπ 
), εκκλθςίεσ, ΜΚΟ και ιδρφματα αλλά και βιομιχανοι, κλπ.. Δθλαδι, δικαίωμα ςτθν περιουςία 
και τθ ςτζγθ / εργαςία ζχει είτε ο 80% και πάνω ανάπθροσ ( δθλαδι άνκρωποσ που δεν τουσ 
απειλεί ) είτε όποιοσ ανικει ςτουσ κφκλουσ τουσ. Διότι ςθμειωτζον εγκφκλιοι / απαλλαγζσ κατά 
περίπτωςθ δεν άρουν τον χαρακτθριςμό ενόσ ανζργου ι απόρου ωσ υπόχρεου του νόμου ( και 
άρα ςτεροφμενου το δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ εάν αιτθκεί απαλλαγι εμμζςωσ όμωσ 
αναγνωρίηοντασ τθν εγκυρότθτα του νόμου ) απλϊσ τον εξαιρεί από τθν καταβολι των 
χρθμάτων, όχι τθν χρεωςτικι ςχζςθ. 

 υνεπϊσ, είναι ςαφζσ ότι είναι μζγα λάκοσ θ πλθρωμι του χαρατςιοφ οφτωσ ι άλλωσ, πόςο 
μάλλον εν αναμονι εκδόςεωσ  τθσ αποφάςεωσ από το τΕ επ’ αυτοφ, κάτι που δεν κα γίνει 
νωρίτερα από το τζλοσ Ιανουαρίου. 

 Γιατί τόςοσ χρόνοσ μζχρι τθν ζκδοςθ αποφάςεωσ όταν πρόκειται για κζμα τζτοιασ μείηονοσ 
ςθμαςίασ ςε κάκε επίπεδο ; 

 Θ απάντθςθ είναι απλι : διότι κατ’ αρχάσ κα προςπακιςουν να φοβίςουν  όςο το δυνατόν 
περιςςότερουσ Ζλλθνεσ να τουσ δϊςουν ηεςτό χριμα, το οποίο βζβαια δεν κα επιςτρζψουν 
ποτζ ακόμα και ςτθν περίπτωςθ ζκδοςθσ ακυρωτικισ αποφάςεωσ  κακϊσ κα το ‘ςυμψθφίςουν’ 
με χίλια μφρια άλλα ‘ζκτακτα’ τθσ εφορίασ, και κατά δεφτερον το ίδιο το τΕ κζλει να δει πόςο 
το ‘παίρνει’ να εκδϊςει φιλοκυβερνθτικι απόφαςθ. Για αυτό εξ άλλου δεν ζχει εκδοκεί 
επιςιμωσ και θ απόφαςθ επί του Μνθμονίου, ζςτω και αυτι που δοκιμαςτικά διζρρευςαν ςτα 
ΜΜΕ. 

 το χζρι μασ λοιπόν είναι να μθν επιτρζψουμε ςτο τΕ να βγάλει ζςτω και ςτο παραμικρό 
φιλοκυβερνθτικι απόφαςθ και επίςθσ να δείξουμε ςτουσ διοριςμζνουσ δθλωςίεσ – δοςίλογουσ 
ότι δεν ζχουν καμία εξουςία που να αναγνωρίηεται από τον Ελλθνικό Λαό. 

ΤΠΟΖΜΔΗΧΖ: Δπίζεο γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γχξσ απφ ην ηη εηπψζεθε θαη έγηλε ζην ηΔ 

ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.forologoumenos.gr/permalink/12699.html πεξί «Ειδικό ηέλορ ακινήηων: Ενηςπώζειρ από ηε 

ζςδήηεζε ηερ αίηεζερ ακύπωζερ ζηο Σςμβούλιο ηερ Επικπαηείαρ».  

 

http://www.forologoumenos.gr/permalink/12699.html


ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ Α’ ΒΑΘΜΙΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ 

ΠΟΛΙΣΕ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΟ ΧΑΡΑΣΙ ΣΗ ΔΕΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΩΝΩ! ΣΟ ΧΑΡΑΣΙ ΣΗ ΔΕΗ 

τον Παραδοσιακό ξενώνα «Νάκλι» 

Δ. Μοσχοβίτη 24-26 (Πίσω από τα Βρυσάκια) 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: ΠΡΩΪ 10:00 – 13:00 π.μ. 

(Εκτός αβ. & Κυρ.) ΑΠΟΓΕΤΜΑ 06:00 – 09:00 μ.μ. 

 

Να μην φοβηθούμε και να μη μείνοσμε μόνοι μας! 

Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέροσμε! 
 

 

Τηλ. επικοινωνίας:  

28310.20913 - 6979.410524 – 6979.661606 – 6948.183524 

 


