Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών
ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ
ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ
ηαθεπόηηηαρ και ηων ηποποποιήζεών ηηρ και άλλερ διαηάξειρ.
Άπθπο 53
Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών
(Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)
1. Γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο εζληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ άκεζε
κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, επηβάιιεηαη εηδηθφ ηέινο ππέξ ηνπ
Δεκνζίνπ ζηηο ειεθηξνδνηνχκελεο γηα νηθηζηηθή ή εκπνξηθή ρξήζε δνκεκέλεο
επηθάλεηεο ησλ αθηλήησλ πνπ ππάγνληαη θαηά ηε 17ε Σεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο ζην
ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
2130/1993 (Α' 62) ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ιακβάλεηαη ππφςε ην εκβαδφ
ηεο δνκεκέλεο επηθάλεηαο, ην χςνο ηεο ηηκήο δψλεο θαη ε παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ,
φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Ε.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο
πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε βάζε ηα νπνία ινγίζηεθε θαηά ηε 17.9.2011 ην
ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/1993, θαζψο θαη
ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο αληηζηξφθσο αλάινγνο πξνο ηελ παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ
θαη ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηέινπο ζε επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν
ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: α)
Σπληειεζηήο
εηδηθνχ ηέινπο
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Τηκή δψλεο (επξψ/η.κ.)
Πνιχηεθλνη θαη αλάπεξνη ηεο παξ. 6, κε αθίλεηα πνπ
ηδηνρξεζηκνπνηνχλ ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο απφ 0 - 3.000 επξψ
κέρξη 500 επξψ
501 - 1.000 επξψ
1.001 -1.500 επξψ
1.501 -2.000 επξψ
2.001 - 2.500 επξψ
2.501 - 3.000 επξψ
3.001 - 4.000 επξψ
4.001 - 5.000 επξψ
άλσ ησλ 5.001 επξψ

β)
Παιαηφηεηα
κέρξη θαη 26 έηε
25 κέρξη θαη 20 έηε
19 κέρξη θαη 15

Σπληειεζηήο
1
1,05
1,10

14 κέρξη θαη 10
9 κέρξη θαη 5
4 έσο 0
Αλεμαξηήησο παιαηφηεηαο πξνθεηκέλνπ γηα αθίλεηα ηδηνθηεζίαο
πνιχηεθλσλ θαη αλαπήξσλ ηεο παξ. 6, πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ ζε
πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο απφ 0 - 3.000 επξψ

1,15
1,20
1,25
1

3. Τν πνζφ ηνπ ηέινπο πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ ησλ ειεθηξνδνηνχκε-λσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ γηα ηηο νπνίεο ππνινγίζηεθε
απφ ηε Δ.Ε.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ην ηέινο ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/1993, επί ην ζπληειεζηή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή δψλεο ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ην ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Εηδηθά γηα ηα ειεθηξνδνηνχκελα αθίλεηα γηα ηα νπνία δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο
θαη δελ έρεη ππνινγηζηεί ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/1993, εθφζνλ δελ
ππάξρεη απαιιαγή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο, ην εηδηθφ ηέινο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ππνινγίδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηνπ
αθηλήηνπ επί ζπληειεζηή ηξία (3). Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θαη ην εκβαδφλ
ηνπ αθηλήηνπ, ην εηδηθφ ηέινο ππνινγίδεηαη, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν
εδάθην, κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
4. Τν ηέινο βαξχλεη γηα κελ ην 2011 ηνλ θαηά ηε 17.9.2011 θχξην ηνπ αθηλήηνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζε πεξίπησζε επηθαξπίαο ηνλ επηθαξπσηή,
γηα δε ην 2012 ηνλ θαηά ηελ 28.4.2012 θχξην ή επηθαξπσηή αληίζηνηρα.
Σε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο ην πνζφ ηνπ ηέινπο ππνινγίδεηαη θαηά ην ιφγν ηεο
κεξίδαο θάζε ζπληδηνθηήηε.
5. Σην εηδηθφ ηέινο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ππφθεηληαη ηα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ:
α) ζην Ειιεληθφ Δεκφζην, ζηα Ν.Π.Δ.Δ., ζηνπο Ο.Τ.Α. θαη ηηο δεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο,
β) ζηα ζξεζθεπηηθά λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο ηγ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29
ηνπ λ. 3842/2010 (Α' 58) απνθιεηζηηθά γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα
επηηεινχλ ην ιαηξεπηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη θνηλσθειέο έξγν ηνπο,
γ) ζηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/1993
γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζξεζθεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή
θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπο,
δ) ζηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
2130/1993 γηα ηα αθίλεηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά σο γήπεδα ή
ρψξνη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ ηνπο
ζθνπψλ θαη

ε) ηα αθίλεηα μέλσλ θξαηψλ, φηαλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε
πξεζβεηψλ θαη πξνμελείσλ ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. Επίζεο απαιιάζζνληαη
απφ ην έθηαθην εηδηθφ ηέινο:
α) Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ θαη μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ, β) Τα
αθίλεηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί:
- σο δηαηεξεηέα, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, θαη δελ ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη
ή δελ απνθέξνπλ εηζφδεκα,
- σο ρψξνη ηζηνξηθψλ ή αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ θαη γ) Τα αθίλεηα πνπ έρνπλ
απνθιεηζηηθά γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ή βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε.
6. Καη' εμαίξεζε ησλ παξαγξαθψλ 2 θαη 3, ην εηδηθφ ηέινο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
ηζνχηαη κε 0,5 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή δψλεο θαη ηελ
παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά
θπξηφηεηα ή επηθαξπία ζε:
α) πνιχηεθλν, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.
1910/1944, εθφζνλ ηα ηέθλα, πνπ νξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ.
1910/1944, ηνλ βαξχλνπλ θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγίαο Εηζνδήκαηνο (λ. 2238/ 1994, Α' 151), θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, κε
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ηνπ έηνπο
επηβνιήο ηνπ ηέινπο, κέρξη 30.000 επξψ, ή
β) ζε πξφζσπν πνπ είλαη ην ίδην ή πξφζσπν πνπ ην βαξχλεη θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 7 ηνπ ΚΦΕ, αλάπεξν, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ' ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΕ.
Οκνίσο θαη' εμαίξεζε ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 δελ νθείιεηαη ην εηδηθφ ηέινο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή
επηθαξπία ζε καθξνρξφληα άλεξγν, εγγεγξακκέλν ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΕΔ ή ζηνπο
θαηαιφγνπο πξνζθεξνκέλσλ πξνο εξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Επξέζεσο Ναπηηθήο
Εξγαζίαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο πξνζσπηθνχ
εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο
ηερληθψλ ηχπνπ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη άλεξγν πνπ επηδνηήζεθε ιφγσ
ηαθηηθήο επηδφηεζεο απφ ηνπο σο άλσ θνξείο θαη ινγαξηαζκνχο θαηά ηνπο έμη (6)
ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο δψδεθα (12) κήλεο πνπ πξνεγνχληαη θάζε θνξά ηεο
εκεξνινγηαθήο βάζεο ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο, φπσο απηή νξίδεηαη κε ηελ
θαλνληζηηθή απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 13 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Η απαιιαγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ παξέρεηαη εθφζνλ ην νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ηνπ έηνπο επηβνιήο ηνπ ηέινπο, ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ 12.000 επξψ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 4.000 επξψ γηα θάζε
πξνζηαηεπφκελν ηέθλν.
Οη πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ην κεησκέλν ζπληειεζηή
ηέινπο θαη ηελ απαιιαγή απφ απηφ, δελ ηζρχνπλ θαη ην ηέινο ππνινγίδεηαη φπσο
νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3:

α) αλ ε αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δηθαηνχρνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ
ηνπ έηνπο 2008, ππεξβαίλεη ηηο 150.000 επξψ, ε νπνία πξνζαπμάλεηαη θαηά 10.000
επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν, ή
β) αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε ηηκή άλσ ησλ 3.000 επξψ,
θαζψο θαη
γ) γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν
πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ..
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν δηθαηνχρνο ηνπ κεησκέλνπ
ζπληειεζηή ππνβάιιεη αίηεζε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ
(Γ.Γ.Π.Σ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, είηε ειεθηξνληθά είηε κέζσ ησλ Κ.Ε.Π..
Με ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 13, ξπζκίδεηαη
θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα ζρεηηθφ κε ην ρξφλν ππνβνιήο θαη ηνλ έιεγρν ησλ
ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ, ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ
εθαξκνγήο ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηνλ ηξφπν
ελεκέξσζεο ηεο Δ.Ε.Η. θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
απφ ηε Γ.Γ.Π.Σ. γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ κεησκέλνπ ηέινπο, νη πξνυπνζέζεηο, ν
ηξφπνο θαη ην αξκφδην φξγαλν επηζηξνθήο ηνπ επηπιένλ ηέινπο πνπ ηπρφλ
θαηαβιήζεθε απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη θάζε αλαγθαίν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
8. Η βεβαίσζε ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ζπληειείηαη κε ηελ εγγξαθή ζηηο 17.9.2011 ηνπ
ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ ζηηο κεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δ.Ε.Η. θαη ησλ
ινηπψλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ν θαηάινγνο απηφο
απνηειεί ηνλ ηίηιν βεβαίσζεο γηα ην Ειιεληθφ Δεκφζην θαη ηνλ αληίζηνηρν
ρξεκαηηθφ θαηάινγν ησλ αξκφδησλ Δ.Ο.Υ..
Αξκφδηνο πξντζηάκελνο Δ.Ο.Υ. είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Δ,Ο.Υ. θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο
έθδνζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Δ.Ε.Η. θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη' έηνο.
Η βεβαίσζε ηνπ ηέινπο απφ ηελ αξκφδηα Δ.Ο.Υ., αλ δελ θαηαβιεζεί ην ηέινο κέζσ
ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δηελεξγείηαη κέζα ζε
πξνζεζκία ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 11, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ
εθδίδεηαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
9. Τν εηδηθφ ηέινο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπλεηζπξάη-ηεηαη απφ ηε Δ.Ε.Η. θαη ηνπο
ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ην έηνο 2011 ζε δχν (2)
ηζφπνζεο δφζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ απηνχο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο
κέρξη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012.
10. Τα πνζά ηνπ εηδηθνχ ηέινπο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηε Δ.Ε.Η. θαη ηνπο
ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απνδίδνληαη ζην Ειιεληθφ
Δεκφζην κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ κήλα ζηνλ νπνίν
εηζπξάρζεθαλ νη ζρεηηθνί ινγαξηαζκνί, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη κε ηελ
ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 13. Η Δ.Ε.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κπνξεί λα δίλνπλ ζην Ειιεληθφ Δεκφζην ρξεκαηηθέο
πξνθαηαβνιέο έλαληη ησλ πνζψλ πνπ πξέπεη λα απνδνζνχλ απφ ηηο εηζπξάμεηο ηνπ
ηέινπο θαη κέρξη 25% ηνπ πξνο είζπξαμε πνζνχ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ είζπξαμεο ηνπ αλσηέξσ ηέινπο ε Δ.Ε.Η. θαη νη
ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο παξαθξαηνχλ απφ ηηο εηζπξάμεηο
πνζνζηφ 0,25%. Η Δ.Ε.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ
Σπζηεκάησλ (Γ.Γ.Π.Σ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ειεθηξνληθά αξρεία πνπ
ηεξνχλ θαη ηνπο δεηνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Π.Σ. θαη ε Γ.Γ.Π.Σ. δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ζε
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ αξρείσλ απηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
11. Αλ δελ θαηαβιεζεί ην ηέινο, ε Δ.Ε.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε εληνιήο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο ηνπ
θαηαλαισηή πξνο ηνλ Δηαρεηξηζηή ηνπ Δηθηχνπ, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε δηαθνπή ηεο
ζχλδεζεο θαη δελ ην επαλαρνξεγνχλ κέρξη λα εμνθιεζεί ην νθεηιφκελν ηέινο,
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη εηδηθφηεξα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ
13. Αλ δελ δεηεζεί ε επαλαρν-ξήγεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ε Δ.Ε.Η. θαη νη
ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αθνχ δηαγξάςνπλ ηνλ ππφρξεν
θαηαλαισηή, γλσζηνπνηνχλ ηε δηαγξαθή ζην Ειιεληθφ Δεκφζην, ψζηε λα κεξηκλήζεη
γηα ηελ είζπξαμε ηνπ νθεηιφκελνπ ηέινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα γηα
ηελ Είζπξαμε Δεκνζίσλ Εζφδσλ (Κ.Ε.Δ.Ε.). Αλ δελ εμνθιεζεί πξνεγνπκέλσο ην
εηδηθφ ηέινο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο. Αλ δελ δεηεζεί ε δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηεο Δ.Ε.Η. ή ηνπ ελαιιαθηηθνχ πξνκεζεπηή
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, πξφζηηκν ίζν κε ην ηέινο πνπ δελ
θαηαβιήζεθε πξνζαπμεκέλν θαηά 25%.
12. Υπφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο είλαη ν ρξήζηεο ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο
θαηαβάιιεη ην ηέινο καδί κε ην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
Αλ ν ρξήζηεο είλαη κηζζσηήο, κε ηελ θαηαβνιή επέξρεηαη απηνδηθαίσο ζπκςεθηζκφο
κε νθεηιφκελα ή κειινληηθά κηζζψκαηα. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
θαηηζρχεη θάζε άιιεο αληίζεηεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.
13. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο θαη ε
δηαδηθαζία γηα: α) ηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο κέζσ ησ^ ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, β) ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Ε.Δ.Ε. απφ ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο
ηνπ κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, γ) ηηο
πξνυπνζέζεηο επηζηξνθήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο απφ ηελ αξκφδηα Δ.Ο.Υ., εθφζνλ ην
αθίλεην ππφθεηηαη ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ή ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ηεο
παξαγξάθνπ 6, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ
εηδηθνχ ηέινπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο
απαιιαγήο ή φηη εθαξκφζηεθε εζθαικέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ, δ) ηηο
εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 6, ε) ηα δεηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 θαη ην πξψην εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.

