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Θέµα: ∆ηµοτικά Τέλη σε ακίνητα που δεν χρησιµοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται 
 
Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, 
 
  Με το παρόν έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη επανέρχεται στο θέµα της αναδροµικής 

επιβολής δηµοτικών τελών σε ακίνητα που δεν χρησιµοποιούνται και αποδεδειγµένα δεν 

ηλεκτροδοτούνται. Η παρέµβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη τόσο λόγω του ιδιαίτερα 

µεγάλου αριθµού σχετικών αναφορών που δέχεται η Αρχή, όσο και λόγω της µη ενιαίας 

αντιµετώπισης του θέµατος από τους Ο.Τ.Α.  

  Συγκεκριµένα, ο Συνήγορος γίνεται σταθερά αποδέκτης αναφορών ιδιοκτητών µη 

ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, οι οποίοι λόγω έλλειψης ενηµέρωσης, προσκόµισαν στον 

αρµόδιο δήµο την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 

3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α)1 σε χρόνο πολύ µεταγενέστερο αυτού της πραγµατικής διακοπής 

ηλεκτροδότησης, θεωρώντας ότι η µη χρήση του ακινήτου αποδεικνύεται τόσο από την ίδια 

τη βεβαίωση διακοπής της ∆.Ε.Η., όσο και από τη δήλωση του ακινήτου τους ως κενού στη 

φορολογική τους δήλωση.  

   Στις περιπτώσεις των πολιτών που προσφεύγουν στο Συνήγορο, οι δήµοι δεν αποδέχονται 

την αναδροµική ισχύ των δηλώσεων αυτών και επιβάλλουν αναδροµικά δηµοτικά τέλη, 

προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι η αρµόδια υπηρεσία τους δεν µπορεί να προβεί σε αυτοψία 

                                                           
1 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138Α), «ακίνητα που δεν χρησιµοποιούνται, σύµφωνα 
µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου τους και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από 
βεβαίωση της ∆.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δηµοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο 
παραµένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιµοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των 
υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου µαζί µε το σχετικό πρόστιµο, αναδροµικά 
από το χρόνο απαλλαγής». 



 
 
 

 

για τη διαπίστωση της µη χρήσης του ακινήτου κατά το χρονικό διάστηµα που προηγήθηκε 

της δήλωσης. Παρατηρούνται δε ακόµη και περιπτώσεις δήµων που, εκτός των δηµοτικών 

τελών, επιβάλλουν και πρόστιµο βάσει του άρθρου 73 του Β.∆. 24-9/20.10.19582.  

   Παράλληλα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των ανωτέρω αναφορών, ο Συνήγορος 

διαπίστωσε ότι αρκετοί δήµοι αποδέχονται τις µεταγενέστερες της διακοπής 

ηλεκτροδότησης υπεύθυνες δηλώσεις και απαλλάσσουν το ακίνητο από τα δηµοτικά τέλη 

για την περίοδο κατά την οποία αποδεδειγµένα δεν ηλεκτροδοτείτο. 

    Η ανοµοιόµορφη αυτή αντιµετώπιση ίδιων περιπτώσεων, οδηγεί σε άνιση µεταχείριση, 

δηµιουργεί σύγχυση σε ό,τι αφορά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και κλονίζει την 

εµπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη διοίκηση. 

  Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ήθελε ως εκ τούτου να τοποθετηθεί επί του θέµατος και να 

επισηµάνει τα ακόλουθα:  

Α) Η διατύπωση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3345/2005 είναι σαφής και δεν 

χρήζει ερµηνείας: απαλλάσσονται τα µη χρησιµοποιούµενα/µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα 

από τα τέλη «για όσο χρόνο παραµένουν κλειστά». Ο νοµοθέτης δεν θέλησε να ορίσει 

χρονικό πλαίσιο άσκησης του συγκεκριµένου δικαιώµατος, γι αυτό και δεν προβλέπεται 

συγκεκριµένη προθεσµία. Σύµφωνα συνεπώς µε το γράµµα της διάταξης, η υπεύθυνη δήλωση 

µπορεί να προσκοµιστεί στο δήµο και σε χρόνο µεταγενέστερο της διακοπής 

ηλεκτροδότησης.  

Β) Η υπεύθυνη δήλωση µπορεί να αφορά παρελθόντα γεγονότα. Μάλιστα, σύµφωνα µε την 

υπ’αρ. 781/2010 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η υπεύθυνη δήλωση µπορεί να 

αφορά αποκλειστικώς και µόνον γεγονότα παρόντα ή παρελθόντα, όχι όµως µέλλοντα. 

Εποµένως, οι δήµοι οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη το περιεχόµενο υπεύθυνων δηλώσεων 

που δηλώνουν γεγονότα ή στοιχεία αναγόµενα σε χρονική περίοδο προγενέστερη της 

υποβολής τους. Μάλιστα, στις υπό εξέταση περιπτώσεις, τα στοιχεία αυτά µπορούν να 

αποδειχτούν συνδυαστικά τόσο µε τη βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης της ∆.Ε.Η, όσο 

και µε τη δήλωση του κενού ακινήτου στη φορολογική δήλωση.   

Γ) Σύµφωνα µε πρόσφατη δικαστική απόφαση (υπ’αρ. Α 1963/2016 του ∆ιοικ. Πρωτ. 

Πειραιά), από την ηµεροµηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου τεκµαίρεται 

η µη χρήση του από τον ιδιοκτήτη του και απαλλάσσεται αυτός από την υποχρέωση 

                                                           
2 «Επί της υποβολής δηλώσεως ή υποβολής ανακριβούς δηλώσεως ή εκπροθέσµου υποβολής τοιαύτης, οσάκις 
δια την βεβαίωσιν φόρων ή τελών ή δικαιωµάτων απαιτείται υποβολή  δηλώσεως ή µη εκπληρώσεως άλλων 
νοµίµως επιτασσοµένων  υποχρεώσεων, ο υπόχρεως υπόκειται και εις πρόστιµον…» 
 
 



 
 
 

 

καταβολής δηµοτικών τελών καθαριότητας, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί προς 

τον αρµόδιο δήµο το αίτηµα για την απαλλαγή του. Πιο αναλυτικά, βάσει του σκεπτικού 

της απόφασης, µε τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 3 του ν. 25/1975, εισάγεται µαχητό 

τεκµήριο υπέρ των ιδιοκτητών κλειστών ακινήτων, σύµφωνα µε το οποίο από την 

ηµεροµηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου τεκµαίρεται και η µη 

χρησιµοποίησή του και, εποµένως, εφόσον τα µη χρησιµοποιούµενα ακίνητα δεν παράγουν 

απορρίµµατα, απαλλάσσονται, εκ του λόγου αυτού και για όσο χρόνο παραµένουν κλειστά, 

από το, ανταποδοτικού χαρακτήρα (πρβλ. Σ.τ.Ε. 60/2010 επταµ., Σ.τ.Ε. 274/2014, 343/2016), 

τέλος καθαριότητας. Ο αρµόδιος Ο.Τ.Α. χορηγεί την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη, 

δικαιούµενος να διαπιστώσει οποτεδήποτε την ακρίβεια της υποβληθείσας υπεύθυνης 

δήλωσης, προφανώς µε τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Εφόσον δε από τον έλεγχο αυτό 

προκύψει ότι το ακίνητο χρησιµοποιείται, τότε το πιο πάνω τεκµήριο ανατρέπεται, και 

µάλιστα αναδροµικά, καθόσον ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταλογίζεται µε τα 

αναλογούντα στην επιφάνεια του ακινήτου του δηµοτικά τέλη καθαριότητας από την 

ηµεροµηνία χορήγησης της απαλλαγής, ενώ του επιβάλλεται και πρόστιµο για την 

ανακρίβεια της δήλωσής του.  

∆) Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη από το 2014 επισηµάνει (µε το υπ’αρ. πρωτ. 

180318/5473/31.01.2014 έγγραφό του) την απουσία προθεσµίας στο νόµο για την υποβολή 

της υπεύθυνης δήλωσης καθώς και το ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης αποτελεί τεκµήριο για 

τη µη χρήση του ακινήτου. Κατά την άποψη της Αρχής, η απαίτηση της ταυτόχρονης µε τη 

διακοπή ηλεκτροδότησης υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο ∆ήµο, προκειµένου να 

απαλλαγεί το ακίνητο από τα δηµοτικά τέλη, δεν συνάδει µε το σκοπό του νοµοθέτη, ο 

οποίος θέσπισε το σχετικό δικαίωµα υπέρ των πολιτών, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη 

οικονοµική συγκυρία. Με τον τρόπο αυτό τίθεται αυθαίρετα µια επιπλέον προϋπόθεση για 

την άσκηση του δικαιώµατος, χωρίς να προβλέπεται στο νόµο.  

  Παρακαλούµε ως εκ τούτου για τις ενέργειές σας προς την κατεύθυνση της ορθής 

εφαρµογής της σχετικής διάταξης (άρθρο 5 ν.3345/2005), σύµφωνα µε το σαφές, ρητό και 

ανεπιφύλακτο γράµµα και πνεύµα της.  

   Εν αναµονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία 

σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Με εκτίµηση 
 
 

Ανδρέας Ι. Ποττάκης 
Συνήγορος του Πολίτη  


