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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

 
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού  

για όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα» 

 

Κύριοι υπουργοί,  

Όπως γνωρίζετε η πανδημία έχει δημιουργήσει ασφυκτικές οικονομικές 

συνθήκες σε χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά τα οποία προσπαθούν να 

ανταποκριθούν όχι μόνο στις πρόσφατες υποχρεώσεις αλλά και σε πολλές 

παρελθούσες που ανακύπτουν από την εφαρμογή νόμων και διατάξεων. Μια 

τέτοια περίπτωση αποτελεί η υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικών 

δημοτικών  τελών καθαριότητας και φωτισμού για τα μη ηλεκτροδοτούμενα 

ακίνητα που αφορά σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Η υποχρέωση αυτή 

αναθεωρήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4555/2018 απαλλάσσοντας 

εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες από το συγκεκριμένο οικονομικό βάρος. 

Ωστόσο, η προθεσμία υποβολής αίτησης για την απαλλαγή των παραπάνω 

τελών, μετά από τις δύο μικρές χρονικά παρατάσεις  έληξε στις 31/12/2020 με 

αποτέλεσμα όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν τη σχετική ενημέρωση ή 

τη δυνατότητα υποβολής αίτησης εν μέσω της πανδημίας, να βρίσκονται πάλι 

μπροστά στο ίδιο πρόβλημα.  

Εκτιμώντας πως το άρθρο 222 του ν. 4555/2018 αποτελούσε μια 

δίκαιη ρύθμιση με κοινωνικό χαρακτήρα και πως η ανάγκη ρυθμίσεων τέτοιου 

είδους εν μέσω της πανδημίας είναι σημαντική βοήθεια για χιλιάδες ελληνικά 

νοικοκυριά, και με δεδομένο πως ήδη επανεξετάζεται η επαναφορά της 

δυνατότητας υποβολής δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων, στο 

πλαίσιο της οποίας εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση.  

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί: 

1. Θα μπορούσατε να δώσετε παράταση του δικαιώματος αίτησης με βάση 

το άρθρο 222 του ν.4555/2018 απαλλάσσοντας χιλιάδες ιδιοκτήτες από 

τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων 

ακινήτων για όλο το διάστημα που βεβαιώνεται από τον αρμόδιο 

διαχειριστή δικτύου; 
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2. Θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να καταλαμβάνει τη συνολική απαλλαγή 

της οφειλής για τις νέες αιτήσεις αλλά και την απαλλαγή οφειλών που 

είναι σε ρύθμιση, για το μέρος των δόσεων που εκκρεμεί; 

 

 
Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουαρίου 2021                            Η ερωτώσα βουλευτής,  
 

 

Αρίθ. Πρωτοκόλλου: 4075/11-02-2021                              Έλενα Ράπτη 
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