
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣίΣ
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άντικαταστάσεως και συμ- 

πλτεώσεοϋς διατάξεών τινων τοϋ X. 25/19/0 «-εοΐ υ..ο- 
λ.ονισμοϋ καί τροπου συνεισπραςεως δημο.^κων κα. 
κοινοτικών τελών καθαριότητος καί φωτισμού και ?υθ- 
μ ίσε ως συναφών θεμάτων».

/7ούς 7/,ι· Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Διά τοϋ Ν. 25/1975 καθιερώθη νέος τρόττος υπολογισμού 
βεβαιώσεως καί συνεισπράξεως -j-b τν,ς ΔΕΗ των όη- 
αοτικών καί κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτι- 
σαοϋ πεόε τον σκοπόν α) άπλουστευσεως ·_ης_ όιαόικασιχς 
βεβαιώσεωε καί είσπράξεως, β) ύτεολογισμου επιτη βασει 
ένιαίου συντελεστοϋ τοϋ τέλους κατα τετραγωνικόν μετρον 
φωτιζομένης έτειφανείας καί γ) αποδοτικωτερας εισ-.ρα- 
ΐεωε τών τελών.

Κατά τό πρώτον έτος έφαρμογής τών 
ανωτέρω νόμου ένεφανισθησαν διάφοροι 
είδικώτεεον :

διατάξεων τοϋ 
δυσχέρειαι καί

α) Παρετηρήθη ότι ή καθιέρωσις δύο μόνον συντελεστών 
διά τον υπολογισμόν τοϋ τέλους καθαριότητος, ήτοι ενός 
διά τούς χρησιμοποιούμενους μωρούς δια κα.οικίαν και 
ενός διά τούς έστεγασμένους χώρους τεασης x/λ.ης χρώ
σεως, λόγω μή ορθολογικής εφαρμογής ύπό τών δημοτι
κών καί κοινοτικών συμβουλίων, έδημιούργησεν άνισο- 
μερή έτειβάρυνσιν τών ύποχρεων, εν σχεσει προς την τεαρε- 
χομένην υπηρεσίαν καθαριότητας.

β) Άπεδείχθη αλυσιτελής καί έν πολλοϊς άδικος ό εξα
ναγκασμός υποβολής δηλώσεως, τεερι τής φωτιζόμενης 
έτειφανείας τών ακινήτων, ύτεό τών άρνουμένων προς τού
το, διά τοϋ μέτρου τής διακοπής τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος, 
καθ’ όσον ως άρνησις έξελαμβανετο και η αμε/.εια, η απου
σία εις τό εξωτερικόν, ή άνωτέρα βία,.και

γ) διά τινας δήμους έχοντας ιδίαν ταμιακήν υπηρε
σίαν καί υπηρεσίαν ύδρεύσεως ή έπιχείρησιν ύδρεύσεως 
ή οργανισμόν ύδρεύσεως προέκυψεν οικονομική έπιβάρυν- 
σις κατά τό ποσοστόν τών υπέρ τής ΔΕΗ δικαιωμάτων, 
καθ’ όσον οι δήμοι ούτοι έχουν ΐδια εΐσπρακτόρικά όργα
να διά τούς ' λογαριασμούς ύδρεύσεως μετά τών όποιων 
είναι δυνατή ή συνείσπραξις καί τών τελών καθαριότητος 
καί φωτισμού.

Προς τον σκοπόν άντιμετωπίσεως τών έμφανισθεισών 
δυσχερειών καί τών κενών τοϋ νόμου κατηρτίσθη τό παρόν 
σχέδιον Νόμσυ διά τών διατάξεων τοϋ όποιου εΐδικώτερον:

1. ’Αντικαθίσταται ή παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
Ν. 25/1975 καί παρέχεται ή εύχέρεια εις τά δημοτικά καί 
κοινοτικά συμβούλια νά προέρχωνται εις τον καθορισμόν 
μέχρις επτά συντελεστών διά τόν ύπολογισμόν τών τελ.ών, 
ςξ ών δύο διά κατοικίας κ.λπ. καί πέντε διά τούς λοιπούς 
έστεγασμένους χώρους ά/λ.ης χρήσεως καί ορίζεται ότι 
ή διαφορά μεταξύ τής πρώτης καί τής τελευταίας κατη
γορίας δεν δύνάται νά είναι μεγαλύτερα τοϋ τριπλασίου, 
άνεξαρτήτως άριθμοϋ κατηγοριών, ίνα περιορισθή εις λο
γικά καί δίκαια πλαίσια ό ύπολογισμός τών τελών καί 
νά εκλείψη ή παρατηρηθεΐσα κατά τήν πρώτην εφαρμογήν 
τοϋ νόμου άνεξέλεγκτος καί άδικος έπιβάρυνσις τών κα
τοίκων διά ποσών όλως δυσαναλόγων πρός τάς παρεχομέ- 
νας υπηρεσίας καθαριότητος, καταστρατηγουμένης ούτω 
τής αρχής τής άνταποδοτικότητος τοϋ τέλους.

Παρέχεται τό δικαίωμα εις μέν τά δημοτικά καί κοι
νοτικά συμβούλια, δι’ έστεγασμένους χώρους έμβαδοϋ 
ανω τών 1000 μ2, ώς καί διά μή έστεγασμένους άνω τών 
2000 μ2, νά προσδιορίζουν τά τέλη άναλόγως τών παρε- 
χομένων ύττηρεσιών καθαριότητος καί τοϋ πράγματι χρη
σιμοποιούμενου χώρου, διότι παρετηρήθη έν τή πράξει 
ότι ή έπιβάρυνσις διά τινας κατηγορίας χώρων ύπήρξε 
κατά παράβασιν τής αρχής τής άνταποδοτικότητος το'ΐ 
τέλους λίαν υπέρογκος, ώς π.χ. έπί κλειστών αθλητικών 
χώρων, έκπαιδευτηρίων, βιομηχανιών, καπναποθηκών κ.λπ.,

.... . . 3-3-16,εις όε τους φορολογούμενους το σικαιωμα ασκησεωε εν
δίκων μέσων.

2. Ό δήμος ή ή κοινότης δικαιούται νά έγγραφη εις 
τάς καταστάσειε τής ΔΕΗ _τήν φωτιζρμένην επιφάνειαν 
καθ’ υπολογισμόν έν περιπτώσει μή υποβολής δηλώσεως 
ύπό τοϋ ύποχρέου καταναλωτοϋ ή άρνήσεως αύτοϋ νά 
έπιτρέψη τήν διενέργειαν ελέγχου τής άκριβείας τής δη- 
λώσεώς του ύπό τών εντεταλμένων πρός τούτο οργάνων 
τοϋ δήμου, ή τής κοινότητος παρεχομένου εις τούς ύπο- 
χρέους τοϋ δικαιώματος άσκήσεως ένδικων μέσων. Τούτο 
έκρίθη σκοπιμώτερον τής δυνατότητες διακοπής παροχής 
ήλεκτρικοϋ ρεύματος κατ’ έφαρμογήν τής διατάξεως τοϋ 
τελευταίου εδαφίου τής παρ. 1 περ. β' τοϋ άρθρου 2 τοϋ 
Ν. 25/1975, ήτις καταργεϊται.

3. Προκειμένου περί δήμων έχόντων ιδίαν ταμιακήν 
υπηρεσίαν καί υπηρεσίαν ύδρεύσεως ή έπιχείρησιν ύδρεύ
σεως ή οργανισμόν ύδρεύσεως δημιουργεϊται ή δυνατό- 
της εξαιρέσεως έκ τής ύποχρεωτικής είσπράξεως τών 
τελών καθαριότητος καί φωτισμού ύπό τής ΔΕΗ, έφ’ 
όσον ήθελε κριθή δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου συμβουλίου 
ότι τό έργον τοϋτο δύνανται νά έπιτελέσουν άποτελ.εσμα- 
τικώς τά εΐσπρακτόρικά όργανα τοϋ δήμου διά τής συνει- 
σπράξεως τών ώς άνω τελών μετά τών τελών ύδρεύσεως.

4. Τέλος αντιμετωπίζεται τό θέμα τής είσπράξεως τών 
τελών εις ήν περίπτωσιν δεν καταστή δυνατή ή εΐσπραξις 
παρά τοϋ ύποχρέου καταναλωτοϋ. Διά νά μή ύποστη ζη
μίαν ό δήμος ή ή~ κοινότης ορίζεται οτι έν περιπτώσει μή' 
καταβολής ύπό τοϋ μισθωτού, ταΰτα καταβάλλονται ύπό 
τοϋ κυρίου ή νομέως τοϋ άκινήτου κατά τόν χρόνον γενέ- 
σεως τής οφειλής.
- Τό παρόν σχέδιον Νόμου περιλαμβάνον πέντε έν συνόλω 
άρθρα, ύποβάλλεται ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής πρός ψή- 
φισιν.

’Επισυνάπτονται τώ σχεδίω τοϋ νόμου αι καταργού- 
μεναι, άντικαθιστώμεναι καί συμπληρούμεναι διατάξεις
τοϋ Ν. 25/1975.

’Εν Άθήναις τή 28 ’Ιουνίου 1976 

Οί ‘Υπουργοί
’Εσωτερικών Οικονομικών

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

’Αντικαθιστάμενα·., συ μπλη ρ ο ύ μεν α ι καί καταργούμεναι δια
τάξεις τοϋ Ν. 25/1975 «περί ύπολογισμοϋ καί τρόπου 
είσπράξεως δημοτικών καί κοινοτικών τελών καθαριό
τητος καί φωτισμού καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

α) ’Αντικαθιστάμενα·, διατάξεις :
. «Άρθρον 1 παρ. 4.
Διά τής κατά τήν παρ. 1 άποφάσεως τοϋ δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου' ορίζεται εις συντελεστής κατά τε
τραγωνικόν μετρον δι’ έστεγασμένους χώρους χρησιμοποι
ούμενους διά κατοικίαν ή έγκατάστασιν φιλανθρωπικών ή 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εις 
ά δέν Περιλαμβάνονται αί ιδιωτικά! κλινικαί καί έτερος δΓ 
έστεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως.

’Εξαιρούνται οί στερούμενοι ήλεκτρικής έγκαταστάσεως, 
ώς καί οί μή έστεγασμένοι χώροι, έφ’ ών έφαρμόζονται τά 
έν άρθρω 3 τοϋ παρόντος οριζόμενα».

β) Συμπληρούμεναι διατάξεις :
Άρθρον 4.

1. Τά τέλη καθαριότητος καί φωτισμού βαρύνουν τόν 
ύπόχρεον πρός πληρωμήν τοϋ λογαριασμού καταναλισκο- 
μένου ηλεκτρικού ρεύματος καί συνεισπράττονται μετ’ αύτοϋ 
ένιαίως ύπό τής Δ.Ε.Η., διά δόσεων ίσων πρός τόν άριθμόν 
τών έκδιδομένων κατ’ έτος λογαριασμών.



ο __

2. Έπί λογαριασμών έκδ'Αομένων διά χρονικόν διάστημα 
μικρότερον ή μεγαλύτερον τής έκάστοτε κεκανονισμένης 
χρονικής περίοδοι/, ενεργεεται υπο τλς Δ.Ε.Η. ανάλογος 
χρέωσιε των έν λόγω τελών. Λί έκ τελών καθαριότητας καί 
φωτισμού πραγματοποιούμενα: ύπό τής Δ.Ε.Η. εισττραςεις 
ά-οδίδονται' εις τον δικαιούχον δήμον ή > κοινότητα βάσει 
σχετικής έκκαθαριστικής καταστάσεως εντός τοΰ τρίτου 
μηνός άπό τής λήςεως τοΰ μηνός εις τον όποιον λογιστικώς 
ανήκουν οί λογαριασμοί.

Ή Δ.Ε.Η. δύναται νά παρέχη εις τον δικαιούχον δήμον ή 
κοινότητα χρηματικής προκαταβολής έναντι των προς 
άπόδοσιν είσπραττομενων τελών.

/ "Αρθρον 6.
’Εν περιπτώσει άρνήσεως τοΰ ΰποχρέου προς καταβολήν 

τοΰ κατά τον παρόντα νόμον τέλους, ή Δ.Ε.Η. προέρχεται 
εις διακοπήν τοΰ ρεύματος, μή έπαναχορηγοϋσα τοϋτο μέχρι 
έξοφλήσεως τοΰ όφειλομένου τέλους. Έφ’ οσον δεν ήθελε 
ζητηΟή ή έπαναχορήγησις τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος, η 
Δ.Ε.Η. γνωστοποιεί τοϋτο εις τον δικαιούχον των τελών 
δήμον ή κοινότητα, μετά την διαγραφήν τοΰ καταναλωτοϋ 
διά τήν, μερίμνη αύτοϋ καί κατά τήν κειμένην νομοθεσίαν, 
εΐσπραειν τών έν λόγω οφειλών.

Εις περίπτωσιν, καθ’ ήν ήθελε λάβει χώραν διαδοχή τοΰ 
οφειλέτου καταναλωτοϋ εις τήν χρήσιν τοΰ ακινήτου παρά 
τρίτου, ή Δ.Ε.Η. γνωστοποιεί εις τον δήμον ή κοινότητα τήν 
τοιαύτην διαδοχήν, ώς καί τό παρά τοΰ άποχωρήσαντος, 
οφειλέτου παραμένον άνεςόφλητον ποσόν έκ τελών, διά τήν 
μερίμνη τοΰ δήμου ή κοινότητος, εισπραξίν του.

γ) Καταργούμεναι διατάζεις :

αποδίδει ποσόν τελών ίσον πρός το προκΰπτον έκ τοΰ γινομέ
νου τοΰ πραγματικού έμβαδοΰ έπ! τόν κατά κατηγορίαν συντε
λεστήν.

5. Δ: έστεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, πλήν ίδιω- 
τικών κλινικών, έμίαοοΰ άνω τών χιλίων (1.000) τετραγω
νικών μέτρων, τό πέραν τοΰ ορίου τούτου έμβαδόν διά τήν κατα
βολήν τελών καθαριότητες καί φωτισμού δύναται νά ,προσδιο- 
ρίζηται μειωμένο·/ υπό τοΰ οικείου δημοτικού καί κοινοτικού 
συμβουλίου. λαμίανομένων ΰπ’ οψιν τών παρεχόμενων ύπηρε- 
οιών καύαριότητος καί τοΰ πράγματι έξυπηρετουμένου ύπό 
"ής ύπηρεοίας καύαριότητος χώρου.

At διατάξεις τής παρούσης παραγράφου δύνα/ται νά έφαρ- 
μόζωντα: καί έπί μή έστεγασμένων χώρων περί ών ή παρ. 2 
τοΰ άρόρου 3 τοΰ παρόντος νόμου άνεξαρτήτως έμβαδοΰ.

6. Εις τάς περιπτώσεις τής προηγουμένης παραγράφου οιά
τό ποιόν τών τελών τό αντιστοιχούν εις τό πέραν τών χιλίων 
τετραγωνικών μέτρων έμβαδόν έπί έστεγαεμένων χώρων 
άλλης χρήσεως καί ό: όλόκληρον το ποσόν τών τελών έπί
μή έστεγασμένων χώρων, επιτρέπεται ή άσκηοις τών ένοικων 
μέσων- τών προβλεπομένων' ύπό τών διατάξεων τοΰ ά’ρίρου 72 
τοΰ Β. Δ/τος τής 24/9—20.10.1938, ώς τούτο τροποποιηύέν 
οιά τοΰ αρ-ύρου 40 τοΰ Χ.Δ. 4200/19G2 ισχύει νΰν. Ή προ
θεσμία πρός άσκησιν τών ένοικων τούτων μέσων ορίζεται εις 
είκοσι (20) ημέρας, άρχομένη έπί μέν 6ε6αιώσεως καί είσ- 
πράξεως τών τελών ύπό-τοΰ-δήμου άπό -τής κοινοποιήσεως 
τοΰ αποσπάσματος τής έγγραφής έπαγομένη ά/ασταλτικόν άπο- 
οέλεσμα έπί ϊέ συνεισπράξεως ύπό τής ΔΕΗ άπό τής λή- 
ξεως τοΰ χρόνου έξοφλήσεως τοΰ πρώτου λογαριασμού τής 
ΔΕΗ, μή έπαγομένη ανασταλτικόν άποτέλεσμα.

7 «‘Άρθρον 2 τοαρ. 1 περίπτωσις β' έδάφιον τελευταίον.
Έν περιπτώσει άρνήσεως υποβολής δηλώσεως, ή Δ.Ε.Η· 

κατά περίπτωσιν εϊτε δεν προβαίνει εις τήν αΐτουμένην 
σύνδεσιν είτε κατόπιν εγγράφου τοΰ δήμου ή τής κοινότητος 
προέρχεται εις τήν διακοπήν τής παροχής τοΰ ήλεκτρικοΰ

Γ. Επίσης έπιτρεπεται έντος τής αυτής ώς άνω προθε
σμίας ή άσκησις τών περί ών πρόκειται ένοικων μέσων, έν 
αμφισβητήσει ύπό τοΰ ύποχρέου, είτε τοΰ χαρακτηρισμού τοΰ 
ακινήτου ώς έστεγασμένου χώρου είτε προκειμένου περί έστε
γασμένων χώρων άλλης χρήσεως. τής κατηγορίας εις ήν ύπή- 
χ·$η τούτο.

ρεύματος». Έπί συνεισπράξεως ύπό τής ΔΕΗ, ή άσκησις τοΰ ένδικου 
μέσου, δέν έχει ανασταλτικόν άποτέλεσμα.

ςχΕδιοχ χομογ

Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων τοΰ X. 25/1975 «περί 
•υπολογισμού καί τρόπου είσπράίςεως δημοτικών καί κοινο
τικών τελών κα·5αριότητος καί φωτισμού καί ρυ-ύμίσεως 
συναφών -ύεμάτων».

“Ap-Spov 1.
Η παρ. 4 τοΰ άρ-ύρου 1 τοΰ νόμου 25/1975 αντικαθίσταται 

διά τών κατωτέρω παραγράφων 4. 5. 6, 7 καί 8. Ή ήδη παρά
γραφος 5.χύτοΰ λαμβάνει άρι-ΰμόν 9. ·

«4. Διά τής κατά τήν παράγραφον 1 άποφάσεως τοΰ δημο
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται νά όρίζηται διάφορος 
συντελεστής κατά κατηγορίαν ϋποχρέων άναλόγως τών παρε- 
χομένων υπηρεσιών κα-Sapιότητος καί μέχρις επτά (7) κατη
γοριών, έξ ών δύο δι’ έστεγασμένους χώρους χρησιμοποιού
μενους διά κατοικίαν ή έγκατάστασιν φιλανθρωπικών ή .νο
σηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εις ά 
δέν περιλαμβάνονται αί ιδιωτικά: κλινικαί καί πέντε (5) δι’ 
έστεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως.

Ή διαφορά τοΰ συντελεστοΰ μεταξύ τής πρώτης καί τής 
τελευταίας κατηγορίας άνεπαρτήτως άρι-ύμοΰ κατηγορ:ώ/ 
κατά τ άνωτέρώ δέν δύναται νά όρισ-άή πέραν τοΰ τριπλασίου.

Ό δήμος ή ή κοινότης έν περιπτώσει καθορισμού πλειόνων 
συντελεστών γνωστοποιεί εις τήν ΔΕΗ δύο μόνον συντελεστάς. 
ενα δια τας κατοικίας κλπ. κ.αί ένα διά τούς έστεγασμένους 
χώρους α/,λης χρήσεως καί προσδιορίζει δι’ έκαστον ύπόχρεον 
το εις τετραγωνικά μέτρα πλασματικόν έμβαδόν τοΰ χώρου, 
το όποιον πολλαπλασιαζόμενον έπί τόν ένιαίον συντελεστήν.

8. Αί διατάξεις τών παραγράφων 4, 5, 6 καί 7 δέν ισχύουν 
έπί χώρων στερούμενων ηλεκτρικής έγκαταστάσεως. έφ’ ών 
εφαρμόζονται α! διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ άρ-Spου 3 
τοΰ παρόντος νόμου».

'A?-Spcv 2.
1. Δι’ οΰς χώρους δέν ΰπεόλή-5η ύπό τών ύποχρέων δήλωσις 

πατά τά έν άρ-ΰρω 2 παρ. 1 περ. β' τοΰ Ν. 25/1975 οριζό
μενα, ή φωτιζόμενη έπιφάνεια προσδιορίζεται κα-S’ υπολογι
σμόν ύπό τών αρμοδίων οργάνων τοΰ δήμου ή τής κοινότητος.

Τό αύτό ισχύει καί έπί άρνήσεως τοΰ ύποχρέου διά τήν 
διενέργειαν έλέγχου τής ακρίβειας τής ύποβληνείσης δηλω- 
σεως. ώς πρός τήν έπ! πλέον τής δηλωόείσης ύπολογιζομένην 
έπιφάνειαν. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή άρνησις διά τήν διε
νέργειαν τοΰ έλέγχου καί τό εμβαδόν τής πέρα/ τής δηλωύεί
σης επιφάνειας, δέον νά προκύπτουν έξ έκ-ύέσεως τοΰ έντε- 
ταλμένου διά τόν έλεγχον οργάνου τοΰ δήμου ή τής κοινότητος.

2. Εις τάς περιπτώσεις τής προηγουμένης παραγράφου ό 
δήμος ή ή κοινότης κοινοποιεί εις έκαστο/ ύπόχρεον. έπί απο
δείξει. άπόσπασμα τής σχετικής έγγραφής. εις τάς καταστά
σεις τής ΔΕΗ ή τόν βεβαιωτικόν κατάλογον, ώς καί ά/τί- 
γραφον τής άποφάσεως τοΰ δημάρχου ή προέδρου κοινότητος 
πεσ: έπιβολή; κυσώσεων. πεοί ών τό άούσον 73 τοΰ άπό 24/ 
9--20.10.1958 Β. Δ/τος. '

3. Κατά τών φορολογικών εγγραφών περί ών ή παρ. 1 
τοΰ παρόντος άρ-5ρου καί τοΰ έπιβληόέντος' προστίμου έπιτρέ- 
-πετα: ή άσκησις τών προβλεπομένων ύπό τών διατάξεων τοΰ
άρ-Sp ου 72 τοΰ Β.Δ. τής 24/9—20/10/1958. ώς τούτο τρο- 
ποποιηύέν διά τοΰ άρόρου 40 τοΰ Χ.Δ. 4260/1962 ισχύει, 
ένδικων μέσων άσκουμένων έντός είκοσι (20) ημερών άπό τής 
κοινοποιήσεως τού αποσπάσματος τής έγγραφής ή τής άπο-


