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Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα 

τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη 

 

Θέμα: «Άμεση διαγραφή δημοτικών οφειλών σε ιδιοκτήτες ακινήτων για 

μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα». 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Υπάρχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που ταλαιπωρούνται λόγω της μη ύπαρξης 

συντονισμού μεταξύ των Δήμων της χώρας, των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Είναι εντελώς παράλογο οι 

ιδιοκτήτες ακινήτων να οφείλουν ανταποδοτικά τέλη σε Δήμους για ακίνητα που δεν 

χρησιμοποιούνται και είναι κενά! 

Επιβάλλεται άμεσα η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που θα δίνει τη δυνατότητα 

άμεσης διαγραφής των ανταποδοτικών τελών (δημοτικά τέλη, δημοτικός φόρος κλπ) 

καθώς και την παράλειψη σχετικών βεβαιώσεων για το μέλλον.  

Μέχρι σήμερα, το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες πέρα απ’ την διακοπή 

με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να καταθέσουν και σχετική υπεύθυνη 

δήλωση στον οικείο Δήμο περί μη χρήσης του ακινήτου τους.  
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Επειδή πλήθος ιδιοκτητών δεν το γνώριζε και παρέλειψε να κάνει κάτι τέτοιο. 

Επειδή από το Ε2 μπορεί ο οικείος Δήμος να διασταυρώσει εάν ένα ακίνητο είναι 

κενό ή όχι. 

Επειδή βεβαιώνονται εις βάρος χιλιάδων ιδιοκτητών άδικα ανταποδοτικά τέλη, 

προσαυξήσεις και πρόστιμα. 

Επειδή πρέπει να υπάρχει μία λογική αντιμετώπιση των πραγμάτων σε μία περίοδο 

που όλοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πρωτοφανές κύμα ανατιμήσεων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

 

1) Προτίθεστε να προχωρήσετε σε άμεση νομοθετική ρύθμιση για την 

διαγραφή δημοτικών οφειλών σε ιδιοκτήτες ακινήτων για μη 

ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα; 

2) Προτίθεστε να συστήσετε ένα συντονιστικό όργανο για την 

Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα 

αυτό με τη συνεργασία ΑΑΔΕ και Αυτοδιοίκησης; 

3) Προτίθεστε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση βάσει της οποίας 

η διακοπή ρευματοδότης θα συνεπάγεται και την αυτόματη διακοπή 

χρέωσης δημοτικών τελών; 

4) Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε για να 

αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις αυτές που είναι χιλιάδες και 

ταλαιπωρούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις οικονομικές υπηρεσίες 

των Δήμων της χώρας; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος- Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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