
 

 
 

Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2011 

 
Σοβαρά προβλήµατα στο ειδικό τέλος ακινήτων µέσω ∆ΕΗ επισηµαίνει ο 

Συνήγορος του Πολίτη 

 

Την επίλυση των σοβαρών προβληµάτων που σχετίζονται µε την επιβολή, τον 

υπολογισµό και την είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους 

Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών, ζήτησε από το υπουργείο 

Οικονοµικών ο Συνήγορος του Πολίτη. Σε πρόσφατη επιστολή της προς τον 

υπουργό Οικονοµικών, Ευάγγελο Βενιζέλο, η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη 

Σπανού εντοπίζει συγκεκριµένα προβλήµατα και παρακαλεί για άµεση 

ανταπόκριση. Υπογραµµίζει επίσης ότι η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος 

συνιστά, σε κάθε περίπτωση, ένα υπέρµετρα επαχθές µέτρο κυρίως για 

ορισµένες οµάδες πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Για το ίδιο 

θέµα, κλιµάκιο της ανεξάρτητης αρχής είχε επισκεφτεί στις 9 Νοεµβρίου τη 

διεύθυνση Κεφαλαίου του υπουργείου. 

 
Στην επιστολή της η Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: 
α. να προβλεφθεί διαδικασία διόρθωσης των σφαλµάτων στον υπολογισµό του 
τέλους (στην περίπτωση που ο υπολογισµός έγινε µε βάση εσφαλµένη τιµή ζώνης 
και πλασµατικά τετραγωνικά), 
β. να επανεξεταστεί η επιβολή του τέλους σε εργοταξιακές παροχές, εφόσον δεν 
πρόκειται για δοµηµένες επιφάνειες, 
γ. να επεκταθεί η απαλλαγή από το τέλος σε άτοµα που αποδεδειγµένα αδυνατούν 
να καταβάλουν το τέλος µε βάση το προσωπικό τους εισόδηµα, 
δ. να επεκταθεί η επιβολή του τέλους µε µειωµένο συντελεστή, υπό προϋποθέσεις, 
σε άτοµα µε κάθε είδους βαριά αναπηρία. 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη υπογραµµίζει ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης σε πολίτες 
που αποδεδειγµένα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο τέλος συνιστά στέρηση 

βασικών βιοτικών αγαθών αναγκαίων για τη θέρµανση, τη σίτιση και την 
καθαριότητα των ίδιων και της οικογένειάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές µε κριτήριο 
την συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει και υπό 
προϋποθέσεις να προτάσσεται η προστασία συνταγµατικά κατοχυρωµένων 
δικαιωµάτων των πολιτών, όπως η προστασία της αξίας του ανθρώπου, η 
προστασία της υγείας, η προστασία της οικογένειας, της µητρότητας, της παιδικής 
ηλικίας και των ευαίσθητων κατηγοριών πολιτών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ανεξάρτητη αρχή ήδη διαµεσολάβησε προς τη ∆ΕΗ, 
προκειµένου να µη διακοπεί η παροχή του ρεύµατος σε πολίτη, ο οποίος πάσχει από 
βαρύ αναπνευστικό πρόβληµα, βρίσκεται υπό µηχανική υποστήριξη της αναπνοής 
του εφ όρου ζωής και αδυνατεί να καταβάλει το τέλος. 
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