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     ΠΡΟΣ : Περιφέρειες του Κράτους 
              α) ∆/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης 

     Έδρες τους 
              β) ∆/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ∆/σης 

     Έδρες τους στους Νοµούς 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες 

                επιχειρήσεις 

 

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο µας αναφορικά µε την εφαρµογή 

του άρθρου 5 του ν.429/1976 (ΦΕΚ 235 Α’), µε το οποίο ρυθµίζονται οι όροι επιβολής του 

τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις, κρίνουµε 

σκόπιµη την παράθεση των ακόλουθων οδηγιών. 

 

Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίσθηκε η υποχρέωση επιβολής του τέλους καθαριότητας και 

φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις (βιοµηχανίες, κινηµατοθέατρα και άλλες 

επιχειρήσεις) ανάλογα µε το χρόνο λειτουργίας τους, µε ελάχιστο όριο το τρίµηνο. ∆εδοµένου 

δε ότι ενιαίο κριτήριο για την επιβολή του τέλους αποτελεί το εµβαδόν των ακινήτων, 

νοµολογιακά έχει γίνει δεκτό (744/1998 ΣτΕ) ότι στο πλαίσιο του άρθρου 5 του ν.429/1976 

είναι επιτρεπτός ο συνυπολογισµός του χρόνου λειτουργίας των επιµέρους χώρων / τµηµάτων 

µιας επιχείρησης για τον καθορισµό του αναλογούντος τέλους (π.χ καπνεµπορική επιχείρηση, 
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της οποίας ο χώρος που καταλαµβάνουν τα γραφεία της λειτουργεί όλο το έτος, ενώ οι 

αίθουσες επεξεργασίας καπνού ορισµένους µήνες µόνο ή ξενοδοχείο, του οποίου τα δωµάτια 

και οι βοηθητικοί τους χώροι καθώς και η αίθουσα συνεδρίων λειτουργούν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, ενώ το µπαρ και το εστιατόριο µόνο την τουριστική / υψηλή περίοδο). 

Συνεπώς, στις συγκεκριµένες διατάξεις µπορούν να υπαχθούν και οι επιχειρήσεις που 

λειτουργούν µεν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αλλά, λόγω της φύσης των εργασιών τους, οι 

χώροι που καταλαµβάνουν συγκεκριµένα τµήµατά τους χρησιµοποιούνται (λειτουργούν) 

µόνο ορισµένο χρονικό διάστηµα (αναίρεση της 60/1991 Απόφασης του ∆ΕφΘεσσ. από την 

744/1998 Απόφαση του ΣτΕ). Επισηµαίνεται ωστόσο ότι, στην περίπτωση που επιχείρηση ή 

τµήµα της κατά περιόδους λειτουργεί περιστασιακά, συνάγεται η λειτουργία αυτής καθ’ όλη 

τη διάρκεια της περιόδου (π.χ εστιατόριο ξενοδοχείου που εκτός της τουριστικής περιόδου 

λειτουργεί µόνο περιστασιακά για προγραµµατισµένες εκδηλώσεις πρέπει να δηλώνεται ως 

ετήσια λειτουργία). Επίσης η περίοδος κατά την οποία εκτελούνται εργασίες επισκευής ή 

συντήρησης εντός των χώρων µιας επιχείρησης, λογίζονται ως χρόνος λειτουργίας (χρήσης) 

των χώρων αυτών. 

Για την υπαγωγή µίας επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.429/1976 απαιτείται η 

υποβολή από τον υπόχρεο (νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης) στον οικείο Ο.Τ.Α σχετικής 

αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αναφορικά µε το χρόνο 

λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση που υπάρχει, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, 

διαφοροποίηση του χρόνου λειτουργίας ορισµένων χώρων / τµηµάτων της επιχείρησης, θα 

πρέπει να αναγράφονται στη δήλωση λεπτοµερώς το είδος των χώρων (π.χ δωµάτια, γραφεία 

κλπ), το εµβαδόν τους (τ.µ) και ο αντίστοιχος χρόνος λειτουργίας τους, µε αναφορά 

συγκεκριµένων ηµεροµηνιών. Όµοια δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση αύξησης ή 

µείωσης του χρόνου λειτουργίας καθώς και σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή 

ηλεκτρικού ρεύµατος.  

Το δηµοτικό / κοινοτικό συµβούλιο του οικείου Ο.Τ.Α αποφαίνεται για το συγκεκριµένο 

αίτηµα, εκδίδοντας απόφαση, µε την οποία είτε αποδέχεται τη δηλωθείσα εποχιακή λειτουργία 

της επιχείρησης, υπό την επιφύλαξη του ελέγχου αυτής, είτε την απορρίπτει αιτιολογηµένα. Η 

αιτιολογία αναφορικά µε την έλλειψη εποχικότητας στη λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να 

είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από συγκεκριµένα στοιχεία του φακέλου (π.χ 
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έκθεση αυτοψίας από διενεργηθέντα έλεγχο, αντίγραφα θεωρηµένων καταστάσεων µόνιµου 

και εποχιακού προσωπικού της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας).  

∆εδοµένου ότι, µε την απόφαση αυτή προσδιορίζεται η βάση επιβολής του τέλους 

καθαριότητας και φωτισµού για τον αιτούντα υπόχρεο, η έκδοση της απόφασης από το 

δηµοτικό / κοινοτικό συµβούλιο είναι υποχρεωτική και δε χωρεί απόρριψη του αιτήµατος δια 

της σιωπηρής άρνησης έκδοσής της. Η απόφαση πρέπει επίσης να εκδίδεται εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, που 

σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το τρίµηνο. Κατά τον καθορισµό των µηνών 

λειτουργίας της επιχείρησης, χρόνος µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου υπολογίζεται ως 

ολόκληρος µήνας.  

Οι αποφάσεις αποστέλλονται για έλεγχο νοµιµότητας στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας 

(άρθρο 5, παρ. 4 του ν.429/1976 και άρθρο 149 Κ∆Κ.) και υπόκεινται σε προσφυγή κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 151 του Κ∆Κ (σχετική η υπ’ αριθµ. 11/2007 Εγκύκλιός µας). Οι σχετικές 

φορολογικές εγγραφές υπόκεινται σε προσφυγή (ή ανακοπή όταν πρόκειται για λογαριασµό 

∆.Ε.Η) ενώπιον των ∆ιοικητικών Πρωτοδικείων, που ασκείται εντός προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερών από την εποµένη της  ηµέρας κοινοποίησης στον υπόχρεο του αποσπάσµατος 

εγγραφής ή από τη λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του αντίστοιχου λογαριασµού ∆.Ε.Η 

(άρθρο 1, παρ.6 και άρθρο 5, παρ.4 του ν.429/1976, σε συνδυασµό µε άρθρο 285, παρ.2.β του 

ν.2717/1999). 

Η ανακριβής καταγραφή στο έντυπο της δήλωσης του χρόνου λειτουργίας των χώρων της 

επιχείρησης ή του εµβαδού αυτών επιφέρει τις έννοµες συνέπειες του ν.1599/1986 και του 

άρθρου 19 του ν. 1080/1980. Ειδικότερα, επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 22, 

παρ.6 του ν.1599/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.13 του άρθρου 2 του ν.2479/1997 

(ΦΕΚ 67 Α’), µε απόφαση του δηµοτικού / κοινοτικού συµβουλίου ανακαλείται η υπαγωγή 

της επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.429/1976 και επιβάλλεται, σε βάρος του 

υπόχρεου, µε απόφαση του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας, εκτός από το τέλος που 

αναλογεί στον αποκρυβέντα χώρο και πρόστιµο ίσο µε το 60% του αναλογούντος τέλους 

(άρθρο 19 του ν.1080/1080, ΦΕΚ 246 Α’).  

Για τον έλεγχο της ακρίβειας της υποβληθείσας δήλωσης, οι αρµόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α θα 

πρέπει να διενεργούν τόσο προληπτικό όσο και κατασταλτικό έλεγχο στις επιχειρήσεις (τόσο 

µετά την υποβολή της σχετικής αίτησης-δήλωσης και πριν την έκδοση της απόφασης του 
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δηµοτικού / κοινοτικού συµβουλίου, εφόσον συµπίπτει χρονικά µε περίοδο µη λειτουργίας, 

όσο και µετά την έκδοση της απόφασης, κατά τη διάρκεια τη δηλωθείσας περιόδου µη 

λειτουργίας (άρθρο 5, παρ.1 του ν.25/1975). Επιπλέον οι Ο.Τ.Α στο πλαίσιο του 

συγκεκριµένου ελέγχου µπορούν να αναζητούν τυχόν αναγκαία στοιχεία από άλλους φορείς 

του δηµοσίου, οι οποίοι αντίστοιχα υποχρεούνται να τα χορηγούν εντός 15 ηµερών από την 

παραλαβή του σχετικού εγγράφου του δήµου ή της κοινότητας (άρθρο 47 του Ν.1416/84, ΦΕΚ 

18 Α’ και άρθρο 8, παρ.4 του ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α’).  

Συναφώς σηµειώνεται ότι η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης βεβαίωσης του 

αναλογούντος τέλους και προστίµου δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού που βεβαιώθηκε, 

εφόσον η βεβαίωση στηρίχθηκε σε στοιχεία που δηλώθηκαν από τον υπόχρεο στο δήµο / 

κοινότητα ή σε άλλη αρχή / υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα (άρθρο 61, ν.1416/1984, ΦΕΚ 18 

Α’).  

 

Παρακαλούµε να µεριµνήσετε για την άµεση κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου στους 

Ο.Τ.Α χωρικής αρµοδιότητάς σας.  

Την εγκύκλιο µπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδροµή : Το Υπουργείο / Εγκύκλιοι – Αποφάσεις 

 
 
                                                                                                      Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 
                                                                                                      Πάτροκλος Γεωργιάδης 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕ∆ΚΕ) 
  Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8 – Τ.Κ 10678 Αθήνα 
2. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β) 
   Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 
4. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων 
    Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα  
5. Συνοµοσπονδία Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων 
   ∆ωµατίων-∆ιαµερισµάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.∆.∆.Ε) 
   Τσόχα 15-17 
   115 21 Αθήνα 
6. Πανελλήνια Οµοσπονδία Αιθουσαρχών Κινηµατογραφιστών (ΠΟΑΚ) 
    Ακαδηµίας 96 
   106 71 Αθήνα  
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