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Προς          Θεσσαλονίκη, 28.09.20 

Υπουργό Εσωτερικών      Α.Π: Α4/4466 

κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 

 

Koινοποίηση: -     Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη 

- Yφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Άκη Σκέρτσο 

- Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κ. Θόδωρο Καράογλου 

- Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη 

- Πρόεδρε ΚΕΕΕ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο  

 

Θέμα: Δημοτικά τέλη και δήλωση ορθών στοιχείων καθορισμού επιφάνειας ή και χρήσης 

ακινήτου-Μεταφορά έναρξης ισχύος την 01.01.21 του υπολογισμού και καταβολής των 

διαφορών ως μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων λόγω COVID-19 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,                                                 

 

Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας για το εν λόγω θέμα (ΑΠ Α4/4358/18.12.19 και ΑΠ 

Α4/4420/22.05.20), επανερχόμαστε στο θέμα των δημοτικών τελών και τη δήλωση ορθών 

στοιχείων καθορισμού επιφάνειας ή και χρήσης ακινήτου.    

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 4647/19, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

υποβάλουν στους δήμους μετά και τις σχετικές παρατάσεις μέχρι 30-09-20 τα πραγματικά τους 

τετραγωνικά μέτρα  σύμφωνα με το Ε9. Με την δήλωση εξίσωσης των  τετραγωνικών μέτρων 

κάθε επιχείρησης με το Ε9 θα δηλωθούν από τις επιχειρήσεις πολλαπλάσια μέτρα από τα μέχρι 

σήμερα δηλωθέντα. 

 

Οι Δήμοι θα χρεώσουν δημοτικά τέλη σύμφωνα  με τα πραγματικά  τ.μ. του Ε9 με αναδρομική 

ισχύ από την 1-1-20, με τους συντελεστές όμως που έχουν καθορίσει  τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 

του 2019 κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών του 2020. 

Κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2020, οι Δήμοι 

διαφαίνεται ότι θα υπολογίσουν συντελεστές δημοτικών τελών  για το 2021 αρκετά μικρότερους 

από τους συντελεστές  του προϋπολογισμού  2019, γιατί θα έχουν πολύ περισσότερα τμ για 

υπολογισμό των δημοτικών τελών. 

Όμως έτσι δημιουργείται μια αδικία, αφού λόγω της αναδρομικότητας, θα χρεώσουν πολλά τμ 

με τους υψηλούς συντελεστές που έχουν ψηφιστεί το 2019. 

 

Για όλα τα παραπάνω φρονούμε ότι για τις επιχειρήσεις θα πρέπει οι όποιες διαφορές στις 

χρεώσεις για τα νέα τετραγωνικά μέτρα σύμφωνα με το Ε9 να υπολογίζονται και να οφείλονται 

από 01.01.21 (και όχι του 2020). Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις κληθούν να πληρώσουν 

υπέρογκα ποσά για το 2020 και μάλιστα αναδρομικά, θα δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση,  

για τον επιπρόσθετο λόγο ότι οι επιχειρήσεις έχουν ήδη πληγεί από τις επιπτώσεις του COVID-

19, οι οποίες συνεχίζονται, έχουν μειωμένη ρευστότητα και κάθε νέα επιβάρυνση και μάλιστα 

άδικη, θα αποτελέσει γι’ αυτές νέο πλήγμα με επιπτώσεις στις ίδιες, στην οικονομία και στην 

απασχόληση.  
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Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες και είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

πληροφορία ή διευκρίνιση.  

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

 
Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 

Πρόεδρος 


