
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Α. 1217 
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των 

απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστη-

σαν ζημιές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν 

σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 

1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 έως 8 και 13 του ν. 4223/2013 «Ενι-

αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων καi άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 287) και ειδικότερα της παρ. 8 του άρθρου 3 του
ν. 4223/2013 με την οποία εξουσιοδοτείται ο Διοικητής 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει 
τη διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών ΕΝΦΙΑ του 
άρθρου 3 του ως άνω νόμου,

β) της παρ. 7Β του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), 
η οποία προστέθηκε με τις διατάξεις του δέκατου έκτου 
άρθρου της από 13 Αυγούστου 2021 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελε-
σματικότερη προστασία και την ταχεία αποκατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 
2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄143), η οποία κυρώθηκε 
με τον ν. 4824/2021 (Α’ 156) και ειδικότερα τις διατάξεις 
του δέκατου έκτου άρθρου αυτής,

γ) του άρθρου 3 του ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 
5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Έκτακτα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών" 
(Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική 
προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από 
τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 
διατάξεις" (Α΄ 143) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156),

δ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-

μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των 
άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41.

ε) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 170),

στ) του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστι-
θέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φο-
ρολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 312),

ζ) της υπό στοιχεία Α. 1272/8-07-2019 (Β΄ 2936) από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων σχετικά με τη διαδικασία διορθώσεων και χο-
ρήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων,

η) της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 842/2021 κοινής απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικράτειας «Διαδικα-
σία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 
ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής,  σε 
ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκ-
δηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από 
την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021» 
(Β’ 3854),

θ) της υπ’ αρ. 843/2021 κοινής απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτε-
ρικών και Επικράτειας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή για 
αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλή-
γησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές 
της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και 
έως την 13η Αυγούστου 2021» (Β’ 3855),

ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), την υπ’ αρ. 39/ 3/30-11-
2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων οι 
οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν 
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σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 1η Μαΐου 
2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

1. Η χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 7Β του άρθρου 3 του ν. 4223/ 
2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Γενική Διεύθυν-
ση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την πρώτη 
κεντρική εκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ, εφόσον οι 
οικείες αιτήσεις, οι οποίες προβλέπονται στην από 13 
Αυγούστου 2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία κυρώθηκε με τον ν. 4824/2021, έχουν υποβληθεί 
μέχρι και την 21η Σεπτεμβρίου 2021.

Για αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν από την 22α 
Σεπτεμβρίου μέχρι και την 15η Οκτωβρίου 2021, η χορή-
γηση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται 
κεντρικά από τη ΓΔΗΛΕΔ, μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 
2021.

2. Για τα ακίνητα που επλήγησαν από πυρκαγιές, για τα 
οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία από τη Γενική Διεύθυν-
ση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η χορήγηση 
απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται κεντρικά 
από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΓΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση των δηλώ-
σεων ΕΝΦΙΑ χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης από 
τους πληγέντες.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χορηγηθούν 
οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 7Β του 
άρθρου 3 του ν. 4223/2013 απαλλαγές με τις κεντρικές 
εκκαθαρίσεις, αυτές χορηγούνται με την υποβολή αίτη-
σης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το 
συνημμένο στην Α. 1272/2019 (Β΄ 2936) απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ υπόδειγμα 1Α, συνοδευόμενο από:

α) Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας, ή Πρωτό-
κολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται 
έως τις 28-2-2022, για κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί 
επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση.

β) Βεβαίωση καταστροφής του αρμόδιου Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ) των Απο-
κεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες εκδίδονται έως τις 
28-02-2022, για αγροτεμάχια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ       

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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