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Προς 

Υπουργό Οικονοµικών 

κ. Γκίκα Χαρδούβελη 

 

 

Θέµα: Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου περί µη επιβολής Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στις εκτάσεις βοσκοτόπων των ∆ήµων της 

Χώρας. 

 

 

 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 

 

Με την παρούσα επιστολή µας θέλουµε να θέσουµε υπόψη σας ένα σοβαρότατο 

ζήτηµα που προκαλεί σηµαντική δυσλειτουργία στα οικονοµικά των ∆ήµων. 

Συγκεκριµένα, µε το ν. 4223/2013 θεσπίζεται ο ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). 

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 καθορίζονται οι απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ. Μεταξύ 

αυτών, περιλαµβάνονται (στην παράγραφο 1 περίπτωση β') οι ΟΤΑ αναφορικά µε 

τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο ∆ηµόσιο. 

Εξάλλου, από την αιτιολογική έκθεση του νόµου αυτού, προκύπτει ότι δεν 

εµπίπτουν στην φορολόγηση αυτήν τα κοινής χρήσεως πράγµατα, καθώς και τα 

προορισµένα για την εξυπηρέτηση δηµοτικών σκοπών ακίνητα (π.χ. δηµοτικά 

στάδια, δηµοτικά θέατρα κ.λπ.). 



Στις ανωτέρω όµως εξαιρέσεις δεν περιλαµβάνονται σαφώς οι εκτάσεις 

βοσκοτόπων, τις οποίες διαθέτουν αρκετοί ∆ήµοι της Χώρας µας, παρά το γεγονός 

ότι από το πνεύµα και το σκοπό του Νόµου, ο Νοµοθέτης δεν επιθυµούσε να 

επιβάλει φόρο επ' αυτών, καθότι εξυπηρετούν δηµόσιο σκοπό. 

Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι αρκετοί ∆ήµοι της Χώρας µας να φαίνονται 

υπόχρεοι καταβολής σηµαντικών ποσών ΕΝΦΙΑ για τέτοιου είδους εκτάσεις, για τις 

οποίες όµως ουδέν αντάλλαγµα εισπράττουν. Ως εκ τούτου, θεωρούµε άδικη µια 

τέτοιου είδους φορολόγηση και εξ αυτού του λόγου επιβάρυνση των ήδη δυσχερών 

οικονοµικών των ∆ήµων αυτών. 

∆εδοµένης µάλιστα της αλλαγής δηµοτικών αρχών στους περισσότερους ∆ήµους 

της Χώρας µας από το Σεπτέµβριο του 2014, οι νέες δηµοτικές αρχές βρέθηκαν προ 

απροόπτου έχοντας υποχρέωση να καταβάλουν µέχρι 30/9/2014 την α' δόση του 

ΕΝΦΙΑ, χωρίς µάλιστα να έχουν τον απαιτούµενο χρόνο να διευκρινίσουν εάν οι 

χρεώσεις έχουν γίνει µε ορθό τρόπο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως προβείτε στη διευκρίνιση του εν λόγω 

ζητήµατος, εξαιρώντας σαφώς τους βοσκοτόπους από την επιβολή ΕΝΦΙΑ και ως 

εκ τούτου, την απαλλαγή των ∆ήµων από τις σχετικές οφειλές. 

 

 

Με εκτίµηση 

 

 Εκ µέρους της Επιτροπής του Κινήµατος Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση 

 

 

 

 

Γιώργος Ε. Πατούλης 

∆ήµαρχος Αµαρουσίου 

 


