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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                 
Πληροφορίες: Α. Βλασίδου 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27    
Ταχ. Κώδικας: 101 83  ΑΘΗΝΑ              
Τηλέφωνο: 2131364807                         
FAX: 210-3744813    
                                             
 

     Αθήνα  12  Ιανουαρίου  2015 
       
                  

Α.Π.: 50045  
 

     ΠΡΟΣ: Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του          
                   Κράτους 
                   1. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
                   2. ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης  
 

ΘΕΜΑ:  ∆ιευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής οφειλών ̟ρος τους ∆ήµους. 
ΣΧΕΤ.:   Τα υ̟΄ αριθµ. 72636/15-12-2014, 78615/5-12-2014, 74042/29-9-2014 έγγραφα των  
               ∆ήµων Τρί̟ολης, Κατερίνης και Λαµιέων καθώς και το α̟ό 12-12-2014  
               ηλεκτρονικό µήνυµα του ∆ήµου Άργους-Μυκηνών. 
                 
     Κατό̟ιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και ̟ολλών τηλεφωνηµάτων ̟ρος την 

υ̟ηρεσία µας, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος λόγω των αλλαγών ̟ου ̟εριήλθαν 

στο σχετικό νοµοθετικό ̟λαίσιο, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

     Οι ∆ήµοι και τα Ν.Π.∆.∆. αυτών µ̟ορούν να ̟αρέχουν διευκολύνσεις τµηµατικής 

καταβολής στους οφειλέτες τους στο ̟λαίσιο των διατάξεων του άρθρου 170 του ν. 

3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων). Ειδικότερα, στην ̟αρ. 1 αυτού ορίζεται ότι 

για τις εν λόγω διευκολύνσεις ισχύει η ίδια νοµοθεσία ̟ου εφαρµόζεται και για τους 

οφειλέτες του ∆ηµοσίου, ενώ στην ̟αρ. 2, ό̟ως αυτή τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 48 του ν. 

4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄) ορίζονται τα όργανα των δήµων και των νοµικών τους ̟ροσώ̟ων 

δηµοσίου δικαίου, ̟ου είναι αρµόδια να ̟αρέχουν τις ανωτέρω διευκολύνσεις ανάλογα µε 

το ύψος της ρυθµιζόµενης βασικής οφειλής. 

    Ε̟ισηµαίνεται ότι οι ̟ροαναφερθείσες  διατάξεις  αφορούν στην δυνατότητα, ̟ου 

διαθέτουν οι οργανισµοί το̟ικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού και τα νοµικά ̟ρόσω̟α 

δηµοσίου δικαίου αυτών, να ̟αράσχουν στους οφειλέτες τους τις  ισχύουσες, ̟ερί ̟άγιας 

ρύθµισης ληξι̟ρόθεσµων οφειλών ̟ρος το ∆ηµόσιο, διευκολύνσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην 
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υ̟ο̟αράγραφο Α2 της ̟αραγράφου Α, του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013 - ΦΕΚ 107 Α΄. 

Στην ̟αράγραφο 16 της ανωτέρω υ̟ο̟αραγράφου ορίζεται ρητά ότι δεν ε̟ιτρέ̟εται α̟ό 

1-7-2013 η χορήγηση διευκολύνσεων – ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21 του ν. 2648/1998 και του άρθρου 14 του ν. 3888/2010. 

Με την υ̟΄ αριθµ. 1112/2013 ΠΟΛ του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων  Εσόδων, η ο̟οία 

ισχύει α̟ό 1-7-2013, δόθηκαν οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή των εν οριζοµένων στην 

ανωτέρω υ̟ο̟αράγραφο. 

     Παρακαλούµε να µεριµνήσετε για την άµεση γνωστο̟οίηση των ανωτέρω στους δήµους 

της χωρικής σας αρµοδιότητας ̟ρος ανάλογη εφαρµογή. 

    Το ̟αρόν έγγραφο µ̟ορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου στη 

διαδροµή: Το Υ̟ουργείο - Έγγραφα. 

 

                                                                                     Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                Ν. Χατζηεργάτης 
Υ̟ουργείο Οικονοµικών 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων 
Γενική ∆/νση Φορολογικής ∆ιοίκησης 
∆ιεύθυνση Εισ̟ράξεων 
Τµήµα Α΄ 
Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. 10184 Αθήνα  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:   
1. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
    (µε την ̟αράκληση να αναρτηθεί στην  
     ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου ως ανωτέρω) 
2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α.                                                                 
    Τµήµα Εσόδων                                                                                                                                                                          
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