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ΘΕΜΑ: Παράταση χρονικής προθεσμίας υπαγωγής οφειλών σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού και 

Νομικά Πρόσωπα αυτών, σε ρύθμιση  

Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο έκτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 

δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. Α’ 145 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 30ης 
Σεπτεμβρίου 2019, αντικαθίστανται οι προβλέψεις των άρθρων 110 παρ. 1 εδ.α’ και 111 του 

ν. 4611/2019 και αναπροσδιορίζονται οι προθεσμίες αφενός της βεβαίωσης οφειλών που 

μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση αφετέρου της δυνατότητας του οφειλέτη να υποβάλλει 

την σχετική αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. 

Συγκεκριμένα, και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 της ανωτέρω αναφερθείσας 

ΠΝΠ, ως χρονική προθεσμία βεβαίωσης οφειλών που δεν έχουν βεβαιωθεί , προκειμένου εν 

συνεχεία να υπαχθούν στο προβλεπόμενο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, ορίζεται η 29η 
Νοεμβρίου 2019 ενώ καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης είναι η 

31η Δεκεμβρίου 2019.  

Δεδομένου ότι, όπως έχει καταδείξει η εμπειρία η επαρκής ενημέρωση των οφειλετών 

σχετικά με την δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης και αποπληρωμής των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκουν οι 

εν λόγω εξαιρετικού χαρακτήρα ευεργετικές διατάξεις, παρακαλούμε όπως καταβάλλετε κάθε 

δυνατή προσπάθεια και αξιοποιήσετε κάθε διαθέσιμο και πρόσφορο μέσο για την ευρεία 

γνωστοποίηση των ανωτέρω ρυθμίσεων. 

Τέλος δεδομένου ότι η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών αφορά, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις, και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α’ βαθμού παρακαλούμε όπως 

γνωστοποιήσετε και σε εκείνα το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου, κατά λόγο της 

χωρικής σας αρμοδιότητας.  

                                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΣ:  Τους Δήμους τις Χώρας 
              

 
  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
-ΚΕΔΕ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Γρ. Υπουργού
- Γρ. Υφυπουργού 
- Γρ. Γενικού Γραμματέα 
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α και   

Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. 
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την 

παράκληση να αναρτήσει το παρόν στη θέση 
Έγγραφα του επίσημου ιστοτόπου του ΥΠΕΣ)
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