
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ce40d7148897b7568538324 στις 29/05/19 10:59

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα, 22-5-2019   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α          Αριθμ. Πρωτ.: 40802 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.                        
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:  Σταδίου 27                                                                          
Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ                                                                      
Τηλ.  2131364840-4807-4004                                               
FAX: 2131364813

ΘΕΜΑ:   Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού   

ΣΧΕΤ. :  Τα άρθρα 110 έως 117 του ν. 4611/2019

Με τις εξαιρετικού χαρακτήρα ρυθμίσεις των άρθρων 110 έως 117 του προσφάτως 

ψηφισθέντος ν. 4611/2019, παρέχεται εκ νέου μια χρονικά προσδιορισμένη δυνατότητα στους 

οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ανεξάρτητα από την αιτία που αυτές έχουν 

προκύψει (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, προσαυξήσεις και πρόστιμα), και να τις 

εξοφλήσουν σε δόσεις ή εφάπαξ, απολαμβάνοντας, ανάλογα τον αριθμό των δόσεων που θα 

επιλέξουν, και την αντίστοιχη, κλιμακωτά αυξανόμενη, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα 

πρόστιμα που αποτελούν παρακολούθημα της κύριας οφειλής.         

Δεδομένου ότι αντίστοιχες θεσμικές προβλέψεις περί ρύθμισης οφειλών, με σχεδόν ταυτόσημο 

νομοθετικό περιεχόμενο, έχουν ενεργοποιηθεί ξανά κατά το πρόσφατο παρελθόν (βλ. ν. 

4483/2017) και ως εκ τούτου υφίσταται εκ των πραγμάτων σωρευμένη διοικητική εμπειρία 

εφαρμογής τους, θέτουμε υπ’ όψιν σας τηρητή πρόβλεψη (άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 

4611/2019) σύμφωνα με την οποία η εφάπαξ καταβολή ή η καταβολή της πρώτης δόσης της 

ρύθμισης πραγματοποιείται εντός χρονικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την υπαγωγή 
στη ρύθμιση, ήτοι κατόπιν της λήψης απόφασης  χορήγησης της τελευταίας από τα αρμόδια 

κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του δήμου, προκειμένου ο οφειλέτης να γνωρίζει, προτού 

καταβάλλει την πρώτη δόση ή εξοφλήσει τη ρυθμιζόμενη οφειλή, εάν έχει υπαχθεί στη 

ρύθμιση. 

Σημειώνεται επίσης ότι, εν όψει και των σχετικών περιορισμών που έχουν ενεργοποιηθεί λόγω 

των επικείμενων δημοτικών εκλογών, σε περίπτωση που η ρύθμιση χορηγείται από δημοτικά 

συμβούλια προβλέπεται ρητά ότι οι αποφάσεις τους δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της 

παραγράφου 6 του άρθρου 93 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της παραγράφου 5 του 

άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α` 87)

Τέλος, και δεδομένου ότι η ελλιπής, σε αρκετές περιπτώσεις, ενημέρωση των οφειλετών 

αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα σε ότι αφορά την αξιοποίηση, εκ μέρους τους, της 
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δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών που παρασχέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 
4483/2017, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο 

των ρυθμίσεων και οι δυνατότητες τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων που αυτές 

παρέχουν να τύχουν της δέουσας δημοσιότητας, με απώτερο σκοπό την μέγιστη δυνατή 

επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων στα οποία  άλλωστε στοχεύουν οι εν λόγω ευεργετικές 

διατάξεις, τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και για τους πολίτες.    

Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους όπου αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος 

παρακαλούμε όπως την γνωστοποιήσουν εγκαίρως και με κάθε πρόσφορο μέσο τόσο 

στους ΟΤΑ α’ βαθμού όσο και τα νομικά πρόσωπα αυτών τα οποία εμπίπτουν στη χωρική 

τους αρμοδιότητα. 

   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ :                                                                   
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο  Γεν. Γραμματέα                                                                        
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Οικον. Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
   και Αναπτ. Πολιτικής
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης                                                           
(με την παράκληση να αναρτήσει το παρόν έγγραφο 
διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ στην τοποθεσία Εγκύκλιοι-Αποφάσεις)
6. Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. (Τμήμα Εσόδων)                                               

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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