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Άρθρο 52 

Ρυθµίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού 

1. Οφειλές προς τους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή 

που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

µπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρµόδια για την είσπραξή τους 

υπηρεσία του οικείου δήµου ή του νοµικού προσώπου αυτού, να ρυθµίζονται και να 

καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης 

υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους, ως 

εξής: 

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), 

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά 

ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %), 

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%), 

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδοµήντα δύο (72) δόσεις, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), 

ε) αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, µε απαλλαγή κατά 

ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 

2. Στη ρύθµιση της παραγράφου 1 µπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που 

κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης: 

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόµου ή 

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούµενη ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η 

οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια των ευεργετηµάτων της προηγούµενης ρύθµισης και 

χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, 

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεµεί για αυτές δικαστική αµφισβήτηση σε 

οποιοδήποτε βαθµό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από 

τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα. 

Αν µε το ένδικο βοήθηµα είχε υποβληθεί και αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης της 

διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαµβάνει και το αίτηµα αυτό. Βεβαίωση της 

γραµµατείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεµούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί 

παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθµιση. 

3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται το αργότερο 

εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

4. Η ρύθµιση χορηγείται µε απόφαση που εκδίδεται από τα αρµόδια κατά περίπτωση 

όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

5. Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί να είναι 

µικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη των είκοσι (20) ευρώ. 

6. Η ρυθµιζόµενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός 

τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη 

ρύθµιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως µη υποβληθείσα. Οι επόµενες δόσεις 

καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα, χωρίς να 

απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

7. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία 

προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την εποµένη της ηµέρας που όφειλε 

αυτή να καταβληθεί. 



8. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις 

υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί 

του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που 

τελικά διαµορφώνεται, µε αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρµόδιου 

οργάνου της παραγράφου 4. 

9. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας από άλλη αιτία και ο 

οφειλέτης έχει καταβάλει: 

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για οφειλή µέχρι πέντε 

χιλιάδες (5.000) ευρώ, 

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε 

χιλιάδες και µηδέν ένα (5.000,01) µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, 

γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για οφειλή δέκα 

χιλιάδες (10.000,01) ευρώ και πάνω, ο δήµος προβαίνει σε εντολή άρσης της 

δέσµευσης αυτής προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσµευση αυτής 

σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και µίας εκ των δόσεων. 

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και 

η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε 

την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο χρέη που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις 

αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί 

στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως 

ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, 

εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Στις περιπτώσεις 

του προηγούµενου εδαφίου είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη η άρση της 

κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει 

υπαχθεί στη ρύθµιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα 

χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης 

απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. 

10. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη 

ρύθµιση, αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για 

ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής 

οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την 

ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής. 

11. Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τον οφειλέτη, για την καταβολή µέρους της 

οφειλής µπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση µόνο για το µέρος αυτό. 

12. Η ρύθµιση της οφειλής καταργείται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση 

καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής 

βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από 

την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόµενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της 

τελευταίας δόσης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών, 

β) δεν υποβάλει στο δήµο τις προβλεπόµενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους 

επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδηµούντων, µετά των περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α., 

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση. 

 


