
 

 

Άρθρο 165: Έκτακτη ρύθµιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού - Πεδίο εφαρµογής 
 
1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα, 
που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 µέχρι 28.2.2021, όπως και 
οφειλών προς τους δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα που κατέστησαν 
ληξιπρόθεσµες, συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών ρυθµίσεων, από 15.2.2020 
έως τη δηµοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρµόδια για 
την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήµου ή του νοµικού του προσώπου, µπορεί να 
ρυθµίζονται και η καταβολή τους να πραγµατοποιείται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από 
τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και από τα 
πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη 
καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων 
εκπρόθεσµης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του 
ν. 4611/2019 (Α΄ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθµιση είναι τα φυσικά 
πρόσωπα και όσα νοµικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονοµικές επιπτώσεις από την 
πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως 31.1.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθµοί 
δραστηριότητας των δικαιούµενων της ρύθµισης νοµικών προσώπων και τα κριτήρια 
υπαγωγής των φυσικών προσώπων. 
2. Στη ρύθµιση της παρ. 1 µπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης:  
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόµου, 
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, επειδή εκκρεµεί για αυτές δικαστική αµφισβήτηση σε 
οποιονδήποτε 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. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση επισυνάπτεται βεβαίωση της 
γραµµατείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεµούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί 
παραίτηση. 
3. Στη ρύθµιση της παρ. 1 µπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν 
είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθµισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε 
λόγο. 
4. Από τη ρύθµιση της παρ. 1 εξαιρούνται µόνο οι οφειλές που προέκυψαν από 
διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 
51 του ν. 4647/2019 (Α΄204), για τις οποίες εφαρµόζονται τα ειδικώς οριζόµενα στο εν 
λόγω άρθρο. 
 


