
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
Στους  οφειλέτες  των  Δήμων παρέχονται  οι  διευκολύνσεις  τμηματικής  καταβολής  των  οφειλών τους,  οι
οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του δημοσίου.

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
Διευκόλυνση δικαιούνται όσοι οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη και λόγω πραγματικής οικονομικής αδυναμίας
αδυνατούν να τα καταβάλουν άμεσα στο σύνολό τους (άρθ. 13 Ν. 2648/98). 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

1. Οφειλέτες  που έχουν υπαχθεί στη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής για πρώτη φορά και είναι
συνεπείς στην καταβολή των δόσεων, απαλλάσσονται της πληρωμής ποσοστού τριάντα τοις εκατό
(30%) των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τις δόσεις από την ημέρα χορήγησης της διευκόλυνσης
καθώς  και  του  συνόλου  των  προσαυξήσεων  που  επιβαρύνουν  την  τελευταία  δόση  ,  με  την
προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 40% των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής (άρθ. 19 παρ.
2 Ν. 2648/98).

2. Σε περίπτωση αιτήματος εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως αυτό
έχει  διαμορφωθεί  την  ημέρα  υποβολής  της  αίτησης  και  πληρωμής  αυτών,  εκπίπτεται  ποσοστό
σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στο ποσό
αυτό. Στην εφάπαξ εξόφληση, ως ανωτέρω, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι οφειλές που έχουν
υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, για τις υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις αυτής. 

3. Καθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιονδήποτε τρόπο συνυποχρέους, περιλαμβανομένων και
των  εγγυητών,  ενήμερους  για  τα  χρέη  προς  το  Δημόσιο  και  χορηγείται  σε  αυτούς  αποδεικτικό
ενημερότητας  για  κάθε  χρήση,  με  την  προϋπόθεση  ότι  έχουν  καταβληθεί  όλες  οι  δόσεις  της
διευκόλυνσης  μέχρι  την  ημερομηνία  χορήγησης  του  αποδεικτικού  και  δεν  υφίστανται  άλλες
δεσμεύσεις χορήγησής του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του Νόμου 2648/98.

4. Αναστέλλει τη λήψη ή την εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του οφειλέτη,  (εφόσον το χρέος είναι
ασφαλισμένο).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής απαιτούνται: 
α) η υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη ή συνυπόχρεου προσώπου, 
β) η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) επί της βασικής οφειλής
για την οποία ζητείται η διευκόλυνση, που δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια (1.000) ευρώ,
γ) κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100,00 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων εκπρόθεσμης
καταβολής,
δ)  Για  την  ίδια  οφειλή  επιτρέπεται  η  χορήγηση  μέχρι  τριών  διευκολύνσεων  κατ’ ανώτατο  όριο  (με
αντίστοιχη καταβολή παραβόλου), ανεξάρτητα αν η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο
πρόσωπο και οι δόσεις αυτών καθορίζονται ως ακολούθως: 

1) ο αριθμός των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής καθορίζεται με βάση το
άθροισμα των συντελεστών αξιολόγησης κριτηρίων (άρθρο 17 Ν.2648/98),

2) η δεύτερη διευκόλυνση μπορεί να χορηγηθεί μετά την απώλεια της πρώτης και ο αριθμός των
δόσεων αυτής καθορίζεται με την ίδια ως άνω διαδικασία, με τον περιορισμό ότι η πρώτη δόση αυτής θα
είναι  τουλάχιστον  ίση  με  ποσοστό δεκαπέντε  τοις  εκατό (15%) της  οφειλής  για  την οποία ζητήθηκε  η
δεύτερη διευκόλυνση,

3)  η  τρίτη  διευκόλυνση  μπορεί  να  χορηγηθεί  μετά  την  απώλεια  της  δεύτερης,  εφόσον  όμως
κατατεθεί εγγύηση με την οποία θα διασφαλίζεται η πληρωμή των δόσεων αυτής,  οι οποίες δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τον εναπομείναντα αριθμό των δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης και με τον περιορισμό ότι η
πρώτη δόση αυτής θα είναι τουλάχιστον ίση με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οφειλής για την οποία
ζητήθηκε η τρίτη διευκόλυνση. 
ε) Με την καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης της πρώτης διευκόλυνσης επέρχεται απώλεια των ως άνω
ευεργετημάτων,
στ)Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής απόλλυται  ,  εφόσον ο οφειλέτης δεν πληρώσει τρεις  συνεχείς
μηνιαίες δόσεις αυτής. To ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μη καταβολής της προτελευταίας ή της τελευταίας
δόσης της διευκόλυνσης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 


