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Έκηακηη πύθμιζη οθειλών ππορ ηοςρ Γήμοςρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ  ηων 

άπθπων165-167ηος Ν.4764/2020-ΦΔΚ-256 Α/23-12-2020, όπωρ ηποποποιήθηκαν 

και ιζσύοςν με ηιρ διαηάξειρ  ηων άπθπων 35-36  ηος Ν.4807/2021 - ΦΔΚ-96 Α/11-

6-2021. 

Ο Γήμορ Πηνειού ζηο πλαίζιο ηηρ εθαπμογήρ ηων ανωηέπω διαηάξεων, για 

έκηακηη πύθμιζη οθειλών, καλεί ηοςρ οθειλέηερ ηος να ενημεπωθούν για ηην 

ηακηοποίηζη ηων εκκπεμοηήηων ηοςρ, ζύμθωνα με ηιρ νέερ πποθεζμίερ.  

 

Η πύθμιζη ζςνοπηικά: 

Μποπούν να πςθμιζηούν οθειλέρ από οποιαδήποηε αιηία, ππορ ηοςρ δήμοςρ και 

ηα νομικά ηοςρ ππόζωπα, πος έσοςν βεβαιωθεί από 15.2.2020 ή θα βεβαιωθούν 

μέσπι 30.6.2021, όπωρ και οθειλών ππορ ηοςρ δήμοςρ και ηα νομικά ηοςρ 

ππόζωπα πος καηέζηηζαν ληξιππόθεζμερ, ζςμπεπιλαμβανομένων ηων απωλειών 

πςθμίζεων, από 15.2.2020 έωρ ηιρ 11.6.2021.Από ηε ξύζκηζε εμαηξνύληαη κόλν νη 

νθεηιέο πνπ πξνέθπςαλ από δηαθνξέο σο πξνο ηελ επηθάλεηα ελόο αθηλήηνπ ή ηε 

ρξήζε απηνύ, θαηά ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4647/2019, γηα ηηο νπνίεο εθαξκόδνληαη 

εηδηθέο δηαηάμεηο. 

Γικαιούσοι ςπαγωγήρ ζηην ανωηέπω πύθμιζη είναι ηα θςζικά ππόζωπα και όζα 

νομικά ππόζωπα έσοςν ςποζηεί οικονομικέρ επιπηώζειρ από ηην πανδημία ηος 

κοπωνοϊού COVID-19. Με ηελ ππ’ αξηζ. 18440/10-3-2021 θνηλή απόθαζε ησλ 

Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ (ΦΔΚ-961 Β/11-3-2021), έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί νη θσδηθνί αξηζκνί δξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΓ) ησλ δηθαηνύκελσλ ηεο 

ξύζκηζεο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ. 

Η αίηηζη ηος οθειλέηη για ηην πύθμιζη θα καηαηίθεηαι έωρ ηην 31.10.2021 ηο 

απγόηεπο. 

Η ελ ιόγσ ΚΥΑ είλαη ε 18440/2021 - ΦΔΚ 961/Β/11-3-2021 θαη νξίδεη δηθαηνύρνπο 

ηνπο εμήο: 

 α) Τηο επηρεηξήζεηο-λνκηθά πξόζσπα πνπ εληάζζνληαη ζηνπο Κσδηθνύο Αξηζκνύο 

Γξαζηεξηόηεηαο ηνπ πίλαθα πνπ πξνζαξηάηαη σο Παξάξηεκα θαη απνηειεί 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο. 

 β) Τα θπζηθά πξόζσπα πνπ πιεξνύλ κηα, ηνπιάρηζηνλ, από ηηο αθόινπζεο 

πξνϋπνζέζεηο: 

 βα) είλαη εξγαδόκελνη ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηέζεθαλ ή ηεινύλ ζε 

αλαζηνιή ζην πιαίζην αληηκεηώπηζεο ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο COVID-19, 

 ββ) είλαη άλεξγνη, 

https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/koine-upourgike-apophase-18440-2021.html


 βγ) εληζρύζεθαλ από κέηξα ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

γηα ηε ζηήξημή ηνπο ζην πιαίζην αληηκεηώπηζεο ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο 

COVID-19, 

 βδ) είλαη ηδηνθηήηεο εθκηζζνύκελσλ αθηλήησλ ησλ νπνίσλ ηα κηζζώκαηα κεηώζεθαλ 

κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο ζην πιαίζην αληηκεηώπηζεο ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο 

COVID-19. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζην: 

 Σμήμα Δζόδων ηος Γήμος  

Τει.: 26233 60777 ζηνλ θν. Αξγπξόπνπιν Λνύε 

και ζηο Σαμείο ηος Γήμος  

 Τει.: 26233 60759 ζηελ θα. Γηαλληθνπνύινπ Τόηα 


