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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ Τ.Α. & Α.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.                              
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ   
                                                         
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27  
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Βλασίδου
Τηλέφωνο: 2131364807                       
E-mail: info@ypes.gr

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
                      
                  
Αριθμ. Πρωτ.: 94670

ΠΡΟΣ: Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
               του Κράτους            
 
              

ΘΕΜΑ: Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 ν. 1337/1983) και 
              παραγραφή των απαιτήσεων που απορρέει από αυτές.

ΣΧΕΤ.:  Το υπ΄ αριθμ. 32740/29-11-2013 έγγραφό μας. 

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχεται η υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και 

ειδικότερα, με το εάν εξακολουθεί να ισχύει το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων (956/2016 ΔΕΦ Αθηνών, 176/2019 ΔΕΦ 

Χανίων, 2428/2020 ΔΠΡ Αθηνών κ.α.) η εισφορά σε χρήμα του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 υπόκειται στην 

πενταετή αποσβεστική προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968. 

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 170/2020 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «13 β) Ο χρόνος 

αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των Ο.Τ.Α. προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα είναι πενταετής και 

άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η κύρωση της οικείας πράξης 

εφαρμογής, με την επιφύλαξη των οριζομένων εξαιρετικών περιπτώσεων στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2 του α.ν. 344/1968, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των σχετικών απαιτήσεων των Ο.Τ.Α. , προ ή μετά 

την ισχύ του άρθρου 2 του ν. 4315/2014».

    Επιπλέον, σύμφωνα με την ως άνω Γνωμοδότηση «13.α) ο χρόνος παραγραφής προς είσπραξη των 

βεβαιωμένων οφειλών των υπόχρεων ιδιοκτητών από τις εισφορές σε χρήμα είναι πενταετής (5) και άρχεται από 

το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η οριστική βεβαίωση αυτών.». 

 

1. Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 

«Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» 

(ΦΕΚ 324/Α/2002): «Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν την 

αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον  …αρμόδιο Υπουργό,…  Μετά την αποδοχή τους οι 
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γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την 

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή».

γίνεται αντιληπτή η αναδιάταξη της έννομης τάξης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σε σχέση με το 

υπ΄αριθμ.  2 σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

    Παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας 

επί των ανωτέρω, προς ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

                                                                                                         

                                                                                                     Ο Γενικός Διευθυντής 

                                                                                                                      
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας                                            Κ. Θεοδωρόπουλος                                                                                           
    Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών και
    Γεωχωρικών Πληροφοριών 
    Αμαλιάδος 17
    Τ.Κ. 11523, Αθήνα   
2. ΚΕΔΕ                                                                                                   
    Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
    Τ.Κ. 10678, Αθήνα                                                                                                      .                                                                   
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γεν. Δ/ντή Οικ/κών Τ.Α. και Αν. Πολ/κής
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
    (με την παράκληση να αναρτήσει το παρόν έγγραφο στο 
    διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ στην τοποθεσία Έγγραφα)
6. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
    Τμήμα Εσόδων
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