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ΠΡΟ: Ω ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

Θέμα:«Διαδικαζίερ εθαπμογήρ ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 11 ηος ν. 3888/2010 πεπί 

πεπαίυζηρ εκκπεμών ελεγμένυν ςποθέζευν». 

 

Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1.Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 11 και ηων πεπιπηώζεων γ΄, ι΄ και ια΄ ηος άπθπος 13 ηος ν. 

3888/2010 (Φ.Ε.Κ.175 Α΄). 

2. Το γεγονόρ όηι με ηην παπούζα απόθαζη δεν πποκαλείηαι δαπάνη ζε βάπορ ηος 

Κπαηικού Πποϋπολογιζμού. 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

1. Επί εκκπεμών καηαλογιζηικών ππάξεων πος πεπαιώνονηαι καηά ηιρ διαηάξειρ ηος 

άπθπος 11 ηος ν. 3888/2010 για ηιρ οποίερ ςπάπσει ήδη βεβαίωζη ποζού για 
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οποιονδήποηε λόγο, εθόζον ηο ποζό αςηό δεν έσει καηαβληθεί μεπικώρ ή ολικώρ καηά ηο 

σπόνο ζςμβιβαζμού, ηόηε ηο μη καηαβληθέν ποζό ακολοςθεί ηο καθεζηώρ δόζεων ηος 

άπθπος 10 ηος ν. 3888/2010, ηηρ ππώηηρ δόζηρ καηαβαλλόμενηρ μέσπι ηην ηελεςηαία 

επγάζιμη ημέπα ηος επόμενος μήνα από ηο μήνα καηά ηον οποίο ππαγμαηοποιήθηκε ο 

ζςμβιβαζμόρ και ηων ςπόλοιπων μέσπι ηην ηελεςηαία επγάζιμη ημέπα ηων ανηίζηοισων 

επόμενων μηνών, σωπίρ να απαιηείηαι ζσεηική ειδοποίηζη ηος ςπόσπεος. Σηιρ παπαπάνω 

πεπιπηώζειρ η πποβλεπόμενη καηά ηην παπάγπαθο 3 ηος άπθπος 10 ηος ν. 3888/2010 

έκπηωζη παπέσεηαι ςπό ηην πποϋπόθεζη καηαβολήρ ολόκληπηρ ηηρ εναπομένοςζαρ 

βάζει ζςμβιβαζμού οθειλήρ πεπιλαμβανόμενος και ηος ωρ άνω ποζού. 

2. Επί εκκπεμών καηαλογιζηικών ππάξεων ηηρ πποηγούμενηρ παπαγπάθος για ηιρ οποίερ 

ηο ήδη βεβαιωθέν ποζό ςπεπβαίνει αςηό πος πποκύπηει βάζει ζςμβιβαζμού, εθόζον ηο 

βεβαιωθέν αςηό ποζό έσει ήδη καηαβληθεί καηά ηο σπόνο ζςμβιβαζμού, ηόηε ηο επιπλέον 

ποζό δεν διαγπάθεηαι ούηε επιζηπέθεηαι, ενώ αν δεν έσει καηαβληθεί μεπικώρ ή ολικώρ 

καηά ηο σπόνο αςηό, ηόηε διαγπάθεηαι ηο επιπλέον ποζό πος έσει βεβαιωθεί καηά ηο μέπορ 

πος δεν έσει καηαβληθεί. 

 

3. Επί εκκπεμών ςποθέζεων ηηρ παπαγπάθος 3 ηος άπθπος 11 ηος ν. 3888/2010, η 

πποβλεπόμενη καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος αςηήρ μείωζη ηος ππόζθεηος θόπος 

διενεπγείηαι ζηο μέπορ ηων ππόζθεηων θόπων για ηο οποίο αποππίθθηκε η πποζθςγή, 

όπωρ αςηοί πποκύπηοςν από ηη διενεπγηθείζα νέα εκκαθάπιζη με βάζη ηην ππωηόδικη 

απόθαζη. 

Η απόθαζη αςηή να δημοζιεςθεί ζηην Εθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ. 

 

        Ακπιβέρ Ανηίγπαθο                                                   Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

Η Πποφζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ                                     ΓΕΩΡΓΘΟ ΠΑΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

  


