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ΘΕΜΑ: «Παποσή οδηγιών ζσεηικά με ηη διακοπή επγαζιών ηων δημοηικών Ν.Π.Δ.Δ. και ηων  

                δημοηικών κοινωθελών επισειπήζεων πος καηαπγούνηαι – ζςγσωνεύονηαι με   ηιρ    

                διαηάξειρ ηος ν. 3852/2010»  

 

Με αφορμι προφορικά ερωτιματα που τζκθκαν ςτθν υπθρεςία μασ, αναφορικά με το 

αντικείμενο του κζματοσ, κζτουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα:  

1) Οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ 1027411/842/ΔΜ/26.02.1998 (193/Β) ΑΤΟ, όπωσ 

ιςχφουν ςιμερα, ορίηουν, μεταξφ άλλων, ότι χορθγείται υποχρεωτικά ενιαίοσ και 

μοναδικόσ ΑΦΜ ςτα θμεδαπά νομικά πρόςωπα, που είναι υπόχρεα ςε υποβολι διλωςθσ 

ζναρξθσ εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 36 του ν. 2859/2000 όπωσ αυτζσ  

ιςχφουν κάκε φορά, ανεξάρτθτα του αρικμοφ των εγκαταςτάςεων που διακζτουν εντόσ 

και εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ. 

2)  Οι διατάξεισ τθσ παρ. 9 του ιδίου ωσ άνω άρκρου και Απόφαςθσ, ορίηουν  μεταξφ άλλων, 

ότι χορθγείται υποχρεωτικά ενιαίοσ και μοναδικόσ ΑΦΜ ςτα Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου 

Δικαίου, ςτουσ διμουσ και ςτισ κοινότθτεσ, ανεξάρτθτα του αρικμοφ των οργανικϊν 

μονάδων ι γραφείων που διακζτουν, πζραν τθσ ζδρασ τουσ. 

3) Οι διατάξεισ τθσ 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14.07.2005 ΑΤΟΟ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα, 

ορίηουν τθ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά τθν υποβολι 

δθλϊςεων ζναρξθσ, μεταβολισ και διακοπισ εργαςιϊν.  

4) Με τισ διατάξεισ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και 

Κοινοτιτων» παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ διμουσ και ςτισ κοινότθτεσ να ςυςτινουν 

δθμοτικά ι κοινοτικά Ν.Π.Δ.Δ. κακϊσ και επιχειριςεισ Ο.Σ.Α. Σα αναφερόμενα πρόςωπα 
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καταργοφνται με απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, που δθμοςιεφεται 

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

5)  Με  τισ  διατάξεισ του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 

και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», προβλζπονται 

υποχρεωτικζσ ςυγχωνεφςεισ για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τισ κοινωφελείσ επιχειριςεισ, που 

περιζρχονται ςε κάκε διμο. Για κάκε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ Ν.Π.Δ.Δ. ι κοινωφελϊν 

επιχειριςεων το δθμοτικό ςυμβοφλιο λαμβάνει τθ ςχετικι απόφαςθ θ οποία 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω 

Απόφαςθσ, το νζο Ν.Π.Δ.Δ.  που δθμιουργείται υποκακιςτά αυτοδικαίωσ τα νομικά 

πρόςωπα που ςυγχωνεφκθκαν ςε όλα τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ. 

Αντίςτοιχα θ επιχείρθςθ που προκφπτει υπειςζρχεται ωσ κακολικόσ διάδοχοσ ςε όλα τα 

δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων. 

Ύςτερα από τα παραπάνω, ςτθν περίπτωςθ που προςκομίηεται ςτθν υπθρεςία ςασ, 

δθμοςιευμζνθ απόφαςθ δθμοτικοφ ςυμβουλίου θ οποία αφορά ςυγχώνευςθ Ν.Π.Δ.Δ./ 

κοινωφελών δθμοτικών επιχειριςεων και ςφςταςθ νζου Ν.Π.Δ.Δ./κοινωφελοφσ δθμοτικισ 

επιχείρθςθσ, κα προβαίνετε α) ςτθν ζναρξθ εργαςιϊν του νζου προςϊπου με προζλευςθ ζναρξθσ  

«ςυγχώνευςθ» και β) ςτθ διακοπι εργαςιϊν των ςυγχωνευόμενων  προςϊπων με αιτία 

διακοπισ «ςυγχώνευςθ», ςυςχετίηοντασ παράλλθλα (με τθν αντίςτοιχθ ςχζςθ από τον ςχετικό 

πίνακα τιμϊν) τον ΑΦΜ του προςϊπου που προκφπτει από τθ ςυγχϊνευςθ, με τουσ ΑΦΜ των 

προςϊπων που διακόπτονται. 

       Ακριβζσ  Αντίγραφο                                            Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ                                         

Η Προϊςταμζνθ Γραμματείασ                                                                 ΑΝΣΩΝΗ ΝΑΝΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.) 

ΙΙ) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Σϋ εκτόσ των αρικμϊν 3,4,5,6,7,8  

2. Γ.Γ.Π..  

Διεφκυνςθ Εφαρμογϊν Η/Τ (Δ30) 

3. ΤΠ.Ε.Α.Η.Δ. 

Γενικι  Διεφκυνςθ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

ταδίου 27 Σ.Κ. 101 83 Ακινα 

4. Περιοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ» 

5. ΠΟΕ- Δ.Ο.Τ. 
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ΙΙΙ) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Τπουργοφ  

2. Γραφείο Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν  

3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Φορολογικϊν και Σελωνειακϊν Θεμάτων  

4. Γραφεία κ. κ. Γενικϊν Διευκυντϊν 

5. Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι Φορολογικϊν Ελζγχων  

6. Διεφκυνςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Δ12) 

7. Διεφκυνςθ Φορολογίασ Κεφαλαίου ( Δ13) 

8. Διεφκυνςθ Φ.Π.Α.( Δ14) 

9. Διεφκυνςθ ΚΒ ( Δ15) 

10. Διεφκυνςθ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (Δ16)  

11. Διεφκυνςθ Ελζγχου  

12. Διεφκυνςθ Μθτρϊου – Σμιματα Αϋ-Βϋ 
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