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 ΘΔΜΑ: Τποιογηζκός πιεζσζκού δήκφλ θαηά ηελ επηβοιή ηοσ ηέιοσς      

δηελέργεηας υσταγφγηθώλ ηετληθώλ παηγλίφλ κε παηγληόταρηα. 

Με αθνξκή ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ ησλ Γ.Ο.Τ. πνπ πξνθύπηνπλ ζε εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3037/2002 (ΦΔΚ 174 Α’), ζε ζρέζε κε ηηο λεόηεξεο 

ξπζκίζεηο ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα εμήο: 

1.  Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3037/2002, πξνβιέπεηαη όηη:  

«1. Σα ςπραγσγηθά ηερληθά παίγληα κε παηγληόραξηα δηελεξγνύληαη ειεύζεξα. Όηαλ 

δηελεξγνύληαη ζε εηδηθό δηαζθεπαζκέλα ηξαπέδηα,  απαηηείηαη άδεηα δηελέξγεηαο 

ςπραγσγηθώλ ηερληθώλ παηγλίσλ θαη θαηαβνιή  εηήζηνπ ηέινπο. Η άδεηα ρνξεγείηαη από 

ην δήκν ή ηελ θνηλόηεηα, ζηελ  πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ εγθαζίζηαληαη ή ιεηηνπξγνύλ θαη 

ηζρύεη κέρξη ηελ ηπρόλ αλάθιεζή ηεο. Η αδεία εθδίδεηαη εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζπλνδεπνκέλεο  από ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.  

2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, θαζώο θαη ηε δηαηήξεζή ηεο ζε ηζρύ θαη` έηνο, 

επηβάιιεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ εηήζην ηέινο κε ηελ  νλνκαζία  "ηέινο 

δηελεξγείαο ςπραγσγηθώλ ηερληθώλ παηγλίσλ κε  παηγληόραξηα", ην νπνίν επηκεξίδεηαη 

ζε πνζνζηό 90% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ  θαη ζε πνζνζηό 10% ππέξ ηνπ δήκνπ ε ηεο 

θνηλόηεηαο ζηελ πεξηνρή ησλ  νπνίσλ εγθαζίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνύλ ηα παίγληα απηά.  

3. Σν εηήζην ηέινο επηβάιιεηαη ζε θάζε ηξαπέδη πνπ είλαη εηδηθά δηαζθεπαζκέλν γηα ηε 

δηελέξγεηα ςπραγσγηθώλ ηερληθώλ παηγλίσλ κε  παηγληόραξηα ζηνπο αλσηέξσ ρώξνπο 

θαη ππνινγίδεηαη από 1.1.2003 σο εμήο:  

α. Γηα δήκνπο θαη θνηλόηεηεο κε πιεζπζκό κέρξη 2.000 θαηνίθνπο ζε  ηξηάληα επξώ, κε 

εμαίξεζε ηνπο δήκνπο θαη θνηλόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ  επνκέλε πεξίπησζε.  

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Αζήλα,  17  Φεβξνπαξίνπ  2011 

ΠΟΛ 1032 

 



2 
 

β. Γηα δήκνπο θαη θνηλόηεηεο κε πιεζπζκό κέρξη 2.000 θαηνίθνπο πνπ έρνπλ  πεξηνρέο 

ραξαθηεξηζκέλεο σο ηνπξηζηηθέο ή αξραηνινγηθέο ή κε ηακαηηθά  ινπηξά, θαζώο θαη ζε 

πινία ησλ γξακκώλ εζσηεξηθνύ, ζε δηαθόζηα επξώ.  

γ. Γηα δήκνπο θαη θνηλόηεηεο κε πιεζπζκό από 2.001 κέρξη 10.000  θαηνίθνπο ζε 

ηξηαθόζηα επξώ.  

δ. Γηα δήκνπο κε πιεζπζκό από 10.001 κέρξη 50.000 θαηνίθνπο ζε  ηεηξαθόζηα επξώ.  

ε. Γηα δήκνπο κε πιεζπζκό πάλσ από 50.000 θαηνίθνπο ζε επηαθόζηα επξώ.  

ζη. Γηα εληεπθηήξηα ζσκαηείσλ, ζπιιόγσλ θαη νκίισλ ζε ρίιηα επξώ.  

4. Γηα ηολ σποιογηζκό ηοσ πιεζσζκού θάζε δήκοσ ή θοηλόηεηας ιακβάλεηαη 

σπόυε ε ηειεσηαία απογραθή. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο ιακβάλεηαη  ππόςε ν 

πιεζπζκόο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο πξηλ από ηε ζπλέλσζε πνπ έγηλε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2539/1997 (ΦΔΚ 244 Α΄) ή θαηά ηηο  δηαηάμεηο ησλ Νόκσλ 1416/1984 

(ΦΔΚ 18 Α΄) θαη 1622/1986 (ΦΔΚ 92 Α΄). Η πεξηνρή ηεο ηέσο δηνηθήζεσο πξσηεπνύζεο 

θαη ην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα Θεζζαινλίθεο ζεσξνύληαη, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ  

άξζξνπ απηνύ, ην θαζέλα σο έλαο δήκνο».  

 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’) “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο” 

πξνβιέπεηαη όηη: 

«1. Η εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ θάζε δήκνπ πνπ ζπληζηάηαη κε ηνλ παξόληα λόκν 

απνηειείηαη από ηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ζπλελνύκελσλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). Οη εδαθηθέο απηέο πεξηθέξεηεο απνηεινύλ ηηο δεκνηηθέο  

ελόηεηεο ηνπ λένπ δήκνπ θαη θέξνπλ ην όλνκα ηνπ πξώελ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο. 

2. Σα ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη  

Κνηλνηήησλ, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.) (ΦΔΚ 114 

Α’), κεηνλνκάδνληαη ζε ηνπηθέο θνηλόηεηεο, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό έσο θαη 2.000  

θαηνίθνπο θαη ζε δεκνηηθέο θνηλόηεηεο εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κεγαιύηεξν από  2.000 

θαηνίθνπο. Σνπηθέο ή δεκνηηθέο θνηλόηεηεο απνηεινύλ θαη νη δήκνη ή νη θνηλόηεηεο πνπ 

θαηαξγήζεθαλ ύζηεξα από εζεινύζηα ζπλέλσζε ζύκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 

410/1995 (ΦΔΚ 231 Α) ή ζπλελώλνληαη κε ηνλ παξόληα λόκν  θαη δελ απνηεινύληαη 

από ηνπηθά δηακεξίζκαηα. 

 3. Γεκνηηθή θνηλόηεηα ζπγθξνηνύλ ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα λεζηώλ πνπ έρνπλ  

πιεζπζκό άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) θαηνίθσλ. Δπίζεο, ζπγθξνηνύλ δεκνηηθή  θνηλόηεηα 

αλεμαξηήησο πιεζπζκνύ πξώελ θνηλόηεηεο ή ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ  εθηείλνληαη ζε 

όιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ λεζηνύ θαη δελ απνηεινύλ δήκν ζύκθσλα  κε ην άξζξν 1. 

4. Σα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνύληαη νη δήκνη άλσ ησλ 100.000  

θαηνίθσλ κεηνλνκάδνληαη ζε δεκνηηθέο θνηλόηεηεο». 
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3. Με βάζε ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

3037/2002, γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ηνπ νθεηιόκελνπ ηέινπο ζα ιακβάλεηαη 

ππόςε ν πιεζπζκόο πνπ είρε ν Γήκνο ή ε Κνηλόηεηα ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

απνγξαθή. πλεπώο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ έηνπο 2001 ελώ σο 

πξνο ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο, δελ 

επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ. ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ  

  

 

 

 


