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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων τρίτου, ζκτου, ζβδομου, όγδοου, δζκατου 
ζκτου και τριακοςτοφ πρώτου του ν. 4787/2021 (Α΄44/26-3-2021)  

 

ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ των άρκρων τρίτου, ζκτου, ζβδομου, όγδοου, 

δζκατου ζκτου και τριακοςτοφ πρϊτου του ν. 4787/2021 («Κφρωςθ φμβαςθσ Διανομισ Ακινιτου 
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- φςταςθσ Δικαιϊματοσ Επιφανείασ Ακινιτου Μθτροπολιτικοφ Πόλου Ελλθνικοφ - Αγίου Κοςμά, 

ρφκμιςθ ςυναφϊν κεμάτων και άλλεσ διατάξεισ, Αϋ44/26-3-2021), ωσ ακολοφκωσ: 

 

1. Άρκρο τρίτο («Ρφκμιςθ διαδικαςίασ και λοιπϊν κεμάτων ειςφοράσ εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων επιφανείασ  και πλιρουσ κυριότθτασ των ακινιτων του Μθτροπολιτικοφ Πόλου 

Ελλθνικοφ – Αγ. Κοςμά από το «Σαμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε.» 

προσ κάλυψθ τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ») 

 

Με το άρκρο τρίτο του ν. 4787/2021  και ειδικότερα με τθν παράγραφο 6 αυτοφ, ορίηεται ότι 

θ ειςφορά των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΣΑΙΠΕΔ προσ τθν ΕΛΛΘΝΙΚΟ Α.Ε., όπωσ αυτι 

περιγράφεται ςτο εν λόγω άρκρο, απαλλάςςεται από κάκε φόρο, τζλοσ, ειςφορά, αμοιβι ι 

δικαίωμα υπζρ του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ., αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν ι οποιουδιποτε τρίτου, 

περιλαμβανομζνου ιδίωσ του φόρου ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου, που προβλζπεται ςτο άρκρο 17 

του ν. 1676/1986 (Α` 204), του φόρου μεταβίβαςθσ ακινιτων, του τζλουσ υπζρ τθσ Επιτροπισ 

Ανταγωνιςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 17 του ν. 3959/2011 (Α` 93), του φόρου ζναρξθσ 

δραςτθριότθτασ, τζλουσ, ειςφοράσ ι δικαιϊματοσ υπζρ του Δθμοςίου ι οποιουδιποτε Ν.Π.Δ.Δ., 

αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν ι τρίτων, δικαιωμάτων ςυμβολαιογράφων, δικθγόρων, δικαςτικϊν 

επιμελθτϊν και πάςθσ φφςθσ ανταποδοτικϊν τελϊν, ι δικαιωμάτων. 

 

2. Άρκρο ζκτο («Ρφκμιςθ αποηθμιϊςεων πρϊθν εργαηομζνων Ελλθνικισ Βιομθχανίασ 

Οχθμάτων Α.Ε.») 

 

Με τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου ζκτου του ν. 4787/2021 προβλζπεται ότι τα 

καταβαλλόμενα ποςά αποηθμίωςθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου αυτοφ, τθν οποία δικαιοφνται οι 

πρϊθν εργαηόμενοι τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ Οχθμάτων Α.Ε. που αποχϊρθςαν λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ, κατά το μζτρο που δεν ζχει ιδθ καταβλθκεί, είναι ανεκχϊρθτα και ακατάςχετα 

ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ 

διάταξθσ, δεν δεςμεφονται και δεν ςυμψθφίηονται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα 

νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά 

πρόςωπά τουσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία και τα πιςτωτικά ιδρφματα. 

 

3. Άρκρο ζβδομο («Ερμθνευτικι διάταξθ για τθ διαδικαςία ειδικισ διαχείριςθσ του άρκρου 

77 του ν. 4307/2014 - Σροποποίθςθ του άρκρου 40 του ν. 4772/2021») 

 

Με το ζβδομο άρκρο του ν. 4787/2021 τροποποιικθκε θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 40 του 

ν. 4772/2021, Α’ 17 (ςχετικι θ εγκφκλιοσ Ε. 2059/2021), με τθν οποία τζκθκε ερμθνευτικι διάταξθ 

αναφορικά με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 77 του ν. 4307/2014 (Αϋ 246), που ρυκμίηει τθ 

διανομι ςτουσ πιςτωτζσ του προϊόντοσ ρευςτοποίθςθσ του ενεργθτικοφ υπό ειδικι διαχείριςθ 

επιχείρθςθσ. φμφωνα με τθν ερμθνευτικι διάταξθ, όπωσ τροποποιικθκε, κατά τθν αλθκι ζννοια 
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τθσ παρ. 2 του άρκρου 77 του ν. 4307/2014 (Α’ 246), ςτισ δαπάνεσ τθσ λειτουργίασ τθσ 

επιχείρθςθσ κατά τθν ειδικι διαχείριςθ περιλαμβάνονται και οι απαιτιςεισ που δθμιουργοφνται 

μετά τθ κζςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε κακεςτϊσ ειδικισ διαχείριςθσ, για τθν καταβολι οφειλομζνων 

μιςκϊν, επιδομάτων αδείασ και εορτϊν, αποηθμίωςθσ μθ λθφκείςασ άδειασ, κακϊσ και 

αποηθμιϊςεων ςυνεπεία καταγγελίασ των ςυμβάςεων εργαςίασ, και όλεσ εν γζνει αδιακρίτωσ 

φφςεωσ και αιτίασ οι απαιτιςεισ και αποηθμιϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ. 

 

4. Άρκρο όγδοο («Αφορολόγθτο, ανεκχϊρθτο και ακατάςχετο τθσ ενίςχυςθσ που 

καταβάλλεται ςτο πλαίςιο τθσ χρθματοδοτοφμενθσ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

δράςθσ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων που παρζμειναν κατ’ εξαίρεςθ ςε αναςτολι λειτουργίασ κατά 

τθν περίοδο των Χριςτουγζννων 2020 λόγω τοπικισ ιςχφοσ μζτρων για τον περιοριςμό τθσ 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19») 

 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου όγδοου του ν. 4787/2021 προβλζπεται θ χοριγθςθ ενίςχυςθσ 

ςε επιχειριςεισ που παρζμειναν κατ’ εξαίρεςθ ςε αναςτολι λειτουργίασ κατά τθν περίοδο των 

Χριςτουγζννων 2020, λόγω τοπικισ ιςχφοσ μζτρων για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19, θ οποία καταβάλλεται ςτο πλαίςιο τθσ χρθματοδοτοφμενθσ από το 

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων δράςθσ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων που παρζμειναν κατ’ 

εξαίρεςθ ςε αναςτολι λειτουργίασ κατά τθν περίοδο των Χριςτουγζννων 2020 λόγω τοπικισ 

ιςχφοσ μζτρων για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19», που εγκρίκθκε με 

τθν υπ’ αρικμ. 29013/8-3-2021 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (Βϋ900). 

Θ ωσ άνω ενίςχυςθ δεν υπόκειται ςε οποιονδιποτε φόρο, τζλοσ, ειςφορά ι άλλθ κράτθςθ 

υπζρ του Δθμοςίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α 

του ν. 4172/2013 (Αϋ167), μθ εφαρμοηομζνθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 του ν. 4172/2013 ςε 

περίπτωςθ διανομισ ι κεφαλαιοποίθςισ τουσ, είναι ανεκχϊρθτθ και ακατάςχετθ ςτα χζρια του 

Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, δεν 

δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου δικαίου, τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά πρόςωπά τουσ, τα 

αςφαλιςτικά ταμεία και τα πιςτωτικά ιδρφματα και δεν υπολογίηονται ςτα ειςοδθματικά όρια για 

τθν καταβολι οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα. Οι δικαιοφχοι τθσ 

ενίςχυςθσ του παρόντοσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αποδεικτικοφ 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δράςθ και τθν είςπραξθ 

τθσ ενίςχυςθσ. 

 

5. Άρκρο δζκατο ζκτο («Οριςμόσ του όρου «δελτίο» και ακατάςχετο ποςοςτοφ των εςόδων 

από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερϊν παιγνίων- Σροποποίθςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 

60 του ν.2961/2001») 

 

α) Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου δζκατου ζκτου του ν. 4787/2021 

προςτίκεται νζο δεφτερο εδάφιο ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 60 του Κϊδικα Διατάξεων 
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Φορολογίασ κλθρονομιϊν, δωρεϊν, γονικϊν παροχϊν και κερδϊν από τυχερά παίγνια (που 

κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν.2961/2001, Αϋ 266) και αναδιατυπϊνεται ολόκλθρθ θ 

παράγραφοσ 2. Με το νζο εδάφιο βϋ ειδικότερα, δίδεται ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ «δελτίο» (όπωσ 

αυτό ζχει προβλεφκεί ιδθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 60 φςτερα από τθν τροποποίθςι τθσ 

με το άρκρο 79 του ν. 4764/2020) και διευκρινίηεται ότι ωσ δελτίο νοείται ζνα ι περιςςότερα 

ςτοιχιματα που υποβάλλονται από τον παίκτθ ςτο ίδιο χρονικό ςθμείο. 

Προκειμζνου να γίνουν περιςςότερο κατανοθτά τα ανωτζρω, διευκρινίηονται περαιτζρω τα 

εξισ: 

Με το άρκρο 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Αϋ 256) αντικαταςτάκθκε το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 

άρκρου 60 του ωσ άνω Κϊδικα και άλλαξε ο τρόποσ φορολόγθςθσ των κερδϊν που ορίηονται ςτισ 

περιπτϊςεισ βϋ, γϋ και δϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 58 (του ίδιου Κϊδικα), ωσ προσ τα 

τυχερά παίγνια που διεξάγονται με ςτιλεσ. Πρόκειται ςυγκεκριμζνα για τα κζρδθ από τα τυχερά 

παίγνια που εκμεταλλεφεται θ ΟΠΑΠ Α.Ε., περιλαμβανομζνων αυτϊν που διεξάγονται μζςω των 

παιγνιομθχανθμάτων του άρκρου 39 του ν. 4002/2011, για τα κζρδθ από τα τυχερά παίγνια που 

διεξάγουν αδειοδοτθμζνοι πάροχοι δυνάμει του άρκρου 45 του ν. 4002/2011, κακϊσ και για τα 

κζρδθ από αμοιβαίο ιπποδρομιακό ςτοίχθμα που διεξάγουν αδειοδοτθμζνοι πάροχοι. Σα κζρδθ 

αυτά υποβάλλονται πλζον ςε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιοφ (και όχι ανά ςτιλθ), με νζουσ 

ςυντελεςτζσ ωσ εξισ: Για κζρδθ (ανά δελτίο) από 0 - 100 ευρϊ δεν επιβάλλεται φόροσ, ενϊ για 

κζρδθ 100,01 - 200 ευρϊ επιβάλλεται φόροσ με ςυντελεςτι 2,5%, για κζρδθ 200,01 - 500 ευρϊ με 

ςυντελεςτι 5,0% και για κζρδθ από 500 ευρϊ και πάνω με ςυντελεςτι 7,5%. Ο νζοσ αυτόσ τρόποσ 

φορολόγθςθσ είχε προβλεφκεί αρχικά να ιςχφςει από τθν 1θ Μαρτίου 2021, αλλά ςτθ ςυνζχεια 

τροποποιικθκε το τελευταίο εδάφιο του άρκρου 79 του ν. 4764/2020 – που όριηε τθν προκεςμία 

αυτι - με το άρκρο 483 ν. 4781/2021 και παρατάκθκε ο χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ φορολόγθςθσ 

ανά δελτίο παιχνιδιοφ ςτα τυχερά παίγνια, μζχρι τθν 1θ Ιουλίου 2021. 

Επομζνωσ, από τθν 1θ Ιουλίου 2021 τα κζρδθ που ορίηονται ςτισ περιπτϊςεισ βϋ, γϋ και δϋ  

παρ. 1 του άρκρου 58, ςτα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με ςτιλεσ (όπωσ αναφζρονται πιο 

πάνω), κα υποβάλλονται ςε φόρο ανά δελτίο παιγνιδιοφ (και όχι πλζον ανά ςτιλθ), με βάςθ τουσ 

νζουσ ωσ άνω ςυντελεςτζσ. 

 

β) Με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου δζκατου ζκτου του ν. 4787/2021 

προβλζπεται ότι κατ’ εξαίρεςθ για το ζτοσ 2021, το ποςοςτό των εςόδων που χρθςιμοποιείται για 

τθ χρθματοδότθςθ ακλθτικϊν ομάδων ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 60 του ν. 2961/2001, 

είναι ανεκχϊρθτο, ακατάςχετο ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ 

και ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκεινται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, δεν δεςμεφεται 

και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και το Δθμόςιο εν 

γζνει, τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα. 
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6. Άρκρο τριακοςτό πρϊτο («Ιςχφσ») 

Με τισ διατάξεισ τθσ  παρ. 1 του άρκρου τριακοςτοφ πρϊτου του ν. 4787/2021 ορίηεται ότι οι 

διατάξεισ των άρκρων πρϊτου ζωσ και πζμπτου του νόμου αυτοφ, κακϊσ και τθσ κυροφμενθσ 

φμβαςθσ είναι ειδικότερεσ και κατιςχφουν κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, που περιζχει 

ρυκμίςεισ αντίκετεσ με αυτζσ. 

Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του ίδιου άρκρου ορίηεται ότι θ ιςχφσ του νόμου 4787/2021 

αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ιτοι από 26-3-2021. 

 

υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 44/26-3-2021: διατάξεισ των άρκρων τρίτου, ζκτου, ζβδομου, 

όγδοου, δζκατου ζκτου και τριακοςτοφ πρϊτου (ζναρξθ ιςχφοσ) του ν. 4787/2021. 

 
Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΘ 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ  
 Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’ 
2. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ  
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)  
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ  
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ 
5. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου 
6. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 

 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου & Περιουςιολογίου- Σμιματα Αϋ, Βϋ 

6. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ- Σμιματα Αϋ, Βϋ 

7. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ- Σμιμα Βϋ 


