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ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ των διατάξεων των άρκρων πεντθκοςτοφ τρίτου, εξθκοςτοφ τρίτου, 
εβδομθκοςτοφ πρϊτου, εκατοςτοφ, εκατοςτοφ τρίτου και εκατοςτοφ πζμπτου του ν. 4812/2021 
(Αϋ110/30-6-2021)  

 

Κοινοποιοφνται ςυνθμμζνα οι διατάξεισ των άρκρων πεντθκοςτοφ τρίτου, εξθκοςτοφ 

τρίτου, εβδομθκοςτοφ πρϊτου, εκατοςτοφ, εκατοςτοφ τρίτου και εκατοςτοφ πζμπτου του ν. 

4812/2021, «Κφρωςη τησ από 24.3.2021 τροποποίηςησ τησ από 3.2.2020 επιμζρουσ Σφμβαςησ 

Δωρεάσ για το Ζργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και τησ από 13.5.2021 τροποποίηςησ τησ 

από 6.9.2018 ςφμβαςησ δωρεάσ μεταξφ του Ιδρφματοσ «Κοινωφελζσ Ίδρυμα Σταφροσ Σ. Νιάρχοσ» 

και του Ελληνικοφ Δημοςίου για την ενίςχυςη και αναβάθμιςη των υποδομών ςτον τομζα τησ 

υγείασ και των Παραρτημάτων τησ, ρυθμίςεισ για την αντιμετώπιςη τησ πανδημίασ του κορωνοϊοφ 

COVID-19 και άλλεσ διατάξεισ», Αϋ110/30-6-2021), ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

1. Άρκρο πεντθκοςτό τρίτο «Αποηθμίωςθ ιδιωτικϊν κλινικϊν και κεραπευτθρίων, που 
δεςμεφκθκαν αναγκαςτικά για τθν κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν δθμόςιασ υγείασ από τθν 
ζξαρςθ του κορωνοϊοφ COVID-19» 
 

Με το πεντθκοςτό τρίτο άρκρο του ν. 4812/2021 ορίηεται ότι θ αποηθμίωςθ χριςθσ των 

ιδιωτικϊν κλινικϊν και κεραπευτθρίων που δεςμεφτθκαν αναγκαςτικά και εν ςυνόλω από το 

Δθμόςιο για τθν κάλυψθ τθσ ζκτακτθσ και επιτακτικισ ανάγκθσ δθμόςιασ υγείασ και προςταςίασ 

του κοινωνικοφ ςυνόλου από τθν ζξαρςθ του κορωνοϊοφ COVID-19, κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 2 του 

άρκρου τζταρτου τθσ από 25.2.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με 
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το άρκρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και χορθγείται ςφμφωνα με το εδάφιο πρϊτο του άρκρου 

αυτοφ, είναι ακατάςχετθ και αφορολόγθτθ. 

 

 

2. Άρκρο εξθκοςτό τρίτο «Κατ’ οίκον εμβολιασμός» 

 

Με το εξθκοςτό  τρίτο άρκρο του ν. 4812/2021 ορίηεται ότι για κάκε διενεργοφμενο κατ’ 

οίκον εμβολιαςμό κακορίηεται αποηθμίωςθ των ιατρϊν και των φορζων υλοποίθςθσ του άρκρου 

268 του ν. 4798/2021. Η εν λόγω αποηθμίωςθ είναι ανεκχϊρθτθ και ακατάςχετθ ςτα χζρια του 

Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, 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. 

 

3. Άρκρο εβδομθκοςτό πρϊτο «Διαδικαςία κατάςχεςθσ εισ χείρασ του Εκνικοφ 
Οργανιςμοφ Παροχισ Τπθρεςιϊν Τγείασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) ωσ τρίτου και τθσ αναγγελίασ τθσ 
εκχϊρθςθσ απαιτιςεων τρίτων κατά του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. - Προςκικθ δεφτερου και τρίτου εδαφίου 
ςτθν παρ. 7 του άρκρου 33 του ν. 3918/2011» 
 

Με το εβδομθκοςτό πρϊτο άρκρο του ν. 4812/2021 προςτζκθκαν εδάφια ςτθν παρ. 7 του 

άρκρου 33 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) και πλζον ορίηεται ότι, μζχρι τθν ζκδοςθ  κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ για τα κζματα οικονομικισ οργάνωςθσ και λογιςτικισ λειτουργίασ του  Εκνικοφ 

Οργανιςμοφ Παροχισ Τπθρεςιϊν Τγείασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) εφαρμόηονται αναλογικά οι αντίςτοιχεσ 

γενικζσ διατάξεισ που διζπουν τα Ν.Π.Δ.Δ., εφόςον αυτζσ δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του 

νόμου αυτοφ. 

Περαιτζρω προβλζπεται ότι, με τθν επιφφλαξθ των ανωτζρω, το άρκρο 145 του ν. 

4270/2014 (Α’ 143) «Κατάςχεςθ εισ χείρασ του Δθμοςίου και εκχϊρθςθ» εφαρμόηεται ανάλογα 

και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ κατάςχεςθσ εισ χείρασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ωσ τρίτου και τθσ αναγγελίασ τθσ 

εκχϊρθςθσ απαιτιςεων τρίτων κατά του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ωσ αρμόδιεσ 

Τπθρεςίεσ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 145 του ν. 4270/2014 για τθν κοινοποίθςθ του 

καταςχετθρίου ι του εκχωρθτιριου εγγράφου, νοοφνται θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 

τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. και θ κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακι Διεφκυνςθ 

(ΠΕΔΙ). 

 

4. Άρκρο εκατοςτό «Ευκφνθ εκκακαριςτι και διοικοφντων του Μουςικοφ και 

Εκπαιδευτικοφ Οργανιςμοφ Ελλάδοσ (ΜΕΟΕ)» 

 

το εκατοςτό άρκρο του ν. 4812/2021 ρυκμίηονται κζματα ευκφνθσ εκκακαριςτι και 

διοικοφντων του Ν.Π.Ι.Δ. «Μουςικόσ και Εκπαιδευτικόσ Οργανιςμόσ Ελλάδοσ» (εφεξισ ΜΕΟΕ) και 
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προβλζπεται θ αυτοδίκαιθ άρςθ των μζτρων αναγκαςτικισ είςπραξθσ και των διαςφαλιςτικϊν 

μζτρων που ζχουν λθφκεί ςε βάροσ των διοικοφντων του ΜΕΟΕ. Ειδικότερα: 

α. φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου, ο εκκακαριςτισ που ορίηεται ςφμφωνα με 

τθν περ. βϋ του άρκρου 12 τθσ υπ’ αρ. 5736/29.07.1994 ςφμβαςθσ τθσ ςυμβολαιογράφου Ακθνϊν 

Δ. Παπά, που κυρϊκθκε με το άρκρο 8 του ν. 2273/1994 (Α’ 233) και τροποποιικθκε με τθν υπ’ 

αρ. 46.033/15.06.2021 ςφμβαςθ, που κυρϊκθκε με το άρκρο ενενθκοςτό όγδοο του ν. 

4812/2021, και, αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, ευκφνονται μόνο 

για δόλο και βαρεία αμζλεια, δεν προςωποκρατοφνται οφτε υπζχουν οποιαδιποτε ποινικι, 

αςτικι ι άλλθ ευκφνθ για χρζθ του ΜΕΟΕ που γεννικθκαν πριν από τον διοριςμό τουσ ωσ 

εκκακαριςτϊν, ανεξάρτθτα από τον χρόνο βεβαίωςθσ αυτϊν. 

β. φμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου, οι διατελζςαντεσ νόμιμοι εκπρόςωποι και 

μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου (Δ..) του ΜΕΟΕ κατά τθ χρονικι περίοδο πριν από τθν 30ι 

Απριλίου 2015 δεν ευκφνονται για οφειλζσ του ΜΕΟΕ προσ το Δθμόςιο και τα αςφαλιςτικά 

ταμεία, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γζνεςθσ και βεβαίωςθσ των εν λόγω οφειλϊν. Συχόν εισ βάροσ 

τουσ λθφκζντα μζτρα, περιλαμβανομζνων των διαςφαλιςτικϊν μζτρων των παρ. 5 και 6 του 

άρκρου 46 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), αίρονται αυτοδικαίωσ.  

 

5. Άρκρο εκατοςτό τρίτο «Τποβολι αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ υποκζςεων του άρκρου 

1 του ν. 4745/2020 - Μθ υπολογιςμόσ προκεςμιϊν των άρκρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣ και 4ΙΖ του ν. 

3869/2010 κατά το χρονικό διάςτθμα από 1θ ζωσ 31θ Αυγοφςτου» 

 
Με το εκατοςτό τρίτο άρκρο του ν. 4812/2021 ορίηεται ότι το χρονικό διάςτθμα από 1 ζωσ 

31 Αυγοφςτου δεν υπολογίηεται για τισ προκεςμίεσ των άρκρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣ και 4ΙΖ του ν. 

3869/2010 (Αϋ130). Επιςθμαίνεται ότι μεταξφ των ανωτζρω προκεςμιϊν ςυγκαταλζγεται και θ 

προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 4Η του ν. 3869/2010 προκεςμία αποςτολισ απόψεων από τθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ επί των αιτιςεων του ν. 3869/2010, που επαναπροςδιορίηονται ςφμφωνα 

με τθ διαδικαςία των άρκρων 4Α ζωσ 4Κ του νόμου, τα οποία προςτζκθκαν ςτο ν. 3869/2010 με 

το άρκρο 1 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Αϋ 214) και κοινοποιικθκαν με τθν εγκφκλιο του Διοικθτι 

Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2190/2020. Τπενκυμίηεται ότι θ εν λόγω προκεςμία είναι εξιντα (60) θμζρεσ από τθν 

κατάκεςθ ςτο δικαςτιριο τθσ αίτθςθσ επαναπροςδιοριςμοφ. 

Με το ίδιο ωσ άνω άρκρο του ν. 4812/2021 προβλζπεται επίςθσ θ δυνατότθτα κατ’ 

εξαίρεςθ υποβολισ από τθν 1θ/7/2021 ζωσ και τισ 15/7/2021 όςων αιτιςεων 

επαναπροςδιοριςμοφ του άρκρου 4Β του ν. 3869/2010 δεν υποβλικθκαν εντόσ των προκεςμιϊν 

του άρκρου 4Δ αυτοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι ζωσ και τισ 15/7/2021 υποβάλλονται αιτιςεισ επαναπροςδιοριςμοφ και 

ςφμφωνα με το άρκρο 237 του ν. 4798/2021 (Αϋ 68).  
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6. Άρκρο εκατοςτό πζμπτο «Διατάξεισ για τθν επαναλειτουργία των πολιτικϊν 

δικαςτθρίων» 

 

Με το εκατοςτό πζμπτο άρκρο του ν. 4812/2021 ειςάγονται διατάξεισ για τθν 

επαναλειτουργία των πολιτικϊν δικαςτθρίων, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 

αυτό. 

 

υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 110/30-6-2021: διατάξεισ των άρκρων πεντθκοςτοφ τρίτου, 
εξθκοςτοφ τρίτου, εβδομθκοςτοφ πρϊτου, εκατοςτοφ, εκατοςτοφ τρίτου και εκατοςτοφ πζμπτου 
και εκατοςτοφ εικοςτοφ δεφτερου (ζναρξθ ιςχφοσ) του ν. 4812/2021  
 
 
 

Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

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

 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

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. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

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 
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