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ΠΡΟ:   Ψς Πίνακα Διανομής 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 21 και 23 του ν. 

4859/2021 (Α΄228) 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΟΔΗΓΙΨΝ 
Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 21 και 23 του ν. 4859/2021 «Μέτρα 

διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες 

επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄228). 

Β) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

Διατάξεις των άρθρων 13, 21 και 23 του ν. 4859/2021 

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Σο άρθρο 13  του ν. 4859/2021 αφορά στους υπαλλήλους του κλάδου Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης ΠΕ09 και ΠΕ10 της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και 

υνεργατισμού του Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων, κατά την εκτέλεση των 

ελεγκτικών και επιθεωρησιακών καθηκόντων τους. 

Σο άρθρο 21 του ν. 4859/2021 αφορά σε επιχειρήσεις, ήτοι ατομικές επιχειρήσεις, νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από 
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φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή 

υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές. 

Σο άρθρο 23 του ν. 4859/2021 αφορά σε ιδιοκτήτες ίππων, ήτοι φυσικά πρόσωπα, νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων ήτοι 

φυσικά πρόσωπα. 

ας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 13, 21 και 23 του ν. 4859/2021 

«Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες 

επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄228), ως ακολούθως: 

 

Ειδικότερα :  

 

1. Άρθρο 13 «Καθήκοντα ελέγχου και επιθεώρησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Ελέγχων Επιθεώρησης και υνεργατισμού του Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Σροφίμων» 

Με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 13 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι του κλάδου 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ09 και ΠΕ10 της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων 

Επιθεώρησης και υνεργατισμού του Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων, κατά 

την εκτέλεση των ελεγκτικών και επιθεωρησιακών καθηκόντων τους, μεταξύ άλλων δεν 

υπόκεινται στους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί φορολογικού, 

επιχειρηματικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου. 

 

2. Άρθρο 21 «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που 

επλήγησαν από φυσικές καταστροφές» 

α) Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Τπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής 

Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι δικαιούχοι, η μεθοδολογία προσδιορισμού του 

ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, 

τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης και ο 

τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχων, η διαδικασία 

ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

β) Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 ορίζεται ότι η ενίσχυση που χορηγείται με την 

παρ. 1 του ίδιου άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης μη εφαρμοζομένης 

της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 

4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη 

Υορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 

πιστωτικά ιδρύματα. 

 

3. Άρθρο 23 «Φορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες, προπονητές και 

αναβάτες δρομώνων ίππων» 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 ορίζεται ότι η ενίσχυση που χορηγείται σε 

ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου 

είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων, 

κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του 
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άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν 

υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Υορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά 

πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

 

 

                               Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ  

                                  ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΗΜΟΙΨΝ Ε0ΔΨΝ 

 

                                              ΓΕΨΡΓΙΟ  ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υνημμένα: απόσπασμα του ΥΕΚ Α΄ 228/27-11-2021 στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις 

των άρθρων 13, 21 και 23 του ν. 4859/2021. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες πίνακα Γ΄(εκτός του αριθμού 2 αυτού) 

2. Επιχειρησιακή Δ/νση  ΔΟΕ  Αττικής & Επιχειρησιακή Δ/νση ΔΟΕ Μακεδονίας 

3. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

4. Διεύθυνση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο κ. Τπουργού Οικονομικών 

2. Γραφείο κ. Τφυπουργού Οικονομικών 

3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 

4. Αποδέκτες πινάκων Α΄, Β΄(εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄,  

ΙΕ΄, ΙΣ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄και ΚΓ΄ 

5. ΔΣΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς 

6. Τπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, 

Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών, Πλ. Κάνιγγος - 101 81, Αθήνα 

7. Τπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Συποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΣΕ) Βουλής 7 - 105 62, 

Αθήνα 

 

ΙΙΙ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Υορολογικής Διοίκησης 

3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 

4. Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 

5. Δ/νση Νομικής Τποστήριξης 

6. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας – Σμήματα Α΄, Β΄  

7. Δ/νση Εισπράξεων και Επιστροφών – Σμήματα Α΄, Β΄   
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