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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 59, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 93, 94, 

95 και 105 του ν. 4941/2022 

Β) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 4941/2022: 

α) του άρθρου 23 : Υορολογική μεταχείριση ποσών (εισφορά, μέρισμα, αποζημίωση, 

επιστροφή κεφαλαίου) που αποδίδονται προς οποιοδήποτε πρόσωπο από το υνεγγυητικό 

Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Τπηρεσιών, καθώς και τη φορολογική μεταχείριση 

του ίδιου του υνεγγυητικού Κεφαλαίου 

β) του άρθρου 59 : Δικονομικά, φορολογικά και λοιπά προνόμια του Οργανισμού 

Διαχείρισης Δημοσίου Φρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Φ) 

γ) του άρθρου 79 : Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα προϊόντα της δασμολογικής 

κλάσης  43.03, καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010 

δ) του άρθρου 81 : Ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα πράγματα - Σροποποίηση παρ. 1, 2 και 

κατάργηση παρ. 3 άρθρου 17 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

ε) του άρθρου 82 : Κατάργηση υποχρέωσης σύνταξης έκθεσης εκτίμησης των εκποιουμένων 

από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Τπηρεσία (Δ.Ο.Τ.) και επισύναψής της στο πρόγραμμα 

πλειστηριασμού πτωχευτικής περιουσίας – Σροποποίηση άρθρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

στ) του άρθρου 83 : Επαναπροσδιορισμός των τρίτων προσώπων στα οποία κοινοποιούνται 

έγγραφα σε περίπτωση που το προς ο/η κοινοποίηση πρόσωπο είναι αγνώστου διαμονής ή 

κάτοικος εξωτερικού - Σροποποίηση άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

ζ) του άρθρου 84 : Εφαρμογή διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε. και στους εγγυητές - Κατάργηση παρ. 2 και 

3 άρθρου 86 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

η) του άρθρου 85 : Κατάργηση δικαιωμάτων μισθωτών - υπομισθωτών - Κατάργηση άρθρου 

88 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

θ) του άρθρου 86 : Φορήγηση, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσαυξημένης έκπτωσης από 

τα ακαθάριστα έσοδά τους για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και 

ψηφιοποίηση 

ι) του άρθρου 89 : Επέκταση του χρόνου αναγνώρισης των οριστικών ζημιών προς έκπτωση 

των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που προέρχονται από τη 

μεταβίβαση των τίτλων συμμετοχής του άρθρου 48Α του ίδιου νόμου 

ια) του άρθρου 90 : Ρυθμίσεις σχετικά με τη φορολογητέα αξία ακινήτων μετά την έναρξη 

της διαδικασίας ένταξης μιας περιοχής στο αντικειμενικό σύστημα για τον υπολογισμό και 

την καταβολή του φόρου μεταβίβασης- Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 8 του α.ν. 

1521/1950 

ιβ) του άρθρου 93 : Υορολογική μεταχείριση, ανεκχώρητο, ακατάσχετο και ασυμψήφιστο 

της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία «Ellinair Α.Ε» 

ιγ) του άρθρου 94 : Παροχή προθεσμίας για την ολοκλήρωση εκκρεμών αιτήσεων 

εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 

ιδ) του άρθρου 95 : Διασύνδεση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης 

Οφειλών, του Ηλεκτρονικού Μητρώου Υερεγγυότητας (Η.Μ.Υ.)και του Ολοκληρωμένου 

υστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Τποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης 

(ΟΔΔΤΠΠ) με τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών (ΗΛ.Τ.ΠΛΕΙ.) 

ιε) του άρθρου 105 : Υορολογική μεταχείριση, ανεκχώρητο, ακατάσχετο και ασυμψήφιστο 
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της μηνιαίας αποζημίωσης που χορηγείται στο μετακινούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και 

λοιπό προσωπικό κατά τους μήνες Ιούλιο έως επτέμβριου 2022 

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

α) του άρθρου 23 : Αφορά το υνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών 

Τπηρεσιών και τα συμμετέχοντα μέλη του. 

β) του άρθρου 59 : Αφορά τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Φρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Φ). 

γ) του άρθρου 79 : Αφορά  τους υπόχρεους για την απόδοση του φόρου πολυτελείας καθώς 

και εκείνους που  εμπλέκονται στην είσπραξη, βεβαίωση, έλεγχο κλπ της εν λόγω 

φορολογίας. 

δ) του άρθρου 81 : Αφορά ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα πράγματα - Σροποποίηση παρ. 1, 2 

και κατάργηση παρ. 3 άρθρου 17 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

ε) του άρθρου 82 : Αφορά τις περιπτώσεις εκποίησης στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας 

με πλειστηριασμό από το σύνδικο ή από ενέγγυο πιστωτή.  

στ) του άρθρου 83 : Αφορά τον επαναπροσδιορισμό των τρίτων προσώπων στα οποία 

κοινοποιούνται έγγραφα σε περίπτωση που το προς ο/η κοινοποίηση πρόσωπο είναι 

αγνώστου διαμονής ή κάτοικος εξωτερικού - Σροποποίηση άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

ζ) του άρθρου 84 : Αφορά την εφαρμογή διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε. και στους εγγυητές - Κατάργηση 

παρ. 2 και 3 άρθρου 86 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

η) του άρθρου 85 : Αφορά την κατάργηση δικαιωμάτων μισθωτών - υπομισθωτών - 

Κατάργηση άρθρου 88 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

θ) του άρθρου 86 : Καταλαμβάνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρουμένων όσων 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

ι) του άρθρου 89: Καταλαμβάνει νομικά πρόσωπα του άρθρου 45 του ν.4172/2013. 

ια) του άρθρου 90:  Αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν ακίνητα σε 

περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση του Τπουργού Οικονομικών για την ανάθεση 

σε πιστοποιημένους εκτιμητές της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών 

εκκίνησης σύμφωνα με την παράγραφο 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/19812 (Α’ 43). 

ιβ) του άρθρου 93 : Αφορά την εταιρεία «Ellinair Α.Ε». 

ιγ) του άρθρου 94 : Αφορά εκκρεμείς κατά την 16η/6/2022 αιτήσεις εξωδικαστικού 

μηχανισμού του ν. 4469/2017 (Α΄62). 

ιδ) του άρθρου 95 : Αφορά πληροφορίες σχετικές που μπορούν να ανταλλαγούν μεταξύ της 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, του Η.Μ.Υ., του ΟΔΔΤΠΠ και 

των ΗΛ.Τ.ΠΛΕΙ. 

ιε) του άρθρου 105 : Καταλαμβάνει το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που 

μετακινείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.3599/2007, σε συγκεκριμένες δομές 

υγείας της ίδιας ή άλλης Τγειονομικής Περιφέρειας 

 

ας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 23, 59, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 

90, 93, 94, 95 και 105 του ν. 4941/2022 (Α΄113), ως ακολούθως: 

 

 

1. Άρθρο 23 «Οικονομικός έλεγχος και οικονομικές καταστάσεις» 

i. ύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου 23, 

αναφορικά με το υνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Τπηρεσιών, η είσπραξη 
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κάθε ποσού εισφοράς συμμετέχοντος μέλους, η καταβολή μερίσματος προς συμμετέχον 

μέλος, η απόδοση οποιουδήποτε ποσού σε συμμετέχον μέλος ως επιστροφή μέρους 

κεφαλαίου και η καταβολή αποζημίωσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο από το υνεγγυητικό 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων 

προσώπων. 

ii. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι το 

υνεγγυητικό απαλλάσσεται των πάσης φύσης φόρων εισοδήματος ή περιουσίας με 

εξαίρεση τους πάσης φύσης φόρους επί εσόδων, η είσπραξη των οποίων γίνεται σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, με παρακράτηση στην πηγή κατά την 

απόδοσή τους στον δικαιούχο. 

 

2. Άρθρο 59 «Λειτουργία» 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου 59, αναφορικά με τον 

εκσυγχρονισμό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Φρέους, ορίζεται ότι ο Ο.Δ.ΔΗ.Φ. 

υποστηρίζεται νομικά από το Νομικό υμβούλιο του Κράτους, κατά τα οριζόμενα στον ν. 

4831/2021 (Α’ 170) και απολαμβάνει των δικονομικών, φορολογικών και λοιπών 

ουσιαστικών προνομίων, καθώς και των ατελειών που ισχύουν για το Δημόσιο. 

 

3. Άρθρο 79 «Κατάργηση φόρου πολυτελείας στα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 43.03 - 

Σροποποίηση άρθρου 17 του ν. 3833/2010» 

το άρθρο 17 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), α) καταργείται η περ. δ) της παρ. 1, β) καταργείται η 

περ. β) της παρ. 3 και εξ αυτής της κατάργησης προστίθενται εξαιρέσεις ειδών αργύρου στις 

περ. η), θ) και ι) του πίνακα της παρ. 1, γ) καταργείται η παρ. 4, δ) στην παρ. 8 τροποποιείται 

το τέταρτο εδάφιο ως προς την αναφορά του νομοθετικού πλαισίου που εφαρμόζεται και 

καταργείται το πέμπτο εδάφιο, ε) η παρ. 9 καταργείται, στ) η παρ. 10 τροποποιείται ως προς 

τις παραπεμπόμενες διατάξεις, ζ) η παρ. 11 αντικαθίσταται και το άρθρο 17 διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«Άρθρο 17 

Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας 

1. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται 

από τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και 

τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες και επί της τιμής πώλησης προ Υ.Π.Α. για τα εγχωρίως 

παραγόμενα, στα παρακάτω είδη: 

ΕΙΔΟ                                                                                        ΠΟΟΣΟ ΥΟΡΟΤ 

                                                                                                       ΠΟΛΤΣΕΛΕΙΑ 

α) Δέρματα ερπετών, κροκοδείλων,                                                      10% 

σαυροειδών και αγρίων ζώων 

γενικά, καθώς και πτηνών, ψαριών 

και θαλασσίων ζώων γενικά, 

κατεργασμένα ή μη. Κωδικός 

.Ο. 41.06.40, 41.13.30, 

ΕΦ41.14.10.90 4103.20, 

ΕΦ 4103.90, ΕΦ 4106.91, 

ΕΦ 4106.92 

β) Σεχνουργήματα από δέρμα                                                               10% 

της περίπτωσης α). Κωδικός .Ο. 
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42.02.21.00, 42.02.31.00, 

42.03.30.30 

γ) Τποδήματα από δέρμα                                                                       10% 

της περίπτωσης α). Δ.Κ. ΕΦ 64.03 

δ) [Καταργείται]                                                                                      10% 

ε) Σάπητες από οποιαδήποτε                                                                 10% 

ύλη που περιέχουν μετάξι 

ή απορρίμματα από μετάξι σε 

ποσοστό πάνω από 10% στο 

συνολικό βάρος. Κωδικός 

.Ο. 57.01.10.10,57.01.90.10 

στ) Μαργαριτάρια ακατέργαστα                                                              10% 

ή κατεργασμένα, πολύτιμες ή 

ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες, 

συνθετικές ή ανασχηματισμένες, 

κατεργασμένες ή ακατέργαστες. 

Εξαιρούνται εκείνες που 

προορίζονται για βιομηχανική 

χρήση. Διαμάντια έστω και 

κατεργασμένα Δ.Κ. 71.01, 

ΕΦ 71.02, ΕΦ 71.03 και 71.04 

ζ) κόνη διαμαντιού και σκόνη                                                                  10% 

από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες 

πέτρες φυσικές ή συνθετικές. 

Δ.Κ. 71.05 

η) Κοσμήματα με ή χωρίς                                                                          10% 

πολύτιμες πέτρες και μέρη 

αυτών, από πολύτιμα μέταλλα 

ή από μέταλλα επιστρωμένα 

με πολύτιμα μέταλλα. Εξαιρούνται 

τα είδη από άργυρο. 

Δ.Κ. ΕΦ 71.13 

θ) Είδη χρυσοχοΐας και μέρη                                                                      10% 

αυτών από πολύτιμα μέταλλα 

ή από μέταλλα επιστρωμένα 

με πολύτιμα μέταλλα. 

Εξαιρούνται τα είδη 

από άργυρο. Δ.Κ. ΕΦ 71.14 

ι) Άλλα τεχνουργήματα από                                                                         10% 

πολύτιμα μέταλλα ή από 

μέταλλα επιστρωμένα με 

πολύτιμα μέταλλα. 

Εξαιρούνται τα είδη 

από άργυρο. Δ.Κ. ΕΦ 71.15 

ια) Σεχνουργήματα από                                                                                10% 

μαργαριτάρια, από πολύτιμες ή 

ημιπολύτιμες πέτρες ή από 
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πέτρες συνθετικές ή 

ανασχηματισμένες. Δ.Κ.71.16 

ιβ) Αεροπλάνα, υδροπλάνα και                                                                    10% 

ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης. 

Δ.Κ. Ε.Φ. 88.02 

ιγ) Ρολόγια από πολύτιμα                                                                              10% 

μέταλλα ή από μέταλλα 

επιστρωμένα με πολύτιμα 

μέταλλα Δ.Κ. 9101 

ιδ) Κάσες (κελύφη) για                                                                                10% 

ρολόγια από πολύτιμο 

μέταλλα ή από μέταλλα 

επιστρωμένα με πολύτιμα 

μέταλλα της δασμολογικής 

διάκρισης 9111.10 

ιε) Βραχιόλια (μπρασελέ)                                                                             10% 

ρολογιών από πολύτιμα 

μέταλλα ή από μέταλλα 

επιστρωμένα από πολύτιμα 

μέταλλα τη δασμολογικής 

διάκρισης 9113.10 

2. Για τους σκοπούς εφαρμογής της περ. ιβ’ της παρ. 1, ως ιδιωτική χρήση νοείται η χρησιμο-

ποίηση αεροπλάνου, υδροπλάνου και ελικόπτερου για μη εμπορική δραστηριότητα. 

3. Από τον φόρο πολυτελείας εξαιρούνται τα είδη των περ. η’, θ,’ ι’ και ια’ του πίνακα της παρ. 

1 του άρθρου αυτού, των οποίων η φορολογητέα αξία επιβολής του φόρου πολυτελείας είναι 

μικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τεμάχιο. 

4. (Καταργείται). 

5. Ο φόρος πολυτελείας των μεταφορικών μέσων της περ. ια’ του πίνακα της παρ. 1, ανεξάρ-

τητα από τη χώρα προέλευσης, βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρμόδιες τελωνειακές 

αρχές παράλληλα με τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων 

και ως προς τις κυρώσεις εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόμενα του ν. 

2960/2001. 

6. Για τα είδη της παρ. 1 που προέρχονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο 

φόρος πολυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές κατά τη θέση 

αυτών σε ανάλωση, ενώ τα προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα 

εγχωρίως παραγόμενα, ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Τ. της έδρας του 

επιτηδευματία. 

7. Τπόχρεος για την απόδοση του φόρου για μεν τα εγχωρίως παραγόμενα είναι ο παραγωγός 

των προϊόντων, για δε τα προερχόμενα από τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

πρόσωπο που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση. 

8. Ο φόρος πολυτελείας της παρ. 1 για τα εγχωρίως παραγόμενα ειδικά για τα πωλούμενα 

λιανικώς για τα οποία προηγούμενα δεν έχει επιβληθεί φόρος πολυτελείας λόγω παραγωγής 

τους από την ίδια επιχείρηση, επιβάλλεται επί της τιμής λιανικής πώλησης προ Υ.Π.Α., 

μειωμένης κατά τριάντα τοις εκατό ( 30%). Ο φόρος αυτός δεν επιβάλλεται εάν τα αγαθά αυτά 

εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. 

Φρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση είναι ο 

χρόνος παραλαβής των ειδών από τον αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόμενα, κατά την 
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πώληση αυτών από τον παραγωγό. Σα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, τα 

πρόστιμα, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών 

πράξεων διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170). 

9. (Καταργείται) 

10. Σα είδη της παρ. 1 που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων 

προϊόντων της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας. 

11. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο 

χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο θέμα για την απόδοση του φόρου αυτού 

στις Δ.Ο.Τ., καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.» 

 

4. Άρθρο 81 «Ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα πράγματα - Σροποποίηση παρ. 1, 2 και κατάργηση 

παρ. 3 άρθρου 17 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)» 

Με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 81 του ν. 4941/2022 αντικαταστάθηκαν οι παρ. 

1 και 2 του άρθρου 17 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Κ.Ε.Δ.Ε.) 

και καταργήθηκε η παρ. 3 του ως άνω άρθρου 17, που αφορούν διατάξεις σχετικές με 

ακατάσχετα κινητά πράγματα, καθώς, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση επί των 

διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου, απηχούν αναχρονιστικές κοινωνικές αντιλήψεις και 

συνδέονται με κοινωνικοοικονομικές δομές προηγούμενων δεκαετιών, οι οποίες δεν τυγχάνουν 

πλέον εφαρμογής. Ψς εκ τούτου εισάγονται νεότερες ρυθμίσεις, η θέσπιση των οποίων 

συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του οικείου ρυθμιστικού πλαισίου στα δεδομένα της σύγχρονης 

εποχής, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν στο δίκαιο της 

κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης και το άρθρο 17 του Κ.Ε.Δ.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Εξαιρούνται από την κατάσχεση τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις 

ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του. 

2. Εκτός των περιουσιακών στοιχείων της παρ. 1 εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου 

για πρόσωπα τα οποία με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να 

ζήσουν, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους. 

3. [Καταργείται]. 

4. Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτου και του κατασχόντος ως προς το 

κατασχετόν ή μη των εν ταις παραγράφοις 1 και 2 αντικειμένων, ταύτα κατάσχονται μεν αλλά 

παραδίδονται εις τον οφειλέτην, φέροντα πάσας τας ευθύνας του μεσεγγυούχου, η δε 

διαφορά λύεται υπό του Ειρηνοδικείου εις ο δύναται να απευθυνθή δι’ αιτήσεως ο οφειλέτης 

εντός πέντε ημερών, επί ποινή απαραδέκτου, από της παραδόσεως ή επιδόσεως αυτώ του 

αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως. Επί της αιτήσεως, εκδικαζομένης κατά την 

διαδικασίαν των άρθρων 682 επ. του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας κλητευομένου πάντοτε του 

Διευθυντού του επισπεύδοντος Σαμείου, εκδίδεται απαραιτήτως απόφασις, εντός τριών 

ημερών, ήτις είναι αμετάκλητος.». 

Περαιτέρω με την παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4941/2022 προβλέπεται ότι η παρ. 1 του 

ανωτέρω άρθρου εφαρμόζεται σε όσες κατασχέσεις επιβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης, ήτοι από τις 16 Ιουνίου 2022. 

 



8 

5. Άρθρο 82 «Κατάργηση υποχρέωσης σύνταξης έκθεσης εκτίμησης των εκποιουμένων από 

την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Τπηρεσία (Δ.Ο.Τ.) και επισύναψής της στο Πρόγραμμα 

πλειστηριασμού – Σροποποίηση άρθρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε.» 

Με το άρθρο 82 του ν. 4941/2022 τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε. με τη 

διαγραφή από το τρίτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου των λέξεων «στο οποίο 

επισυνάπτεται υποχρεωτικά πρόσφατη έκθεση εκτίμησης των εκποιουμένων, η οποία 

συντάσσεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.». ύμφωνα με την αιτιολογική του άρθρου 82 η πρόβλεψη 

της υποχρέωσης του συνδίκου της πτώχευσης ή του επισπεύδοντος τον πλειστηριασμό κατά 

πτωχευτικής περιουσίας να επισυνάπτει στο αντίγραφο προγράμματος πλειστηριασμού που 

κοινοποιεί στη Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών της Α.Α.Δ.Ε. (πρώην Διεύθυνση 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών) έκθεση εκτίμησης των 

εκποιουμένων που συντάσσεται από την αρμόδια Δ.Ο.Τ. απαλείφεται, καθώς αφενός με αυτήν 

επιβάλλεται καταχρηστικά σε τρίτους η εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών της Υορολογικής 

Διοίκησης, αφετέρου πρόκειται για αναχρονιστική διαδικασία που έχει περιπέσει σε αχρησία. 

 

6. Άρθρο 83 «Αναθεώρηση των τρίτων προσώπων στα οποία κοινοποιούνται έγγραφα σε 

περίπτωση που το προς ο/η κοινοποίηση πρόσωπο είναι αγνώστου διαμονής ή κάτοικος 

εξωτερικού - Σροποποίηση άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.» 

Με το άρθρο 83 του ν. 4941/2022 τροποποιήθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 

84 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και διαγράφηκαν οι λέξεις «ή τον Ιερέα της Ενορίας», καθόσον 

σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του κοινοποιούμενου άρθρου  η επίδοση στον ιερέα 

της ενορίας αναφορικά με πρόσωπα αγνώστου κατοικίας ή διαμονής είναι αναχρονιστική 

διαδικασία επίδοσης, η οποία απηχεί αντιλήψεις προηγούμενων δεκαετιών, στερείται πλέον 

πεδίου ουσιαστικής εφαρμογής και έχει περιπέσει σε αχρησία.  

 

7. Άρθρο 84 «Εφαρμογή διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε. και στους εγγυητές - Κατάργηση παρ. 2 και 3 

άρθρου 86 του Κ.Ε.Δ.Ε.» 

Με το άρθρο 84 του ν. 4941/2022 καταργήθηκαν οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 86  του Κ.Ε.Δ.Ε. 

που αφορούν διατάξεις σχετικές με την παρωχημένη δυνατότητα των εγγυητών να αιτηθούν 

την υπέρ αυτών και σε βάρος των πρωτοφειλετών βεβαίωση και είσπραξη όσων οι ίδιοι 

κατέβαλαν στο Δημόσιο ως υπόχρεοι σύμφωνα με την εγγυητική τους ευθύνη.   

 

8. Άρθρο 85 «Κατάργηση δικαιωμάτων μισθωτών - υπομισθωτών - Κατάργηση άρθρου 88 του 

Κ.Ε.Δ.Ε.» 

Με το άρθρο 85 του ν. 4941/2022 καταργήθηκε το άρθρο 88 του Κ.Ε.Δ.Ε., που αφορά στην 

παρωχημένη δυνατότητα των μισθωτών των δημοσίων προσόδων και κτημάτων να αιτηθούν 

την υπέρ αυτών και σε βάρος των υπομισθωτών βεβαίωση και είσπραξη όσων οι ίδιοι 

κατέβαλαν στο Δημόσιο ως αλληλεγγύως υπόχρεοι με τους μισθωτές βάσει της μισθωτικής 

τους σχέσης, καθώς, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση επί της διάταξης του άρθρου 

αυτού, πρόκειται για διάταξη που έχει περιπέσει σε παντελή αχρησία και δεν έχει πρακτική 

πλέον εφαρμογή. 
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9. Άρθρο 86 «Φορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη 

οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση -Προσθήκη άρθρου 22 Ε στον Κώδικα Υορολογίας 

Εισοδήματος» 

i. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 86 προστίθεται στον Κώδικα 

Υορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) νέο άρθρο 22Ε, ως εξής: 

«Άρθρο 22Ε - Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη 

οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση 

1. Οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από 

τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων όσων 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100%). Μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοούνται αυτές που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Παραρτήματος της ύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 

2003. 

Η παρούσα έχει εφαρμογή και για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης 

οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει προσαυξημένη 

έκπτωση της δαπάνης απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και τις περ. δ’ και ε’ του άρθρου 

22Β. 

ε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου για το οποίο εφαρμόστηκε το κίνητρο της 

προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, 

δίχως όμως να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξημένη έκπτωση. 

Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που 

πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν 

συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της 

Νίκαιας (Nice Classification, NCL) προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής. 

Η χορήγηση της ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 

κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην απόφαση του επόμενου 

εδαφίου. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης, η εξειδίκευση 

των δαπανών αυτών υπό μορφή ΚΑΔ των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα αγαθά ή 

παρέχουν τις υπηρεσίες, τα είδη των δαπανών αυτών, οι προϋποθέσεις συμβατότητας από 

άποψη κρατικών ενισχύσεων, οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Η απόφαση αυτή δύναται να επικαιροποιείται 

ετησίως ως προς τα είδη των δαπανών και ως προς κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

2. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ποσοστού της παρ. 1, αυτές μεταφέρονται 

με βάση το άρθρο 27». 

ii. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 86 προστίθεται στο άρθρο 72 

του Κώδικα Υορολογίας Εισοδήματος ( ν. 4172/2013) νέα περ. 80, ως εξής: 
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«80. Οι διατάξεις του άρθρου 22Ε εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και 

πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025». 

 

10. Άρθρο 89 «Νομοτεχνική διόρθωση και επέκταση χρόνου αναγνώρισης οριστικών ζημιών 

για έκπτωση - Σροποποίηση περ. β’ παρ. 18 άρθρου 66 του ν. 4646/2019» 

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 89 διορθώθηκε νομοτεχνικά το πρώτο εδάφιο 

της περ. β’ της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) και τροποποιήθηκε το 

δεύτερο εδάφιο της περ. β’ της ίδιας παραγράφου, προκειμένου να επεκταθεί ο χρόνος 

αναγνώρισης των οριστικών ζημιών για έκπτωση και η περ. β’ διαμορφώθηκε ως εξής: 

«β. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της περ. α’ της παρούσας, οι ζημίες των νομικών προσώπων 

του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που προέρχονται από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής 

της παραγράφου 1 του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013, όπως προστίθεται με το άρθρο 20 

του παρόντος, μπορούν να αναγνωριστούν προς έκπτωση μετά την 1.1.2020 υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν αποτιμηθεί μέχρι την 31.12.2019 και έχουν εγγραφεί στα βιβλία της 

εταιρείας ή αποτυπώνονται σε οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές. Η 

έκπτωση των ζημιών αυτών αναγνωρίζεται μόνο όταν οι ζημίες αυτές καταστούν οριστικές 

έως την 31.12.2024. Εάν οι ζημίες κατά τον χρόνο οριστικοποίησης είναι μικρότερες από τις 

ζημίες που αποτιμήθηκαν, αναγνωρίζεται το μικρότερο ποσό. Εάν οι οριστικές ζημίες είναι 

μεγαλύτερες, αναγνωρίζεται μόνο το ποσό που αποτιμήθηκε». 

 

11. Άρθρο 90 «Ρυθμίσεις σχετικά με τη φορολογητέα αξία ακινήτων μετά την έναρξη της 

διαδικασίας ένταξης μιας περιοχής στο αντικειμενικό σύστημα για τον υπολογισμό και την 

καταβολή του φόρου μεταβίβασης- Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 8 του α.ν. 1521/1950» 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται 

νέα παράγραφος 2Α στο άρθρο 8 του α.ν. 1521/1950 (Α’ 245), ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 

1587/1950 (Α’ 294), σύμφωνα με την οποία, εφόσον το ακίνητο που μεταβιβάζεται βρίσκεται 

σε περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Τπουργού Οικονομικών για την ανάθεση 

σε πιστοποιημένους εκτιμητές της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών 

εκκίνησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), και δεν 

έχει παρέλθει εξάμηνο από την έκδοσή της, δεν ενεργείται προσωρινός προσδιορισμός της 

αγοραίας αξίας αυτού σύμφωνα με την παρ. 2 του α.ν. 1521/1950 και εκδίδεται πράξη 

προσδιορισμού του φόρου με βάση της δηλωθείσα αξία. Εντός τριών μηνών από την ένταξη 

της περιοχής στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, υποβάλλεται 

από τον αγοραστή νέα δήλωση με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου και εκδίδεται νέα 

πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου με συμψηφισμό του φόρου της αρχικής 

δήλωσης. Αν παρέλθει εξάμηνο από την έκδοση της ως άνω απόφασης και δεν έχει εκδοθεί η 

απόφαση για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης στην εν λόγω περιοχή, η αρμόδια υπηρεσία 

της Υορολογικής Διοίκησης ενεργεί προσωρινό προσδιορισμό της αγοραίας αξίας σύμφωνα με 

την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του α.ν. 1521/1950 μέσα σε ένα μήνα από το τέλος του 

εξαμήνου.  

Περαιτέρω, με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του Τπουργείου Οικονομικών 

για το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων, υποχρεούται να ενημερώνει 

αμελλητί τη Υορολογική Διοίκηση για την έκδοση απόφασης του Τπουργού Οικονομικών για 

την ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των 



11 

τιμών εκκίνησης, για την έκδοση απόφασης καθορισμού των τιμών στην περιοχή καθώς και για 

την παρέλευση εξαμήνου χωρίς την έκδοση απόφασης καθορισμού της τιμής. 

Σέλος, με την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του κοινοποιούμενου νόμου, ορίζεται ότι η ως άνω 

ρύθμιση ισχύει από τις 3/6/2022, ημερομηνία κατάθεσής του στη Βουλή των Ελλήνων και 

εφαρμόζεται σε όλες τις δηλώσεις, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν υποβληθεί και για 

τις οποίες δεν έχει ενεργηθεί προσωρινή εκτίμηση της αξίας μέχρι την ημερομηνία αυτή.  

 

12. Άρθρο 93 «Φορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Ellinair A.E.» δυνάμει του 

άρθρου 107 (2) (β) ΛΕΕ» 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου 93 προβλέπεται ότι το ποσό της 

οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, που χορηγείται με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στην 

εταιρεία «Ellinair A.E.» για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη εντός του έτους 2020, είναι αφορολόγητο, 

ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε 

γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, μη 

εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και 

δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν 

γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

 

13. Άρθρο 94 «Εκκρεμείς αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017» 

Με το άρθρο 94 του ν. 4941/2022 προβλέπεται ότι για τις εκκρεμείς αιτήσεις εξωδικαστικού 

μηχανισμού του ν. 4469/2017 (Α΄62) στις οποίες δεν επιτεύχθηκε συμφωνία 

αναδιάρθρωσης, παρέχεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έναρξη 

ισχύος του ν. 4941/2022 (δηλαδή από 16/6/2022, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 

4941/2022), προκειμένου να ολοκληρωθούν και να υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, 

σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. ε περίπτωση άπρακτης 

παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, παύουν αυτοδικαίως στο στάδιο που ευρίσκονται και 

τεκμαίρεται ότι έχουν περατωθεί ως άκαρπες. Εάν κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 94 του 

ν. 4941/2022, ήτοι κατά την 16η/6/2022, έχει περατωθεί επιτυχώς το στάδιο ψηφοφορίας 

της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 και έχει εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης 

οφειλών σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, η σύμβαση αναδιάρθρωσης 

πρέπει να υπογραφεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έναρξη 

ισχύος του άρθρου 94 του ν. 4941/2022 (16/6/2022), τηρουμένων των διαδικασιών των 

παρ. 9 και 10 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, με την άπρακτη παρέλευση της οποίας η 

αίτηση θεωρείται ως άκαρπη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης στο πλαίσιο της 

παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 παύει τη λειτουργία της και τηρεί μόνον τα 

απαραίτητα ιστορικά στοιχεία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό. 

 

14. Άρθρο 95 «Διασύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων - Σροποποίηση άρθρου 214 του ν. 

4738/2020» 

Με το άρθρο 95 του ν. 4941/2022 τροποποιήθηκε το άρθρο 214 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) 

ως προς την προσθήκη των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και διαμορφώθηκε ως 

εξής: 

«Άρθρο 214 

Ανταλλαγή πληροφοριών 
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Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, το Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Φερεγγυότητας και το Ολοκληρωμένο ύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής 

και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΔΔΥΠΠ) διαλειτουργούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με 

βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με τα 

ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών («ΗΛ.Υ.ΠΛΕΙ.»), καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό 

σύστημα δημοσίου φορέα ή υπηρεσίες από το οποίο απαιτείται η παροχή πληροφοριών». 

 

15. Άρθρο 105 «Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού 

σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Τγειονομικής Περιφέρειας, κατά τους μήνες 

Ιούλιο έως επτέμβριο 2022» 

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 105 καθορίζεται το ποσό της 

μηνιαίας αποζημίωσης που χορηγείται, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους,  στους ιατρούς 

κλάδου Ε..Τ, καθώς και το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι μετακινούνται, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.3599/2007, σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης 

Τγειονομικής Περιφέρειας (Τ. Πε.), κατά το χρονικό διάστημα από 1η.7.2022 έως 15η. 9.2022, 

λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 3 του ως άνω 

άρθρου προβλέπεται ότι η αποζημίωση των παρ. 1 και 2 του παρόντος, οι δαπάνες διαμονής 

και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά 

τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Η αποζημίωση των 

παρ. 1 και 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή 

τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους 

δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 

ιδρύματα, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 

εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο 

αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου Ε..Τ., όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 

9 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (Α’297), και το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, όπως 

αυτό καθορίζεται στο άρθρο 28 του ν.4354/2015 (Α’ 176). 

 

 

υνημμένα: Απόσπασμα του ΥΕΚ Α΄113/16-6--2022 (άρθρα 23, 59, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 89, 90, 93, 94, 95, 105 και 107 - έναρξη ισχύος) του ν. 4941/2022   

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ 

ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ 

2. Διεύθυνση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Α.Α.Δ.Ε.) 

3. Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας  

4. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ 
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Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.Αποδέκτες πίνακα Α΄(πλην των αποδεκτών προς ενέργεια), Β΄ και Δ΄ 

2. Αυτοτελές Γραφείο Σύπου και Δημοσίων χέσεων 

3. Κεντρική Τπηρεσία του Νομικού υμβουλίου του Κράτους 

4. Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου 

5.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 

 

Γ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υορολογικής Διοίκησης 

3. Δ/νση Νομικής Τποστήριξης 

4.Δ/νση Εισπράξεων και Επιστροφών- Σμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

5. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας 

6. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας 

7. Διεύθυνση Εφαρμογής Υορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου 


