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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.7036/30-8-2022 ερώτηση
Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.7036/30-8-2022 ερώτησης, που κατέθεσαν  οι  Βουλευτές του 

Πίνακα Διανομής,  σας γνωρίζουμε  ότι έχουν ληφθεί μία σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

και της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19.

 Ειδικότερα, με τα άρθρα 40 έως και 47 του ν. 4916/2022 (Α΄ 65) θεσπίστηκε ο νέος μειωμένος ΕΝ.Φ.Ι.Α. με 

βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες. Σύμφωνα με το από 11.5.2022 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών 

ο νέος ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι, συνολικά, μειωμένος – σε μόνιμη βάση – κατά 380 εκατομμύρια ευρώ για τα φυσικά 

πρόσωπα. Οκτώ στους δέκα πολίτες είδαν στο εκκαθαριστικό τους μείωση του φόρου, σε σχέση με το 2021 

και έχουν, έτσι, περισσότερους διαθέσιμους πόρους για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής 

κρίσης. Περαιτέρω, με το άρθρο 50 του ν. 4916/2022 (Α΄ 65) καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και 

την 31η Δεκεμβρίου 2022, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο 

εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. Επιπλέον, με το 

άρθρο 51 του ν. 4916/2022 (Α΄ 65) από 15.3.2022 τα λιπάσματα υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή 

Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%). Με τις διατάξεις αυτές ενισχύεται ο πρωτογενής τομέας παραγωγής. Στη συνέχεια 

με το άρθρο 36 του ν. 4936/2022 (Α΄ 105), όπως ισχύει, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την 

κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού 

ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης 

Δεκεμβρίου 2021 έως 30η Ιουνίου 2022. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, 

φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, 

φορολογικού έτους 2020, έως τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Το ως άνω ποσό της οικονομικής 

ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση 

κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Επιπροσθέτως, με το άρθρο 37 του ν. 4936/2022 (Α΄ 105) επιβάλλεται άπαξ 

έκτακτη εισφορά με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους από τη συμμετοχή εκάστης μονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), για την περίοδο 

από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022. Η εισφορά υπολογίζεται ανά μήνα, με την 

εφαρμογή συντελεστή ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της θετικής διαφοράς του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

του υπόχρεου, μεταξύ του μήνα εξέτασης και του ίδιου μήνα του προηγουμένου έτους, σταθμισμένης με το 

Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής και αφαιρουμένων εκπτώσεων σε τελικούς 

καταναλωτές και επιστροφών, δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εξής: 

Έκτακτη Εισφορά = 90%* [θετική διαφορά του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους * (1 - Ποσοστό των Συμβάσεων 

Προμήθειας Σταθερής Τιμής) - Εκπτώσεις – επιστροφές Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής 
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Ενέργειας]. Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο 

Ενεργειακής Μετάβασης» για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές, ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 έχουν ληφθεί με χρονολογική σειρά τα ακόλουθα μέτρα στήριξης: 1. Με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020 με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), θεσμοθετήθηκαν μέτρα στήριξης της 

οικονομίας της χώρας. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της εν λόγω Π.Ν.Π. αναστέλλεται η καταβολή Φ.Π.Α. και 

η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών και παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων στη Φορολογική Διοίκηση 

υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 2. Στη συνέχεια με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2020 με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),μειώνεται σε έξι τοις εκατό (6%) ο συντελεστής 

Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας. Με το άρθρο δεύτερο ο μισθωτής επαγγελματικής 

μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 

αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 

σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 

συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Επιπλέον, με το άρθρο 

τρίτο επιταχύνονται οι διαδικασίες επιστροφής φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. εφόσον το συνολικό ποσό 

ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο. 

Επιπροσθέτως, με το άρθρο πέμπτο επεκτείνεται η αναστολή είσπραξης οφειλών σε μισθωτούς και φυσικά 

πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληγείσες επιχειρήσεις υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 

3. Περαιτέρω, με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 75/30-3-2020 με 

θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), δίνεται έκπτωση 25% για εμπρόθεσμα 

καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών 

προσώπων υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (άρθρο πρώτο), ενώ με το άρθρο έκτο 

παρατείνονται ή αναστέλλονται οι προθεσμίες του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως οι 

προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και κοινοποίησης πράξεων προσωρινού διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου. 

Επιπροσθέτως, με το άρθρο τρίτο παρέχεται κρατική ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας 

προκαταβολής» στις πληγείσες επιχειρήσεις. 4. Με το άρθρο δεύτερο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 84/13-4-2020 με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού 

Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Επιπλέον, με το 

άρθρο τρίτο παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί 

της καταβληθείσας οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) με άλλες 

οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση υπό 

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 5. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 90/1-

5-2020 με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), συμπληρώθηκε η ρύθμιση σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις 
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βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (άρθρο δεύτερο), δίνεται πίστωση καταβολής 

φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα (άρθρο τέταρτο), στηρίζονται οι επιχειρήσεις 

με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες (άρθρο πέμπτο), παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης 

πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (άρθρο έβδομο) και δίνεται η 

δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής δόσεων, καθώς και αναστολής είσπραξης οφειλών για τις 

επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων (άρθρο όγδοο). 6. Με το ν. 4690/2020 (Α΄ 104/30-5-2020), όπως ισχύει: Ι) 

Επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις 

βεβαιωμένων οφειλών και για το μήνα Μάιο 2020 (άρθρο 3). II) Επεκτείνεται η μείωση μισθώματος 

επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και 

μισθώσεων ναυτικών (άρθρα 4 και 15). III) Παρατείνεται η προθεσμία ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς 

εισπραχθείσες αποδοχές (άρθρο 5). ΙV) Δίνεται παράταση στις προθεσμίες καταβολής φορολογικών 

επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ (άρθρο 6). V) Μειώνονται οι συντελεστές Φ.Π.Α. από την 1η 

Ιουνίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες (άρθρο 11). Ειδικότερα, 

στα μη αλκοολούχα ποτά και στα αεριούχα νερά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, καθώς και στις υπηρεσίες 

μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους ο συντελεστής Φ.Π.Α. ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%). 

Επίσης, διευρύνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει για τις υπηρεσίες εστίασης και 

στις καταναλώσεις των μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων. VI) Καθορίζονται τα μέτρα στήριξης 

των εκμισθωτών στους οποίους καταβλήθηκε μειωμένο μίσθωμα σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει 

νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται οι προθεσμίες 

καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών τους, καθώς και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής, αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφίζεται το 25% των εμπρόθεσμα 

καταβαλλόμενων οφειλών με άλλες βεβαιωμένες οφειλές (άρθρα 13 και 14). VII) Δίνεται η δυνατότητα δωρεάν 

διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα 

αποθέματα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για 

ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών (άρθρο 17). Η δωρεάν διάθεση απαλλάσσεται από 

τυχόν οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. Επιπλέον, οι εργασίες (φασόν) παρασκευής 

αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας 

απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α., με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών της επιχείρησης. 7. Με το ν. 

4701/2020 (Α΄ 128/30-6-2020): Ρυθμίζεται νομοθετικά το πρόβλημα με τις αποδοχές που εισπράχθηκαν 

αναδρομικά εντός του έτους 2013 (άρθρο 30) και επεκτείνεται: α) η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για το έτος 2020 

(άρθρο 35), β) το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις 

βεβαιωμένων οφειλών και για τον Ιούνιο 2020 (άρθρο 36). 8. Mε το ν. 4706/2020 (A’ 136/17.07.2020) 

παρέχεται η δυνατότητα καταβολής: α) του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού 

έτους 2019 σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, β) του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και γ) 

προβλέπεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 

σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του. 9. Με το ν. 4714/2020 (Α΄148/31-7-2020) θεσμοθετείται: α) η αναστολή 

για το φορολογικό έτος 2019 της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού 

καθεστώτος Φ.Π.Α., καθώς και για τους αλιείς, β) η απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των 

διατακτικών εσωτερικού τουρισμού, υπό όρους, από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις, γ) η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 ανάλογα με το 

ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019 ή ακόμα και ο μηδενισμός της σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις και δ) η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 (Α΄167) και 
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των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, των οποίων το φορολογικό 

έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, μέχρι την 28η Αυγούστου 2020, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε, με 

την Α 1196/2020 (Β΄3581) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 

15:00. 10. Με το ν. 4722/2020 (Α΄177/15-9-2020): α) επεκτείνεται εκ νέου η μείωση μισθώματος 

επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων µελών - φοιτητών και 

μισθώσεων ναυτικών (άρθρο 3), β) παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής μείωσης μισθώματος 

επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων µελών – φοιτητών και 

μισθώσεων ναυτικών από το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και το μήνα Δεκέμβριο 2020 (άρθρο 

4) και γ) ρυθμίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των μέτρων στήριξης των εκμισθωτών από τη µη είσπραξη 

μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, ώστε 

να καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις της προαιρετικής μείωσης του μισθώματος (άρθρο 5). 11. Με το ν. 

4728/2020 (Α΄ 186/29-9-2020): α)επεκτείνεται η χρονική διάρκεια της μείωσης των συντελεστών Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών μέχρι την 30η Απριλίου 2021 (άρθρο 10). Η 

αρχική πρόβλεψη ήταν οι μειωμένοι συντελεστές να ισχύσουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020 {σχετ. 

παραπάνω σημείο 6 ν. 4690/2020 (Α΄ 104)}. β) Η διαφημιστική δαπάνη κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 

για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021, υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 11). 12. Με το ν. 4738/2020 (Α΄ 207/27-10-2020) θεσμοθετούνται, 

μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: α) Η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση 

προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 289). β) Η παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από 

την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 290). γ) Η επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 

4611/2019 και του ν. 4469/2017 (άρθρο 291). δ) Η παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απολεσθείσες φορολογικές 

ρυθμίσεις (άρθρο 292). ε) Η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και 

δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως το 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής εγγύησης της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - 

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - (άρθρο 293). στ) Η παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες επιχειρήσεις που 

είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «ThomasCookGroup PLC» (άρθρο 295). ζ) Η απαλλαγή, για το φορολογικό 

έτος 2020, της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επίσης, η 

απαλλαγή, για το φορολογικό έτος 2021, της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα 

(άρθρο 298). η) Η αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών (άρθρο 300). 13. Με το ν. 

4753/2020 (Α΄ 227/18-11-2020), θεσμοθετούνται: α) Επέκταση εκ νέου της μείωσης μισθώματος 

επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και 

μισθώσεων ναυτικών (άρθρο 33). β) Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές 

που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40% (άρθρο 34). γ) Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών 

καταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 36). δ) Τροποποίηση προθεσμίας 

καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων (άρθρο 37). ε) Παράταση εφαρμογής του μειωμένου 

συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 (άρθρο 39). 14. Με το ν. 4758/2020 (Α΄ 242/4-12-2020), 

θεσμοθετούνται, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των 
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οφειλετών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές – αντικατάσταση άρθρου 291 ν. 

4738/2020 (άρθρο 53). β) Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την επιστροφή του ημίσεος ποσού 

της μείωσης των μισθωμάτων - αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (άρθρο 54). γ) Αφορολόγητο, 

ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση 

Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» (άρθρο 55). δ) 

Προκαταβολή επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επαγγελματίες αλιείς, κατοίκους μικρών και 

απομακρυσμένων νησιών - τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (άρθρο 58). ε) Παροχή πίστωσης 

καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα (άρθρο 59). στ) Επέκταση 

απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης - τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 

2960/2001 (άρθρο 62). 15. Με το ν. 4764/2020 (Α΄ 256/23-12-2020): α) Εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής 

Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της 

νόσου COVID - 19, καθώς και σε συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 73). β) Παρατείνεται η προθεσμία για την 

υποβολή δήλωσης παύσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που εμφανίζονται 

ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και πρέπει να αποσυρθούν (άρθρο 77). γ) Θεσπίζονται ρυθμίσεις για τη 

δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των 

λογιστών - φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID - 19 και των εντολέων – πελατών τους (άρθρο 

93). δ) Ορίζεται ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού, της οποίας δικαιούχοι είναι οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και 

επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη (άρθρο 121). ε) 

Ορίζεται ότι οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID - 19 στον πρωτογενή τομέα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες (άρθρο 146). 16. Με το ν. 

4772/2021 (Α΄ 17/5-2-2021): α) Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για 

την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται 

οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

2021 - απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων (άρθρο 26). β) Ορίζονται νέα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη 

είσπραξη μισθωμάτων (άρθρο 27). γ) Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

αξιογράφων, καθώς και η έκδοση διαταγών πληρωμής (άρθρο 28). δ) Εισάγεται το προσωρινό μέτρο κρατικής 

ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (άρθρο 29). ε) Απαλλάσσονται για το 

φορολογικό έτος 2021 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) τα 

εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 

2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020 (άρθρο 33). στ) Παρατείνονται οι προθεσμίες είσπραξης 

ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε 

έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα (άρθρο 35). ζ) Θεωρούνται 

εμπρόθεσμες οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φορολογικών κατοίκων εξωτερικού 

που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 (άρθρο 37). 17. Με το άρθρο 31 του ν. 

4778/2021 (Α΄ 26/19-2-2021) ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την 

οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται 

οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 

συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και για το μήνα Μάρτιο του 

2021. 18. Με το ν. 4781/2021 (Α΄ 31/28-2-2021): - Αναστέλλονται εκ νέου οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 

πληρωμής αξιογράφων από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021 (άρθρο 480), - μειώνονται τα τέλη 

κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία (άρθρο 481) και - συμπληρώνεται το πλαίσιο για τη 
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στήριξη των χερσαίων επιβατικών μεταφορών (άρθρο 482). 19. Με το άρθρο 222 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36/9-3-

2021) προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο 

πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ 

επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 

καταστήματος», για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021. 20. Με το ν. 4787/2021 (Α΄ 

44/26-3-2021): Α) Ορίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο 

πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση 

επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ΄ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 

2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19» (άρθρο 

όγδοο), Β) παρατείνεται η ισχύς των υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για τα μέσα ατομικής προστασίας 

και υγιεινής έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 (άρθρο δέκατο) και Γ) παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων και 

υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά (μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά) και 

υπηρεσίες (εισιτήρια κινηματογράφων, μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους κ.α.) από την 1η 

Ιουνίου 2020 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021 (άρθρο ενδέκατο). 21. Με το ν. 4790/2021 (Α΄ 48/31-3-2021): 

Α) Ορίζεται ότι η αποζημίωση χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύτηκαν 

αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας 

υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, είναι ακατάσχετη 

και αφορολόγητη (άρθρο 42). Β)Αναστέλλονται εκ νέου οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

αξιογράφων από την 1η.4.2021 και μέχρι τις 30.4.2021, κατά τριάντα (30) ημέρες από την αναγραφόμενη 

ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου (άρθρο 78). Γ) Απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. η παράδοση αγαθών και 

η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), καθώς και η 

εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τον οργανισμό και η συνδεόμενη με αυτά παροχή 

υπηρεσιών προς αυτόν, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και των πολιτών τρίτων 

χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 

(άρθρο 79). 22. Με το άρθρο 76 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63/17-4-2021) προβλέπεται το αφορολόγητο, 

ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου 

κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών». 23. Με το ν. 4797/2021 (Α΄ 66/23-4-2021): - 

Εξαιρούνται και για το φορολογικό έτος 2020 από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι 

αγρότες και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας υπό όρους (άρθρο 25). - Παρατείνεται η αναστολή καταβολής στο 

Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (άρθρο 26). - 

Υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή - 6% - έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα φίλτρα και οι γραμμές 

αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. Μετά την ημερομηνία αυτή τα 

παραπάνω είδη υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. - 13% - (άρθρο 27). - Θεσπίζεται το προσωρινό 

μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού». Η 

ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη (άρθρο 28). - Μετατίθεται από την 1η 

Ιανουαρίου 2020 την 1η Ιανουαρίου 2021 η υποχρέωση υποβολής, των εκδοτών οι κινητές αξίες των οποίων 

έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε ενιαίο 

ηλεκτρονικό μορφότυπο – τροποποίηση του ν. 3556/2007 (άρθρο 29). - Παρατείνεται μέχρι την 27η 

Αυγούστου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και ρυθμίζονται θέματα καταβολής του φόρου (άρθρο 30). - 

Παρατείνεται μέχρι την 27η Αυγούστου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων και ρυθμίζονται θέματα καταβολής του φόρου. Ειδικότερα, η 

καταβολή του φόρου μπορεί να γίνει σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εφόσον η δήλωση φορολογίας 
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εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι την 28η .7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος 

καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο συνολικό 

ποσό του φόρου έκπτωση τρία τοις εκατό - 3% - (άρθρο 31). - Θεσπίζονται ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα 

εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2020 (άρθρο 32). - Παρατείνεται 

μέχρι την 6η Μαΐου 2021η προθεσμία επιλογής υποβολής χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

συζύγων, εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2020(άρθρο 33). - Ορίζεται η 31η .5.2021, ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος των 

φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα άρθρα 5Α 

και 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021(άρθρο 34). - 

Ορίζεται η 30η .9.2021, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στον ειδικό τρόπο 

φορολόγησης εισοδήματος των φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του 

έτους 2021 (άρθρο 35). - Προβλέπεται η μη εφαρμογή του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος: 

«αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες» σε φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID - 19, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 

(άρθρο 36). - Ορίζεται ότι από την 1η .1.2020 και μετά για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών 

με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δεν αθροίζονται στο πραγματικό εισόδημα, μεταξύ άλλων, οι έκτακτες 

αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα. 

Επίσης, ορίζεται ότι, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020,δεν υπολογίζεται η προβλεπόμενη προσαύξηση 

φόρου του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σε φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από την 

πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19 και σε φορολογούμενους άνω των 60 ετών, που δεν πραγματοποίησαν 

το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον, ειδικά για το φορολογικό έτος 

2020 και για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που δεν πραγματοποίησαν το απαιτούμενο ποσό δαπανών με 

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η προβλεπόμενη προσαύξηση φόρου υπολογίζεται με ευνοϊκότερο τρόπο 

(άρθρο 37). - Παρατείνονται μέχρι και τις 31.12.2021 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική 

Διοίκηση οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες χορηγήθηκε 

παράταση καταβολής με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν λόγω σεισμών, πλημμυρών, 

θεομηνιών κτλ. (άρθρο 38). - Δίνεται παράταση στην υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των 

μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για 

φορολογικές οφειλές (άρθρο 39). - Δεν επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου η χορήγηση αδειών θήρας 

κυνηγητικού έτους 2021 – 2022(άρθρο 41). - Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος και για τον μήνα Απρίλιο του 2021 οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση 

επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 44). - 

Απαλλάσσονται τα διοικητικά πρόστιμα κατ' εφαρμογή των κανόνων τήρησης αποστάσεων προς 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τα ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον 

εισφοράς ΟΓΑ. Ποσά τελών χαρτοσήμου, πλέον της εισφοράς προς τον ΟΓΑ, που έχουν καταβληθεί, 

επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (άρθρο 45). 24. Με το άρθρο 270 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68/24-

4-2021) αναστέλλονται εκ νέου οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων από την 1η 

.5.2021 και μέχρι την 31η .5.2021, κατά εξήντα (60) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου 

αξιογράφου. 25. Με το ν. 4799/2021 (Α΄ 78/18-5-2021): Α) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής 

του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Μάιο του 2021 οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς 
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εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του (άρθρο 110). Β) Τροποποιείται διάταξη 

σχετικά με το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, 

ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του μέτρου κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης 

(άρθρο 111). Γ) Απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η αγορά ασθενοφόρων που πραγματοποιείται δυνάμει του 

δωδέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 (άρθρο 116). Δ) Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος από 

επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων από εκατό τοις εκατό - 100% - σε πενήντα πέντε τοις 

εκατό - 55% -. Η μείωση ισχύει για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και 

επόμενων (άρθρο 119). Ε) Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 

των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από εκατό τοις εκατό - 100% - σε ογδόντα τοις εκατό - 80% -. 

Η μείωση ισχύει για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων. Ειδικά 

για το φορολογικό έτος 2020, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων ορίζεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό - 70% - (άρθρο 119). ΣΤ) Μειώνεται ο συντελεστής 

φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού 

έτους 2021 και εφεξής από είκοσι τέσσερα τοις εκατό - 24% - σε είκοσι δύο τοις εκατό - 22% - (άρθρο 120). Ζ) 

Απαλλάσσονται από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος - ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 - τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με 

εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Η απαλλαγή αυτή 

επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον 

ιδιωτικό τομέα (άρθρο 121). 26. Στο άρθρο 32 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83/24-5-2021) ορίζεται ότι οι ενισχύσεις 

που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση 

αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία 

τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, 

παιδότοπων» είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες. 27. Με το ν. 4808/2021 (Α΄ 101/19-6-2021): 

Α) Προσαυξάνονται για τα έτη 2021 έως και 2025 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως οι 

συντελεστές φόρου και εισφοράς των πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77), καθώς και εισφοράς 

του ν. 29/1975 (Α΄75). Η εφαρμογή της ανωτέρω προσαύξησης αναστέλλεται για το έτος 2021 λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των προβλημάτων που προκλήθηκαν στον χώρο της ναυτιλίας 

(άρθρο 146). Β) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα 

Ιούνιο του 2021 οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν 

ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της 

διάδοσής του (άρθρο 151). 28. Με το ν. 4818/2021 (Α΄ 124/18-7-2021): Α) Απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούλιο του 2021 οι μισθωτές 

επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα 

μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους 

που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του και ανήκει 

σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων (άρθρο 45). Β) Επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές 

από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) μπύρας, στο πρόσωπο που τον κατέβαλε, ο Ε.Φ.Κ. που βεβαιώθηκε 

και εισπράχθηκε στα τελωνεία για προϊόντα μπύρας, τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, 

επεστράφησαν στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.11.2020 έως και την 31η.5.2021, εφόσον η 

ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως και την 15η.5.2021 (άρθρο 47). 29. Με το άρθρο 

202 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130/23-7-2021) παρατείνονται εκ νέου οι προθεσμίες για την εξόφληση αξιογράφων 
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έως την 31η.10.2021 με το ευεργέτημα της μη καταχώρισής τους σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς υπό όρους. 30. Mε το ν. 4821/2021 (Α΄ 134/31-7-2021): Α) Ρυθμίζονται οι οφειλές που δεν 

τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σε έως 

και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (άρθρο 75). Β) 

Επανεντάσσονται οι πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήματος 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, 

στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 

(άρθρο 76). Γ) Οι δόσεις καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021 καθορίζονται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες 

(άρθρο 77). Δ) Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την 

υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων (άρθρο 79). Ε) Υπάγονται 

μέχρι την 31η.12.2022 στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% οι απινιδωτές (άρθρο 80) και παρατείνεται 

έως και την 30η.6.2022 η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων (άρθρο 

81). ΣΤ) Επεκτείνεται χρονικά μέχρι 31.8.2021 η δυνατότητα έκπτωσης 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής 

του συνολικού ποσού του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών για τις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 (άρθρο 82). 31. Με το άρθρο 96 του ν. 4826/2021 

(Α΄ 160/7-9-2021) δίνεται εκ νέου παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. Με τη νέα παράταση οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 

φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα 

μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2021. Περαιτέρω, με την Απόφαση Α. 1210/2021 (Β΄ 4104) του Υφυπουργού 

Οικονομικών δόθηκε μία τελευταία ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021. 32. Με το άρθρο πεντηκοστό πέμπτο του ν. 4839/2021 (Α΄ 181/2-10-

2021) από 1.10.2021 έως και 30.6.2022 υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών από 

γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού. Επίσης, παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των μειωμένων συντελεστών 

Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά (μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά) και υπηρεσίες (εισιτήρια 

κινηματογράφων, μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους κ.α.) έως και την 30η Ιουνίου 2022. 33. Με 

το άρθρο 99 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190/13-10-2021) παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2021, η καταληκτική ημερομηνία για την επανένταξη πληγέντων από 

την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-

109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017, λόγω απώλειας των ρυθμίσεων αυτών το χρονικό διάστημα από 

1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για την καταβολή του αριθμού των 

δόσεων. 34. Με το άρθρο 109 του ν. 4850/2021 (Α΄ 208/5-11-2021) δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες στους 

οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 

27.10.2020 έως 31.7.2021, να εντάσσονται στη ρύθμιση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (σε έως και 

εβδομήντα δύο μηνιαίες δόσεις) για οφειλές που βεβαιώθηκαν στο διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και 

για οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν στο διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και 

έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 

(πάγια ρύθμιση), υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ισχύ. 35. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 

4859/2021 (Α΄ 228/27-11-2021) δύναται να χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις, 

που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υπέστησαν μεγάλες οικονομικές 

απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν 

έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές. Η ενίσχυση είναι 

αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. 36. Με το ν. 4876/2021 (Α΄ 251/23-12-2021): Α) Παρατείνεται η 

ισχύς του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. (6%) για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, 
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αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, καθώς και για τα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας έως και την 

30η Ιουνίου 2022. Επίσης, παρατείνεται η ισχύς του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. (13%) για την εισαγωγή 

αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων, καθώς και για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων μέχρι και 

την 30η Ιουνίου 2022 (άρθρο 46). Β) Παρατείνεται η αναστολή επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά 

πρόσωπα μέχρι τις 30.6.2022 (άρθρο 47). Γ) Παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2022 η αναστολή 

καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων που εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας 

Αιμοκάθαρσης (άρθρο 48). Δ) Επεκτείνεται η μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων 

που ίσχυσε το έτος 2021 και για το έτος 2022 (άρθρο 53). Ε) Επεκτείνεται η προσαυξημένη έκπτωση 

διαφημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2022 κατά ποσοστό 30% (άρθρο 148). 37. Με το άρθρο 

δεύτερο της από 28.01.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και 

συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής 

προστασίας» (Α΄ 14), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4890/2022 (Α΄ 23), παρατείνεται η προθεσμία 

καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (δυνατότητα ρύθμισης σε έως 

και εβδομήντα δύο μηνιαίες δόσεις) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. 38. Με το άρθρο 9 του ν. 4890/2022 (Α΄ 

23/11-2-2022) ορίζεται ότι η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το 

ΕΣΠΑ δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων 

ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών 

γυμναστηρίου και σχολής χορού» είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. 39. Τέλος, με το άρθρο 

216 του ν. 4920/2022 (Α΄ 74/15-4-2022) εξαιρούνται και για το φορολογικό έτος 2021 από την υποχρέωση 

καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. και οι αλιείς της παράκτιας 

αλιείας. Επισημαίνεται ότι κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω νομοθεσίας έχει εκδοθεί πληθώρα κανονιστικών 

πράξεων, ήτοι Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ-ΥΑ), που ρυθμίζουν με 

διεξοδικό τρόπο τα θέματα που ανακύπτουν κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών 

παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις που σχετίζονται με την ακρίβεια και την πανδημία του κορωνοϊού COVID 

– 19, καθώς και τις επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στην οικονομία και θα 

προχωρήσει αν κριθεί σκόπιμο σε νέες πρωτοβουλίες στήριξης των πληττόμενων στο πλαίσιο των 

δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Επίσης, μελετά τα αιτήματα φορέων και πολιτών για βελτιώσεις και 

ελαφρύνσεις στη φορολογία. Οι πρόσθετες παρεμβάσεις και τα μέτρα που σχεδιάζονται, ανακοινώνονται από 

το γραφείο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στον ιστότοπο (www.minfin.gr) και συγκεκριμένα στην 

ιστοσελίδα: https://www.minfin.gr/web/guest/grapheio-typou.

Eπιπλέον, δε, θεσμοθετήθηκαν πληθώρα περαιτέρω ευεργετικών μέτρων, μεταξύ άλλων, με τους 

N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4950  ΦΕΚ Α 128/2.7.2022 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.», 
θεσμοθετήθηκε στο Άρθρο 67 η Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού 
κόστους,
με τον N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4886 ΦΕΚ Α 12/24.1.2022 «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για 
την ψηφιακή εποχή Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή 
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν 
αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς και άλλες διατάξεις.» και, δη, με το Άρθρο 57 για τη Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Ταμείου 
Ενεργειακής Μετάβασης περί τη Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου σε καταναλωτές, 

https://www.minfin.gr/web/guest/grapheio-typou
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N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4972 ΦΕΚ Α 181/23.9.2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του 
Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, 
διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία 
Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 
ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 
Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός 
Προϋπολογισμός οικονομικού  έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και  αναπτυξιακού 
χαρακτήρα.» ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(Άρθρο 168) Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 
του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, (Άρθρο 169) Εξαίρεση του 
εξωϊδρυματικού επιδόματος από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 
του ν. 4172/2013, (Άρθρο 175) Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και 
δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του 
αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών Προσθήκη παρ. 3 στο 
πεντηκοστό έκτο άρθρο του ν. 4839/2021, ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Άρθρο 177) Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 
φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για 
το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013, (Άρθρο 178) 
Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, (Άρθρο 179) Επέκταση στο φορολογικό έτος 
2022 της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες 
κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011, 
(Άρθρο 180) Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Προσθήκη παρ. 3α στο 
άρθρο 31 του ν. 3986/2011, (Άρθρο 181) Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών 
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220/2004, (Άρθρο 182) Όροι παροχής κινήτρων για την 
προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4935/2022 

ενώ ρυθμίστηκαν, περαιτέρω, κανονιστικά ειδικότερα ζητήματα των νομοθετικών ενεργειακών 
ενισχύσεων, όπως, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, με τις 
Αριθμ. 3649 ΦΕΚ B' 3366/30.06.2022 «Παράταση του χρόνου υποβολής της αίτησης για τη λήψη 
της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 36 του ν. 4936/2022.», 
η Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 ΦΕΚ Β 6302 - 29.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 861/14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού 
ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’3088). - Χρηματοδότηση του ειδικού 
λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 
36 του ν. 4508/2017 (Α’200).»,
η Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333 ΦΕΚ B’ 603/11.02.2022 «Χορήγηση επιδότησης της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021.»,  
η Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435 ΦΕΚ B’ 603/11.02.2022 «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών 
καταναλωτών.», 
η Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434 ΦΕΚ B’ 603/11.02.2022 «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών 
καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην 
χαμηλή τάση.»,
η Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166 ΦΕΚ B’ 684/16.02.2022 «Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με 
τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»(Β'5778).», 
η Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/32753/1242 ΦΕΚ B’ 1670/07.04.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 435/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της 
τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).»,  
η Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/38024/1432/2022 ΦΕΚ B’ 1956/19.04.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 109471/1763/18.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

https://www.forin.gr/laws/law/4145/n-4936-2022#!/?article=36&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/3624/n-4508-2017#!/?article=36&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/3624/n-4508-2017#!/?article=36&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/3624/n-4508-2017#!/?article=36&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/4040/n-4839-2021
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της 
τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται 
στη χαμηλή τάση» (Β’ 5402).» και 
η ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821 ΦΕΚ B’ 2567/24.05.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 861/14.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει 
του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088).»,   
Αριθμ. ΓΔΟΥ 33 ΦΕΚ B' 3350/29.06.2022 «Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με τη 
μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.» 
για το Fuel pass 2 - Τροποποίηση της απόφασης με την υπ’ αριθμ. 4105/29.07.2022 
«Αντικατάσταση της υπ' αρ. 4091/27.07.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του χρόνου 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της 
ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4950/2022 (Α' 128), των απαραίτητων 
διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, της πίστωσης της 
οικονομικής ενίσχυσης, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία αυτής, καθώς και 
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β' 3995).».  
η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 36  ΦΕΚ B’ 3423/01.07.2022 ρυθμίστηκε κανονιστικά η «Παράταση ισχύος της 
υπ’ αρ. 4010/01.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης» 
(Β’ 1540).»,
η Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/67296/1849 ΦΕΚ B' 3491/05.07.2022 «Τέταρτη τροποποίηση της κοινής 
υπουργικής απόφασης οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 «Χορήγηση επιδότησης της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 
603).», 
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/75356/1097 ΦΕΚ Β 3932-25.07.2022 
«3η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 
2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5778).», 
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/82196/2205 ΦΕΚ Β 4222 - 10.08.2022 «Πέμπτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 
603).»,  
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/82581/2775 ΦΕΚ Β 4248 - 10.08.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 
ΔΗΕ/12477/ 435/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603), για την επέκταση 
χορήγησης επιδότησης τον μήνα Ιούλιο 2022.», 
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/82559/2774 ΦΕΚ Β 4248 - 10.08.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 434/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της 
τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών 
τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’ 603), για την επέκταση 
χορήγησης επιδότησης τον μήνα Ιούλιο 2022.»,
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890/2022 «Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του 
άρθρου 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105).» και

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508 ΦΕΚ B' 5111/30.09.2022 «Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5778).».

Τέλος ,όσον αφορά το πρόγραμμα ‘’Δεύτερη ευκαιρία’’που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

https://www.forin.gr/articles/article/57486/upen-dudr-12462-333-2022?
https://www.forin.gr/laws/law/4040/n-4839-2021
https://www.forin.gr/laws/law/4040/n-4839-2021
https://www.forin.gr/articles/article/59305/upen-espaen-118225-2849-2021
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Tο Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει υπόψη του ότι οι οικονομικές δυνατότητες των πολιτών και 
των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας, δεν είναι οι ίδιες και ότι 
η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και η παροχή οικονομικών διευκολύνσεων για την περαιτέρω 
στήριξή τους είναι καταλυτικής σημασίας για τη κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση των 
απρόσμενων εξελίξεων των τελευταίων ετών, ενώ αναδεικνύει την κρατική ευθύνη.  

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει ήδη προβεί σε στοχευμένες 
ενέργειες και πλήθος μέτρων ανακούφισης και διευκόλυνσης των δανειοληπτών, με σκοπό την 
αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους. Το πρόβλημα της υπερχρέωσης καλούνται να 
αντιμετωπίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της ιδιότητας αυτών ως πρωτοφειλετών, 
συνοφειλετών ή εγγυητών, τόσο στο πλαίσιο των έκτακτων προβλημάτων που ανέκυψαν τα 
τελευταία χρόνια, όπως αυτό της πανδημίας του κορωνοϊού ή/και φυσικών καταστροφών, όσο και σε 
γενικότερη βάση, εξαιτίας της πολυετούς οικονομικής κρίσης.
Οι ρυθμίσεις που εισήχθησαν αφορούν στην ανακούφιση και διευκόλυνση των οφειλετών, 
συμπεριλαμβανομένων και των συνοφειλετών και εγγυητών, που έχουν περιέλθει σε δυσχέρεια 
αποπληρωμής των χρεών τους, είτε αφορούν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ 
και ΕΦΚΑ) ή αφορούν σε δανειακές υποχρεώσεις έναντι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες 
και διαχειριστές δανείων).
Πιο συγκεκριμένα, επί των ως άνω σημείων της εν θέματι αναφοράς, όπου θίγεται το ζήτημα, αφενός 
μεν ότι το πρόγραμμα ‘Δεύτερη Ευκαιρία’, που κατατέθηκε ως το βασικό νομικό πλαίσιο οριστικής 
τακτοποίησης των υπερφορτωμένων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων δεν έχει φέρει κανένα 
αποτέλεσμα, αφετέρου δε ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Τρικάλων έχουν 
συσσωρευμένα δάνεια στις τράπεζες και χρέη προς το Δημόσιο, στους Δήμους και στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία, σάς γνωρίζουμε τα κάτωθι:

 ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ – 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου 
Οικονομικών. Για το σκοπό αυτό ψηφίστηκε ο Νόμος 4738/2020 (ΦΕΚ A’ 207/27-10-2020) σχετικά με 
τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας, ο οποίος:.

Ο Νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ το 2021 και από 1η Ιουνίου 2021 ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με τη 
ρύθμιση οφειλών (μέσω της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού) ή τη διαγραφή όλων των 
οφειλών (μέσω της διαδικασίας πτώχευσης και απαλλαγής οφειλών – 2ης ευκαιρίας) των φυσικών 
προσώπων – νοικοκυριών, καθώς και όλων των επιχειρήσεων.

Ειδικά, όσον αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μπορούν με μια ενιαία αίτηση να ρυθμίσουν 
συνολικά, χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο, τις οφειλές τους:

 προς το 
Δημόσιο (ΑΑΔΕ / ΔΟΥ) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ) σε έως 240 
δόσεις 

 προς τράπεζες 
και διαχειριστές δανείων σε έως 420 δόσεις.

Βασικό κομμάτι της ρύθμισης οφειλών αποτελεί και η μερική διαγραφή χρέους, αφού ο οφειλέτης 
που εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών δύναται να λάβει διαγραφή 
χρέους:

→ προς το Δημόσιο έως 75% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 95% επί των προσαυξήσεων.
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→ προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 
100% επί των τόκων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, διαπιστώνεται ότι παρουσιάζει θετική 
δυναμική το ενδιαφέρον των οφειλετών για το νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. 
Ειδικότερα μέχρι τέλος Αυγούστου 2022 είχαν υποβληθεί οριστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
ρύθμισης οφειλών συνολικά 7.670 αιτήσεις, ύψους 4 δισ. Ευρώ. 

Σημειωτέον επίσης ότι η μηνιαία εξέλιξη τόσο των νέων αιτήσεων όσο και των οριστικών υποβολών 
συνεχίζεται με σταθερή πορεία ανά μήνα. Ενδεικτικά της δυναμικής αυτής είναι τα στοιχεία του 
Αυγούστου 2022, απ’ όπου προκύπτει ότι δημιουργήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ρύθμισης 
οφειλών 1.007 νέες αιτήσεις και υποβλήθηκαν οριστικά 727.  

Εξάλλου, η πορεία του αριθμού των ρυθμίσεων, που τελικά επιτυγχάνονται, βαίνει επίσης ανοδικά, 
καθώς έχουν γίνει συνολικά 840 ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 176 εκατ. Ευρώ με 
μέσο όρο οφειλών τις 209 χιλ. ευρώ.

Κατά συνέπεια ο σχετικός ισχυρισμός που διατυπώθηκε στην εν θέματι Ερώτηση ότι δήθεν ο νόμος 
για τη Δεύτερη Ευκαιρία υπήρξε αναποτελεσματικός, καταρρίπτεται συλλήβδην, καθώς από τα ως 
άνω αναλυτικά στοιχεία προκύπτει ότι ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός των άρθρων 5-30 
ν.4738/2020 αποτελεί ένα καινούριο, καινοτόμο και δυναμικό εργαλείο ρύθμισης οφειλών, το οποίο 
χρησιμοποιούν καθημερινά ολοένα και περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις, προκειμένου να 
ρυθμίσουν τα χρέη τους.

 Μέσω της ρύθμισης των ανωτέρω οφειλών με ευνοϊκό και μακροπρόθεσμο τρόπο επιτυγχάνεται και 
η αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις 
τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη 
περιουσία του οφειλέτη. 

Επιπροσθέτως, χορηγείται για 5 έτη Κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων με υποθήκη / 
προσημείωση στην 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα 
με τη σύνθεση / μέλη του νοικοκυριού). 

Παράλληλα, στο νέο μηχανισμό, έχουν ενσωματωθεί ειδικές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην 
υπάρξει κατάχρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Με τις ανωτέρω ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών στηρίζονται αποτελεσματικά τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις, ώστε να προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την 1η κατοικία όσο και την 
επαγγελματική στέγη ή άλλο επαγγελματικό τους ακίνητο  (π.χ. αγροτική γη) που αντίστοιχα 
αξιοποιούν.

Συνεπώς οι οφειλέτες, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυητών, έχουν τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίσουν όλα τα χρέη τους και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, μέσω της 
δυνατότητας ρύθμισης ή απαλλαγής από τις οφειλές τους, όπως προβλέπει ο νέος Νόμος. 
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Εν κατακλείδι, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
του Υπουργείου Οικονομικών με αίσθημα ευθύνης, ορθολογισμού και αλληλεγγύης μετέχει των 
κρίσιμων εξελίξεων και συμβάλλει με συνέπεια στο έργο του Υπουργείου Οικονομικών, 
αξιοποιώντας ιδίως την εμπειρία της στη λειτουργία των νομοθετικών εργαλείων ρύθμισης οφειλών, 
καταθέτοντας τη γνώση της για θεσμική ευελιξία και αντικειμενική αναγνώριση της οικονομικής 
αδυναμίας των πολιτών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της χώρας και τους περιορισμούς των οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

    

                                                                                                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                           

                                                                                                                       

                                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αλεξιάδης Ζαφειρίου Τρύφων
Αυλωνίτης Νικολάου Αλέξανδρος -Χρήστος
 Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα
Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
Βαρεμένος Βασιλείου Γεώργιος
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά
Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος
Λάππας Ευαγγέλου Σπυρίδωνας
Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή
Μωραΐτης Χρήστου Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Πούλου Λεωνίδα Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης
Σκουρολιάκος Λουκά Παναγιώτης (Πάνος)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
4. Υπηρεσία Συντονισμού
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