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ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 67, 129, 146, 147, 148, 149, 151
και 158 ν. 4808/2021 (Αϋ101/19-6-2021)
Κοινοποιοφνται ςυνθμμζνα οι διατάξεισ των άρκρων 67, 129, 146, 147, 148,
149, 151 και 158, του ν. 4808/2021 «Για τθν Προςταςία τθσ Εργαςίασ - φςταςθ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ «Επικεϊρθςθ Εργαςίασ» - Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ 190 τθσ
Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ για τθν εξάλειψθ τθσ βίασ και παρενόχλθςθσ ςτον
κόςμο τθσ εργαςίασ - Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ 187 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ
για το Πλαίςιο Προϊκθςθσ τθσ Αςφάλειασ και τθσ Τγείασ ςτθν Εργαςία Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 20ισ Ιουνίου 2019 για τθν ιςορροπία μεταξφ τθσ επαγγελματικισ
και τθσ ιδιωτικισ ηωισ, άλλεσ διατάξεισ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν
Τποκζςεων και λοιπζσ επείγουςεσ ρυκμίςεισ», ωσ ακολοφκωσ:
1. Άρκρο 67 «Σθλεργαςία - Αντικατάςταςθ του άρκρου 5 του ν. 3846/2010»
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 αντικαταςτάκθκε το άρκρο 5 του ν. 3846/2010
(Αϋ 66) με βάςθ τισ οποίεσ ρυκμίηονται κζματα αναφορικά με τθν τθλεργαςία.
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Ειδικότερα, ςτθν παρ. 4 προβλζπεται ότι κατά τθν τθλεργαςία, ο εργοδότθσ
αναλαμβάνει το κόςτοσ που προκαλείται ςτον εργαηόμενο από τθ μορφι αυτι
εργαςίασ, ιτοι το κόςτοσ του εξοπλιςμοφ, εκτόσ εάν ςυμφωνθκεί να γίνεται χριςθ
εξοπλιςμοφ του εργαηομζνου, των τθλεπικοινωνιϊν, τθσ ςυντιρθςθσ του
εξοπλιςμοφ και τθσ αποκατάςταςθσ των βλαβϊν. Παρζχει ςτον εργαηόμενο τεχνικι
υποςτιριξθ για τθν παροχι τθσ εργαςίασ του και αναλαμβάνει να αποκαταςτιςει
τισ δαπάνεσ επιςκευισ των ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςι τθσ ι
να τισ αντικαταςτιςει ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Η υποχρζωςθ αυτι αφορά και ςτισ
ςυςκευζσ που ανικουν ςτον εργαηόμενο, εκτόσ εάν ςτθ ςφμβαςθ ι ςτθ ςχζςθ
εργαςίασ ορίηεται διαφορετικά. τθ ςφμβαςθ ι ςτθ ςχζςθ εργαςίασ ορίηεται ο
τρόποσ χρθματικισ αποκατάςταςθσ εκ μζρουσ του εργοδότθ του ωσ άνω κόςτουσ,
κακϊσ και του κόςτουσ, ςε μθνιαία βάςθ, τθσ χριςθσ του οικιακοφ χϊρου εργαςίασ
του εργαηομζνου. Οι ςχετικζσ δαπάνεσ δεν αποτελοφν αποδοχζσ, αλλά εκπιπτζα
δαπάνθ για τθν εργοδοτικι επιχείρθςθ, δεν υπόκεινται ςε οποιοδιποτε φόρο ι
τζλοσ οφτε οφείλονται επί αυτϊν αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ ι εργαηομζνου,
υπολογίηονται αναλογικϊσ προσ τθ ςυχνότθτα και τθ διάρκεια τθσ τθλεργαςίασ, τθν
παροχι ι όχι εξοπλιςμοφ και κάκε άλλο ςχετικό ςτοιχείο.
2. Άρκρο 129 «Μζτρα για εποχικά εργαηομζνουσ ςτον τουριςτικό και
επιςιτιςτικό κλάδο»
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 129 του ν.4808/2021 ορίςτθκε ότι οι εποχικά
εργαηόμενοι, με δικαίωμα υποχρεωτικισ επαναπρόςλθψθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8
του ν. 1346/1983 (Α’ 46) και με τθν παρ. 5 του άρκρου 38 του ν. 1836/1989 (Α’ 79),
ςε ςυνδυαςμό με ευνοϊκότερεσ διατάξεισ που ιςχφουν με βάςθ νόμουσ,
διατάγματα, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ ι κοινζσ υπουργικζσ
αποφάςεισ, ςε κφρια και μθ κφρια ξενοδοχειακά και τουριςτικά καταλφματα ι ςε
επιχειριςεισ τουριςτικϊν λεωφορείων ωσ οδθγοί τουριςτικϊν λεωφορείων, οι
οποίοι δεν επαναπροςλαμβάνονται και δεν απαςχολοφνται με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ ςε οποιονδιποτε εργοδότθ ι δεν είναι δικαιοφχοι και δεν λαμβάνουν
τακτικι επιδότθςθ ανεργίασ από τον Οργανιςμό Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ
Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ), κατά τουσ μινεσ Μάιο και Ιοφνιο 2021, εντάςςονται ςτον ειδικό
μθχανιςμό ςτιριξθσ των εργαηομζνων του δζκατου τρίτου άρκρου τθσ από
14.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 64), θ οποία κυρϊκθκε με το
άρκρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και λαμβάνουν τθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ
που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, κακϊσ και πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ επί του
ποςοφ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 4
του άρκρου 129 του ν. 4808/2021 θ προαναφερκείςα αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ
είναι αφορολόγθτθ, ανεκχϊρθτθ και ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων,
κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε
κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ
αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεςμεφεται και δεν
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ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ φορολογικι διοίκθςθ και το Δθμόςιο,
τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα.
3. Άρκρο 146 «Αναπροςαρμογι ςυντελεςτϊν φόρου και ειςφοράσ πλοίων
πρϊτθσ κατθγορίασ του ν. 27/1975, κακϊσ και ειςφοράσ του ν. 29/1975».
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 146 ρυκμίηεται θ αναπροςαρμογι των ςυντελεςτϊν
του φόρου τθσ παρ.1 του άρκρου 6 του ν.27/1975 (Α’ 77) και τθσ ειςφοράσ τθσ
παρ.2 του άρκρου 10 του ν.27/1975 των πλοίων πρϊτθσ κατθγορίασ του νόμου
αυτοφ, που είναι νθολογθμζνα με ελλθνικι ςθμαία, κακϊσ και των ςυντελεςτϊν
ειςφοράσ τθσ παρ.1 του άρκρου 4 του ν.29/1975 (Α’ 75) των πλοίων ελλθνικϊν
ςυμφερόντων με ξζνθ ςθμαία, τα οποία είναι ςυμβεβλθμζνα με το ΝΑΣ για τθν
πενταετία 2021-2025, με προςαφξθςθ κατά τζςςερα τοισ εκατό (4%) ετθςίωσ.
Λόγω αναςτολισ τθσ προςαφξθςθσ για το ζτοσ 2021, κα ζχουν εφαρμογι οι
ςυντελεςτζσ του ζτουσ 2020.
4. Άρκρο 147 «Τπολογιςμόσ φόρου ιδιωτικϊν πλοίων αναψυχισ –
Σροποποίθςθ του άρκρου 12 του ν. 27/1975»
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 147 αντικακίςταται θ περ. ςτ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου
12 του ν. 27/1975 (Α’77) που αφορά τον υπολογιςμό του φόρου ςτα ιδιωτικά πλοία
αναψυχισ και ειδικότερα αντικακίςταται ο ςυντελεςτισ προςαφξθςθσ του φόρου
(ςυντελεςτισ 5) που ίςχυε για όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχισ, ανεξαρτιτωσ του
ολικοφ μικουσ και τθσ ολικισ χωρθτικότθτασ αυτϊν και ειςάγονται νζοι
ςυντελεςτζσ οι οποίοι διαφοροποιοφνται ανάλογα με το μικοσ των πλοίων.
5. Άρκρο 148
«Αποςαφινιςθ όρων, προχποκζςεων και διαδικαςίασ
καταβολισ επιχοριγθςθσ για το μεταφορικό κόςτοσ εκδοτικϊν
επιχειριςεων - Σροποποίθςθ άρκρου 90 ν.4764/2020»
Η παρ. 4 του άρκρου 90 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) που αφορά τθν επιχοριγθςθ
μεταφορικοφ κόςτουσ εκδοτικϊν επιχειριςεων αντικακίςταται ωσ εξισ: «4. Η
επιχοριγθςθ είναι ανεκχϊρθτθ και ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων,
κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε
κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα
χρζθ προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και το Δθμόςιο εν γζνει, τουσ διμουσ, τισ
περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα. Εξαιροφνται τθσ
εφαρμογισ του παρόντοσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και
τα αςφαλιςτικά ταμεία που δεν ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ τμθματικισ
καταβολισ εν ιςχφ ι ςε δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ και
αποπλθρϊνονται βάςει αυτισ».
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6. Άρκρο 149 «Κατάργθςθ αποδεικτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ ςε
περίπτωςθ πλθρωμισ χρθματικοφ εντάλματοσ δυνάμει τελεςίδικθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ- Σροποποίθςθ άρκρου 80 ν. 4446/2016»
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 149 αντικακίςταται το βϋ εδάφιο τθσ περ. α' τθσ
παρ. 2 του άρκρου 80 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) ωσ εξισ: «ε περίπτωςθ πλθρωμισ
χρθματικοφ εντάλματοσ φςτερα από τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ δεν απαιτείται
αποδεικτικό ενθμερότθτασ για τον κακ' ου θ κατάςχεςθ».
7. Άρκρο 151 « Επζκταςθ τθσ απαλλαγισ μιςκϊματοσ επαγγελματικϊν
μιςκϊςεων – Σροποποίθςθ τθσ παρ. 10 του άρκρου δευτζρου τθσ από
20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το
άρκρο 1 του ν. 4683/2020»
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 151 τροποποιικθκε ωσ προσ τθν προςκικθ του
μινα Ιουνίου 2021 θ παρ. 10 του άρκρου δευτζρου τθσ από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’
68), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν.4683/2020 (Αϋ 83), ζτςι ϊςτε, ο
μιςκωτισ επαγγελματικισ μίςκωςθσ προσ εγκατάςταςθ επιχείρθςθσ, για τθν οποία
ζχουν λθφκεί ειδικά και ζκτακτα μζτρα περί αναςτολισ ι προςωρινισ απαγόρευςθσ
λειτουργίασ για προλθπτικοφσ ι καταςταλτικοφσ λόγουσ που ςχετίηονται με τον
κορωνοϊό COVID-19 ι θ οποία πλιττεται οικονομικά λόγω τθσ διάδοςθσ του
κορωνοϊοφ COVID-19 και ανικει ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ επιχειριςεων, πζραν
των αναφερόμενων ςτισ αποφάςεισ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ.
8α, να απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ
και για τον μινα Ιοφνιο 2021, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων περί
εμπορικϊν μιςκϊςεων.
8. Άρκρο 158 «Παράταςθ αναςτολισ μζτρων διοικθτικισ και αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ ςε βάροσ τθσ κινθτισ και τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ ανϊνυμθσ
εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Α.Β.Ε.Ε» Σροποποίθςθ του άρκρου 126 του ν. 4446/2016»
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 158 τροποποιικθκε θ παρ. 1 του άρκρου 126 του ν.
4446/2016 (Α’ 240) ωσ εξισ:
«1. Για χρονικό διάςτθμα εξιντα ζξι (66) μθνϊν από τθν 22θ Δεκεμβρίου του
ζτουσ 2016, αναςτζλλονται:
α. οι πάςθσ φφςεωσ πράξεισ διοικθτικισ εκτζλεςθσ κατά τον Κϊδικα Είςπραξθσ
Δθμοςίων Εςόδων και κατά τον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ,
β. οι πάςθσ φφςεωσ πράξεισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά τον Κϊδικα Πολιτικισ
Δικονομίασ,
γ. θ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατά τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, τον Κϊδικα
Διοικθτικισ Δικονομίασ
δ. Οι εγγραφζσ πάςθσ φφςεωσ εμπραγμάτων βαρϊν και εξαςφαλίςεων, που
επιςπεφδονται ι αςκοφνται από τουσ πάςθσ φφςεωσ πιςτωτζσ ςε βάροσ τθσ κινθτισ
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και ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ ωσ άνω εταιρείασ, για οποιαδιποτε αιτία, πλθν τθσ
εγγραφισ πάςθσ φφςεωσ εμπραγμάτων βαρϊν και εξαςφαλίςεων υπζρ του προσ ον
θ μεταβίβαςθ των άνω ακινιτων ι του εκ προςυμφϊνου αγοραςτι, κακϊσ και
ε. οι πράξεισ διαςφαλιςτικϊν μζτρων τθσ παρ. 5 του άρκρου 46 του ν. 4174/2013
(Αϋ 170) και του άρκρου 14 του ν. 2523/1997 (Αϋ 179).
2. Οι εγγραφζσ πάςθσ φφςεωσ εμπραγμάτων βαρϊν και εξαςφαλίςεων ςε βάροσ
τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΑ Α.Β.Ε.Ε». επί των, ςτθν παράγραφο
2 του άρκρου 125, αναφερόμενων γθπζδων αποςβζννυνται αυτοδικαίωσ και
εξαλείφονται με πράξθ του οικείου Τποκθκοφφλακα ι Προϊςταμζνου
Κτθματολογικοφ Γραφείου και οι καταςχζςεισ εισ χείρασ τρίτων από οποιονδιποτε
ςε βάροσ τθσ ανωτζρω εταιρείασ αίρονται αυτοδικαίωσ. Η ςτο προθγοφμενο εδάφιο
αναφερόμενθ άρςθ δεν επιφζρει καμία ςυνζπεια ωσ προσ τθ διακοπι τθσ
παραγραφισ των οφειλϊν για τισ οποίεσ διενεργικθκαν οι ανωτζρω πράξεισ
αναγκαςτικισ και διοικθτικισ εκτζλεςθσ. Ομοίωσ, αίρονται αυτοδικαίωσ οι πράξεισ
διαςφαλιςτικϊν μζτρων τθσ παρ. 5 του άρκρου 46 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) και
του άρκρου 14 του ν. 2523/1997 (Αϋ 179) εισ βάροσ τθσ ανωτζρω εταιρείασ».

Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ101/19-6-2021: διατάξεισ των άρκρων 67, 129, 146,
147, 148, 149, 151 και 158 του ν. 4808/2021.
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και
Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
5. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν κ. ταϊκοφρα
6. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου
7. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ
Περιουςίασ
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ- Σμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ
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