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ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του
ν. 4797/2021 (Α΄66/23-4-2021)
ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ των άρκρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52,
53 και 60 του ν. 4797/2021 («Κρατική αρωγή προσ επιχειρήςεισ και μη κερδοςκοπικοφ χαρακτήρα
φορείσ για θεομηνίεσ, επείγουςεσ ρυθμίςεισ για τη ςτήριξη τησ οικονομίασ, ςυμπληρωματικόσ
κρατικόσ προχπολογιςμόσ και ςυνταξιοδοτική ρφθμιςη και λοιπζσ επείγουςεσ διατάξεισ»,
Αϋ66/23-4-2021), ωσ ακολοφκωσ:
1. Άρκρο 4 «Επιχοριγθςθ επιχειριςεων και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα φορζων»
το άρκρο 4 του ανωτζρω ν. 4797/2021 ορίηεται ότι ςτισ επιχειριςεισ και ςτουσ μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα φορείσ που πλιττονται από κεομθνίεσ, δφναται να παρζχεται
επιχοριγθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των ηθμιϊν από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, θ
οποία είναι αφορολόγθτθ, ακατάςχετθ και ανεκχϊρθτθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά
παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, μθ εφαρμοηομζνθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47
του ν. 4172/2013 (Α’ 167) ςε περίπτωςθ διανομισ ι κεφαλαιοποίθςισ τθσ. Επιπρόςκετα, δεν
υπόκειται ςε οποιοδιποτε τζλοσ, ειςφορά ι άλλθ κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43 Α του ν. 4172/2013,
δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα
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δθμοςίου δικαίου, τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά πρόςωπά τουσ, τα
αςφαλιςτικά ταμεία ι πιςτωτικά ιδρφματα.
2. Άρκρο 5 «Επιχοριγθςθ αςφαλιςμζνων επιχειριςεων και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα
φορζων»
το άρκρο 5 του ανωτζρω ν. 4797/2021 ορίηεται ότι για τισ επιχειριςεισ και τουσ μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα φορείσ, οι οποίοι ζχουν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, το ποςό τθσ ηθμίασ
που καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και καταβάλλεται από τθν αςφαλιςτικι
εταιρεία είναι αφορολόγθτο, ακατάςχετο και ανεκχϊρθτο ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά
παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, μθ εφαρμοηομζνθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47
του ν. 4172/2013 (Α’ 167) ςε περίπτωςθ διανομισ ι κεφαλαιοποίθςισ τθσ. Επιπρόςκετα, δεν
υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με
βεβαιωμζνα χρζθ ςτθ φορολογικι διοίκθςθ και το Δθμόςιο, τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα
αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα.
3. Άρκρο 6 «Ενίςχυςθ πρώτθσ αρωγισ»
το άρκρο 6 του ανωτζρω ν. 4797/2021 ορίηεται ότι ςτισ επιχειριςεισ και τουσ μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα φορείσ που πλιττονται από κεομθνίεσ δφναται να χορθγείται, άμεςα,
ζκτακτθ εφάπαξ ενίςχυςθ, ωσ πρϊτθ αρωγι, θ οποία είναι αφορολόγθτθ, ανεκχϊρθτθ και
ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ
διάταξθσ, μθ εφαρμοηομζνθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) ςε περίπτωςθ
διανομισ ι κεφαλαιοποίθςισ τθσ. Επιπρόςκετα, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι
ειςφορά, δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ φορολογικι
διοίκθςθ και το Δθμόςιο, τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά
ιδρφματα.
4. Άρκρο 26 «Παράταςθ αναςτολισ καταβολισ ςτο Δθμόςιο του ποςοςτοφ 5% επί των
νοςθλίων από τισ Μονάδεσ Χρόνιασ Αιμοκάκαρςθσ- Σροποποίθςθ του άρκρου 30 του ν.
3846/2010»
το άρκρο 26 του ανωτζρω ν. 4797/2021 ορίηεται ότι θ θμερομθνία λιξθσ τθσ αναςτολισ
καταβολισ ςτο Δθμόςιο του ποςοςτοφ 5% επί των νοςθλίων από τισ Μονάδεσ Χρόνιασ
Αιμοκάκαρςθσ παρατείνεται ζωσ τισ 31.12.2021. Για τθν επιςτροφι ποςϊν που ζχουν καταβλθκεί
αχρεωςτιτωσ ζχουν δοκεί διευκρινίςεισ με το αρικμ. πρωτ. Ο Δ.ΕΙΠΡ. Δ 1019421 ΕΞ 2021
ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ.
5. Άρκρο 28 «Προςωρινό μζτρο κρατικισ ενίςχυςθσ επιχειριςεων με τθ μορφι αυξθμζνθσ
αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ»
το άρκρο 28 του ανωτζρω ν. 4797/2021 ορίηεται ότι ςε επιχειριςεισ που επλιγθςαν
οικονομικά λόγω τθσ εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, δφναται να χορθγείται
ενίςχυςθ ωσ μζτρο ςτιριξθσ με τθ μορφι «αυξθμζνθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ», θ οποία
είναι αφορολόγθτθ, ανεκχϊρθτθ και ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά
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παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, μθ εφαρμοηομζνθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167) ςε περίπτωςθ διανομισ ι κεφαλαιοποίθςισ τθσ Επιπρόςκετα, δεν
υπόκειται ςε οποιαδιποτε τζλοσ, ειςφορά ι άλλθ κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013,
δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα
δθμοςίου δικαίου, τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά πρόςωπά τουσ, τα
αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα.
6. Άρκρο 38 «Παράταςθ προκεςμίασ καταβολισ βεβαιωμζνων οφειλών, δόςεων
ρυκμίςεων και διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ και αναςτολι πλθρωμισ βεβαιωμζνων
και λθξιπρόκεςμων οφειλών υπό όρουσ»
Με το άρκρο 38 του ν. 4797/2021 αντιμετωπίηεται θ ανάγκθ περαιτζρω ανακοφφιςθσ των
φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, κακϊσ και των νομικϊν οντοτιτων που επλιγθςαν από ζκτακτα
γεγονότα κεομθνιϊν.
Πιο ςυγκεκριμζνα, παρατείνονται μζχρι και τισ 31.12.2021 οι προκεςμίεσ καταβολισ των
βεβαιωμζνων ςτισ Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικά Κζντρα οφειλϊν και δόςεων ρυκμίςεων/διευκολφνςεων
τμθματικισ καταβολισ φυςικϊν προςϊπων και νομικϊν προςϊπων/οντοτιτων, για τισ οποίεσ
είχε ιδθ χορθγθκεί παράταςθ των προκεςμιϊν καταβολισ τουσ με αποφάςεισ του Τπουργοφ
Οικονομικϊν που εκδόκθκαν κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114 ), από
01.01.2020 μζχρι και τθ δθμοςίευςθ του ν.4797/2021, ιτοι 23.04.2021.
Επιπλζον, αναςτζλλεται μζχρι και τισ 31.12.2021 θ πλθρωμι των βεβαιωμζνων και
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν φυςικϊν προςϊπων και νομικϊν προςϊπων/οντοτιτων, για τισ οποίεσ
είχε ιδθ χορθγθκεί αναςτολι είςπραξθσ με αποφάςεισ του Τπουργοφ Οικονομικϊν που
εκδόκθκαν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 5 του πζμπτου άρκρου του ν. 2275/1994 (Α
238), από 01.01.2020 μζχρι και τθ δθμοςίευςθ του ν.4797/2021, ιτοι 23.04.2021.
Τπενκυμίηεται ότι ςτο διάςτθμα 01.01.2020-23.04.2021 εκδόκθκαν κατ’ εξουςιοδότθςθ των
ανωτζρω νόμων οι αποφάςεισ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν Α. 1042/2020 (Βϋ789), Α. 1044/2020
(Βϋ920), Α. 1189/2020 (Βϋ3434), Α. 1210/2020 (Βϋ4127), Α. 1211/2020 (Βϋ4127), Α. 1212/2020
(Βϋ4127), Α. 1223/2020 (Βϋ4450), Α. 1246/2020 (Βϋ4926) και Α. 1085/2021 (Βϋ1536).
Επιςθμαίνεται ότι, ποςά οφειλϊν, για τισ οποίεσ είχε χορθγθκεί παράταςθ καταβολισ και
αναςτολι είςπραξθσ κατά τα ανωτζρω και τα οποία ζχουν ειςπραχκεί δεν επιςτρζφονται.
Επιπροςκζτωσ, ρυκμίςεισ τμθματικισ καταβολισ φυςικϊν προςϊπων και νομικϊν
προςϊπων/οντοτιτων που εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω αποφάςεισ δεν αναβιϊνουν, εφόςον
απωλζςκθκαν ςτο χρονικό διάςτθμα από τθ λιξθ τθσ χορθγθκείςασ παράταςθσ καταβολισ και
αναςτολισ είςπραξθσ μζχρι τθ δθμοςίευςθ του ν. 4797/2021.
7. Άρκρο 41 «Μθ επιβάρυνςθ με τζλοσ χαρτοςιμου των αδειών κιρασ κυνθγετικοφ ζτουσ
2021-2022»
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 41 δεν υπόκεινται ςτο τζλοσ χαρτοςιμου τθσ περ. η’
τθσ παρ.1 του τίτλου Α του άρκ. 18 του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931, οι άδειεσ κιρασ που
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χορθγοφνται για το κυνθγετικό ζτοσ 2021-2022 α) ςτουσ κυνθγοφσ που είναι μζλθ των
αναγνωριςμζνων ωσ ςυνεργαηόμενων με το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ, Κυνθγετικϊν
υλλόγων και β) ςτουσ υπθκόουσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ομογενείσ, υπθκόουσ
ξζνων κρατϊν που διαμζνουν ςτθν Ελλάδα πζραν τθσ δεκαπενταετίασ, διπλωματικοφσ
υπαλλιλουσ και θμεδαποφσ που εφοδιάηονται με άδεια κυνθγιοφ απευκείασ από τισ δαςικζσ
αρχζσ. Προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι των ωσ άνω είναι να είχε χορθγθκεί ςτα εν λόγω πρόςωπα
άδεια κιρασ για το κυνθγετικό ζτοσ 2020-2021 και θ άδεια κιρασ κυνθγετικοφ ζτουσ 2021-2022
να είναι ιδίου τφπου με αυτιν του κυνθγετικοφ ζτουσ 2020-2021.
8. Άρκρο 45 «Απαλλαγι των διοικθτικών προςτίμων κατ’ εφαρμογι των κανόνων
τιρθςθσ αποςτάςεων προσ αντιμετώπιςθ του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19
από τα ποςά τελών χαρτοςιμου πλζον ειςφοράσ Ο.Γ.Α. – Σροποποίθςθ του άρκρου
τεςςαρακοςτοφ τζταρτου τθσ από 1.5.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου»
φμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 45 τα διοικθτικά πρόςτιμα που επιβάλλονται
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου τεςςαρακοςτοφ τζταρτου τθσ από 1.5.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 90) θ
οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν. 4690/2020 (Α 104) δεν επιβαρφνονται με τζλοσ
χαρτοςιμου, ανεξάρτθτα από τον τρόπο καταβολισ τουσ. Σα ποςά τελϊν χαρτοςιμου, πλζον τθσ
ειςφοράσ ΟΓΑ, που ζχουν καταβλθκεί, επιςτρζφονται ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
9. Άρκρο 48 «Προςωρινι άδεια Κυκλοφορίασ «Μ» και διαδικαςία θλεκτρονικισ ζκδοςθσ
- Σροποποίθςθ των άρκρων 22 του ν. 2367/1953 και 20 του ν. 2948/2001»
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 48 προςτζκθκε θ αλλαγι του χϊρου φφλαξθσ του
οχιματοσ ςτουσ λόγουσ για τθν χοριγθςθ «Μ» ςε ενάρικμα αςφαλιςμζνα αυτοκίνθτα ι
μοτοςικλζτεσ ιδιωτικισ χριςθσ, για τα οποία ζχει υποβλθκεί διλωςθ ακινθςίασ. Επίςθσ, με τισ
ίδιεσ διατάξεισ, πλζον θ ζκδοςθ προςωρινισ άδειασ «Μ» γίνεται θλεκτρονικά, μζςω τθσ Ενιαίασ
Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΨΠ-gov.gr), από τουσ ιδιοκτιτεσ ενάρικμων
Επιβατικϊν ΙΧ αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν τα οποία, είτε ζχουν τεκεί ςε εκοφςια ακινθςία
ςτθν αρμόδια φορολογικι αρχι με τθν κατάκεςθ των ςτοιχείων κυκλοφορίασ τουσ, είτε θ
ακινθςία τουσ ζχει δθλωκεί ςτθ φορολογικι διοίκθςθ θλεκτρονικά, αφοφ προθγουμζνωσ
καταβλθκεί το αναλογοφν, ποςό, (10 ευρϊ ανά θμζρα για αυτοκίνθτο και 3 ευρϊ ανά θμζρα για
μοτοςυκλζτα) με τθν ζκδοςθ θλεκτρονικοφ παραβόλου.
10. Άρκρο 52 «Αποηθμιώςεισ εργαηομζνων λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ»
φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 52 του ν. 4797/2021, από το προϊόν τθσ ειδικισ
διαχείριςθσ, που προκφπτει μετά τθ μεταβίβαςθ του ενεργθτικοφ επιχείρθςθσ που ζχει υπαχκεί
ςε ειδικι διαχείριςθ κατ’ άρκρα 68-77 του ν. 4307/2014 (Αϋ 246), προαφαιροφνται οι απαιτιςεισ
εργαηομζνων για τθν καταβολι του ςυνόλου ι μζρουσ τθσ αποηθμίωςθσ λόγω καταγγελίασ τθσ
ςφμβαςθσ εργαςίασ τουσ, που ζχουν γεννθκεί κατά τθν τελευταία διετία πριν από τθν υποβολι
αίτθςθσ για τθν υπαγωγι επιχείρθςθσ ςτθ διαδικαςία ειδικισ διαχείριςθσ και αποδίδονται ςτουσ
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δικαιοφχουσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 77 του ν. 4307/2014 και το
άρκρο 40 του ν. 4772/2021 (Α’ 17).
Τπενκυμίηεται ότι με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 40 του ν. 4772/2021, θ οποία
τροποποιικθκε με το ζβδομο άρκρο του ν. 4787/2021 (Αϋ44), τζκθκε ερμθνευτικι διάταξθ
αναφορικά με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 77 του ν. 4307/2014, που ρυκμίηει τθ διανομι ςτουσ
πιςτωτζσ του προϊόντοσ ρευςτοποίθςθσ του ενεργθτικοφ υπό ειδικι διαχείριςθ επιχείρθςθσ.
φμφωνα με τθν εν λόγω ερμθνευτικι διάταξθ, κατά τθν αλθκι ζννοια τθσ παρ. 2 του άρκρου 77
του ν. 4307/2014 (Α’ 246), ςτισ δαπάνεσ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν ειδικι
διαχείριςθ, περιλαμβάνονται και οι απαιτιςεισ που δθμιουργοφνται μετά τθ κζςθ τθσ
επιχείρθςθσ ςε κακεςτϊσ ειδικισ διαχείριςθσ, για τθν καταβολι οφειλομζνων μιςκϊν,
επιδομάτων αδείασ και εορτϊν, αποηθμίωςθσ μθ λθφκείςασ άδειασ, κακϊσ και αποηθμιϊςεων
ςυνεπεία καταγγελίασ των ςυμβάςεων εργαςίασ, και όλεσ εν γζνει αδιακρίτωσ φφςεωσ και αιτίασ
οι απαιτιςεισ και αποηθμιϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ.
Επομζνωσ, με το νζο άρκρο 52 του ν. 4797/2021 προβλζπεται κατά προτεραιότθτα
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων εργαηομζνων που ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 αυτοφ ζναντι των
απαιτιςεων πιςτωτϊν που ζχουν αναγγελκεί ςτθ διαδικαςία ειδικισ διαχείριςθσ, όπωσ δθλαδι
ιςχφει και για τισ δαπάνεσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν ειδικι διαχείριςθ (ςφμφωνα με
τθν προαναφερκείςα ερμθνευτικι διάταξθ). Επιςθμαίνεται δε, ότι οι απαιτιςεισ των
εργαηομζνων τθσ παρ. 1 του άρκρου 52 του ν. 4797/2021 προαφαιροφνται παρά το γεγονόσ ότι
ζχουν γεννθκεί πριν από τθν ζναρξθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ και κατά παρζκκλιςθ των
οριηομζνων ςτο άρκρο 154 του ν. 3588/2007 (Αϋ153) και ςτο άρκρο 975 του ΚΠολΔ, ςτα οποία
παραπζμπουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρκρου 77 του ν. 4307/2014, αντίςτοιχα.
Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 52 του ν. 4797/2021 προβλζπεται (όπωσ και ςτθν
παράγραφο 2 του άρκρου 40 του ν. 4772/2021), ότι, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ διάταξθσ, θ
άςκθςθ ενδίκων μζςων και βοθκθμάτων που πλιττει τθν ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν κατά
παράβαςθ τθσ παραγράφου 1 του ίδιου άρκρου δεν αναςτζλλει τθν απόδοςθ των ποςϊν ςτουσ
δικαιοφχουσ.
Με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 52 του ν. 4797/2021 προβλζπεται ότι οι διατάξεισ
αυτοφ καταλαμβάνουν και τισ εκκρεμείσ διαδικαςίεσ ειδικισ διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3 του άρκρου 40 του ν. 4772/2021, δθλαδι μζχρι και το αμετάκλθτο του πίνακα
κατάταξθσ, κακιςταμζνων αυτοδικαίωσ άκυρων των μθ αμετάκλθτων πινάκων κατάταξθσ που
αντιβαίνουν ςτισ νζεσ διατάξεισ και υποχρεοφμενου αμελλθτί του ειδικοφ διαχειριςτι ςε ςφνταξθ
αναμορφωμζνου πίνακα.
11. Άρκρο 53 «Αναςτολι πράξεων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ για πλθγζντεσ από κεομθνία»
το άρκρο 53 του ανωτζρω ν. 4797/2021 ορίηεται ότι με απόφαςθ του Τπουργοφ
Οικονομικϊν, για φυςικά και νομικά πρόςωπα, κακϊσ και νομικζσ οντότθτεσ, που ζχουν
αποδεδειγμζνα πλθγεί από κεομθνίεσ, μπορεί να αναςτζλλεται για ζξι (6) μινεσ, με δυνατότθτα
παράταςθσ για άλλουσ ζξι (6) μινεσ από τθν επζλευςθ τθσ κεομθνίασ, θ διενζργεια κάκε πράξθσ
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί τθσ κινθτισ ι ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ, εξαιρουμζνων των
απαιτιςεων για διατροφι. Η αναςτολι καταλαμβάνει, ιδίωσ τθ διενζργεια πλειςτθριαςμϊν και
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καταςχζςεων. Κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ ωσ άνω αναςτολισ, αναςτζλλονται και οι
προκεςμίεσ άςκθςθσ ενδίκων μζςων και βοθκθμάτων που αφοροφν ςε εκκρεμείσ διαδικαςίεσ
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηονται θ διαδικαςία,
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ.
12. Άρκρο 60 «Ζναρξθ ιςχφοσ»
το άρκρο 60 του ανωτζρω ν. 4797/2021 ορίηεται ότι θ ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει
από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ιτοι από 23.4.2021, με τθν επιφφλαξθ
του άρκρου 12, θ ιςχφσ του οποίου αρχίηει από τθν 1θ.1.2020 κακϊσ και των άρκρων 28 και 45, θ
ιςχφσ των οποίων αρχίηει από τθν 1θ.5.2020, θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Πράξθσ
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου τθσ ίδιασ θμζρασ (Α’ 90).
υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 66/23-4-2021: διατάξεισ των άρκρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48,
52, 53 και 60 (ζναρξθ ιςχφοσ) του ν. 4797/2021.
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