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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β΄ 

 Αθήνα, 28  Απριλίου 2022 

Αρ. Πρωτ:Ο ΔΕΑΥ 1036323 ΕΞ 

2022 

Σαχ. Δ/νση  : Καρ. ερβίας 10 
 

 

 ΠΡΟ 

 

 

Ψς πίνακας διανομής 

Σαχ. Κώδικας : 101 84 - Αθήνα 

Σηλέφωνο : 210 3375454/192 

E-Mail : deaf@aade.gr  

Url : www.aade.gr  
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΥΨΝ 

ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄,Β΄ 
  

Σαχ. Δ/νση  :  Πανεπιστημίου 20   

Σαχ. Κώδικας : 10672-Αθήνα   

Σηλέφωνο : 210 3635007   

E-Mail :             deispraxeon@aade.gr    

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69 και 82 του ν. 4921/2022 

(Α΄75) «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Τπηρεσίας Απασχόλησης και 

ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού 

και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» 
 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΟΔΗΓΙΑ 

Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69 και 82 του ν. 4921/2022 (Α΄75).  

Β) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων : 

α) του  άρθρου 69 του ν. 4921/2022: Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Τπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Τποθέσεων - Σροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 

129 ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 ν. 4855/2021 

β) του άρθρου 82 του ν.4921/2022 : Έναρξη ισχύος 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Η διάταξη της παρ. 1 του  άρθρου 69 του ν. 4921/2022 αφορά σε κάθε είδους 

επιχείρηση-εργοδότη που συμμετέχει στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων 

επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Τπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Τποθέσεων 

του άρθρου 28 ν. 4726/2020.  

Η διάταξη της παρ. 2 του  άρθρου 69 του ν. 4921/2022 αφορά στους εποχικά 

εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο οι οποίοι δύνανται να ενταχθούν στο 
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ως άνω ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του 

Τπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Τποθέσεων. 

Η διάταξη της παρ. 3 του  άρθρου 69 του ν. 4921/2022 αφορά σε φυσικά πρόσωπα 

ωφελούμενους του προγράμματος  «ΠΡΨΣΟ ΕΝΗΜΟ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 

του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α΄ 215) και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 

εργοδότες των ωφελούμενων προσώπων. 

 

 

ας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των  άρθρων 

69 και 82 του ν. 4921/2022, ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 69 

Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Τπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Τποθέσεων - 

Σροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 129 ν. 4808/2021 

και παρ. 5 άρθρου 196 ν. 4855/2021 

 

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 69 τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 4 του 

άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄181) περί της θέσπισης ανοιχτού προγράμματος του 

Τπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Τποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων 

(100.000) νέων θέσεων εργασίας, με την προσθήκη δεύτερου, τελευταίου, εδαφίου, 

με το οποίο προβλέπεται ότι η επιδότηση των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού 

μηνιαίου μισθού - με την οποία επιδοτείται, πέραν της παρ.3 του ίδιου άρθρου, η νέα 

πρόσληψη μακροχρόνια ανέργου εγγεγραμμένου στη Δ.ΤΠ.Α - είναι ανεκχώρητη και 

ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και 

ειδικής διάταξης, 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. 

 

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 69 τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 6 του 

άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) περί της ένταξης στο πρόγραμμα 

δημιουργίας νέων Θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 των εποχικά 

εργαζόμενων στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο χωρίς δικαίωμα 

επαναπρόσληψης, με την προσθήκη έκτου, τελευταίου, εδαφίου, με το οποίο 

προβλέπεται ότι η επιδότηση των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου 

μισθού του τρίτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη 

στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, 

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. 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 69, της οποίας η ισχύς άρχεται από την 

έναρξη ισχύος του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α΄ 215), ήτοι την 12.11.2021, στο 

τέλος της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 4855/2021, προστέθηκε περ. γ), με την 

οποία ορίζεται ότι η επιδότηση που καταβάλλεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
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παρ. 5 του άρθρου αυτού, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΨΣΟ ΕΝΗΜΟ» που 

ισχύει από 1.1.2022 έως 31.12.2022, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και 

ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και 

ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 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.  

 

Άρθρο 82 

 Έναρξη ισχύος 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 82 ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν.4921/2022, 

όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ήτοι από 18.04.2022. 

 

  
 

                                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ 

 ΑΡΦΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ α/α 

 

 ΓΕΨΡΓΙΟ ΥΑΚΟ 

                                                                                    ΔΔΑΔ Γ 1116333 ΕΞ 2021/23.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υνημμένα: Απόσπασμα του ΥΕΚ Α΄75/18-4--2022 (άρθρα 69 και 82) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

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

2. Τπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

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

4. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

5. Αυτοτελές Σμήμα Τποστήριξης Τπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 

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

ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο κ. Τπουργού Οικονομικών 

2. Γραφείο κ. Τφυπουργού Οικονομικών 

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 

4. Αποδέκτες πινάκων Α΄, Β΄(εκτός του αριθμού 5 αυτού), Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄,  

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

5. ΔΣΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς 

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

105 62, Αθήνα 

 

ΙΙΙ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Υορολογικής Διοίκησης 

3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 

4. Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 

5. Δ/νση Νομικής Τποστήριξης 

6. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας – Σμήμα Α΄  

7. Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών – Σμήματα Α – Ε 
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