ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΣΤ΄, 22 Μαρτίου 2022,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέµησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού
και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοµοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών
Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της µεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,
Εθνική Σύνταξη Οµογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Άρθρο 1 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέµησης
της Διαφθοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 2 Αποσπάσεις προσωπικού σε γραφεία Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 247 ν.
3852/2010
Άρθρο 3 Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη ενιαίου Υπαλληλικού Κώδικα - Αντικατάσταση δευτέρου εδαφίου
παρ. 1 άρθρου 14 ν. 3242/2004
Άρθρο 4 Μοριοδότηση δοµηµένης συνέντευξης για
την επιλογή Προϊσταµένων - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ.
3 άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007)
Άρθρο 5 Μοριοδότηση δοµηµένης συνέντευξης για
την επιλογή Προϊσταµένων - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ.
3 άρθρου 88 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)
Άρθρο 6 Κάλυψη θέσεων µε Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό
Άρθρο 7 Στελέχωση Τµήµατος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και λειτουργίας
Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 8 Ισχύς πινάκων κατάταξης προσληπτέων µηχανικών από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9 Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής - Τροποποίηση άρθρου 177 ν. 3852/2010
Άρθρο 10 Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος Τροποποίηση παρ. 7Α και προσθήκη παρ. 7Β στο άρθρο
80 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
Άρθρο 11 Νοµική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης
Άρθρο 12 Σύσταση Τµήµατος Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην
Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής - Τροποποίηση άρθρων 8, 14, 19, 22 και 24 π.δ. 135/2010
Άρθρο 13 Χρεωστικά ανοίγµατα των δήµων και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων
Άρθρο 14 Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα - Τροποποίηση άρθρου 202 Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006)
Άρθρο 15 Προϋπολογισµοί Ο.Τ.Α. και νοµικών τους
προσώπων
Άρθρο 16 Εφαρµογή των διατάξεων περί δαπανών και
διάρκειας ισχύος του προϋπολογισµού και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 260 Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
Άρθρο 17 Εφαρµογή των διατάξεων περί δαπανών και
διάρκειας ισχύος του προϋπολογισµού και στις δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 1069/1980
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Άρθρο 18 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισµό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου - Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021
Άρθρο 19 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων - Αντικατάσταση παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993
Άρθρο 20 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών δόµησης των δήµων - Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 97Α ν. 3852/2010
Άρθρο 21 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρµοδιοτήτων από τους δήµους στο πλαίσιο υφιστάµενης
διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση άρθρου 376
ν. 4700/2020
Άρθρο 22 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους
συνδέσµους δήµων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25
ν. 4479/2017
Άρθρο 23 Άµεση αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών
από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Π.Ε. ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Άρθρο 24 Εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 15 π.δ. 57/2007
Άρθρο 25 Διαγωνισµός για την εισαγωγή στην Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 17
π.δ. 57/2007
Άρθρο 26 Τρίτη φάση εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 22 π.δ. 57/2007
Άρθρο 27 Ζητήµατα πρόσληψης αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 π.δ. 57/2007
Άρθρο 28 Διορισµός επιτυχόντων ειδικού προγράµµατος της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 24
π.δ. 57/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 29 Ρύθµιση θεµάτων Συνοριακών Σταθµών Συµµόρφωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς το κεκτηµένο Schengen - Τροποποίηση άρθρου 13
ν. 4674/2020
Άρθρο 30 Προσωπικό Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων - Τροποποίηση άρθρου 241 ν. 4823/2021
Άρθρο 31 Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων για την προµήθεια υλικών λόγω κορωνοϊού - Τροποποίηση άρθρου
106 ν. 4876/2021
Άρθρο 32 Μετακίνηση υπαλλήλου σε οργανική µονάδα
άλλης περιφερειακής ενότητας - Τροποποίηση παρ. 5
άρθρου 245 ν. 3852/2010
Άρθρο 33 Παράταση διάρκειας συµβάσεων ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
λόγω COVID-19 - Αντικατάσταση άρθρου 176
ν. 4876/2021
Άρθρο 34 Προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας
- Τροποποίηση παρ. 3 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου
1Β Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)

Άρθρο 35 Απόφαση πολιτογράφησης - Τροποποίηση
παρ. 1 άρθρου 8 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004)
Άρθρο 36 Προθεσµίες και αναστολή εξέτασης αίτησης
- Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 31 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
Άρθρο 37 Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Δήµων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 3852/2010
Άρθρο 38 Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερειών - Τροποποίηση περ. θ) παρ. 1 άρθρου 176
ν. 3852/2010
Άρθρο 39 Μηχανισµός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 107 ν. 4714/2020
Άρθρο 40 Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. για την εξόφληση υποχρεώσεών τους
Άρθρο 41 Καθαρισµός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της - Αντικατάσταση περ. 26 υποπαρ. β΄ παρ. Ι άρθρου 75 Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
Άρθρο 42 Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4688/2020
Άρθρο 43 Ειδικές δαπάνες Τοµέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 44 Σύσταση Επιτροπής Ειδικών Δαπανών στον
Τοµέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών - Αρµοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 46 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 47 Γενικός Γραµµατέας Δασών
Άρθρο 48 Μετονοµασία Γενικών Διευθύνσεων Δασών
Άρθρο 49 Ανάθεση αρµοδιοτήτων στις Διευθύνσεις
Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής
Άρθρο 50 Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων Συντονισµού και Επιθεώρησης
Δασών και στους Προϊσταµένους των Επιθεωρήσεων Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής
Άρθρο 51 Τµήµατα Υποστηρικτικής Λειτουργίας
Άρθρο 52 Επικαιροποιηµένες διαπιστωτικές πράξεις
Άρθρο 53 Μεταβίβαση υλικοτεχνικής υποδοµής
Άρθρο 54 Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων
Άρθρο 55 Μεταβατική διάταξη για τις δαπάνες λειτουργίας
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Άρθρο 56 Ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση άρθρου 197 ν. 4820/2021
Άρθρο 57 Παρακολούθηση και συντονισµός των µεταρρυθµίσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 271
ν. 4738/2020
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Άρθρο 58 Άνοιγµα ειδικών δεσµευµένων καταπιστευτικών λογαριασµών (escrow accounts)
Άρθρο 59 Ρυθµίσεις για τα δάνεια από πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 60 Ρύθµιση για την ατέλεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Κτηµατολόγιο - Τροποποίηση άρθρου 63 ν. 2214/1994
Άρθρο 61 Ρύθµιση για την Ηλεκτρονική Παρακαταθήκη
Άρθρο 62 Ρύθµιση για διενεργηθείσες δαπάνες προς
τους Επιθεωρητές του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63 Προθεσµία απόδοσης λογαριασµού για εντάλµατα που αφορούν προµήθειες υλικών ή παροχή υπηρεσιών - Αληθής έννοια της περ. (i) της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 97/2011
Άρθρο 64 Μεταρρύθµιση καθεστώτος επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Άρθρο 65 Ρυθµίσεις για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4281/2014
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 66 Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωµατικών Τροποποίηση παρ. 8 και προσθήκη παρ. 8Α άρθρου 21
ν. 2439/1996
Άρθρο 67 Τακτικές και έκτακτες κρίσεις αξιωµατικών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 3883/2010
Άρθρο 68 Καταληκτικός βαθµός αξιωµατικών των Κοινών Σωµάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραµµατέων
Στρατιωτικών Ιερέων και - Τροποποίηση άρθρου 23
ν. 3883/2010
Άρθρο 69 Είδη κρίσεων - Τροποποίηση άρθρου 25
ν. 3883/2010
Άρθρο 70 Κρίσεις ανά βαθµό - Τροποποίηση άρθρου 31
ν. 3883/2010
Άρθρο 71 Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων
του διαγωνισµού για την πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραµµατέων
Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Άρθρο 73 Εθνική Σύνταξη Οµογενών - Τροποποίηση
άρθρου 7 ν. 4387/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 74 Ειδικό πρόγραµµα απασχόλησης αλλαντοβιοµηχανίας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» - Τροποποίηση άρθρου 38 ν.
3762/2009
Άρθρο 75 Επιδότηση των αποδοχών για γονείς εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID-19 - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4722/2020
Άρθρο 76 Ασφαλιστική ικανότητα µη µισθωτών ασφαλισµένων - Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4892/2022
Άρθρο 77 Ρυθµίσεις θεµάτων για τις στέγες ηµιαυτόνοµης διαβίωσης - Τροποποίηση άρθρων 52 και 59
ν. 4837/2021

Άρθρο 78 Δαπάνες για τέλη λειτουργίας ενιαίου αριθµού 1555
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 79 Εγκρίσεις σκοπιµότητας για την εκπόνηση
µελετών, υλοποίηση έργων και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακών υποδοµών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των εποπτευόµενων
φορέων, του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου, του Αρεταίειου
Νοσοκοµείου και του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου και
για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού, αναλώσιµου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών
Άρθρο 80 Υλοποίηση έργων στις δηµόσιες υποδοµές
υγείας που έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα
Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας ή στο Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 81 Παράταση της θητείας των οργάνων Διοίκησης των Υγειονοµικών Περιφερειών
Άρθρο 82 Προϋπηρεσία ιατρών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 11
ν. 2889/2001
Άρθρο 83 Παράταση ισχύος της ρύθµισης για την εξαίρεση των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
από τη διαδικασία εκκαθάρισης για την υποβολή των δαπανών τους προς τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο 84 Άσκηση ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δηµόσιας υγείας/κοινοτικής
νοσηλευτικής σε σχολικές µονάδες - Προσθήκη άρθρου
88Α στον ν. 4823/2021
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 85 Οριοθέτηση και άλλες πολεοδοµικές ρυθµίσεις οικισµών - Αντικατάσταση άρθρου 12 και παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4759/2020, κατάργηση άρθρου 19
ν. 2508/1997
Άρθρο 86 Όροι δόµησης και έργα υποδοµής οργανισµών κοινής ωφέλειας - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44
ν. 4759/2020
Άρθρο 87 Παράταση ανάρτησης δικαιολογητικών υπαγωγών στον ν. 4178/2013 - Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 51 ν. 4643/2019
Άρθρο 88 Παρεκκλίσεις από όρους δόµησης για κτίρια
κοινής ωφέλειας - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 40 ν.
4495/2017
Άρθρο 89 Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών αυθαίρετων κατασκευών - Τροποποίηση περ.
ια) άρθρου 99 ν. 4495/2017
Άρθρο 90 Μεταφορά υπαγωγών των νόµων 4014/2011
και 4178/2013 κατηγορίας 5 στον ν. 4495/2017 - Προσθήκη περ. στ) στην παρ. 1 άρθρου 128 ν. 4759/2020
Άρθρο 91 Προθεσµία έκδοσης οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 106
ν. 4495/2017
Άρθρο 92 Ακατάσχετο για ποσά που καταβάλλονται
στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
Άρθρο 93 Δασωθέντες αγροί - Αντικατάσταση άρθρου
67 ν. 998/1979
ΜΕΡΟΣ Η΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 94 Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσω-
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ρινή απασχόληση στην αγροτική οικονοµία - Τροποποίηση του άρθρου δεκάτου έκτου ν. 4783/2021 (Α΄ 38)
Άρθρο 95 Διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών
µε σκοπό την εποχική εργασία - Τροποποίηση άρθρου 13
ν. 4251/2014
Άρθρο 96 Διαµονή πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό
την εποχική εργασία - Προσθήκη άρθρου 18Α στον
ν. 4251/2014
Άρθρο 97 Παράταση συµβάσεων προσωπικού αρµοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Άρθρο 98 Παράταση συµβάσεων εργασίας προγράµµατος για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την
κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών των προσφύγων και
µεταναστών
ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 99 Παράταση προθεσµίας προσαρµογής των
καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισµών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4673/2020
Άρθρο 100 Ρύθµιση για την ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»
Άρθρο 101 Μηνιαία αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής του Προϊσταµένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως - Παράταση ισχύος παρ. 11 άρθρου 429 ν. 4781/2021
ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 102 Διαδικασία αξιολόγησης και έκδοση απόφασης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 29 ν.
4487/2017
Άρθρο 103 Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων - Αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4487/2017
Άρθρο 104 Διαδικασία τροποποίησης απόφασης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4487/2017
Άρθρο 105 Επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης
της εναρµόνισης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού - Αντικατάσταση άρθρου 6 ν. 4727/2020
Άρθρο 106 Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων των Βεβαιώσεων Εναρµόνισης Έργου (Β.Ε.Ε.) - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 107 ν.
4727/2020
Άρθρο 107 Διάθεση αποθεµατικού της Ε.Ε.Τ.Τ. - Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 75 ν. 4070/2012
Άρθρο108 Εγκατάσταση Σταθµών Συµπληρωµατικής
Κάλυψης από Ο.Τ.Α.
Άρθρο 109 Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής της παρ. 7 του
άρθρου 39 του ν. 4635/2019
Άρθρο 110 Ευθύνη του τύπου - Τροποποίηση παρ. 1 και
προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο µόνο του ν. 1178/1981
Άρθρο 111 Επίδοµα µετάβασης εργαζοµένων Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. σε εµπόλεµη περιοχή
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 112 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Άρθρο 1
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Καταπολέµησης της Διαφθοράς
1. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέµησης της
Διαφθοράς (εφεξής Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) αποτελεί την εθνική
στρατηγική της χώρας που περιλαµβάνει ένα συνεκτικό
πλαίσιο δράσεων, παρεµβάσεων και έργων που στοχεύουν στην πρόληψη και την αντιµετώπιση φαινοµένων
διαφθοράς, στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας και στη συστηµατική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήµατα διαφθοράς. Το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. καταρτίζεται από την Εθνική Αρχή
Διαφάνειας (εφεξής Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), η οποία έχει την αρµοδιότητα της
παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των δράσεων, του απολογισµού, της αξιολόγησης, της επικαιροποίησης και του ανασχεδιασµού του, σύµφωνα µε το άρθρο
83 του ν. 4622/2019, καθώς και του συντονισµού των ενεργειών για την υλοποίησή του, µε τη συνεργασία του
συνόλου των συναρµόδιων φορέων. Για την κατάρτιση
του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. λαµβάνονται υπόψη κείµενα Εθνικών
Στρατηγικών σε άλλες θεµατικές περιοχές, καθώς και
δράσεις ή έργα που περιλαµβάνονται στα Ετήσια Σχέδια
Δράσης των Υπουργείων.
2. Για τον καλύτερο συντονισµό της διαδικασίας εκπόνησης και επικαιροποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. συστήνεται
Κεντρική Επιτροπή Συντονισµού, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ. ως Πρόεδρο, τον Γενικό
Γραµµατέα Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, τον Γενικό
Γραµµατέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
και τον Γενικό Γραµµατέα των Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού της
Προεδρίας της Κυβέρνησης, έναν (1) ακόµη εκπρόσωπο
της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που ορίζεται από τον
Πρωθυπουργό ή τον αρµόδιο Υπουργό για τη διασφάλιση της ενότητας και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, και έναν (1) Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που συµµετέχει µε καθεστώς παρατηρητή, που ορίζεται
από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τα αρµόδια όργανα
των ως άνω φορέων. Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης
παρέχει υπάλληλος της Ε.Α.Δ.. Με απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ., που αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», συγκροτείται η ως άνω Επιτροπή και ορίζονται τα
µέλη της.
3. Ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός για τη
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διασφάλιση της ενότητας και της συνοχής του κυβερνητικού έργου εισηγείται προς έγκριση το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. στο
τακτικό Υπουργικό Συµβούλιο του µηνός Δεκεµβρίου,
του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, από το πρώτο
έτος της περιόδου αναφοράς αυτού. Μετά την έγκρισή
του εκδίδεται Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
(Π.Υ.Σ.), που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το Υπουργικό Συµβούλιο παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. σε ετήσια βάση. Στο
πλαίσιο αυτό, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης του µηνός Απριλίου, προσκαλείται η Ε.Α.Δ. προκειµένου να παρουσιάσει τον απολογισµό της προόδου του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., µε
εξαίρεση το πρώτο έτος εφαρµογής κάθε Ε.Σ.Σ.Κ.Δ..
4. Στο Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. περιλαµβάνονται δράσεις που συναπαρτίζουν το Εθνικό Σύστηµα Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.), το
οποίο διαλαµβάνει, ειδικώς, δράσεις και έργα, που αφορούν στη δηµόσια διοίκηση και εστιάζουν στην ενίσχυση
της δηµόσιας ακεραιότητας και της λογοδοσίας στους
φορείς του δηµόσιου τοµέα. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ε.Α.Δ.,
εγκαθιδρύεται, επικαιροποιείται και ανασχεδιάζεται το
Ε.Σ.Α.. Η παρακολούθηση και η αξιολόγησή του πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ..
5. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ε.Α.Δ. δύναται να
καθορίζονται οι διαδικασίες εκπόνησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανασχεδιασµού του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.. Τυχόν µεταβολές που αφορούν στη δοµή, στους στρατηγικούς ή ειδικούς στόχους του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. εγκρίνονται από
το Υπουργικό Συµβούλιο µε ανάλογη διαδικασία. Μεταβολές που αφορούν στο περιεχόµενο και τον προγραµµατισµό των δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. εγκρίνονται από
την Κεντρική Επιτροπή Συντονισµού της παρ. 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 2
Αποσπάσεις προσωπικού σε γραφεία
Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση παρ. 11
άρθρου 247 ν. 3852/2010
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 11
του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθενται
νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο για τη διάρκεια και την παράταση της απόσπασης των υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου σε γραφεία Αντιπεριφερειαρχών και η παρ. 11α
διαµορφώνεται ως εξής:
«11.α. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύµφωνη γνώµη του οικείου
οργάνου διοίκησης νοµικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήµατος, στα
γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων του δηµόσιου τοµέα, καθώς
και υπαλλήλων Ο.Τ.A. α΄ και β΄ βαθµού. Η διάρκεια των
αποσπάσεων είναι ίση µε τη διάρκεια της θητείας των
περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών. Η διάρκεια της
κατά τα ως άνω απόσπασης στα γραφεία αντιπεριφερειαρχών δύναται να παραταθεί και µετά τον ορισµό νέων
αντιπεριφερειαρχών, εφόσον οι τελευταίοι δηλώσουν τη
συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση των αποσπασµένων
υπαλλήλων. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη από τον οικείο Περιφερειάρχη εντός

προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τον ορισµό του νέου
αντιπεριφερειάρχη. Στις αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 16
του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 45 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνουν και το ήδη υπηρετούν µε απόσπαση προσωπικό στα γραφεία περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.»
2. Για τους υπηρετούντες µε απόσπαση υπαλλήλους
σε γραφεία αντιπεριφερειαρχών, των οποίων η θητεία έληξε προ της δηµοσίευσης του παρόντος, δύναται να παραταθεί ο χρόνος της απόσπασής τους από τη λήξη της,
µε έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον οικείο Περιφερειάρχη εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, κατόπιν συγκατάθεσης του νέου αντιπεριφερειάρχη.
Άρθρο 3
Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη ενιαίου
Υπαλληλικού Κώδικα - Αντικατάσταση δευτέρου
εδαφίου παρ. 1 άρθρου 14 ν. 3242/2004
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
3242/2004 (Α΄ 102) αντικαθίσταται µε δύο νέα εδάφια
ως εξής:
«Σε περίπτωση σύνταξης ενιαίου Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Δηµοτικών Υπαλλήλων, στην
ως άνω Επιτροπή µετέχουν και οι κάτωθι:
α. ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους στο Υπουργείο
Εσωτερικών επί θεµάτων Ο.Τ.Α.,
β. ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. οι Προϊστάµενοι του Τµήµατος Μονίµου Προσωπικού και του Τµήµατος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της
Διέυθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ. ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.),
ε. ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
στ. ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.) και
ζ. ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Προσωπικού Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α.).
Ως µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής ορίζονται
τέσσερις (4) υπάλληλοι, εκ των οποίων δύο (2) κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Γενική Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα και δύο (2) κατηγορίας ΠΕ υπηρετούντες στη Διεύθυνση Προσωπικού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών µε
ισάριθµους αναπληρωτές τους.»
Άρθρο 4
Μοριοδότηση δοµηµένης συνέντευξης για την επιλογή
Προϊσταµένων - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 3 άρθρου 85
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007)
1. Μετά το πέµπτο εδάφιο της υποπερ. δβ) της περ. δ)
της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
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Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) προστίθεται νέο εδάφιο
για την περίπτωση που υποψήφιος λαµβάνει τελική µοριοδότηση στη δοµηµένη συνέντευξη µικρότερη του 500
και η περ. δ) διαµορφώνεται ως εξής:
«δ) Δοµηµένη συνέντευξη:
Η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρµόδια
Συµβούλια του άρθρου 86 του παρόντος, µε πρόβλεψη
της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτοµα µε αναπηρία (ενδεικτικά, διερµηνέων νοηµατικής), εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο
Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης,
για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό
σηµείωµά του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση δ΄ των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 86 του παρόντος.
Η δοµηµένη συνέντευξη περιλαµβάνει δύο (2) θεµατικές ενότητες ως εξής:
δα. Δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το
αντικείµενο του φορέα και τις αρµοδιότητες των οργανωτικών µονάδων των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη
θέση, σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και προσόντα του
υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του
και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου.
δβ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να
διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες
πίεσης, η ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και η
δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο µε 500 µόρια. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέλος δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µόρια.
Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών των µελών του αρµόδιου Συµβουλίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος λαµβάνει τελική µοριοδότηση στη συνέντευξη
µικρότερη του πεντακόσια (500) κατά τα ως άνω οριζόµενα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από τον συνολικό αριθµό µορίων που συγκεντρώνει σύµφωνα µε την παρ. 4 και δεν συµπεριλαµβάνεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης
που καταρτίζεται κατά τα οριζόµενα στην περ. στ΄ της
παρ. 7 του άρθρου 86.
Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ουσιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
του Συµβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η µοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε µέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-

σης υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµηµένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούµενη τεχνογνωσία στα µέλη των Συµβουλίων που διεξάγουν τις
συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δοµηµένης
συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
2. Η ρύθµιση της παρ. 1 περί αποκλεισµού υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε περίπτωση
που λάβει τελική µοριοδότηση στη συνέντευξη µικρότερη του πεντακόσια (500) εφαρµόζεται και επί των εκκρεµών διαδικασιών στις οποίες υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 5
Μοριοδότηση δοµηµένης συνέντευξης για την επιλογή
Προϊσταµένων - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 3 άρθρου 88
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)
1. Μετά το πέµπτο εδάφιο της υποπερ. δβ) της περ. δ)
της παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143),
προστίθεται νέο εδάφιο για την περίπτωση που υποψήφιος λαµβάνει τελική µοριοδότηση στη δοµηµένη συνέντευξη µικρότερη του πεντακόσια (500) και η περ. δ) διαµορφώνεται ως εξής:
«δ) Δοµηµένη συνέντευξη:
Η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρµόδια
συµβούλια του άρθρου 89 µε πρόβλεψη αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτοµα µε αναπηρία, όπως διερµηνέων νοηµατικής, εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο
Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης,
για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό
του σηµείωµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. δ΄
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 89. Η δοµηµένη συνέντευξη
περιλαµβάνει δύο θεµατικές ενότητες ως εξής:
δα) δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το
αντικείµενο του φορέα και τις αρµοδιότητες των οργανωτικών µονάδων των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη
θέση, σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και τα προσόντα
του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό
του και τα στοιχεία του προσωπικού του µητρώου,
δβ) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει
ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του
υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, καθώς και να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες
πίεσης, η ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και η
δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ΄ ανώτατο όριο µε πεντακόσια (500) µόρια. Το σύνολο των
µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε
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µέλος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µόρια.
Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών των µελών του αρµόδιου Συµβουλίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος λαµβάνει τελική µοριοδότηση στη συνέντευξη
µικρότερη του πεντακόσια (500) κατά τα ως άνω οριζόµενα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από τον συνολικό αριθµό µορίων που συγκεντρώνει σύµφωνα µε την παρ. 4 και δεν συµπεριλαµβάνεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης
που καταρτίζεται κατά τα οριζόµενα στην περ. στ΄ της
παρ. 6 του άρθρου 89.
Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ουσιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
του Συµβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η µοριοδότηση για τον υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε µέλος ως προς κάθε ένα από
τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµηµένων συνεντεύξεων, παρέχοντας την απαιτούµενη τεχνογνωσία στα µέλη των Συµβουλίων που διεξάγουν τις
συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δοµηµένης
συνέντευξης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Η ρύθµιση της παρ. 1 περί αποκλεισµού υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε περίπτωση
που λάβει τελική µοριοδότηση στη συνέντευξη µικρότερη του πεντακόσια (500) εφαρµόζεται και επί των εκκρεµών διαδικασιών στις οποίες υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 6
Κάλυψη θέσεων µε Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό
Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6),
περί πλήρωσης θέσεων µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου και περί επιλογής διοριστέων/προσληπτέων στις
νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, εφαρµόζονται αναλόγως και επί διαδικασιών επιλογής Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3
του άρθρου 58 του ως άνω νόµου.
Άρθρο 7
Στελέχωση Τµήµατος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς
της Διεύθυνσης Οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α.
του Υπουργείου Εσωτερικών
1. Για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών λειτουργίας του Τµήµατος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, συστήνονται ένδεκα (11) νέες οργανικές θέσεις µονίµου
προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τοµέας Εσωτερικών), ως εξής:
α) τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικής,
β) µία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού,
γ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού,
δ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,
ε) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.

2. Οι ανωτέρω θέσεις καλύπτονται µέσω του Ενιαίου
Συστήµατος Κινητικότητας. Κατά την πρώτη εφαρµογή
του παρόντος, οι θέσεις καλύπτονται µε απόσπαση ή µετάταξη κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 του ν. 4873/2021
(Α΄ 248).
3. Στο Τµήµα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Κτηνιατρικής ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
Άρθρο 8
Ισχύς πινάκων κατάταξης προσληπτέων µηχανικών
από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
Οι πίνακες κατάταξης των προσληπτέων µηχανικών από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. δυνάµει του άρθρου 131 του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148) έχουν ισχύ για ένα (1) έτος από τη
δηµοσίευσή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9
Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής Τροποποίηση άρθρου 177 ν. 3852/2010
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο αναφορικά µε
την αναπλήρωση των µελών της οικονοµικής επιτροπής
των περιφερειών και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η Οικονοµική Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου, µία (1) τουλάχιστον φορά τον
µήνα. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται πάντοτε
στο κατάστηµα της περιφέρειας και είναι δηµόσιες. Η επιτροπή µπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού
αριθµού των µελών της. Η επιτροπή, µε αιτιολογηµένη
απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των µελών και απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει
κεκλεισµένων των θυρών. Κατά τις συνεδριάσεις της οικονοµικής επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας περιφερειακός σύµβουλος από κάθε
παράταξη που δεν εξέλεξε µέλος σε αυτές κατά το άρθρο 175. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά µέλη, καλούνται τα αναπληρωµατικά µε τη σειρά της εκλογής
τους.»
Άρθρο 10
Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος Τροποποίηση παρ. 7Α και προσθήκη παρ. 7Β στο άρθρο
80 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006)
1. Στην παρ. 7Α του άρθρου 80 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) επέρχονται νοµοτεχνικές διορθώσεις και οι λέξεις «το κατάστηµα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τον χώρο του καταστήµατος»
και η παρ. 7Α διαµορφώνεται ως εξής:
«7Α. Η αστυνοµική αρχή του τόπου της έδρας των κέ-
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ντρων διασκεδάσεως και των καταστηµάτων της παρ. 1
του άρθρου 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των
λοιπών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
στα οποία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονοµικές διατάξεις, προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά
για άµεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά τον χώρο του καταστήµατος για χρονικό διάστηµα
δέκα(10) ηµερών, αν βεβαιώνονται από αστυνοµικούς
συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις της περ. α΄της
παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήµατος και της σχετικής
έκθεσης κοινοποιείται αυθηµερόν στον κατά τόπον αρµόδιο δήµο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστηµα
να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί
από τον οικείο δήµο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, η
σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα (10) ηµερών χρόνο.»
2. Μετά την παρ. 7Α του άρθρου 80 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), προστίθεται παρ. 7Β ως
εξής:
«7Β. Το αρµόδιο όργανο του δήµου, στα όρια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστηµα, προτού
προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 28 του
ν. 4442/2016 (Α΄230), λαµβάνει βεβαίωση από την κατά
τόπον αρµόδια αστυνοµική αρχή ότι ο χώρος του καταστήµατος δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας ή σφράγισης, και µέχρι τη λήψη αυτής ή την άρση των µέτρων της
αναστολής λειτουργίας και της σφράγισης, απέχει από
την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 28 του
ν. 4442/2016.»
Άρθρο 11
Νοµική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης
1. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν νοµική υποστήριξη στα αιρετά τους όργανα ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας
προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης σε
βάρος τους για αδικήµατα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νοµική υποστήριξη δεν παρέχεται, σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ µέρους
δηµόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.
2. Η νοµική υποστήριξη αφορά είτε στη νοµική εκπροσώπηση των αιρετών από πληρεξούσιο δικηγόρο που
συµβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό µε τους Ο.Τ.Α., ανά υπόθεση, είτε στη νοµική εκπροσώπηση των αιρετών
διά ή µετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής τους.
3. Η νοµική υποστήριξη των αιρετών παρέχεται, µετά
από αίτηση του ενδιαφερόµενου, εισήγηση του δικηγόρου ή νοµικού συµβούλου που υπηρετεί στον οικείο
Ο.Τ.Α. και απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Αν δεν
υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια έµµισθη εντολή, η εισήγηση γίνεται µε ανάθεση σε δικηγόρο από την οικεία Οικονοµική Επιτροπή. Σε περίπτωση θετικής απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής, ο Ο.Τ.Α. καταβάλλει τα έξοδα
στα οποία υποβάλλονται οι αιρετοί κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή µε την ιδιότητα του κατηγορουµένου.
Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης της οικονοµικής
επιτροπής, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται, εφόσον για
τις ποινικές υποθέσεις: α) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση,
µε την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή

απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευµα
δικαστικού συµβουλίου, µε το οποίο παύει οριστικά η
ποινική δίωξη εναντίον τους ή β) τίθεται η υπόθεση στο
αρχείο. Εάν οι αιρετοί καταδικασθούν αµετάκλητα, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον φορέα τις ως άνω δαπάνες.
4. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του παρόντος, τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα. Το
αιτούµενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο
του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες
αµοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄
208). Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται, εφόσον προσκοµισθούν τα νόµιµα παραστατικά.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται, υπό την
προϋπόθεση ότι η προκαλούµενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισµούς των οικείων φορέων.
6. Η νοµική υποστήριξη προς τους αιρετούς των Ο.Τ.Α.
παρέχεται και κατόπιν της απώλειας του αξιώµατός τους
λόγω της καθ’ οιονδήποτε τρόπο περάτωσης της θητείας
τους στον οικείο Ο.Τ.Α., για αδικήµατα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά τον χρόνο αυτής και κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 12
Σύσταση Τµήµατος Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην
Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής - Τροποποίηση
άρθρων 8, 14, 19, 22 και 24 π.δ. 135/2010
1. Στην περ. 2 της παρ. A΄ του άρθρου 8 του π.δ.
135/2010 (Α΄ 228) προστίθεται υποπερ. ε΄ως εξής:
«ε) Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α.»
2. Στην περ. 3 της παρ. A΄ του άρθρου 8 του π.δ.
135/2010 προστίθεται υποπερ. ε΄ ως εξής:
«ε) Το Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α., έχει ως αρµοδιότητα
τον κατά το άρθρο 214 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προβλεπόµενο έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και
των νοµικών τους προσώπων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα άρθρα 225 έως 227 του ιδίου νόµου, όπως αυτός ασκείται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής και µέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας ΑΥΕ Ο.Τ.Α.»
3. Στο άρθρο 14 του π.δ. 135/2010, µετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Στο Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. µεταφέρονται οργανικές θέσεις, οι οποίες προκύπτουν από ανακατανοµή των
οργανικών θέσεων των λοιπών Τµηµάτων που ανήκουν
στη Διεύθυνση Διοίκησης, ως κάτωθι: επτά (7) θέσεις µονίµου προσωπικού ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, µία (1)
θέση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονοµικού, µία (1) θέση µονίµου προσωπικού ΠΕ Μηχανικών, µία (1) θέση µονίµου προσωπικού ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού.»
4. Στο άρθρο 19 του π.δ. 135/2010 προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Κατανοµή θέσεων τακτικού προσωπικού
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής τοποθετείται το τακτικό (µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικό της Απο-
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κεντρωµένης Διοίκησης, σύµφωνα µε τον κλάδο ή την
ειδικότητα που κατέχουν και τις ανάγκες των οργανικών
µονάδων της.
Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής, καθορίζεται ο αριθµός των οργανικών θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα, που πρόκειται να µεταφερθεί από κάθε Τµήµα της Διεύθυνσης Διοίκησης, µειώνοντας κατά τον ίδιο αριθµό, κλάδο η ειδικότητα τις θέσεις
εκάστου Τµήµατος. Το Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. στελεχώνεται, µε απόφαση του Συντονιστή, κατά προτεραιότητα, µε µετακίνηση του τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής που κατέχει οργανικές θέσεις, καθώς επίσης και του
προσωπικού που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις, το οποίο ασκεί ήδη καθήκοντα ελέγχου των πράξεων των
Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, αυτές µπορεί να καλυφθούν είτε
µέσω της διαδικασίας µετακίνησης κατά το άρθρο 66 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) είτε µέσω µετατάξεων σύµφωνα µε
το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας (ν. 4440/2016, Α΄ 224)
είτε µέσω προσλήψεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 135/2010 προστίθεται περ. στ΄ ως εξής:
«στ. Στο Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονοµικού, και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Μέχρι την εφαρµογή των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε τον ν.
4369/2016 (Α΄ 33), η κάλυψη της θέσης προϊσταµένου,
γίνεται από υπάλληλο κλάδου του πρώτου εδαφίου, σύµφωνα µε το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).»
6. Το άρθρο 24 του π.δ. 135/2010 τροποποιείται ως
προς το όργανο που ασκεί την εποπτεία και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Ο.Τ.Α., η εποπτεία του Κράτους επί των
Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010, ασκείται από
το Τµήµα Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Αττικής.»
Άρθρο 13
Χρεωστικά ανοίγµατα των δήµων και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων
Για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλεται
η καταβολή της δόσης έτους 2022 της ρύθµισης οφειλών από χρεωστικά ανοίγµατα των δήµων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών προς το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, που είχε προβλεφθεί στην
παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 50 του
ν. 4483/2017 (Α΄ 107), κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.
Στην περίπτωση αυτή, αρχής γενοµένης από το έτος
2023, η διάρκεια αποπληρωµής της ρύθµισης επιµηκύνε-

ται κατά τρία (3) έτη και η εξόφληση των δύο (2) ετήσιων
δόσεων 2020 και 2021, η καταβολή των οποίων είχε ανασταλεί σύµφωνα µε το άρθρο 179 του ν. 4764/2020 (Α΄
53), καθώς και της δόσης έτους 2022, της οποίας η καταβολή αναστέλλεται µε το παρόν, πραγµατοποιείται µέχρι
το τέλος της ρύθµισης, χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής.
Άρθρο 14
Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα - Τροποποίηση του
άρθρου 202 Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006)
Η υποπερ. i. της περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 202
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄
114), σχετικά µε τη δυνατότητα παροχής χρηµατικών επιχορηγήσεων από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, τροποποιείται ως
προς τους φορείς στους οποίους δύναται να παρέχονται
επιχορηγήσεις και η περ. Α΄ της παρ. 1 διαµορφώνεται
ως εξής:
«1Α. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων:
i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς
συλλόγους και αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες και που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου,
ii. σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας
δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική
δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή
βοήθειας και υποστήριξης κάθε µορφής, σε παιδιά που
είναι, ιδίως, θύµατα εξάρτησης, κακοποίησης, παραµέλησης, οικονοµικής εκµετάλλευσης και παράνοµης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση
για την επιχορήγηση αυτήν αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράµµατος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήµο και η έγκρισή του από τον Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στον οικείο Δήµο για την πραγµατοποίηση
κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
ν. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του Δήµου,
περιλαµβανοµένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν,
vi. σε αθλητικά σωµατεία για την προαγωγή του οικείου αθλήµατος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων µετακίνησης αθλητών και αθλητικών οµάδων, που εδρεύουν
στην περιοχή τους και συµµετέχουν σε εθνικά πρωταθλήµατα ολυµπιακών αθληµάτων. Από τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 30.6.2022,
vii. σε φιλοζωικά σωµατεία ή φιλοζωικές οργανώσεις
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο δήµο και είναι εγγεγραµµένα στο Υποµητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη προϋπό-
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θεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση
σχετικού προγράµµατος δράσης του σωµατείου ή της
οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήµο και η έγκρισή του
από την πενταµελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δηµιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήµου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωµατεία και οργανώσεις µπορούν να
λαµβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία περιφέρεια,
εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της.»
Άρθρο 15
Προϋπολογισµοί Ο.Τ.Α. και νοµικών τους προσώπων
1. Ειδικά για την κατάρτιση ή αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2022, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
(ΚΑΠ) επενδυτικών δαπανών των δήµων, καθώς και το
ειδικό τέλος της παρ. Α΄1 του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), µπορούν να διατίθενται προς αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται
από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν µπορούν
να καλυφθούν από το χρηµατικό υπόλοιπο, τα τακτικά ή
έκτακτα έσοδά τους. Από την εφαρµογή της παρούσας
δεν δύναται να προέλθει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, άµεση
ή έµµεση, επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού.
2. Σε περιπτώσεις αδυναµίας κάλυψης λειτουργικών ή
επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2022, η οικονοµική επιτροπή του
δήµου δύναται να συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισµού, ή να εισηγείται την αναµόρφωση αυτού, µε µεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού προγράµµατος, όπου απαιτείται, αποτελούν
δεσµευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναµόρφωση
του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά
από το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο.
3. Σε περίπτωση αδυναµίας κατάρτισης ή αναµόρφωσης ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, παρέχεται η δυνατότητα στους δήµους και τις περιφέρειες, κατόπιν απόφασης της οικείας οικονοµικής τους επιτροπής, να
προβαίνουν σε συµφωνία µε πιστωτές τους για τον διακανονισµό οφειλών τους. Η σχετική απόφαση της οικονοµικής επιτροπής αποτελεί δεσµευτική εισήγηση για
την κατάρτιση ή αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή
περιφερειακό συµβούλιο.
Άρθρο 16
Εφαρµογή των διατάξεων περί δαπανών και διάρκειας
ισχύος του προϋπολογισµού και στις κοινωφελείς
επιχειρήσεις - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 260 Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
Στην παρ. 3 του άρθρου 260 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής:
«Τα άρθρα 158 και 160, περί δαπανών και διάρκειας
της ισχύος του προϋπολογισµού, εφαρµόζονται αναλόγως από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις.»

Άρθρο 17
Εφαρµογή των διατάξεων περί δαπανών και διάρκειας
ισχύος του προϋπολογισµού και στις δηµοτικές
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17
ν. 1069/1980
Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Τα άρθρα 158 και 160 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), περί δαπανών και διάρκειας
της ισχύος του προϋπολογισµού, εφαρµόζονται αναλόγως από τις δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.»
Άρθρο 18
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισµό
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021
Στο άρθρο 66 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) επέρχονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 η ηµεροµηνία
«31.12.2021» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«30.6.2022», β) στην παρ. 3 η ηµεροµηνία «την 31η Μαρτίου 2022» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «τις
30.9.2022» και το άρθρο 66 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειµένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι - τέλη και εισφορές προς
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που µέχρι σήµερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, το αργότερο µέχρι τις
30.6.2022.
2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73
του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171) στα άρθρα 2 και 5
του ν. 25/1975 (Α΄ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976
(Α΄ 235), στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/
1980 (Α΄ 246) και στις παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 του
ν. 2130/1993 (Α΄62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, σύµφωνα µε την παρ. 1, διαγράφεται το
σύνολo των προστίµων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών µέτρων. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση
της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά µέτρα, υπολογιζόµενα από 1ης.1.2020, µέχρι την ηµεροµηνία της δήλωσης,
µε πρόστιµο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που
προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών µέτρων
αυτού του διαστήµατος.
3. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού επεξεργάζονται τις δηλώσεις
και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα Μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά µέτρα,
το αργότερο µέχρι τις 30.9.2022.
4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που προκύπτουν από τα οριζόµενα στην παρ. 2, καταβάλλονται από
τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστο όριο µηνιαίας δόσης πλην της
τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις µε ποσό µικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.
5. Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς
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την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το
παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του άρθρου 165 του
ν. 4764/2020 (Α΄ 256).»
Άρθρο 19
Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων - Αντικατάσταση
παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993
Η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. α. Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας των
πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ
της υπογραφής του συµβολαίου, απαιτείται βεβαίωση
περί µη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.),
άλλως η συµβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια. Η βεβαίωση αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συµβολαιογράφο ή
προσκοµίζεται από τον µεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός
πέντε (5) ηµερών µε βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήµος και ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήµος δύναται να
είναι και ψηφιακή και να χρησιµοποιείται και για την ηλεκτρονική µεταβίβαση του ακινήτου.
β. Εναλλακτικά, αν το επιθυµεί ο µεταβιβάζων ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναµία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α) εντός πέντε (5) ηµερών για οποιονδήποτε λόγο, ο µεταβιβάζων έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συµβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του
συµβολαίου, ως εγγύηση µέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειµενικής
αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον
συµβολαιογράφο µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον
δήµο για λογαριασµό του αποκτώντα. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου επέχει θέσης
βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήµοι υποχρεούνται να
αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασµούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόµενους.
γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυµεί ο αποκτών ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναµία έκδοσης της βεβαίωσης
της περ. α) εντός πέντε (5) ηµερών για οποιονδήποτε
λόγο, ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον
συµβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συµβολαίου, ως εγγύηση µέχρι την εκκαθάριση της οφειλής,
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰)
επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειµενικής αξίας
του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συµβολαιογράφο µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήµο
για λογαριασµό του αποκτώντα. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήµοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασµούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες
για τους ενδιαφερόµενους.
δ. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την κατάθεση της εγγύησης, η ταµειακή υπηρεσία
του δήµου προβαίνει σε εκκαθάριση της οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και είτε βεβαιώνει και
εισπράττει το υπόλοιπο της οφειλής µε βεβαιωτικούς καταλόγους, είτε επιστρέφει στον µεταβιβάζοντα, κατά
την εφαρµογή της περ. β), ή στον αποκτώντα, κατά την

εφαρµογή της περ. γ) εντός δέκα (10) ηµερών ως αχρεωστήτως καταβληθέν το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση. Η εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος
πενταετίας. Τυχόν οφειλές πέραν της πενταετίας δεν αναζητούνται και δεν βεβαιώνονται. Σε περίπτωση οφειλής, ο µεταβιβάζων ή ο αποκτών υποχρεούται να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό είτε εφάπαξ εντός τριάντα
(30) ηµερών, είτε σε έως έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης τα πενήντα (50)
ευρώ, άλλως εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων [ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90)].
ε. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών και τη σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου, µπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί µη οφειλής
Τ.Α.Π. για τη µεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής από τον
συµβολαιογράφο πριν τη σύνταξη του συµβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατφόρµα που τηρεί ο δήµος, των στοιχείων των συµβαλλοµένων και του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, ώστε να ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν οφειλές βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 356) ή να παρακρατείται το οφειλόµενο ποσό που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση του ακινήτου. Η ως άνω απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά
την περ. α) του παρόντος.»
Άρθρο 20
Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρµοδιοτήτων
των υπηρεσιών δόµησης των δήµων - Τροποποίηση
παρ. 1 και 6 άρθρου 97Α ν. 3852/2010
Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87): α) στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 η ηµεροµηνία «1η.3.2022» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1η.6.2022»» και β) στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 6 η ηµεροµηνία «1ης.3.2022» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1ης.6.2022» και το
άρθρο 97Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 97Α
Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ)
1. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), από την 1η.6.2022, εκτός από τις υπηρεσιακές µονάδες που προβλέπονται
στο άρθρο 97, σε κάθε δήµο συστήνεται και λειτουργεί
Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ). Στους δήµους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ την 1η.11.2020, συστήνεται σε επίπεδο
Τµήµατος. Η δοµή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη η ελάχιστη στελέχωση της
παρ. 2, κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήµου, σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 134).
2. α) Οι Υπηρεσίες Δόµησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόµο τοπογράφο µηχανικό, έναν αρχιτέκτονα µηχανικό, έναν χωροτάκτη πολεοδόµο µηχανικό, έναν πολιτικό µηχανικό και έναν µηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο µηχανικό. Ο χωροτάκτης - πολεοδόµος µηχανικός, αν δεν υπάρχει, αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο
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µηχανικό µε µεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδοµία και ο αγρονόµος τοπογράφος από πολιτικό µηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόµησης
σε επίπεδο Διεύθυνσης ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού
της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήµου, συµπεριλαµβανόµενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούµενου εδαφίου.
β) Στην κατά την περ. α΄ στελέχωση, προσµετράται το
πάσης φύσεως απασχολούµενο προσωπικό, ανεξάρτητα
της σχέσης εργασίας του, συµπεριλαµβανοµένου του
προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020
(Α΄ 53).
3. α) Το πρώτο δίµηνο κάθε έτους η Αποκεντρωµένη
Διοίκηση διαπιστώνει µε απόφασή της την επάρκεια της
ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2, η
οποία µετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κοινοποιείται στη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, µε ευθύνη
του οικείου δηµάρχου, οι αρµοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται µε συµβάσεις διαδηµοτικής και διαβαθµιδικής
συνεργασίας µε δήµους και περιφέρειες, κατά το άρθρο
99 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
4. Η εφαρµογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέµατα εφαρµογής της πολεοδοµικής και χωροταξικής νοµοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.
5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην αρµόδια
για την πολεοδοµία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει ζητήµατα νοµιµότητας επί
των πράξεων αυτών, ενηµερώνει το οικείο Συµβούλιο
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ),
κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν. 4495/2017
(Α΄ 167).
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 δεν
κωλύουν τη λειτουργία των ΥΔΟΜ σε όλους τους δήµους της Χώρας από 1ης.6.2022. Εφόσον έως την
30ή.9.2021, δεν έχουν τροποποιηθεί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ
λειτουργούν µε την ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2 ή, εφόσον δεν την πληρούν, κατά την περ. β΄ της παρ. 3.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) καταργείται.
8. Με την έκδοση του π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31
του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), το παρόν άρθρο καταργείται.»
Άρθρο 21
Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρµοδιοτήτων
από τους δήµους στο πλαίσιο υφιστάµενης διοικητικής
υποστήριξης - Τροποποίηση άρθρου 376
ν. 4700/2020
Στο άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127): α) στις παρ.
2, 3 και 4 η ηµεροµηνία «1η.3.2022» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «1η.6.2022», β) στις παρ. 2 και 3 η ηµεροµηνία «28.2.2022» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«31.5.2022», γ) στην παρ. 4 η ηµεροµηνία «1η.4.2022»
αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1η.7.2022» και οι

παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 376 διαµορφώνονται ως εξής:
«2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των
αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζοµένων στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
95 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη,
ορίζεται η 1η.6.2022. Μέχρι την 31.5.2022 συνεχίζουν
να εφαρµόζονται και οι ρυθµίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της
από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98),
συνεχίζει να ισχύει.
3. Εκκρεµείς δίκες κατά την 1η.6.2022, που αφορούν
υποθέσεις στο πλαίσιο της παροχής διοικητικής υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από τον δήµο, στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου αφορά η προσβληθείσα πράξη. Ανεκτέλεστες δικαστικές
αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων, που εκδόθηκαν
στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης από 1.1.2011 έως 31.5.2022, εκτελούνται από τον δήµο στα διοικητικά
όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόµενη πράξη.
4. Εκκρεµείς υποθέσεις κατά την 1η.6.2022 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται από
τον κατά τόπον αρµόδιο δήµο. Για την παράδοση των
φακέλων των υποθέσεων αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από τους ενδιαφεροµένους δήµους µε ρητή αναφορά του σταδίου εκκρεµότητας της σχετικής υπόθεσης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση
έως 1η.7.2022. Φάκελοι αρχειοθετηµένων υποθέσεων,
που καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη
διοικητική υποστήριξη, παραµένουν στα αρχεία τους.»
Άρθρο 22
Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους συνδέσµους δήµων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25
ν. 4479/2017
Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4479/2017 (Α΄ 97) αντικαθίσταται η αναφορά στο έτος «2021» από την αναφορά στο έτος «2022» και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ειδικά για τα έτη 2017 έως και 2022, οι πόροι του
άρθρου 259 του ν. 3852/2010 µπορούν να κατανέµονται
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου οργάνου
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, απευθείας στους Συνδέσµους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.»
Άρθρο 23
Άµεση αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών
από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
Σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούµενων περιοχών σε
κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), οι
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού στους οποίους ανήκουν οι περιοχές αυτές:
α) Για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, µε απόφαση του οικείου δηµάρχου ή περιφερειάρχη µπορούν να αναθέτουν κάθε αναγκαία δηµόσια σύµβαση προµήθειας, έργου ή υπηρεσίας
για την αντιµετώπιση της κατάστασης, εντός των διαθέ-
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σιµων πιστώσεων του προϋπολογισµού τους, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου αποτελεί δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο,
στην πρώτη µετά από την ανάθεση συνεδρίασή του και
σε κάθε περίπτωση εντός των διαθέσιµων πιστώσεων.
β) Για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης, µε απόφαση του οικείου δηµάρχου ή
περιφερειάρχη µπορούν να συγκροτούνται συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή απογευµατινής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες από υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους, όπου κρίνεται σκόπιµο
για την αντιµετώπιση της κατάστασης εντός των διαθέσιµων πιστώσεων του προϋπολογισµού τους. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από την ανάρτησή
της στο πρόγραµµα «Διαύγεια», χωρίς να απαιτούνται εγκριτικές αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων ή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και χωρίς να απαιτείται δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ εφαρµόζεται αναλόγως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Π.Ε. ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Άρθρο 24
Εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) - Αντικατάσταση
παρ. 3 άρθρου 15 π.δ. 57/2007
Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η
πρώτη φάση είναι κοινή για τους σπουδαστές/στριες, ενώ στη δεύτερη φάση λειτουργούν τµήµατα εξειδίκευσης. Ο αριθµός των τµηµάτων και το περιεχόµενο της αποστολής τους δύνανται να τροποποιούνται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ.
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η τροποποίηση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµόζεται στην εκπαιδευτική σειρά που προκύπτει από τον εισαγωγικό διαγωνισµό που προκηρύσσεται µετά τη θέση
της σε ισχύ. Στην τρίτη φάση το κάθε τµήµα προετοιµάζει τους σπουδαστές/τριες για τις θέσεις που προορίζονται, ενώ παράλληλα λειτουργεί ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη τους στον
κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, µε σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή τους για την πλήρωση των αντίστοιχων
θέσεων, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 105 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µετά από
γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής των
σπουδαστών/στριών που φοιτούν στο ειδικό πρόγραµµα,

ο τρόπος υλοποίησης, το περιεχόµενο και οι κύριες θεµατικές ενότητες του ειδικού προγράµµατος, η διαδικασία της εξέτασης και της πιστοποίησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, η διαδικασία αποφοίτησης
και κατάληψης των θέσεων ανά ειδικότητα του κλάδου
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 25
Διαγωνισµός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 17
π.δ. 57/2007
Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται κατ’
έτος εισαγωγικός διαγωνισµός.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται
ο εκάστοτε συνολικός αριθµός των εισακτέων στην
Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ο οποίος δεν µπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200), όπως και ο αριθµός των εισακτέων που εντάσσεται σε κάθε Τµήµα.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών στις οποίες διορίζονται
οι απόφοιτοι των Τµηµάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται µε την προκήρυξη του διαγωνισµού, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 24.
Στην ίδια απόφαση ορίζεται, επιπλέον των ανωτέρω
θέσεων, ο αριθµός των θέσεων κλάδου Π.Ε. Επιτελικών
Στελεχών ανά ειδικότητα, που αντιστοιχούν σε κάθε
τµήµα εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Οι θέσεις στα τµήµατα εξειδίκευσης κατανέµονται αναλόγως του αριθµού
των σπουδαστών/τριών αυτών. Εξαιρείται το Τµήµα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά η θέση
των υπηρεσιών του δηµοσίου, όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος/η της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε θέση διοικητικού υπαλλήλου.
Κάθε απόφοιτος/η διορίζεται σύµφωνα µε τη δήλωση
προτίµησής του/της, τηρουµένης της σειράς κατάταξης
µε βάση τον τελικό βαθµό αποφοίτησης.
Οι σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης για την
ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών και λαµβάνουν το σχετικό πιστοποιητικό, τοποθετούνται στις
θέσεις του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών που προβλέπονται στη οικεία προκήρυξη. Οι λοιπές προβλεπόµενες θέσεις διορισµού ανά τµήµα εξειδίκευσης, όπως ορίζονται στη οικεία προκήρυξη, παραµένουν κενές. Σε περιπτώσεις µη πλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής
στο ειδικό πρόγραµµα ή µη επιτυχούς ολοκλήρωσης του
ειδικού προγράµµατος από σπουδαστές/στριες της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α., παραµένουν κενές οι προβλεπόµενες θέσεις
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, οι οποίες δύνανται να προκηρύσσονται επιπροσθέτως στον επόµενο εισαγωγικό διαγωνισµό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..»

14
Άρθρο 26
Τρίτη φάση εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 22
π.δ. 57/2007
Η παρ. 5 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στην τρίτη φάση το κάθε τµήµα προετοιµάζει τους
σπουδαστές/τριες για τις θέσεις που προορίζονται, ενώ
λειτουργεί παράλληλα το ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε.
Επιτελικών Στελεχών. Δικαίωµα συµµετοχής στο ειδικό
πρόγραµµα εκπαίδευσης σπουδαστών/στριών Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών έχουν οι σπουδαστές/στριες των τµηµάτων εξειδίκευσης
που πληρούν τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται µε την
υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 15.»
Άρθρο 27
Ζητήµατα πρόσληψης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24
π.δ. 57/2007
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 57/2007
(Α΄ 59) προστίθενται όγδοο και ένατο εδάφιο ως εξής:
«Οι σπουδαστές/στριες που αποφοιτούν επιτυχώς από
το ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών
για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών
διορίζονται σε οργανικές θέσεις του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Σε περίπτωση µη επιτυχούς αποφοίτησης από το
ειδικό πρόγραµµα, οι σπουδαστές/στριες έχουν τη δυνατότητα διορισµού ως απόφοιτοι του τµήµατος εξειδίκευσης, σε προβλεπόµενη από την προκήρυξη θέση, βάσει
της δήλωσης και της βαθµολογίας τους κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Όσοι σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχουν τη δηµοσιοϋπαλληλική
ιδιότητα και ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραµµα, εξαιρούνται από τη δυνατότητα επιστροφής στην οργανική θέση τους, µετά την αποφοίτησή τους από την
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»
Άρθρο 28
Διορισµός επιτυχόντων ειδικού προγράµµατος
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) - Προσθήκη παρ. 7
στο άρθρο 24 π.δ. 57/2007
Στο άρθρο 24 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προστίθεται
παρ. 7 ως εξής:
«7. Οι επιτυχώς ολοκληρώσαντες/σασες το ειδικό
πρόγραµµα διορίζονται στις αντίστοιχες προβλεπόµενες
θέσεις µε βάση:
α) τον βαθµό κατάταξης, ανά τµήµα εξειδίκευσης, µετά το πέρας της ειδικής φάσης σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,
β) τον βαθµό αξιολόγησης στη γραπτή εξέταση-πιστοποίηση, ανά τµήµα ειδικότητας και
γ) τη δήλωση προτίµησης ανά θέση ειδικότητας στον
Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.
Στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συµµετέχει µε ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) ο βαθµός κατάταξης, ανά τµήµα εξειδίκευ-

σης, όπως προκύπτει µετά το πέρας της ειδικής φάσης
σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθµολογία αξιολόγησης στη γραπτή εξέταση-πιστοποίηση, ανά τµήµα ειδικότητας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 29
Ρύθµιση θεµάτων Συνοριακών Σταθµών - Συµµόρφωση
της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς το κεκτηµένο
Schengen - Τροποποίηση του άρθρου 13
του ν. 4674/2020
Στο άρθρο 13 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2, β) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, γ) καταργείται
η παρ. 4 και το άρθρο 13 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ρύθµιση θεµάτων Συνοριακών Σταθµών Συµµόρφωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας
προς το κεκτηµένο Schengen
1. Η αρµοδιότητα για τη χωροθέτηση, εγκατάσταση
και κατασκευή των Συνοριακών Σταθµών, καθώς και η ευθύνη για τον καθορισµό των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας για τη συµµόρφωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς το κεκτηµένο
Schengen (ν. 2514/1997, Α΄ 140) και την πλήρη εφαρµογή των σχετικών Κανονισµών (ΕΕ), καθώς και των απαιτήσεων των υπόλοιπων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται εντός των Συνοριακών Σταθµών ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών. Οι αρµοδιότητες του πρώτου εδαφίου ασκούνται µέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αρµοδιότητα συντήρησης
των εγκαταστάσεων και της υποδοµής των Συνοριακών
Σταθµών, υλοποίησης των παρεµβάσεων για την συµµόρφωση της χώρας προς το κεκτηµένο Schengen, την
πλήρη εφαρµογή των σχετικών Κανονισµών (ΕΕ) και των
απαιτήσεων των υπόλοιπων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται εντός των Συνοριακών Σταθµών, διενέργειας
των πάσης φύσεως επισκευών των εγκαταστάσεων και
της υποδοµής των Συνοριακών Σταθµών, καθώς και η µέριµνα για την άρτια λειτουργία τους ανήκει στους Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, στα χωρικά όρια αρµοδιότητας των οποίων είναι εγκατεστηµένοι οι
Συνοριακοί Σταθµοί. Οι διαδικασίες σύναψης, η εποπτεία
και η επίβλεψη των δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που απαιτούνται για τις ανάγκες χωροθέτησης, εγκατάστασης και κατασκευής των Συνοριακών Σταθµών, µε την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της
παρούσας, διενεργούνται µε προγραµµατική σύµβαση
µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/214 (Α΄ 143).
2. Για την υλοποίηση της παρ. 1 δύναται να προτείνονται ειδικότερες προδιαγραφές προς τον Υπουργό Εσωτερικών από τα κατά περίπτωση αρµόδια υπουργεία, οι
υπηρεσίες των οποίων λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν εντός των συνοριακών σταθµών. Στην ως άνω πρόταση καθορίζεται και ο τυχόν απόρρητος χαρακτήρας των προδιαγραφών.
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3. Κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει κατασκευές και
δίκτυα που βρίσκονται στους συνοριακούς σταθµούς της
Χώρας ανεγερθέντα πριν την 28η.7.2011, θεωρείται ότι
έχουν ανεγερθεί και λειτουργούν νόµιµα. Οι µελέτες
των έργων που απαιτούνται για τις ανάγκες χωροθέτησης, εγκατάστασης και κατασκευής των Συνοριακών
Σταθµών εγκρίνονται και παραλαµβάνονται σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες κείµενες διατάξεις από το συγκεκριµένο κάθε φορά αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο,
όπως αυτό προσδιορίζεται στη συναφθείσα προγραµµατική σύµβαση της παρ. 1.
4. (Καταργείται)
5. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή
στους χερσαίους συνοριακούς σταθµούς της Χώρας, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2647/1998 (Α΄
237), ως και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής ρύθµισης, διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 30
Προσωπικό Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών
Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων - Τροποποίηση
άρθρου 241 ν. 4823/2021
1. Στην παρ. 9 του άρθρου 241 του ν. 4823/2021
(Α΄ 136) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τη µεταφορά σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση, προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως
εξής:
«9. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 το µόνιµο και
µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων µεταφέρεται αυτοδικαίως στα Πανεπιστήµια Μακεδονίας
και Ιωαννίνων αντίστοιχα σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υφίσταται τέτοια, σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση του φορέα υποδοχής, αντίστοιχη αυτής που κατέχει µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε τον βαθµό που κατέχει, εφόσον υφίσταται
στον φορέα υποδοχής, άλλως σε θέση για την οποία έχει τα τυπικά προσόντα. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση και λόγοι υγείας. Για την κατά τα ως άνω
µεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.»
2. Στην παρ. 10 του άρθρου 241 του ν. 4823/2021 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 10 διαµορφώνεται
ως εξής:
«10. Ειδικά το µόνιµο και µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου διοικητικό προσωπικό της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωάννινων, το οποίο έχει την κύρια και µόνιµη εγκατάστασή
του (κατοικία) στο Δήµο Κόνιτσας, δύναται, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις, να αιτηθεί τη µετάταξη
του σε υπηρεσίες του Δήµου Κόνιτσας ή Πωγωνίου ή
στην Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης. Κατόπιν αποδοχής της αίτησης από το αρµόδιο όργανο του Δήµου ή τον οικείο Μητροπολίτη, διενεργείται
η µετάταξη µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων
των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών, από το ακαδηµαϊκό έτος 20222023. Η αίτηση απευθύνεται µόνο σε έναν από τους φορείς του πρώτου εδαφίου και υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την έ-

ναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου
εδαφίου, εφαρµόζεται αποκλειστικά η παρ. 9. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Δήµου ή του οικείου Μητροπολίτη, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήµου ή τις ανάγκες της Μητροπόλεως και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση και λόγοι υγείας.
Το γεγονός της κατοικίας αποδεικνύεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του έτους πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Η κατά τα ως άνω µετάταξη διενεργείται σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υφίσταται τέτοια, σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση του φορέα υποδοχής, αντίστοιχη της θέσης που κατείχε ο υπάλληλος στον φορέα προέλευσής του, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία (εκπαιδευτική βαθµίδα), στον ίδιο κλάδο και ειδικότητα και µε τον βαθµό
που κατέχει.»
3. Στο άρθρο 241 του ν. 4823/2021 προστίθεται παρ. 11
ως εξής:
«11. Το προσωπικό των ως άνω καταργούµενων φορέων δύναται να µετέχει στους κύκλους κινητικότητας έτους 2022, µη εφαρµοζοµένων των προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (A΄ 224).»
Άρθρο 31
Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων για την προµήθεια
υλικών λόγω κορωνοϊού - Τροποποίηση
άρθρου 106 ν. 4876/2021
Στο άρθρο 106 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), η ηµεροµηνία «31η.3.2022» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«30ή.6.2022», ο τίτλος προσαρµόζεται αναλόγως προς
την τροποποιούµενη διάταξη και το άρθρο 106 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 106
Δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
δηµοσίων συµβάσεων για την προµήθεια υλικών για την
αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης που προκλήθηκε
από τον κορωνοϊό COVID-19
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς
τη δυνατότητα ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων για την
προµήθεια υλικών για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID19 µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), παρατείνεται από τη λήξη
της έως και την 30ή.6.2022.»
Άρθρο 32
Μετακίνηση υπαλλήλου σε οργανική µονάδα άλλης
περιφερειακής ενότητας - Τροποποίηση παρ. 5
άρθρου 245 ν. 3852/2010
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 245 του ν.
3852/2010 (Α΄ 87), µετά από τις λέξεις «η οργανική του
θέση,» προστίθενται οι λέξεις «εφόσον πρόκειται για
διαφορετικό νοµό ή νησί» και η παρ. 5 του άρθρου 245
διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Η µετακίνηση υπαλλήλου σε οργανική µονάδα άλ-
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λης περιφερειακής ενότητας από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική του θέση, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό νοµό ή νησί, επιτρέπεται µόνο για λόγους εξαιρετικής
υπηρεσιακής ανάγκης, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση
του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Για τη
λήψη της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, καθώς
και για την επιλογή του µετακινούµενου υπαλλήλου, λαµβάνονται υπόψη, εκτός από τις εξυπηρετούµενες υπηρεσιακές ανάγκες και κριτήρια κοινωνικά, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της υγείας του µετακινούµενου υπαλλήλου ή η συνυπηρέτηση συζύγου.»
Άρθρο 33
Παράταση διάρκειας συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
λόγω COVID-19 - Αντικατάσταση του άρθρου 176
ν. 4876/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 176 του
ν. 4876/2021 (Α΄ 251) τροποποιείται ως προς τη διάρκεια
των συµβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο 176 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 176
Παράταση διάρκειας συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
λόγω COVID-19
1. Συµβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου
Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020
(Α΄ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και
µέχρι τις 31.5.2022 µε απόφαση της οικείας οικονοµικής
επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούµενων πιστώσεων για τη µισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην πρώτη, µετά την παράταση, συνεδρίασή του.
2. Η παράταση των συµβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συµβάσεις του είναι ενεργές κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος και δεν µεταβάλλει
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούµενων. Επ’ αυτών δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί των
άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), καθώς και οι
περιορισµοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021
(Α΄ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συµβάσεων, περιλαµβανοµένων των παρατάσεών τους, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστηµα
των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.
3. Με απόφαση του οικείου Δηµάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό του παρόντος να διατίθεται και
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξηµένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.»

Άρθρο 34
Προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας Τροποποίηση παρ. 3 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου
1Β Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004)
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α΄ 217)] αντικαθίσταται η αναφορά στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας και η παρ. 3
του άρθρου 1Β διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται σχετική δήλωση - αίτηση από τον ίδιο τον
αλλοδαπό.
Η δήλωση - αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην
αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται ο
δήµος της διαµονής του αιτούντος.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α. Ο Προϊστάµενος της οικείας υπηρεσίας Ιθαγένειας εντός έξι (6) µηνών από την υποβολή της δήλωσης-αίτησης, κατ’ εφαρµογή των παρ. 1 και 2, µε απόφασή του, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήµο να
εγγράψει τον αλλοδαπό στο δηµοτολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δηµοσίευση της σχετικής
περίληψης.
β. Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυµα, κατά την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 ή λόγοι δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας κατά το άρθρο 5Β ή έχει
διαταχθεί περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης
νέων κατά τα άρθρα 54 και 127 του Ποινικού Κώδικα. Η
διερεύνηση της συνδροµής των αρνητικών προϋποθέσεων του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται µε ανάλογη
εφαρµογή της διαδικασίας της παρ. 5 του άρθρου 7 και
εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών. Η διαδικασία εξέτασης
και οι σχετικές προθεσµίες αναστέλλονται σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 31. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρµόζεται και στις αιτήσεις που εκκρεµούν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 35
Απόφαση πολιτογράφησης - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 8 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004)
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α΄ 217)] οι λέξεις «απόφαση πολιτογράφησης» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «απόφαση κτήσης της ιθαγένειας µε πολιτογράφηση ή µε οποιαδήποτε άλλη νοµική αιτία» και η παρ.
1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η πολιτογράφηση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση κτήσης της ιθαγένειας µε πολιτογράφηση
ή µε οποιαδήποτε άλλη νοµική αιτία εκδίδεται µε τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία του αιτούντος, όπως αυτά αποδίδονται στην επίσηµη µετάφραση της νοµίµως επικυρωµένης αλλοδαπής πράξης γεννήσεώς του. Αίτηµα για
διόρθωση των στοιχείων αυτών ως προς την ορθογραφι-
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κή ή φθογγολογική τους απόδοση, µετά την έκδοση της
απόφασης πολιτογράφησης που δεν οφείλεται σε εκ παραδροµής σφάλµα, υποβάλλεται στην υπηρεσία του Δήµου στον οποίο διενεργήθηκε η εγγραφή του αιτούντος,
συνοδευόµενο µε τα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά. Η σχετική διόρθωση γίνεται µε πράξη δηµάρχου.»
Άρθρο 36
Προθεσµίες και αναστολή εξέτασης αίτησης Αντικατάσταση της παρ. 4 άρθρου 31 Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
Η παρ. 4 του άρθρου 31 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α΄ 217)] αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης και της αίτησης για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας
λόγω φοίτησης αναστέλλεται, αν προκύψει µε βάση τα
στοιχεία του φακέλου ότι έχει ασκηθεί σε βάρος του αιτούντος ποινική δίωξη για αδικήµατα που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του ενός (1) έτους, ή για άλλα αδικήµατα, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυµα πολιτογράφησης. Ειδικά για τις αιτήσεις
των ανήλικων αιτούντων, η διαδικασία εξέτασής τους αναστέλλεται, αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σύµφωνα µε
την οποία οι αιτούντες φέρονται να έχουν τελέσει αξιόποινες πράξεις, οι οποίες επισύρουν περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων κατά τα άρθρα 54 και 127
του Ποινικού Κώδικα. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρµόζεται και στις αιτήσεις πολιτογράφησης που εκκρεµούν
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 37
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Δήµων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72
ν. 3852/2010
1. Στην περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 (Α΄ 87) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εξαίρεση των δικών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη
µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων
και του δήµου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων µέσων είναι υποχρεωτική, β) διαγράφεται το πέµπτο εδάφιο, γ)
στο νέο πέµπτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στην εξαίρεση του πρώτου εδαφίου και η περ. ι) διαµορφώνεται ως εξής:
«ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων
των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς
και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων
δικών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή
της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του δήµου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων µέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο της
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δηµοτικό συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης,
εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες
το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου

δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για
τις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή
της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο, λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα
της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και
όταν η αρµοδιότητα ασκείται από το δηµοτικό συµβούλιο.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περ. κδ) ως εξής:
«κδ) Αποφασίζει την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Ελληνικού Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του Ελληνικού Δηµοσίου,
των εταιρειών του Ελληνικού Δηµοσίου, της Ελληνικής
Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π., Υπερταµείο), του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της Εταιρείας Ακινήτων
Δηµοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και συµφωνεί το αντάλλαγµα και τους όρους της
σύµβασης παραχώρησης.»
Άρθρο 38
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερειών Τροποποίηση περ. θ) παρ. 1 άρθρου 176
ν. 3852/2010
Στην περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εξαίρεση των δικών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη
µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων
και της περιφέρειας, στις οποίες η άσκηση ενδίκων µέσων είναι υποχρεωτική, β) διαγράφεται το πέµπτο εδάφιο, γ) στο νέο πέµπτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά
στην εξαίρεση του πρώτου εδαφίου και η περ. θ) διαµορφώνεται ως εξής:
«θ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων,
καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη
µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων
και της Περιφέρειας, στις οποίες η άσκηση ενδίκων µέσων είναι υποχρεωτική. Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή
την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων
εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε
απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα
προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο, λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα
ρύθµιση ισχύει και όταν η αρµοδιότητα ασκείται από το
περιφερειακό συµβούλιο.»
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Άρθρο 39
Μηχανισµός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων
οφειλών προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση
παρ. 3 άρθρου 107 του ν. 4714/2020
Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 107 του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προσδιορίζεται το ανώτατο όριο του παρακρατούµενου ποσού σε τριάντα τοις εκατό (30%), β) διαγράφεται η προϋπόθεση της τεκµηρίωσης της αδυναµίας
πληρωµής τµήµατος ή του συνόλου των ληξιπρόθεσµων
οφειλών, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του τριµήνου, το Υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει το ισοζύγιο του
υπολοίπου του ειδικού λογαριασµού και των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ο.Τ.Α. προς τρίτους κατά την τελευταία ηµέρα του τριµήνου, εξαιρουµένων των δαπανών
της περ. β) της παρ. 2. Όταν το ισοζύγιο είναι αρνητικό,
τότε το έλλειµµα καλύπτεται µε ισόποση παρακράτηση
από την επόµενη µηνιαία επιχορήγηση µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τον Ο.Τ.Α. για λειτουργικές
και λοιπές γενικές δαπάνες. Το παρακρατούµενο ποσό
κατατίθεται στον ειδικό λογαριασµό προς αποκατάσταση του ισοζυγίου και προς εξόφληση των απαιτήσεων
των δικαιούχων που περιλαµβάνονται στην κατάσταση
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Το ποσό που παρακρατείται δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό
(30%) του ενός δωδεκάτου (1/12) της ετήσιας τακτικής
επιχορήγησης που δικαιούται ο Ο.Τ.Α. για λειτουργικές
και λοιπές γενικές δαπάνες µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Όταν από τον έλεγχο προκύπτει θετικό ισοζύγιο, το ποσό του πλεονάσµατος αποδεσµεύεται από τον ειδικό λογαριασµό και, µε εντολή της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, µεταφέρεται
στον τραπεζικό λογαριασµό του Ο.Τ.Α., που τηρείται στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της
Ελλάδος.»
Άρθρο 40
Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. για την εξόφληση
υποχρεώσεών τους
1. Για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε βάρος των δήµων και των περιφερειών από διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έως τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν αξιώσεις από προµήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και αποζηµιώσεις από
αδικοπραξία, οι δήµοι και οι περιφέρειες δύναται να επιχορηγούνται από χρηµατικά διαθέσιµα ύψους έως εξήντα (60) εκατοµµύρια ευρώ, του λογαριασµού που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε τίτλο
«Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.», τα οποία
µεταφέρονται στους λογαριασµούς µε τίτλο «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων» ή «Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Περιφερειών» αντίστοιχα, που τηρούνται στο
ίδιο Ταµείο. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηµατικά
διαθέσιµα του ως άνω προγράµµατος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισµένες µε τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νοµική βασιµότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νοµολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση µε αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη
διαπίστωση της ύπαρξης ή µη αντίθετης νοµολογίας α-

νώτατου δικαστηρίου, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών µπορεί να ζητά τη γνώµη του οικείου
γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτηµάτων και η προθεσµία υποβολής τους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα για την εφαρµογή
της παρ. 1. Με όµοια απόφαση γίνεται η κατανοµή των ανωτέρω χρηµατικών διαθεσίµων στους δικαιούχους.
3. Τυχόν χρηµατικό υπόλοιπο µετά την εξόφληση των
υποχρεώσεων της παρ. 1 προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήµων και κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
στους δήµους της Χώρας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Άρθρο 41
Καθαρισµός χώρων για την αποτροπή κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της Αντικατάσταση περ. 26 υποπαρ. β΄ παρ. Ι άρθρου 75
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006)
Η περ. 26 της υποπαρ. β΄ της παρ. Ι του άρθρου 75 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«26. Η µέριµνα, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
των ιδιοκτητών, των νοµέων, των επικαρπωτών και των
µισθωτών για καθαρισµό, µέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών
σχεδίων και οικισµών, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και, σε περίπτωση µη ανεύρεσης ή µη συµµόρφωσης των υπόχρεων,
η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού των χώρων
αυτών. Ειδικά σε περιφραγµένους ή επαρκώς περιτοιχισµένους χώρους, ο οικείος δήµος αιτείται προς την κατά
τόπο αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδροµής κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, µεριµνά για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας
για τον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των ως άνω χώρων. Τα
ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τον τρόπο καθαρισµού των ως άνω χώρων από τους υπόχρεους και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος καθορίζονται µε πυροσβεστική διάταξη κατ’ εφαρµογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27). Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων: α. επιβάλλεται από τον αρµόδιο δήµο πρόστιµο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο και β. καταλογίζεται από τον οικείο δήµο η δαπάνη καθαρισµού του χώρου και αποµάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη και το πρόστιµο αποτελούν έσοδα του οικείου δήµου.»
Άρθρο 42
Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης
κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος - Τροποποίηση παρ 1 άρθρου 65
ν. 4688/2020
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του
ν. 4688/2020 (Α΄ 101), παρατείνεται έως την 30ή.9.2022
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η προθεσµία περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και το
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 διαµορφώνεται
ως εξής:
«1. Έως την 30ή.9.2022, µε απόφαση της υπηρεσίας
του οικείου Δήµου που είναι αρµόδια για τη διαχείριση
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του
ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του
αναλογούντος και προβλεποµένου στην άδεια χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίος µπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόµενο ή µη της υφιστάµενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται
δικαιώµατα έτερων δικαιούµενων της χρήσης αυτού.
Ο παραχωρούµενος χώρος µπορεί να εκτείνεται µέχρι
του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή
να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθµού τραπεζοκαθισµάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόµενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν µπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειµένου περί πλατειών,
στις οποίες προβάλλονται καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται
κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ.
24.9/20.10.1958 (Α΄ 171). Προκειµένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαµβάνει χώρα, ύστερα από
γνώµη της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής και αφορά το
τµήµα προ των καταστηµάτων ή στην προβολή αυτών.
Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγµατος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη µόνιµων ή
προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύµφωνα
µε το άρθρο αυτό.»
Άρθρο 43
Ειδικές δαπάνες Τοµέα Μακεδονίας - Θράκης
του Υπουργείου Εσωτερικών
1. Δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, Τοµέας Μακεδονίας - Θράκης
στον ΚΑΕ 0896 και ΑΛΕ 2420910001 από 1ης.1.2018 έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες.
2. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
και εφεξής εγγράφονται στον Ειδικό Φορέα 1007-103 πιστώσεις σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων (Ειδικές δαπάνες Υπουργείου Εσωτερικών/Τοµέας Μακεδονίας Θράκης), οι οποίες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το
ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ετησίως.
Ως τέτοια έξοδα θεωρούνται αυτά που εµπίπτουν, αµέσως ή εµµέσως, στην εκπλήρωση της αποστολής του ως
άνω Τοµέα, σύµφωνα µε το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180), όπως
κάθε φορά εξειδικεύεται από τα αρµόδια προς τούτο όργανα.
3. Απαγορεύεται η διάθεση από την παραπάνω πίστωση οποιουδήποτε ποσού για άλλους σκοπούς, ιδίως για
την παροχή επιµισθίων, αµοιβών ή αποζηµιώσεων και για

κάθε προσωπική παροχή προς υπαλλήλους ή όργανα του
Κράτους. Όσοι εγκρίνουν ή λαµβάνουν τέτοιες παροχές,
καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Δηµοσίου σε απόδοση των παρά την απαγόρευση πληρωθέντων.
4. Η πίστωση των ειδικών εξόδων δύναται να διατεθεί
για δαπάνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στην αλλοδαπή.
5. Η διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την πίστωση
αυτή διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα
Μακεδονίας-Θράκης Υπουργού, µετά από σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών του άρθρου 44.
6. Οι πληρωµές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται
από κάθε κράτηση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων, καθώς
και από το τέλος χαρτοσήµου κατά την εξόφληση.
Άρθρο 44
Σύσταση Επιτροπής Ειδικών Δαπανών στον Τοµέα
Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών Αρµοδιότητες
1. Στον Τοµέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου
Εσωτερικών συστήνεται τριµελής Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, η οποία γνωµοδοτεί για όλες τις δαπάνες του ανωτέρω άρθρου και η οποία αποτελείται από:
α) τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του Υπουργείο Εσωτερικών ως Πρόεδρο,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικών του
Τοµέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, και
γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Τοµέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών,
ως µέλη.
2. Με κοινή απόφαση του αρµοδίου για θέµατα Μακεδονίας-Θράκης Υπουργού και των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών, τήρησης
των πρακτικών και αρχείων της, διαχείρισης των δαπανών κατά τρόπο που συνάδει προς τις επιταγές χρηστής
διοίκησης και εκπλήρωσης της αποστολής της παρ. 2
του άρθρου 43, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
Μεταβατική διάταξη
Συνεδριάσεις της οικονοµικής επιτροπής των περιφερειών στις οποίες, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος,
συµµετείχαν αναπληρωµατικά µέλη είναι νόµιµες.
Άρθρο 46
Καταργούµενη διάταξη
Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται:
Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) σχετικά µε τη νοµική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 47
Γενικός Γραµµατέας Δασών
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ως αρµόδιος για θέµατα δασών ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραµµατέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραµµατέας Δασών.
Άρθρο 48
Μετονοµασία Γενικών Διευθύνσεων Δασών
Οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών, οι οποίες µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε το
άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4824/2021 (Α΄156), µετονοµάζονται σε Επιθεωρήσεις Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής και αποτελούν οργανωτικές δοµές επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Άρθρο 49
Ανάθεση αρµοδιοτήτων στις Διευθύνσεις Συντονισµού
και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων
Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής
1. Στις Διευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών ανατίθενται, επιπλέον των ήδη ασκούµενων αρµοδιοτήτων τους, και αρµοδιότητες για τη διαχείριση θεµάτων προϋπολογισµού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης και πληρωµής δαπανών, η άσκηση των αρµοδιοτήτων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των
άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για δαπάνες που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν έκδοσης επιτροπικού εντάλµατος, καθώς και η διαχείριση θεµάτων προµηθειών.
2. Οι αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις Διευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών είναι οι ακόλουθες:
α) Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία.
β) Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων
των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου
κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης
της πίστωσης.
γ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δηµοσιονοµική
Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), σύµφωνα
µε την περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν.
4270/2014 και το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), περί ανάληψης
υποχρεώσεων από διατάκτες.
δ) Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών µε βάση τα πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά αυτών, που τους αποστέλ-

λονται από τις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.
ε) Εµπρόθεσµη έκδοση τίτλου για την πληρωµή των
δαπανών, µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών.
στ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον αρµόδιο
διατάκτη ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των
εκκαθαριζόµενων δαπανών και υποβολή της, µετά του
σχετικού φακέλου, στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
ζ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια υπηρεσία, προκειµένου να κινηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.
η) Αποστολή αναφορών στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων.
ι) Τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής.
ια) Εισήγηση για καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου,
καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωµής.
ιβ) Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρµόδια
Δ.Υ.Ε.Ε. για θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Δασών
των δικαστικών αποφάσεων αυτών, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του φορέα.
ιγ) Μέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
ιδ) Τήρηση των προβλεπόµενων λογιστικών βιβλίων.
ιε) Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του µητρώου αυτών.
ιστ) Αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
ιζ) Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στη Γ.Δ.Ο.Υ. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς και εισήγηση στον αρµόδιο
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισµό του υπερήµερου υπολόγου.
ιη) Παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των
εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων µε πίστωση των
τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε
αυτούς.
ιθ) Διενέργεια συµψηφισµών και απόδοση στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των
δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις
φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
κ) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων
Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
3. Για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 οι Διευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών εξακολουθούν να λειτουργούν ως Ενδιάµεσοι Φορείς, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1921/18/21.6.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄
2597), για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων του Προγράµµατος αυτού.
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Άρθρο 50
Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους
των Διευθύνσεων Συντονισµού και Επιθεώρησης
Δασών και στους Προϊσταµένους των Επιθεωρήσεων
Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής
Οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής (Ε.Ε.Δ.Π.), επιπλέον των υφισταµένων
αρµοδιοτήτων τους, ασκούν και τις αρµοδιότητες προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών ως προς τις εγκρίσεις
αναλήψεων υποχρέωσης, τον έλεγχο, την εκκαθάριση
και έκδοση εντολής πληρωµών, σύµφωνα µε το π.δ.
80/2016 (Α΄ 145) και τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και για
την εκτέλεση των διαδικασιών των άρθρων 75 έως 79
του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).
Άρθρο 51
Τµήµατα Υποστηρικτικής Λειτουργίας
Τα Γραφεία Διοικητικού Λογιστικού των Δασικών Τµηµάτων των Διευθύνσεων Συντονισµού και Επιθεώρησης
Δασών µετονοµάζονται σε Τµήµατα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής.
Άρθρο 52
Επικαιροποιηµένες διαπιστωτικές πράξεις
1. Οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, µετά την έκδοση
της κοινής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της
από 13.8.2021 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (Α΄
143), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021
(Α΄ 156), εκδίδουν αµελλητί επικαιροποιηµένες διαπιστωτικές πράξεις που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µε τις οποίες καθορίζεται το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών, όπως έχει διαµορφωθεί
κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης αυτής, το
οποίο µεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήτοι το προσωπικό όπως ήταν διαµορφωµένο
κατά την 1η Αυγούστου 2021, καθώς και το προσωπικό
που εν τω µεταξύ διορίσθηκε ή µετατάχθηκε ή µετατέθηκε ή µετακινήθηκε στις δασικές υπηρεσίες. Με τις ίδιες
διαπιστωτικές πράξεις καθορίζονται οι κενές και δεσµευµένες θέσεις των δασικών υπηρεσιών που µεταφέρονται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κωδικός, η κατάσταση αυτών (κενή/δεσµευµένη και λόγος
δέσµευσης) και αναφέρεται η δοµή στην οποία είχαν κατανεµηθεί.
2. Με τη διαπιστωτική πράξη της παρ. 3 του άρθρου
τρίτου της από 13.8.2021 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το
προσωπικό των δασικών υπηρεσιών, όπως έχει διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής απόφασης της παρ. 5 του ως άνω άρθρου και περιλαµβάνεται
στις επικαιροποιηµένες διαπιστωτικές πράξεις της παρ.
1 του παρόντος, το οποίο µεταφέρεται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατατάσσεται ανάλογα
µε τα τυπικά του προσόντα, σε ισάριθµες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας κλάδου και ειδικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και, ελλείψει αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας, κατατάσσεται στον κλάδο/ειδικότητα
που ανήκει, τοποθετείται στις υπηρεσίες και καθίσταται
αυτοδικαίως προσωπικό του Υπουργείου. Οι ως άνω θέ-

σεις καταργούνται από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις
και καθίστανται οργανικές θέσεις του Υπουργείου, αυξάνοντας αντίστοιχα τις προβλεπόµενες θέσεις του Οργανισµού του (π.δ. 132/2017, Α΄ 160).
Άρθρο 53
Μεταβίβαση υλικοτεχνικής υποδοµής
Η µεταβίβαση της υλικοτεχνικής υποδοµής των µεταφεροµένων δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται µε αυτήν, απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή
τέλη, καθώς και δικαιώµατα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.
Άρθρο 54
Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων
Οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων υπάγονται διοικητικά στις Γενικές Διευθύνσεις Χωρο.τ.α.ξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, οι οποίες µετονοµάζονται σε Γενικές Διευθύνσεις Χωρο.τ.α.ξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής
Πολιτικής.
Άρθρο 55
Μεταβατική διάταξη για τις δαπάνες λειτουργίας
Οι δαπάνες λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών που
µεταφέρθηκαν από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µε το τρίτο άρθρο της από 13.8.2021 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156), στις οποίες περιλαµβάνεται και η µισθοδοσία του προσωπικού,
βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων από τις οποίες µεταφέρονται, µέχρι την 31η
Μάϊου 2022. Από 1ης Ιουνίου 2022 οι δαπάνες του πρώτου εδαφίου βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Άρθρο 56
Ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων
µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
- Τροποποίηση άρθρου 197 ν. 4820/2021
Στο άρθρο 197 του ν. 4820/2021 (Α΄130) επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 προστίθενται περ. (γ) και
(δ), καθώς και νέο τελευταίο εδάφιο, β) στην παρ. 2 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο µε τη διεύρυνση του αντικειµένου της εξουσιοδότησης, γ) προστίθεται παρ. 3, και το
άρθρο 197 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης είναι
δυνατή η χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για την προώθηση επενδύσεων µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας. Για τον σκοπό αυτόν το Ελληνικό Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον αρµοδιο για την Ειδικη Υ-
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πηρεσια Συντονισµου του Ταµειου Ανακαµψης Υπουργο,
δυναται να συναπτει συµβασεις:
(α) µε την Ευρωπαικη Τραπεζα Επενδυσεων και την Ευρωπαικη Τραπεζα Ανασυγκροτησης και Αναπτυξης,
(β) µε πιστωτικα ιδρυµατα που πληρουν τους ορους και
τις προυποθεσεις που οριζονται σε δηµοσια προσκληση,
την οποια εκδιδει ο ανωτερω Υπουργος, υστερα απο εισηγηση της ανωτερω υπηρεσιας,
(γ) µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων
Α.Ε. ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης, δυνάµει της οποίας η τελευταία δύναται να αναλάβει τη διαχείριση πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για την εκπλήρωση
των σκοπών του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Στη σύµβαση καθορίζονται επιπλέον οι όροι για
τη διαχείριση των πόρων από την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε., τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα
και
(δ) στο πλαίσιο του προγράµµατος «Invest EU», κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού
του Ταµείου Ανάκαµψης.
Με απόφαση του αρµόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργού συστήνεται
Επενδυτικό Συµβούλιο, αρµόδιο για την παρακολούθηση
της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συµβάσεων
που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και ιδίως των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων, των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών θεσµών και των φορέων των
περ. γ) και δ).
2. Με απόφαση του αρµόδιου για την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, ορίζονται η διαδικασία διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων
στους ευρωπαϊκούς χρηµατοπιστωτικούς θεσµούς και τα
πιστωτικά ιδρύµατα και φορείς της παρ. 1, το άνοιγµα και
η τήρηση ειδικών τραπεζικών λογαριασµών για τη διακίνηση των εν λόγω κεφαλαίων και η παροχή κάθε αναγκαίας
εντολής, εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας για τη
διενέργεια αναλήψεων, καταθέσεων, χρεώσεων, πιστώσεων και µεταφορών από και προς τους λογαριασµούς αυτούς, οι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, η εκπροσώπηση του
Ελληνικού Δηµοσίου κατά τη διοργάνωση, διαπραγµάτευση, κατάρτιση και θέση σε ισχύ των σχετικών δανειακών
και εξασφαλιστικών συµβάσεων που δύνανται να συνάπτονται στο όνοµα ή/και για λογαριασµό του Ελληνικού
Δηµοσίου, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια και ο
τρόπος ελέγχου της επιλεξιµότητας των επενδύσεων που
χρηµατοδοτούνται µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας και ορίζονται η διαδικασία, οι όροι ανάθεσης και τα κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές της παρ. 3
του άρθρου 8, οι αρµοδιότητες, η σύνθεση του Επενδυτικού Συµβουλίου της παρ. 1, οι προϋποθέσεις για τη νόµιµη
συγκρότηση και λειτουργία του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια ως άνω απόφαση δύνανται να εξαιρούνται από τη διαδικασία της ανάθεσης σε αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 8, οι ευρωπαϊκοί χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί, ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι αποζηµιώσεις και αµοιβές των τακτικών και ανα-

πληρωµατικών µελών του Επενδυτικού Συµβουλίου, καθώς και η αµοιβή του γραµµατέα κατά τις συνεδριάσεις
του Επενδυτικού Συµβουλίου της παρ. 1. Για τον καθορισµό των αποζηµιώσεων και αµοιβών του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).»
Άρθρο 57
Παρακολούθηση και συντονισµός των µεταρρυθµίσεων
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 271 του ν. 4738/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 271 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207),
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό τον συντονισµό
της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης, το οποίο
θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παρακολούθηση και τον συντονισµό της υλοποίησης των προγραµµάτων και έργων τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα. Η ανωτέρω υπηρεσία συνεργάζεται, επίσης, µε τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία έχει
την ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
συµβατότητας των προτεινόµενων νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας. Στην Ειδική Υπηρεσία του Ταµείου Ανάκαµψης υπάγονται και ο συντονισµός και η παρακολούθηση των συναπτόµενων συµφωνιών χρηµατοδοτικής συνεισφοράς και δανείου, κατά περίπτωση, µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή που υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον αρµόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού
του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 14, 15 και 23 του Κανονισµού (ΕΕ)
2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του µηχανισµού ανάκαµψης και ανθεκτικότητας.»
Άρθρο 58
Άνοιγµα ειδικών δεσµευµένων καταπιστευτικών
λογαριασµών (escrow accounts)
1. Οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης καθεστώτων ενισχύσεων και χρηµατοδοτικών προγραµµάτων και έργων που
περιλαµβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης «Ελλάδα
2.0» και εντάσσονται προς χρηµατοδότηση από το Ταµείο
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας δύνανται, κατόπιν της έκδοσης απόφασης έγκρισης της χρηµατοδότησης από το
αρµόδιο όργανο, να προχωρούν σε άνοιγµα ειδικών δεσµευµένων καταπιστευτικών λογαριασµών (escrow
accounts) σε εµπορικές τράπεζες.
2. Στους λογαριασµούς της παρ. 1, κατόπιν του ανοίγµατός τους, δύναται να εκταµιεύονται από τους εκάστοτε
φορείς χρηµατοδότησης προκαταβολές χρηµατοδότησης,
και οι δικαιούχοι δύνανται να κινούν τον λογαριασµό κατόπιν της έκδοσης και κοινοποίησης στο οικείο πιστωτικό
ίδρυµα των αντίστοιχων εγκρίσεων πληρωµών.
3. Το κόστος ανοίγµατος των λογαριασµών της παρ. 1
βαρύνει τους δικαιούχους. Οι τόκοι που τυχόν δηµιουργούνται από την παραµονή των πιστώσεων στους λογαριασµούς της παρ. 1, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
4. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για την Ειδική Υ-
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πηρεσία Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργού, του
Υπουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου για τα
καθεστώτα ή τα προγράµµατα της παρ. 1 Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χρηµατοδότησης των
λογαριασµών και χορήγησης των χρηµατοδοτήσεων, οι όροι σχετικά µε τη λειτουργία των ως άνω λογαριασµών, η
διαδικασία επιστροφής των τυχόν δηµιουργούµενων τόκων προς το Ελληνικό Δηµόσιο και κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 59
Ρυθµίσεις για τα δάνεια από πόρους του Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
Με την παρέλευση είτε α) δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία ισχύος της καταγγελίας δανειακών συµβάσεων
που συνάπτονται επ’ ονόµατι ή/και για λογαριασµό του
Ελληνικού Δηµοσίου µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 197 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας είτε β)
πέντε (5) ετών από τον χρόνο εξάντλησης των ενεργειών
των πιστωτικών ιδρυµάτων για την ανάκτηση των ποσών
και περάτωσης τυχόν σχετικών δικών, όπως αυτά βεβαιώνονται κάθε φορά από το οικείο πιστωτικό ίδρυµα, οποιοδήποτε χρονικό σηµείο υπό περ. α) ή β) επέλθει πρώτο, η
απαίτηση για τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα των δανείων
αυτών µεταβιβάζεται αυτοδικαίως και χωρίς καµία διατύπωση στο Ελληνικό Δηµόσιο, σε περίπτωση που το τελευταίο δεν είναι ήδη δικαιούχος. Η βεβαίωση και είσπραξή
της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Η
διαδικασία για τη βεβαίωση των ανωτέρω διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία για τη λογιστική παρακολούθηση των δανειακών συµβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο της αξιοποίησης των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 60
Ρύθµιση για την ατέλεια του Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων στο Κτηµατολόγιο - Τροποποίηση άρθρου
63 ν. 2214/1994
Στο τέλος του άρθρου 63 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Η αληθής έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 είναι ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει τις ατέλειες και τα προνόµια που έχει το Δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους απαλλαγής από την καταβολή των τελών του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄ του Τµήµατος Α΄ του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως και από κάθε άλλο µεταγενέστερο ή µη τέλος ή δικαίωµα, όπως ακριβώς
το Ελληνικό Δηµόσιο, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που
διενεργεί την κτηµατογράφηση.»

κτρονική αίτηση σύστασης παρακαταθήκης δύναται να γίνεται µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή µε την ισχύουσα διαδικασία για την υποβολή ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Η πιστοποίηση αυτή επέχει θέση ιδιόχειρης
υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονοµικό
δίκαιο και, µε την ολοκλήρωση της υποβολής της, η ηλεκτρονική αίτηση επέχει τη θέση του δελτίου σύστασης παρακαταθήκης της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.
30.12.1926/3.1.1927 (Α΄ 1). Το γραµµάτιο παρακαταθήκης
εκδίδεται και υπογράφεται αρµοδίως µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονική σφραγίδα του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και έχει την ίδια νοµική και
αποδεικτική ισχύ µε το γραµµάτιο παρακαταθήκης της
παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 30.12.1926/3.1.1927. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι κατηγορίες των
παρακαταθηκών που συστήνονται και ηλεκτρονικά, οι
προϋποθέσεις και οι βασικοί όροι ένταξής τους στη διαδικασία της ηλεκτρονικής σύστασης παρακαταθήκης, θέµατα αντιγράφων των γραµµατίων ηλεκτρονικής παρακαταθήκης η αναλυτική διαδικασία και λοιπά συναφή θέµατα
για τη σύσταση και απόδοσή της, η ηµεροµηνία έναρξης
και οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) περί ανάθεσης της διενέργειας της παραλαβής παρακαταθηκών σε πιστωτικά ιδρύµατα καταργείται.
Άρθρο 62
Ρύθµιση για διενεργηθείσες δαπάνες προς
τους Επιθεωρητές του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων
Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες και δεν αναζητούνται
ως αχρεωστήτως καταβληθείσες έως του ποσοστού του
ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού, που καταβλήθηκε
στους Επιθεωρητές του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του α.ν.
1144/1938 (Α΄ 119) και την παρ. 2 του άρθρου 21 του π.δ.
95/1996 (Α΄ 76) για επιδόµατα σε αντιστοιχία προς το επίδοµα των Οικονοµικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρονικό διάστηµα από 1.11.2011 έως
30.11.2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63
Προθεσµία απόδοσης λογαριασµού για εντάλµατα που
αφορούν προµήθειες υλικών ή παροχή υπηρεσιών Αληθής έννοια της περ. (i) της παρ. 3 του άρθρου 1
του π.δ. 97/2011
Η αληθής έννοια της περ. (i) της παρ. 3 του άρθρου 1
του π.δ. 97/2011 (Α΄ 232) είναι ότι εφαρµόζεται επί του
συνόλου των συναπτόµενων διακρατικών συµφωνιών
της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε όλα τα κράτη.

Άρθρο 61
Ρύθµιση για την Ηλεκτρονική Παρακαταθήκη

Άρθρο 64
Μεταρρύθµιση καθεστώτος επιδόµατος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας

1. Η σύσταση των χρηµατικών παρακαταθηκών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να γίνεται και
ηλεκτρονικά. Η πιστοποίηση του υποβάλλοντος την ηλε-

1. Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
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Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής της παρ. 1.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου,
το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
2. Η παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 καταργείται.
3. Η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
4354/2015, η οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί δυνάµει της υπ’ αριθµ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, αναλαµβάνει το
έργο επεξεργασίας των προτάσεων και εισηγήσεων κοινωνικών εταίρων αναφορικά µε τη µεταρρύθµιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόµατος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν.
4354/2015. Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να υλοποιήσει
και να ολοκληρώσει το έργο της κατά το διάστηµα από
τη δηµοσίευση του παρόντος έως τις 30.4.2022, ηµεροµηνία κατά την οποία θα προβεί στην υποβολή σχετικού
πορίσµατος προς τον Υπουργό Οικονοµικών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συστήνεται και συγκροτείται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ), µόνιµη επιτροπή γνωµοδοτικού
χαρακτήρα µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Τη σύνταξη γνωµοδοτήσεων επί αιτηµάτων φορέων, τα οποία υποβάλλονται στην επιτροπή, αναφορικά µε
την υπαγωγή τυχόν νέων ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα κριτήρια που συνδέονται µε την έκθεση των εργαζοµένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στον
χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών µε τις
οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειµένου της απασχόλησής τους, λαµβάνοντας κάθε φορά
υπόψη τα περιγράµµατα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, καθώς και τον βαθµό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες µε τους οποίους συνδέονται τα
ανωτέρω κριτήρια,
β) την υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Εισοδηµατικής Πολιτικής σχετικά µε τις αναγκαίες κάθε φορά προσαρµογές του καθεστώτος χορήγησης επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ιδίως λόγω
της πραγµατοποίησης µελετών επαγγελµατικού κινδύνου, της αλλαγής του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου,
καθώς και των πραγµατικών συνθηκών άσκησης των
δραστηριοτήτων/αρµοδιοτήτων που συνδέονται µε το επίδοµα,
γ) την εξέταση αναφορών ή αιτηµάτων φορέων, τα οποία υποβάλλονται στην επιτροπή από τη Διεύθυνση Εισοδηµατικής Πολιτικής, σχετικά µε την εφαρµογή του
νέου καθεστώτος χορήγησης επιδόµατος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας, όσον αφορά στα κριτήρια που
συνδέονται µε την έκθεση των εργαζοµένων σε σοβαρό
κίνδυνο βλάβης της υγείας τους και την υποβολή προς
τη Διεύθυνση Εισοδηµατικής Πολιτικής των σχετικών
γνωµοδοτήσεων.

5. Στα µέλη και στους γραµµατείς των συλλογικών οργάνων των παρ. 3 και 4, καταβάλλεται αποζηµίωση κατ’
εφαρµογή της υπό στοιχεία 2/85509/ΔΕΠ/29.11.2019 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών (ΥΟΔΔ 1046).
Άρθρο 65
Ρυθµίσεις για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) - Τροποποίηση άρθρου 6
ν. 4281/2014
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 6 του ν.
4281/2014 (Α΄ 160) τροποποιείται ως προς τη µείωση
του παρακρατούµενου ποσοστού και η παρ. 2α διαµορφώνεται ως εξής:
«2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν
στον υποτοµέα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωµή του συνόλου των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας που τίθεται µε την απόφαση του
πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) επί των ποσών που καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α.
κατά τα οικονοµικά έτη 2020 και 2021 από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από
τους αποδιδόµενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού,
σύµφωνα µε τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α΄
87). Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από το
έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται µε
την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2.
Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωµή του συνόλου των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους, µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται µε την απόφαση του πρώτου
εδαφίου της παρ. 2, το ποσό της επιχορήγησης που λαµβάνουν κατά τα οικονοµικά έτη 2020 και 2021 από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό δεν παρακρατείται.»
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 66
Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωµατικών Τροποποίηση παρ. 8 και προσθήκη παρ. 8Α
άρθρου 21 ν. 2439/1996
1. Η παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219)
τροποποιείται ως προς τα όρια ηλικίας αποστρατείας α)
Συνταγµαταρχών, Πλοιάρχων, Σµηνάρχων της περ. στ΄,
β) Ταξίαρχων Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχων, Ταξίαρχων Πολεµικής Αεροπορίας της περ. ζ΄ όπου επέρχονται
και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γ) Υποστρατήγων, Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων της περ. η΄, δ) αξιωµατικών
Υγειονοµικού Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρµακοποιών, Νοσηλευτών στους βαθµούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων του πρώτου εδαφίου της περ. ια΄, και ε) αξιωµατικών του Θρησκευτικού Σώµατος του δευτέρου εδαφίου της παρ. ια΄ για τους βαθµούς του Ταξίαρχου και
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του Συνταγµατάρχη και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Οι αξιωµατικοί που συµπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθµού τους αποστρατεύονται µέσα σε
έναν (1) µήνα από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας:
α. Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι, Ανθυποσµηναγοί: 53
β. Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσµηναγοί: 53
γ. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σµηναγοί: 54
δ. Ταγµατάρχες, Πλωτάρχες, Επισµηναγοί: 55
ε. Αντισυνταγµατάρχες, Αντιπλοίαρχοι, Αντισµήναρχοι: 56
στ. Συνταγµατάρχες, Πλοίαρχοι, Σµήναρχοι: 60
ζ. Ταξίαρχοι Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι
Πολεµικής Αεροπορίας: 61
η. Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι: 61
θ. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι: 62
ι. Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι: 65
ια. Για τους αξιωµατικούς Υγειονοµικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρµακοποιούς, Νοσηλευτές
στους βαθµούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά τρία (3) έτη για τους αξιωµατικούς βαθµού Ταξίαρχου και Συνταγµατάρχη και
κατά τέσσερα (4) έτη για τους αξιωµατικούς βαθµού Υποστράτηγου. Επίσης για τους αξιωµατικούς του Θρησκευτικού Σώµατος, τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη για τους βαθµούς του Αντισυνταγµατάρχη έως Ανθυπολοχαγού και κατά τρία (3) έτη
για τους βαθµούς του Ταξίαρχου και του Συνταγµατάρχη.»
2. Στο άρθρο 21 του ν. 2439/1996 προστίθεται παρ. 8Α,
ως εξής:
«8Α. Οι αξιωµατικοί που δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατικής υπηρεσίας δεν καταλαµβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθµού τους.»
Άρθρο 67
Τακτικές και έκτακτες κρίσεις αξιωµατικών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20
ν. 3883/2010
Οι περ. α) και β) της παρ. 2 και η περ. δ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 20 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που αφορούν στη
διενέργεια τακτικών ετήσιων κρίσεων και έκτακτων κρίσεων αντίστοιχα, τροποποιούνται ως προς τις τακτικές
και έκτακτες κρίσεις Συνταγµαταρχών και αντιστοίχων
και το άρθρο 20 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 20
Τακτικές και έκτακτες κρίσεις
1. Οι Αξιωµατικοί κρίνονται κάθε έτος στις τακτικές
κρίσεις.
2. Τακτικές κρίσεις γίνονται τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Σε αυτές κρίνονται:
α) Οι συµπληρούντες µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις κατώτεροι και ανώτεροι Αξιωµατικοί, πλην Συνταγµαταρχών και αντιστοίχων, τον
αναγκαίο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27
χρόνο παραµονής στον βαθµό ή συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού.
β) Ανώτατοι Αξιωµατικοί, εκτός των Αρχηγών ΓΕ, για

τους οποίους ισχύουν ειδικότερες διατάξεις, καθώς και
Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι.
γ) Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθµό, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 23, µε την επιφύλαξη ειδικών
διατάξεων.
δ) Όσοι έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 34.
ε) Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Οι έκτακτες κρίσεις γίνονται οποτεδήποτε. Σε αυτές
κρίνονται:
α) Αξιωµατικοί για τους οποίους υποβάλλονται ειδικές
εκθέσεις αποστρατείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 35.
β) Αξιωµατικοί για τους οποίους παύει ο οποιοσδήποτε
νόµιµος λόγος που εµπόδιζε την κρίση ή την προαγωγή
τους.
γ) Αντιστράτηγοι και αντίστοιχοι, ανεξάρτητα από τον
χρόνο παραµονής στον βαθµό αυτεπάγγελτα από το ΣΑΓΕ.
δ) Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθµών, καθώς και Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι µε τη συµπλήρωση του οριζόµενου στο άρθρο 27 χρόνου παραµονής
στον βαθµό και συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού.
ε) Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 68
Καταληκτικός βαθµός αξιωµατικών των Κοινών
Σωµάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραµµατέων
και Στρατιωτικών Ιερέων - Τροποποίηση άρθρου 23
ν. 3883/2010
Στο άρθρο 23 του ν. 3883/2010 (Α΄167) επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) γίνονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις β)
τροποποιείται η υποπερ. 2β της περ. α΄ ως προς τις ειδικότητες για τον βαθµό Ταξιάρχου, γ) τροποποιείται η υποπερ. 2 της περ. δ΄ ως προς τον καταληκτικό βαθµό
των αξιωµατικών του Κοινού Σώµατος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραµµατέων και του Κοινού Σώµατος Στρατιωτικών Ιερέων και το άρθρο 23 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 23
Καταληκτικοί βαθµοί
Οι καταληκτικοί βαθµοί των Αξιωµατικών είναι οι εξής:
α. Για τους Αξιωµατικούς του ΣΞ:
(1) Στρατηγός, για τους Αξιωµατικούς Όπλων.
(2) Για τους Αξιωµατικούς Σωµάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωµατικούς Τεχνικού, Εφοδιασµού-Μεταφορών και Υλικού Πολέµου, Ιατρούς Υγειονοµικού, Οικονοµικού, Γεωγραφικού και ΈρευναςΠληροφορικής.
(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωµατικούς Οδοντιάτρους,
Φαρµακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονοµικού και Νοσηλευτικής.
(3) Συνταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς που:
(α) Δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης µονάδας εκστρατείας.
(β) Προέρχονται από Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(γ) Έχουν καταταγεί µε διαγωνισµό.
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(4) Αντισυνταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς που
προέρχονται από Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και
δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(5) Ταγµατάρχης για τους λοιπούς Αξιωµατικούς.
(6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές µακράς θητείας.
β. Για τους Αξιωµατικούς του ΠΝ:
(1) Ναύαρχος για τους Μαχίµους Αξιωµατικούς.
(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς
Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής
Μέριµνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), είτε Διοικητές Διοίκησης
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ)).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωµατικούς, τους Αξιωµατικούς Οικονοµικού και τους Ιατρούς Υγειονοµικού.
(4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωµατικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρµακοποιούς, Ψυχολόγους και
Νοσηλευτικής.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωµατικούς που προέρχονται από Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν
είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωµατικούς.
(8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές µακράς θητείας.
γ. Για τους Αξιωµατικούς της ΠΑ:
(1) Πτέραρχος για τους Ιπταµένους Αξιωµατικούς.
(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωµατικούς
(µόνο ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωµατικούς Αεράµυνας,
Ιατρών, Οικονοµικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) Ταξίαρχος για τους Αξιωµατικούς Οδοντιάτρους,
Κτηνιάτρους, Φαρµακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής και Έρευνας - Πληροφορικής.
(5) Σµήναρχος για τους Αξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντισµήναρχος για τους Αξιωµατικούς που προέρχονται από Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν
είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7) Επισµηναγός για τους λοιπούς Αξιωµατικούς.
(8) Υποσµηναγός για τους εθελοντές µακράς θητείας.
δ. Για τους Αξιωµατικούς των ΚΣ:
(1) Υποστράτηγος για τους Αξιωµατικούς Νοµικού και
Οικονοµικών Επιθεωρητών.
(2) Υποστράτηγος για τους Αξιωµατικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραµµατείς και Ταξίαρχος για τους
Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
(3) Συνταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς Δικαστικούς Γραµµατείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον
δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
(4) Ταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς Διοικητικούς
Στρατολογικού.
ε. Για τους Αξιωµατικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων
των Κλάδων των ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωµατικούς
Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέµου.
(2) Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωµατικούς Υπηρεσίας Γραφείου και για τους Αξιωµατικούς:

(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, αποφοίτους Σχολής
Πολέµου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ, αποφοίτους Σχολής Πολέµου Πολεµικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ).
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, αποφοίτους Σχολής
Πολέµου Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΠΠΑ).
(δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των ΚΣ.
(3) Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωµατικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ
ή ΣΠΠΑ, ή είναι απόφοιτοι µε βαθµό χαµηλότερο του
«λίαν καλώς»:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωµατικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωµατικούς
Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ
και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωµατικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ
και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ παραµένουν εντεταγµένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί οµοιόβαθµοί
τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται µε την προαγωγή του αµέσως αρχαιοτέρου τους. Η φοίτησή τους
στη ΣΠΣΞ, στη ΣΠΠΝ, στην ΣΠΠΑ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι
προαιρετική και γίνεται µόνο µετά από επιθυµία τους και
σύµφωνη γνώµη - γνωµοδότηση της Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»
Άρθρο 69
Είδη κρίσεων - Τροποποίηση άρθρου 25
ν. 3883/2010
Στο άρθρο 25 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 προστίθεται περ. η)
«Μη διατηρητέοι», β) τροποποιούνται οι παρ. 5, 7 και 8
ως προς τις προϋποθέσεις κρίσης αξιωµατικών ως «Διατηρητέων», ως «Ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους» και ως «Αποστρατευτέων», γ) προστίθεται
παρ. 9 για τις προϋποθέσεις κρίσης αξιωµατικών ως «Μη
διατηρητέων», δ) προστίθεται παρ. 10 για τις δυσµενείς
κρίσεις και το άρθρο 25 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 25
Είδη κρίσεων
1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόµου, οι Αξιωµατικοί κρίνονται:
α) Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή.
β) Προακτέοι κατ’ εκλογή.
γ) Προακτέοι επ’ ανδραγαθία.
δ) Διατηρητέοι.
ε) Διατηρητέοι στον αυτό βαθµό.
στ) Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους.
ζ) Αποστρατευτέοι.
η) Μη διατηρητέοι.
2. Κρίση «Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή»:
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[α) Καταργήθηκε]
β) Ανώτατοι Αξιωµατικοί, για να κριθούν προακτέοι
κατ’ απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως
προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο, τα παρακάτω
προσόντα:
(1) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθµό εξαίρετο στον
κατεχόµενο βαθµό.
(2) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εµπειρία
και ικανότητα ανάλογα µε την ειδικότητά τους, που να
συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι
θα ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για
τον βαθµό τους.
(3) Αποφοίτηση από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή
Πολέµου µε βαθµό "Λίαν Καλώς", για τις ειδικότητες που
προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν
υπηρεσιακής εξέλιξης.
(4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε βαθµού σε βαθµό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε στον κατεχόµενο βαθµό.
γ) Η λίαν καλή πολεµική δράση είναι απαραίτητη για
τους Αξιωµατικούς Όπλων και Σωµάτων του ΣΞ, Μάχιµους και Μηχανικούς του ΠΝ και Ιπταµένους της ΠΑ, και
ενισχυτική για τους αξιωµατικούς Σωµάτων, ειδικοτήτων
και ΚΣ, εφόσον κατά τη σταδιοδροµία τους ως Αξιωµατικών η χώρα διετέλεσε σε κατάσταση πολέµου.
[δ) Καταργήθηκε]
3. Κρίση «Προακτέοι κατ’ εκλογή»:
Αξιωµατικοί µέχρι και βαθµού Συνταγµατάρχη για να
κριθούν προακτέοι κατ’ εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση
των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν,
όπως προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:
α) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθµό τουλάχιστον
«Λίαν Καλώς».
β) Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία. Ειδικά οι Συνταγµατάρχες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει ευδοκίµως από την
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου, για τις ειδικότητες
που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως
προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.
γ) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε βαθµού σε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», ιδιαίτερα δε στον κατεχόµενο
βαθµό.
4. Κρίση «Προακτέοι επ’ ανδραγαθία»:
Αξιωµατικοί προάγονται επ’ ανδραγαθία στον επόµενο
βαθµό, εφόσον αυτός δεν είναι ανώτερος του καταληκτικού τους, όταν συµµετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατά την κρίση του αρµόδιου συµβουλίου προαγωγών διακρίνονται στο πεδίο της µάχης, βάσει των
στοιχείων της οικείας έκθεσης επιχειρήσεων ή πολεµικής δράσης, για πράξεις εξαιρετικού θάρρους, γενναιότητας, αυταπάρνησης και προσφοράς προς την πατρίδα
ή σύµµαχη χώρα. Η απονοµή παρασήµου, διαµνηµόνευσης ή ηθικής αµοιβής είναι ανεξάρτητη από την προαγωγή επ’ ανδραγαθία.
5. Κρίση «Διατηρητέοι»:

Διατηρητέοι κρίνονται οι παρακάτω Αξιωµατικοί, εφόσον κατά την κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων,
µε βάση τη συνεκτίµηση των προσόντων τους, όπως
προκύπτουν από τον ατοµικό τους φάκελο, θεωρούνται
κατάλληλοι για την αποτελεσµατική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθµού τους:
α) Οι ανώτατοι Αξιωµατικοί, οι οποίοι αποδίδουν σε
βαθµό εξαίρετο στον κατεχόµενο βαθµό.
β) Οι Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων οι οποίοι αποδίδουν σε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν
καλώς» στον κατεχόµενο βαθµό, ενόσω δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα τρία (33) χρόνια συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού.
γ) Αξιωµατικοί που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ).
6. Κρίση «Διατηρητέοι στον αυτό βαθµό»:
α) Διατηρητέοι στον αυτό βαθµό κρίνονται οι Αξιωµατικοί µέχρι και βαθµού Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων,
οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και, κατά την κρίση
των αρµόδιων Συµβουλίων, δεν έχουν µεν σε βαθµό τουλάχιστο «Λίαν Καλώς» τα απαιτούµενα κριτήρια προαγωγής, όπως προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο,
οι οποίοι όµως, µε βάση τη συνεκτίµηση των προσόντων
τους σε όλη τη σταδιοδροµία τους, µπορούν να τα αποκτήσουν στο µέλλον και θεωρούνται κατάλληλοι για την
ενάσκηση των καθηκόντων του βαθµού τους.
β) Οι διατηρητέοι στον αυτό βαθµό είναι δυνατό να µετατίθενται εντός τριµήνου από της κοινοποίησης σε αυτούς της δυσµενούς κρίσης, έπειτα από απόφαση του
αρµοδίου Συµβουλίου Κρίσεων, εκτός αν η δυσµενής κρίση τους βασίστηκε και στην αξιολόγηση του τελευταίου
διοικητή τους, οπότε µετατίθενται υποχρεωτικά.
7. Κρίση «Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία
τους»:
Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους κρίνονται οι παρακάτω Αξιωµατικοί, κατά την κρίση των
Συµβουλίων Κρίσεων, µε βάση τη συνεκτίµηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδροµία τους:
α) Όσοι έχουν συµπληρώσει πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών, καθώς και τον ελάχιστο χρόνο παραµονής στον βαθµό τους και δεν κατέστη
δυνατή η προαγωγή τους στον επόµενο βαθµό, όπου αυτός προβλέπεται.
β) Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν αποδώσει το µέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιµη η περαιτέρω παραµονή τους στο στράτευµα.
8. Κρίση «Αποστρατευτέοι»:
Αποστρατευτέοι κρίνονται οι Αξιωµατικοί που δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα για προαγωγή προσόντα ούτε
θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθµού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των
προσόντων αυτών στον κατεχόµενο βαθµό. Αυτοί αποστρατεύονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός µηνός από την κύρωση των πινάκων των κρίσεων
αυτών.
9. Κρίση «Μη διατηρητέοι»:
Μη διατηρητέοι κρίνονται οι Αξιωµατικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο που τελούν ΕΟΘ, δεν θεωρούνται κατάλ-
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ληλοι για την αποτελεσµατική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθµού τους.
10. Δυσµενείς κρίσεις θεωρούνται οι κρίσεις: «ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του» πριν τη συµπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, «διατηρητέος στον αυτό βαθµό», «µη
διατηρητέος» και «αποστρατευτέος».»
Άρθρο 70
Κρίσεις ανά βαθµό Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 3883/2010
Στο άρθρο 31 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις : α) στην περ. α) για τις κρίσεις των
Κατώτερων Αξιωµατικών επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, β) τροποποιείται η περ. β) µε διαχωρισµό ως
προς τις κρίσεις Ανωτέρων Αξιωµατικών της υποπερ.
βα), Συνταγµαταρχών και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων της υποπερ. ββ), γ) στην περ. γ) για τις κρίσεις των
Ανώτατων Αξιωµατικών επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 31 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 31
Κρίσεις ανά βαθµό
Αξιωµατικοί που συµπληρώνουν κατά το ηµερολογιακό έτος που διενεργούνται οι κρίσεις τον χρόνο του άρθρου 27, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25, κρίνονται
ως ακολούθως:
α) Κατώτεροι Αξιωµατικοί:
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθµό»: Παραµένουν στον
βαθµό τους µέχρι τις επόµενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύµφωνα µε τις παρούσες
διατάξεις. Ειδικότερα:
(α) Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι και Υπολοχαγοί και
αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις
«διατηρητέοι στον αυτό βαθµό», κρίνονται σύµφωνα µε
τις υποπερ. (3) και (4).
(β) Λοχαγοί και αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε τρεις (3)
διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3) φορές συνολικά ως Αξιωµατικοί ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθµό» κρίνονται
σύµφωνα µε τις υποπερ. (3) και (4).
(3) «Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους»:
Τίθενται, εφόσον το επιθυµούν, Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) µέχρι τη συµπλήρωση πλήρους συντάξιµης υπηρεσίας και έναν (1) µήνα προ της αποστρατείας τους
προάγονται στον επόµενο βαθµό. Εφόσον δεν επιθυµούν να τεθούν ΕΟΘ, αποστρατεύονται άµεσα µε τον
βαθµό τους.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Αποστρατεύονται άµεσα µε
τον βαθµό τους.
β) Ανώτεροι Αξιωµατικοί
βα) Ανώτεροι Αξιωµατικοί, πλην Συνταγµαταρχών και
αντιστοίχων των άλλων Κλάδων:
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθµό»: Παραµένουν στον
βαθµό τους µέχρι τις επόµενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας περ. β´. Αν κριθούν σε τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3) φορές συνολικά ως Αξιωµατικοί,
ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθµό», κρίνονται, σύµφωνα

µε τις υποπερ. (3) και (4).
(3) «Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους»:
Όπως οι κατώτεροι Αξιωµατικοί.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωµατικοί.
ββ) Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων:
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι»: Παραµένουν στον βαθµό τους µέχρι τις επόµενες τακτικές κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου, σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις.
(3) «Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους»:
Όπως οι κατώτεροι Αξιωµατικοί.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωµατικοί.
γ) Ανώτατοι Αξιωµατικοί:
(1) «Προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι»: Παραµένουν στον βαθµό τους µέχρι τις επόµενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου, σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις, εκτός από «διατηρητέοι».
(3) «Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους»:
Υπό την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
34, προάγονται στον επόµενο βαθµό, εφόσον αυτός
προβλέπεται στο άρθρο 23 και εντός µηνός αποστρατεύονται.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωµατικοί.»
Άρθρο 71
Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισµού για την πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραµµατέων
Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισµού για
την πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραµµατέων, που προκηρύχθηκε µε
την υπό στοιχεία Φ. 415/1/202489/Σ.3682/16.6.2020
προκήρυξη (Αριθµός Εγκυκλίου: 14, ΑΣΕΠ 18/2020, ΑΔΑ:Ψ4θΕ6-ΡΑΠ), παρατείνεται για τρία (3) έτη από την
ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του και οι κενές οργανικές
θέσεις του Κοινού Σώµατος Στρατιωτικών Δικαστικών
Γραµµατέων των Ενόπλων Δυνάµεων δύνανται να πληρούνται από τον πίνακα αυτό κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας.
Άρθρο 72
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι πίνακες κρίσεων για το έτος 2022 εκδίδονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
2. Οι διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες αξιωµατικοί
των Ενόπλων Δυνάµεων κρίθηκαν ως ευδοκίµως τερµατίσαντες λόγω κατάληψης ορίου ηλικίας κατά τις τακτικές ή έκτακτες κρίσεις του έτους 2021, ανακαλούνται από την ηµεροµηνία έκδοσής τους και οι ως άνω αξιωµατικοί επανακρίνονται σε έκτακτες κρίσεις εντός του έτους 2022 σύµφωνα µε τα όρια ηλικίας του άρθρου 66
του παρόντος. Οι ως άνω επανακρίσεις λογίζονται αναδροµικά ως κρίσεις του έτους 2021. Οποιαδήποτε σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία έχει εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει αυτοδίκαια να ισχύει.
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Άρθρο 73
Εθνική Σύνταξη Οµογενών - Τροποποίηση
άρθρου 7 ν. 4387/2016
Μετά από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), περί της Εθνικής Σύνταξης, προστίθεται παρ. 2α
ως εξής:
«2α. Ειδικά για τους οµογενείς µε αλβανική ιθαγένεια
και οµογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική
Ένωση, το ποσοστό µείωσης της εθνικής σύνταξης που
προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 υπολογίζεται
µεταβατικά µε βάση τα τριάντα (30) έτη νόµιµης και µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα, µε έτος αφετηρίας υπολογισµού το 1992. Το ως άνω ποσοστό µείωσης της εθνικής σύνταξης προσαυξάνεται ανά έτος αναλογικά µέχρι
και το 2032, οπότε και εφαρµόζονται οι γενικές προϋποθέσεις απόδοσης της εθνικής σύνταξης της παρ. 2.
Ως προς τις υπόλοιπες προϋποθέσεις υπολογισµού
της εθνικής σύνταξης ισχύει η παρ. 2, καθώς και οι παρ.
3-6 του παρόντος.
Η οµογενειακή ιδιότητα προκύπτει για τους Έλληνες
πολίτες αποκλειστικά από τη νοµική αιτιολογία της καταχώρησης του Έλληνα πολίτη στο Μητρώο Πολιτών και
για τους µη Έλληνες πολίτες από την κατοχή ισχύοντος
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Οµογενούς.
Για οµογενείς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι είναι ήδη
συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώµατος λόγω γήρατος, το ποσό της εθνικής σύνταξης επανυπολογίζεται µε βάση
τριάντα (30) έτη νόµιµης και µόνιµης διαµονής, από
1.1.2022. Επίσης, επανυπολογίζεται σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο το ποσό της εθνικής σύνταξης των
δικαιοδόχων προσώπων που λαµβάνουν σύνταξη κατά
µεταβίβαση από δικαιούχο οµογενή του πρώτου εδαφίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 74
Ειδικό πρόγραµµα απασχόλησης αλλαντοβιοµηχανίας
«ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» - Τροποποίηση άρθρου 38
ν. 3762/2009
1. Μετά από την παρ. 2.Α. του άρθρου 38 του
ν. 3762/2009 (Α΄ 75), περί του ειδικού προγράµµατος επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας πρώην εργαζοµένων της εταιρίας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.», προστίθενται παρ. 2.Β. και 2.Γ. ως εξής:
«2.Β. Η διάρκεια του ειδικού προγράµµατος παρατείνεται από τη λήξη του, κατά το πρώτο εδάφιο της παρ.
2.Α., έως τις 31.12.2022.

Μετά από την τακτοποίηση και πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων για την υλοποίηση του
προγράµµατος από 1.1.2019 µέχρι 31.12.2021, το έργο
περατώνεται λογιστικά για την ανωτέρω χρονική περίοδο και οι κατατεθείσες εγγυήσεις επιστρέφονται στο όργανο που τις εξέδωσε.
Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες που προκύπτουν από
κατατεθείσες εγγυήσεις για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2019 µέχρι 31.12.2021 και µέχρι την επιστροφή τους
θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος και
καταβάλλονται απολογιστικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν την περίοδο 2019-2021, αλλά βεβαιώνονται και εκκαθαρίζονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) σε µεταγενέστερο χρόνο είναι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος και πληρώνονται από το πρόγραµµα.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για την υλοποίηση του προγράµµατος από 1.1.2022 µέχρι
31.12.2022. Οικονοµικές ή άλλες λογιστικές εκκρεµότητες που ενδεχοµένως προκύψουν για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2022 έως και 31.12.2022 δεν θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος και δεν βαρύνουν
το Ελληνικό Δηµόσιο.
Το φυσικό αντικείµενο του προγράµµατος περατώνεται την 31η.12.2022 και το οικονοµικό αντικείµενο αυτού
την 31η.12.2023.
2.Γ. Μετά από το πέρας του ειδικού προγράµµατος του
παρόντος, ήτοι µετά από την 31η.12.2022, οι ωφελούµενοι είναι δυνατόν να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραµµα απασχόλησης, που καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 64
του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), περί της ένταξης οµάδων ανέργων σε προγράµµατα απασχόλησης, χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) µηνών, σε φορείς του δηµοσίου όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 3762/2009, περί
της κάλυψης της δαπάνης του ειδικού προγράµµατος,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαµορφώνεται
ως εξής:
«6. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή
του ειδικού προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων και
του συνόλου των δαπανών ασφάλισης, καλύπτονται εξ
ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, µε φορέα εκτέλεσης το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή του
ειδικού προγράµµατος κατά τη χρονική περίοδο από
1ης.1.2022 έως 31.12.2022, συµπεριλαµβανοµένων και
του συνόλου των δαπανών ασφάλισης, καλύπτονται εξ
ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης), µε φορέα εκτέλεσης το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, µε αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού του.»
Άρθρο 75
Επιδότηση των αποδοχών για γονείς εργαζόµενους
στον ιδιωτικό τοµέα λόγω νόσησης των τέκνων
τους από τον κορωνοϊό COVID-19 - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4722/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177),
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περί των αποδοχών που λαµβάνουν οι γονείς εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας που τους χορηγείται λόγω νόσησης των τέκνων
τους από κορωνοϊό COVID-19, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Οι γονείς εργαζόµενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαµβάνουν, για τις τρεις (3) πρώτες ηµέρες το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται
από τον εργοδότη, και για την τέταρτη (4η) ηµέρα λαµβάνουν το εκατό τοις εκατό (100%) των αποδοχών τους
από τον τακτικό προϋπολογισµό. Η ανωτέρω επιδότηση
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 43 Α 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 76
Ασφαλιστική ικανότητα µη µισθωτών ασφαλισµένων Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4892/2022
Στο άρθρο 27 του ν. 4892/2022 (Α΄ 22), περί των χορηγήσεων και παρατάσεων ασφαλιστικής ικανότητας 20222023, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι µη µισθωτοί ασφαλισµένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοτελώς απασχολούµενοι και αγρότες, λαµβάνουν κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2022 έως 31.5.2022, ανεξαρτήτως οφειλών
τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ µέρους τους. Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισµένων του προηγούµενου εδαφίου παρατείνεται µέχρι 28.2.2023, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός
του 2022, αναδροµικά για το έτος 2021, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και
σε χρήµα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του
ν. 4387/2016, σύµφωνα µε την ασφαλιστική κατηγορία
την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.»
Άρθρο 77
Ρυθµίσεις θεµάτων για τις στέγες ηµιαυτόνοµης διαβίωσης - Τροποποίηση άρθρων 52 και 59 ν. 4837/2021
1. Στο άρθρο 52 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178), περί της ηµιαυτόνοµης διαβίωσης σε διαµερίσµατα των ατόµων
δεκαπέντε (15) ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες
Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, προστίθενται παρ.
6, 7 και 8 και το άρθρο 52 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 52
Ηµιαυτόνοµη διαβίωση σε διαµερίσµατα των ατόµων
δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες
Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας
1. Θεσπίζεται πρόγραµµα µε τίτλο «Ηµιαυτόνοµη Διαβίωση σε Διαµερίσµατα των ατόµων δεκαπέντε ετών και
άνω». Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα, τα οποία
διαβιούν σε κλειστές δοµές παιδικής προστασίας και λει-

τουργεί συµπληρωµατικά στο πλαίσιο εφαρµογής δηµόσιων πολιτικών αποϊδρυµατοποίησης.
2. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις πυλώνες:
α) επιδότηση ενοικίου, καθώς και κάλυψη δαπανών για
οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες,
β) παροχή υπηρεσιών καθηµερινής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης µε συµπληρωµατικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες,
γ) υπηρεσίες ενδυνάµωσης, ενίσχυσης δεξιοτήτων και
επαγγελµατικής καθοδήγησης, οι οποίες δύναται να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, εργασιακή συµβουλευτική και διασύνδεση µε την αγορά
εργασίας.
3. Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι άτοµα
ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω, συµπεριλαµβανοµένων
των ατόµων µε αναπηρία, τα οποία είναι εγγεγραµµένα
στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του άρθρου 5 του
ν. 4538/2018 (Α΄ 85) και τα οποία διαβιούν σε δηµόσιες
ή ιδιωτικές Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, καθώς και ανήλικοι που παραµένουν προσωρινώς,
κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, για λόγους
προστασίας, σε νοσηλευτική µονάδα.
4. Το πρόγραµµα προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον ανά
διετία, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι δαπάνες για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχονται από ενωσιακούς πόρους, ιδίως, του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
5. Δικαιούχοι φορείς που δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις χρηµατοδότησης, µόνοι τους ή σε συνεργασία, είναι:
α) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας,
β) νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιηµένο
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
σύµφωνα µε τον ν. 2646/1998 (Α΄ 236), που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που άπτονται της εφαρµογής του παρόντος.
6. Προϋπόθεση για τη φιλοξενία των ωφελουµένων σε
διαµερίσµατα ηµιαυτόνοµης διαβίωσης είναι η προηγούµενη αδειοδότηση αυτών από την οικεία Περιφέρεια, ως
δοµών κοινωνικής πρόνοιας. Τα διαµερίσµατα ηµιαυτόνοµης διαβίωσης λειτουργούν και σε κτίρια µε χρήση κατοικίας, στις σχετικές δε συµβάσεις µίσθωσης ή παραχώρησης εφαρµόζονται οι ισχύουσες περί µίσθωσης ή παραχώρησης κατοικίας διατάξεις.
7. Όταν ο δικαιούχος φορέας είναι νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου της περ. α) της παρ. 5, για την εκ µέρους του µίσθωση κατοικιών για τη χρήση τους ως διαµερισµάτων ηµιαυτόνοµης διαβίωσης δεν εφαρµόζεται η
ισχύουσα νοµοθεσία περί µίσθωσης ακινήτων από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
8. Πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος, είναι δυνατή η τοποθέτηση έως είκοσι (20) ωφελούµενων
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και του Χατζηκυριάκειου Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας σε διαµερίσµατα ηµιαυτόνοµης διαβίωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Child Guarantee» (Εγγύηση για
το Παιδί), που υλοποιεί το γραφείο του United Nations
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International Children's Emergency Fund (UNICEF) στην
Ελλάδα, µέσω επιχειρησιακού εταίρου. Τα διαµερίσµατα
του πρώτου εδαφίου δύνανται να ενταχθούν σε πιλοτικό
πρόγραµµα ηµιαυτόνοµης διαβίωσης που θα υλοποιηθεί
σύµφωνα µε την απόφαση του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 59. Η δαπάνη για την υλοποίηση του
πιλοτικού προγράµµατος καλύπτεται απευθείας από ενωσιακούς πόρους, χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού
Προϋπολογισµού.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4837/2021, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο
εδάφιο µε την προσθήκη της διαδικασίας και των προϋποθέσεων αδειοδότησης των διαµερισµάτων ηµιαυτόνοµης διαβίωσης από την οικεία Περιφέρεια, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213),
και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών αποφάσεων, στο αντικείµενο της εξουσιοδότησης, β) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών, καθορίζονται
οι ειδικότερες παρεχόµενες υπηρεσίες του προγράµµατος «Ηµιαυτόνοµη Διαβίωση σε Διαµερίσµατα των
ατόµων δεκαπέντε ετών και άνω» του άρθρου 52, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης των διαµερισµάτων ηµιαυτόνοµης διαβίωσης από την οικεία Περιφέρεια, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 2345/1995 (Α΄ 213) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθεισών αποφάσεων, το αναγκαίο προσωπικό για την
παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, οι προδιαγραφές των
διαµερισµάτων του προγράµµατος, ο αριθµός των ωφελούµενων, τα πρωτόκολλα αξιολόγησης για την ένταξή
τους στο πρόγραµµα, οι όροι εποπτείας από τους κατά
τόπο αρµόδιους κοινωνικούς συµβούλους, οι λοιποί όροι
και προϋποθέσεις σχεδιασµού, αξιολόγησης, υλοποίησης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, χρηµατοδότησης και
διαχείρισης του προγράµµατος, καθώς και κάθε ειδικό,
τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. Ειδικότεροι όροι για την εφαρµογή του προγράµµατος δύνανται να εξειδικεύονται µε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται, µε κριτήριο τη βαρύτητα και τη συχνότητα κάθε παράβασης, το ύψος του
προστίµου που επιβάλλεται από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης
δηµοσίων εσόδων για κάθε παράβαση των διατάξεών
της, εντός του πλαισίου των πεντακοσίων (500) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, καθώς και οι παραβάσεις,
για τις οποίες επιβάλλεται η ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σωρευτικά ή µη µε την επιβολή προστίµου, η
αρµόδια υπηρεσία για τη βεβαίωσή του, η προθεσµία καταβολής του και ο δικαιούχος, στον οποίο αποδίδεται µετά από την είσπραξή του. Ειδικά για την υλοποίηση του
πιλοτικού προγράµµατος της παρ. 8 του άρθρου 52, τα
θέµατα του πρώτου και τρίτου εδαφίου ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.»
Άρθρο 78
Δαπάνες για τέλη λειτουργίας ενιαίου αριθµού 1555
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
στο οποίο εκχωρήθηκε δευτερογενώς ο σύντοµος κωδικός 1555 του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, σύµφω-

να µε την υπ’ αρίθµ. 41217/30.7.2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον πάροχο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., ο οποίος
καθορίζεται στην ως άνω απόφαση, ή στον εκάστοτε πάροχο που καθορίζεται µε αντίστοιχη απόφαση, για όλο
το διάστηµα λειτουργίας του σύντοµου κωδικού 1555, ετήσια και µηνιαία τέλη, καθώς και τα τέλη εισερχόµενων
και εξερχόµενων κλήσεων για τη λειτουργία του.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 79
Εγκρίσεις σκοπιµότητας για την εκπόνηση µελετών,
υλοποίηση έργων και παροχή τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση
και ανάπτυξη κτιριακών υποδοµών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των
εποπτευόµενων φορέων, του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου,
του Αρεταίειου Νοσοκοµείου και του Ευγενίδειου
Θεραπευτηρίου και για την προµήθεια υγειονοµικού
υλικού, αναλώσιµου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών
1. Η αρµοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης σκοπιµότητας για την εκπόνηση µελετών, την υλοποίηση έργων και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη
κτιριακών υποδοµών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και των εποπτευόµενων φορέων του για ποσό άνω των διακοσίων
τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (234.000,00) ευρώ, πλέον
του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ανήκει στον
Υπουργό Υγείας και ασκείται µετά από σχετική εισήγηση
της αρµόδιας υπηρεσίας.
2. Η αρµοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης σκοπιµότητας για την εκπόνηση µελετών, την υλοποίηση έργων και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη
κτιριακών υποδοµών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και των εποπτευόµενων φορέων του για ποσό κάτω των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (234.000,00) ευρώ,
πλέον του Φ.Π.Α., κατανέµεται ως εξής:
α) για ποσό από σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00)
ευρώ µέχρι διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες
(234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρµόδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας
(Υ.ΠΕ.),
β) για ποσό από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ
µέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, πλέον του
Φ.Π.Α., στο Διοικητικό Συµβούλιο εκάστου φορέα, που υπάγεται στη Διοίκηση της Υγειονοµικής Περιφέρειας
(Δ.Υ.ΠΕ.),
γ) για ποσό µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή εκάστου φορέα,
που υπάγεται στη Δ.Υ.ΠΕ.,
δ) για τις κτιριακές υποδοµές των πρωτοβάθµιων µονάδων υγείας και για ποσό µέχρι διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α.,
στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρµόδιας Δ.Υ.ΠΕ.,
ε) για τις κτιριακές υποδοµές των λοιπών εποπτευόµενων φορέων και για ποσό µέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες
(45.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στον Διοικητή ή Πρό-
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εδρο του φορέα, ενώ για ποσό από σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ έως διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000,00) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., στο Διοικητικό Συµβούλιο αυτών.
3. Σε ό,τι αφορά στην προµήθεια υγειονοµικού υλικού,
αναλώσιµου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του
προϋπολογισµού έκαστου φορέα, η αρµοδιότητα για την
έγκριση σκοπιµότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο
Διοικητικό Συµβούλιο έκαστου, υπαγόµενου στη Δ.Υ.ΠΕ.,
φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρµόδιας
Υ.ΠE. για τους φορείς της Πρωτοβάθµιας και την Κεντρική Υπηρεσία των Υ.ΠE..
4. Ειδικά για το Αρεταίειο Νοσοκοµείο, το Αιγινήτειο
Νοσοκοµείο και το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, η αρµοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης σκοπιµότητας για την
περ. α) της παρ. 2 ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, για την περ. β) της παρ. 2 στη Σύγκλητο του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, για
την περ. γ) της παρ. 2, καθώς και για την έγκριση σκοπιµότητας σε ό,τι αφορά στην προµήθεια υγειονοµικού υλικού, αναλώσιµου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός
του προϋπολογισµού εκάστου φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, στην Εφορεία, προκειµένου για το Αρεταίειο και το
Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, και στο Διοικητικό Συµβούλιο για
το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.
5. Οι αποφάσεις έγκρισης σκοπιµότητας οι οποίες έχουν εκδοθεί, από την 4η.12.2021 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, από το αρµόδιο σύµφωνα µε το παρόν όργανο είναι νόµιµες.
Άρθρο 80
Υλοποίηση έργων στις δηµόσιες υποδοµές υγείας που έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα
Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας ή στο Ταµείο
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
Για την ανάθεση συµβάσεων έργων και µελετών, καθώς
και για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που αφορούν σε παρεµβάσεις σε
δηµόσιες υποδοµές υγείας σε κτίρια µονάδων υγείας
αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα
Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, σύµφωνα µε τον
ν. 4799/2021 (Α΄ 78), ή στο Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, δεν απαιτείται έγκριση σκοπιµότητας.
Άρθρο 81
Παράταση της θητείας των οργάνων Διοίκησης
των Υγειονοµικών Περιφερειών
Κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, παρατείνεται, από τη λήξη της και έως την 31η.7.2022, η θητεία των
οργάνων Διοίκησης των Υγειονοµικών Περιφερειών
(Υ.Πε.) της Χώρας.
Άρθρο 82
Προϋπηρεσία ιατρών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 11
ν. 2889/2001
Στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), περί των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),
προστίθενται δέκατο και ενδέκατο εδάφιο και η παρ. 5

διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Οι ιατροί που προσλαµβάνονται για πρώτη φορά σε
θέση Επιµελητών Α΄, Β΄ και Γ΄ διορίζονται µε πενταετή
θητεία.
Στο τέλος της πενταετίας η θέση επαναπροκηρύσσεται
και εφόσον επιλεγεί ο ίδιος ιατρός διορίζεται ως µόνιµος.
Οι ιατροί που επιλέγονται δύο φορές για κατάληψη θέσης στο Ε.Σ.Υ. µονιµοποιούνται αυτοδίκαια στον βαθµό
που κατέχουν µετά τη συµπλήρωση υπηρεσίας πέντε (5)
ετών.
Για τη συµπλήρωση της πενταετίας λαµβάνεται υπόψη
και ο χρόνος υπηρεσίας ιατρών που διορίστηκαν σε οργανική θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχασαν ή χάνουν
τη θέση τους µε την έκδοση απόφασης των επιτροπών εκδίκασης εκκρεµών ενστάσεων της παρ. 12 του άρθρου 37
του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) ή µε την έκδοση δικαστικής απόφασης.
Οι ιατροί που προσλαµβάνονται σε θέσεις διευθυντών
διορίζονται µε πενταετή θητεία, στο τέλος της οποίας ο
ιατρός αξιολογείται από το Συµβούλιο Αξιολόγησης Διευθυντών και εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική ο ιατρός µονιµοποιείται.
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν και για
τους ιατρούς που διορίστηκαν σε θέση κλάδου ιατρών
Ε.Σ.Υ. πριν από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου.
Για τους Επιµελητές Α΄ που διορίστηκαν για πρώτη φορά στο Ε.Σ.Υ. µε τις διατάξεις του ν. 2519/1997 εξακολουθεί να ισχύει το εδάφιο 7 της παρ. 7 του άρθρου 11 του
ν. 2889/2001.
Μετά τη µονιµοποίηση των παραπάνω ιατρών ισχύουν
για την εξέλιξή τους οι διατάξεις του άρθρου 35 του
ν. 2519/1997.
Η προϋπηρεσία ειδικευµένου ιατρού, σε υπηρεσίες του
κρατικού συστήµατος Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπολογίζεται για την εξέλιξη του ιατρού ως προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ..
Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και για την προϋπηρεσία ειδικευµένου ιατρού σε υπηρεσία υγείας του κρατικού συστήµατος της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έχει
πραγµατοποιηθεί µετά από την 31η.12.2020, της Ελβετίας, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.
Επίσης, δύναται να υπολογίζεται για την εξέλιξη στο
Ε.Σ.Υ. και η προϋπηρεσία ειδικευµένου ιατρού σε κλινική
ή νοσοκοµείο πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, ανεξάρτητα από τη νοµική του φύση, Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των χωρών του προηγούµενου εδαφίου, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας.»
Άρθρο 83
Παράταση ισχύος της ρύθµισης για την εξαίρεση
των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
από τη διαδικασία εκκαθάρισης για την υποβολή
των δαπανών τους προς τον Εθνικό Οργανισµό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου του
ν. 4771/2021 (Α΄ 16), περί της εξαίρεσης των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) από τη διαδικασία εκκαθάρισης για την υποβολή των δαπανών τους
προς τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2022.
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Άρθρο 84
Άσκηση ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα
της νοσηλευτικής δηµόσιας υγείας/κοινοτικής
νοσηλευτικής σε σχολικές µονάδες - Προσθήκη άρθρου 88Α στον ν. 4823/2021
Στον ν. 4823/2021 (Α΄ 136) προστίθεται άρθρο 88Α ως
εξής:
«Άρθρο 88Α
Άσκηση ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της
νοσηλευτικής δηµόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής
σε σχολικές µονάδες
Οι ειδικευόµενοι νοσηλευτές στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δηµόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής πραγµατοποιούν άσκηση στις σχολικές µονάδες της
παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), στις οποίες υπηρετεί σχολικός νοσηλευτής, ο οποίος έχει την
ευθύνη της άσκησής τους. Ανά σχολική µονάδα δύνανται να ασκούνται δύο (2) ειδικευόµενοι νοσηλευτές
στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δηµόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Τα καθήκοντα, οι πράξεις
και το έργο των ειδικευόµενων νοσηλευτών κατά την άσκησή τους στις σχολικές µονάδες περιγράφονται στο
«Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» της παρ. 3 του
άρθρου 59 του ν. 4690/2020. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται οι σχολικές
µονάδες, στις οποίες πραγµατοποιείται η άσκηση του
πρώτου εδαφίου, και εγκρίνεται η είσοδος των ειδικευόµενων νοσηλευτών σε αυτές.»
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 85
Οριοθέτηση και άλλες πολεοδοµικές ρυθµίσεις
οικισµών - Αντικατάσταση άρθρου 12 και
παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4759/2020,
κατάργηση άρθρου 19 ν. 2508/1997
1. Το άρθρο 12 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Οριοθέτηση και άλλες πολεοδοµικές ρυθµίσεις οικισµών
1. Με Προεδρικό Διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ορίζονται τα κριτήρια, ο τρόπος, οι διαδικασίες οριοθέτησης των οικισµών της Χώρας µε πληθυσµό κάτω των δύο

χιλιάδων (2.000) κατοίκων που φέρονται απογεγραµµένοι ως αυτοτελείς σε απογραφή προ του έτους 1983, περιλαµβανοµένων και των προϋφιστάµενων του 1923 οικισµών και καθορίζονται οι γενικοί όροι και περιορισµοί
δόµησης, οι χρήσεις γης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
στοιχείο για την προστασία της φυσιογνωµίας τους. Με
το ίδιο διάταγµα δύνανται να τίθενται χρονικές προθεσµίες εντός των οποίων ολοκληρώνεται η διοικητική διαδικασία έγκρισης των σχετικών µελετών.
2. H οριοθέτηση των οικισµών της παρ. 1, γίνεται στο
πλαίσιο είτε Τοπικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.), είτε Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.), είτε αυτοτελούς προεδρικού διατάγµατος που καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) οικισµό.
Στη τελευταία περίπτωση το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µετά από γνώµη του οικείου Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) ή του
αρµοδίου Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) για τις περιπτώσεις παραδοσιακών οικισµών και οικισµών της περ.
δ), και πρόταση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
και ειδικότερα:
α) µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις περιπτώσεις µη προστατευόµενων οικισµών σε όλη την επικράτεια ή παραδοσιακών οικισµών
πλην των κατωτέρω περ. β) και γ),
β) µε πρόταση του αρµοδίου για τα νησιά του Αιγαίου
Υπουργού, στην περίπτωση παραδοσιακών οικισµών των
περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
γ) µε πρόταση του αρµοδίου Υπουργού για τη Μακεδονία και Θράκη, στην περίπτωση παραδοσιακών οικισµών
των περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
δ) στις περιπτώσεις οικισµών της Επικράτειας οι οποίοι, στο σύνολό τους ή σε τµήµα τους, έχουν κηρυχθεί
αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι ή περιλαµβάνονται στον Κατάλογο της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της
UNESCO, πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, το προεδρικό διάταγµα προτείνεται από
κοινού µε τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγµα οριοθέτησης κάθε οικισµού καθορίζονται οι όροι και περιορισµοί δόµησης, καθώς και οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης, ανάλογα µε την
κατηγορία, τη φυσιογνωµία και τον βαθµό προστασίας
του.
Το ως άνω Προεδρικό Διάταγµα δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευόµενο από τοπογραφικό διάγραµµα ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίµακας (1:1.000 έως 1:5000), στο οποίο σηµειώνονται τα
όρια του οικισµού, ως κορυφές κλειστής ή κλειστών πολυγωνικών γραµµών µε τις ψηφιακές συντεταγµένες αυτών εξαρτηµένες από το Εθνικό Τριγωνοµετρικό Δίκτυο
(ΕΓΣΑ΄ 87).
Για τους ήδη οριοθετηµένους οικισµούς δεν είναι επιτρεπτή η διεύρυνση των ορίων τους µε νέα διοικητική
πράξη οριοθέτησης, παρά µόνο για λόγους νοµιµότητας
κατά την αρχική οριοθέτηση του οικισµού, όπως για πλάνη περί τα πράγµατα, µε πράξη, η οποία πρέπει να αιτιο-
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λογείται ειδικώς µε αναφορά σε συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία.
3. Μέχρι τη δηµοσίευση του Προεδρικού Διατάγµατος
της παρ. 1, για τον προσδιορισµό των ορίων των οικισµών, βάσει της παρ. 2, λαµβάνονται υπόψη τα προσφορότερα διαθέσιµα ιστορικά και σύγχρονα χαρτογραφικά
στοιχεία κατάλληλης κλίµακας και εφαρµόζονται τα κριτήρια που ορίζονται κατά περίπτωση στα άρθρα 81 έως
84 και 100 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Δ΄ 580), ανάλογα µε το είδος, τη φυσιογνωµία και
την κατηγορία του οικισµού.
4. Το Προεδρικό Διάταγµα της παρ. 1 δεν εφαρµόζεται
σε οικισµούς που δηµιουργήθηκαν µετά την έναρξη εφαρµογής του ν. 1337/1983 (Α΄33) και σε οικισµούς που
προϋπάρχουν του 1923, µε πληθυσµό πάνω από δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους.
5. Οικισµοί προϋφιστάµενοι του 1923, που έχουν συµπεριληφθεί σε όρια Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων
(Γ.Π.Σ.), εγκεκριµένων µε τον ν. 1337/1983, δεν απαιτείται να οριοθετηθούν µε το παρόν. Κατά την δε πολεοδόµησή τους ως περιοχή εντός ορίων οικισµού, λαµβάνεται
το όριο της περιοχής που έχει απεικονιστεί στο εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό σχέδιο, ως οικισµός προϋφιστάµενος του 1923 ή ως πυκνοδοµηµένο τµήµα αυτού ή,
ελλείψει τέτοιας ένδειξης, ως το πυκνοδοµηµένο τµήµα
του οικισµού.
6. Για την πολεοδόµηση και την επέκταση των οικισµών που έχουν δηµιουργηθεί µέχρι την ισχύ του ν.
1337/1983, περιλαµβανοµένων και των οικισµών, προϋφισταµένων του έτους 1923, που οριοθετούνται σύµφωνα µε την παρ. 2, απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριµένου
Τ.Π.Σ. ή Ε.Π.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του ν.
4447/2016 (Α΄ 241).
Μέχρι την έγκριση των σχεδίων αυτών για την πολεοδόµηση και επέκταση οικισµού της παρ. 1, που οριοθετείται µε την παρ. 2 του παρόντος, απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριµένου Γ.Π.Σ. ή Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του
ν.
2508/1997 (Α΄ 124), µε το οποίο προβλέπεται η πολεοδόµηση και επέκταση του συγκεκριµένου οικισµού.
Σε περίπτωση που για το εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. ή
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και δεν έχει εκπονηθεί
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Σ.Π.Μ.Ε.), σύµφωνα µε την υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας
και
Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος,
Χωρο.τ.α.ξίας και Δηµοσίων Έργων (Β΄ 1225), είναι δυνατό να εκπονηθεί και να εγκριθεί Σ.Μ.Π.Ε. για τον εκάστοτε οικισµό, για τον οποίο απαιτείται επίσης η εκπόνηση πολεοδοµικής µελέτης, σύµφωνα µε το π.δ.
20/30.8.1985 (Δ΄ 414). Η έγκριση της πολεοδόµησης και
επέκτασης του οικισµού γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
7. Κατ’ εξαίρεση στην περιοχή εντός των ορίων των οικισµών, δύναται και πριν την εκπόνηση των γενικών σχεδίων της παρ. 6 του παρόντος, να εγκριθεί και ανεξάρτητη πολεοδοµική µελέτη που µπορεί να περιορίζεται σε
τµηµατική πολεοδοµική ρύθµιση κατά µήκος των κυρίων
οδικών αξόνων ή σε άλλα πολεοδοµικώς ενδιαφέροντα
σηµεία. Με τη µελέτη αυτή καθορίζονται κοινόχρηστοι,
κοινωφελείς και οικοδοµήσιµοι χώροι, χρήσεις γης και όροι και περιορισµοί δόµησης. Για τη µελέτη αυτή εκπο-

νείται και εγκρίνεται ρυµοτοµικό σχέδιο, κατά το ν.δ. της
17.7.1923 (Α΄ 228).
Με απόφαση του αρµοδίου για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οργάνου, που εκδίδεται µετά από πρόταση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί στις ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται στην περιοχή εντός των ορίων του οικισµού ή σε τµήµα της, η
υποχρέωση συµµετοχής, είτε µόνο εισφοράς σε γη, είτε
µόνο εισφοράς σε χρήµα, είτε εισφοράς σε γη και
σε χρήµα, σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του
ν. 1337/1983 και του άρθρου 21 του ν. 2508/1997
(Α΄ 124).
Η έγκριση της πολεοδόµησης του οικισµού γίνεται
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4067/2012
και συνοδεύεται από εγκεκριµένη Σ.Μ.Π.Ε. που εκπονείται και εγκρίνεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της
παρ. 6 του παρόντος.
8. Για την εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης των οικισµών της παρ. 1, εφαρµόζεται ανάλογα
το άρθρο 12 του ν. 1337/1983.
Στις περιπτώσεις που η επέκταση συγκεκριµένου οικισµού προβλέπεται από εγκεκριµένο Τοπικό ή Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο των άρθρων 7 και 8 του ν. 4447/2016
(Α΄ 241) εγκρίνεται Ρυµοτοµικό Σχέδιο Εφαρµογής
(Ρ.Σ.Ε.).
9. Οι παρ. 6, 7 και 8 του παρόντος δύνανται να εφαρµόζονται και στους οικισµούς που έχουν χαρακτηρισθεί
ως αξιόλογοι, παραδοσιακοί, καθώς και σε παραλιακούς
οικισµούς ή σε οικισµούς ευρισκόµενους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, ιστορικούς τόπους ή σε άλλο
καθεστώς προστασίας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ορίζονται οι προδιαγραφές, τα ληπτέα στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εκπόνηση των µελετών οριοθέτησης των οικισµών
σύµφωνα µε το άρθρο 12.»
3. Το άρθρο 19 του ν. 2508/1997, περί πολεοδοµικών
ρυθµίσεων για οικισµούς µέχρι δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, καταργείται.
Άρθρο 86
Όροι δόµησης και έργα υποδοµής οργανισµών κοινής
ωφέλειας - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44
ν. 4759/2020
Στο άρθρο 44 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), περί χρήσεων
γης, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Στις περιοχές εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων των νοµίµως υφισταµένων οικισµών προ του έτους
1923, που στερούνται ρυµοτοµικού σχεδίου, αλλά στις
οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισµοί δόµησης από εργαλεία πολεοδοµικού σχεδιασµού
πρώτου επιπέδου (Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Τ.Π.Σ., Ε.Π.Σ.) ή
από Προεδρικά Διατάγµατα που έχουν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση είτε της παρ. 2 του άρθρου 10 του από
17.7.1923 ν.δ. (Α΄ 228), είτε του άρθρου 29 του
ν. 1337/1983 (Α΄ 33), περί Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, εφόσον έχουν τεθεί σε εφαρµογή πριν τη θέση σε ισχύ
του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), όπου προβλέπονται ως χρήση
γης από τα παραπάνω εργαλεία και διατάγµατα είτε τα
«απολύτως απαραίτητα» ή «απολύτως αναγκαία» ή «απαραίτητα» ή «αναγκαία» έργα υποδοµής οργανισµών
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κοινής ωφέλειας, είτε τα έργα υποδοµής οργανισµών
κοινής ωφέλειας, ως τέτοια χρήση γης νοούνται οι ειδικές χρήσεις γης της παρ. 33 και της περ. α΄ της υποπαρ.
48. 2 της παρ. 48 του Μέρους ΙΙ του άρθρου 1 του ανωτέρω διατάγµατος.
Στο µέτρο που τα ως άνω εργαλεία, διατάγµατα και αποφάσεις παραλείπουν τον καθορισµό όρων και περιορισµών δόµησης για την εν λόγω χρήση γης, εφαρµόζεται,
µε την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος, το
π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270).»
Άρθρο 87
Παράταση ανάρτησης δικαιολογητικών υπαγωγών
στον ν. 4178/2013 - Αντικατάσταση παρ. 11
άρθρου 51 ν. 4643/2019
Η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193),
περί ηµεροµηνιών υποβολής δικαιολογητικών για την υπαγωγή στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013,
οι οποίες δεν µεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α΄167)
και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011
(Α΄209) που έχουν µεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο µηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών µέχρι τις
31.12.2022.»
Άρθρο 88
Παρεκκλίσεις από όρους δόµησης για κτίρια κοινής
ωφέλειας - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 40
ν. 4495/2017
Στην παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167),
προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες
όρους και περιορισµούς δόµησης περιοχών, όπου αυτές
προβλέπονται, υποβάλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία
Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.) τα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση,
στοιχεία και δικαιολογητικά. Η Υ.ΔΟΜ., µετά από τον έλεγχό τους, τα διαβιβάζει στην αρµόδια υπηρεσία για τη
χορήγηση της παρέκκλισης εντός είκοσι (20) ηµερών.
Κατ’ εξαίρεση, όταν υποβάλλεται αίτηµα έγκρισης παρεκκλίσεων για τα κτίρια κοινής ωφέλειας της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 24/1985 (Δ΄ 270), η
Υ.ΔΟΜ. χορηγεί την έγκριση εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, εφόσον αποδέχεται το αίτηµα. Στην περίπτωση που η απόφαση της Υ.ΔΟΜ. είναι απορριπτική, την διαβιβάζει, µαζί µε το αίτηµα, στην αρµόδια για τη χορήγηση της παρέκκλισης υπηρεσία, εντός
είκοσι (20) ηµερών από την έκδοση αυτής.»
Άρθρο 89
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών
αυθαίρετων κατασκευών - Τροποποίηση της περ. ια)
του άρθρου 99 του ν. 4495/2017
Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περ. ια) του άρθρου
99 του ν. 4495/2017 (A΄ 167), περί ολοκλήρωσης της
υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στον

ν. 4495/2017, αντικαθίστανται µε ένα νέο εδάφιο και το
άρθρο 99 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής
ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις
του παρόντος
Εξουσιοδοτηµένος µηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστηµα του παρόντος τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συµπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής σύµφωνα µε το Παράρτηµα A΄ και τις ρυθµίσεις των εποµένων άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις
του παρόντος συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά,
τα οποία υποβάλλονται µε µέριµνα του ιδιοκτήτη και του
µηχανικού και τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης µετά την
εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστηµα:
α) αίτηση:
Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής
αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος µπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε µε µία αίτηση υπαγωγής για
το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε
µε περισσότερες αιτήσεις για κάθε µεµονωµένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί
αντικείµενο µεταβίβασης.
Την αίτηση υποβάλλει:
αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωµα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός
κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόµενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυµφώνου ιδιοκτησίες, ο µισθωτής εφόσον έχει το δικαίωµα έκδοσης
οικοδοµικής άδειας από τη µισθωτική σύµβαση και επί
νοµικών προσώπων ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών, καθώς και ο φερόµενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης,
ββ) ο νοµίµως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη,
γγ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,
δδ) ο συνιδιοκτήτης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο ανωτέρω άρθρο.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του αιτούντος,
θεωρηµένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαµβάνονται:
αα) τα ατοµικά του στοιχεία,
ββ) ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του (Α.Φ.Μ.),
γγ) η Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του,
δδ) ο αριθµός και το έτος της οικοδοµικής άδειας, αν
υπάρχει,
εε) το εµβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
στστ) η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισµού ή της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης
της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό σύµφωνα µε το άρθρο
97,
ζζ) αν πρόκειται για κύρια και µοναδική κατοικία,
ηη) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη
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χρήση δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 89.
γ) Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί του
εντύπου οι αυθαίρετες κατασκευές.
Κληρονόµοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καταθέτουν συµπληρωµατικά
το Ε9 του αποβιώσαντος δικαιοπάροχου.
Αν έχει µεταβιβαστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που έχει ρυθµιστεί µε τον
ν. 4014/2011 ή τον ν. 4178/2013, τη διαδικασία µετάβασης της δήλωσης στον παρόντα µπορεί να κάνει ο νέος
ιδιοκτήτης.
δ) Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτηµένου αρµόδιου µηχανικού µε την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή
της αυθαίρετης χρήσης µόνον ως προς το εµβαδόν και
τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄
79). Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λόγοι αδυναµίας αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου σύµφωνα
µε την υποπερ. ααα΄ της περ. ββ΄ της παρ. στ΄ του παρόντος άρθρου.
ε) Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγή χρήσης.
στ) Σχέδια ως εξής:
αα) σε περίπτωση ύπαρξης οικοδοµικής άδειας τα εξής
αντίγραφα:
ααα) του στελέχους της οικοδοµικής άδειας, καθώς
και απόσπασµα ρυµοτοµικού για τις περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια,
βββ) του τοπογραφικού διαγράµµατος,
γγγ) του διαγράµµατος κάλυψης, στο οποίο σηµειώνεται η θέση και το περίγραµµα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδοµικά µεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισµούς,
δδδ) της κάτοψης του ορόφου, στην οποία σηµειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθµίσεις του παρόντος.
Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρµογή της παρούσας
το σχέδιο κάτοψης, το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη
σύστασης διηρηµένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων
η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄
394).
Αν η πραγµατική κατάσταση συµφωνεί µε τα σχέδια
της σύστασης διηρηµένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση
και δεν απαιτείται να προβεί ο µηχανικός στη σύνταξη
νέου σχεδίου κάτοψης, χωρίς όµως αυτό να πιστοποιεί
τη νοµιµότητα της ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις. Ο έλεγχος των αυθαιρεσιών γίνεται σε
κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της
οικοδοµικής άδειας,
εεε) τοµή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου
στον οποίο έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση,
ββ) αν δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδοµική άδεια
ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί, επισυνάπτονται:

ααα) τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένου από το
κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, στο οποίο αποτυπώνονται τα µεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής.
Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών µε αποκλειστική χρήση, στις οποίες υπάρχει αδυναµία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου ως εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα, νοείται το εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο αποτυπώνει την έκταση που καταλαµβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την επιφάνειά της, καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας της. Η αδυναµία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παρ. δ,
βββ) κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου
που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
γγγ) τοµή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου
που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
γγ) αν έχει απολεσθεί ο φάκελος της οικοδοµικής άδειας, εφόσον η απώλεια βεβαιώνεται από την αρµόδια
Υπηρεσία Δόµησης και, προκειµένου να διερευνηθεί η
νοµιµότητα του υφισταµένου κτιρίου, είναι δυνατή η υποβολή στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, που έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική
άδεια πριν από τις 28. 7.2011 η οποία έχει απολεσθεί.
Για να γίνει αποδεκτός ο φάκελος από την οικεία Υπηρεσία Δόµησης, πρέπει να περιλαµβάνει τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του από 8.9.1983 Προεδρικού Διατάγµατος, κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων, τοµή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση µηχανικού ότι
στο διάγραµµα κάλυψης οι υπολογισµοί και ο έλεγχος
του υφισταµένου κτιρίου έχει γίνει σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς δόµησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και κρατήσεις
και εισφορές σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Θεωρείται ως κάτοψη, για την εφαρµογή της παρούσας, το
σχέδιο κάτοψης το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρηµένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η
οικοδοµική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος
του από 8.9.1983 Προεδρικού Διατάγµατος. Αν η πραγµατική κατάσταση συµφωνεί µε τα σχέδια της σύστασης
διηρηµένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο µηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης. Τα σχέδια κατατίθενται εις διπλούν και θεωρούνται από την αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης. Η µία σειρά
σχεδίων χορηγείται στον ενδιαφερόµενο και ο φάκελος
συµπληρώνει την απολεσθείσα οικοδοµική άδεια στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόµησης,
ζ) δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης,
η) στατικός έλεγχος των παραβάσεων:
αα) µελέτη στατικής επάρκειας πραγµατοποιείται για
κάθε κατασκευή που ανήκει σε µία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2
και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύµ-
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φωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό ( ΕΑΚ):
ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη,
βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο
ν. 4178/2013 και, µε βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δοµικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟ.Τ.Α.) που την αφορούν, κατατάσσεται σε
υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου,
γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή
αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε
κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό,
ββ) δεν απαιτείται υποβολή µελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού στις εξής
περιπτώσεις:
ααα) µετατροπή ηµιυπαίθριου χώρου σε κλειστό,
βββ) διαµερισµάτωση ή αλλαγή διαρρύθµισης χώρου,
που δεν επιφέρει αύξηση µόνιµου φορτίου πάνω από δέκα τοις εκατό (10%) στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέµβαση,
γγγ) πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα
από το φέροντα οργανισµό του κτιρίου και πατάρια υπερκείµενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν
επιφέρει αύξηση του µόνιµου φορτίου της υποκείµενης
πλάκας πάνω από δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση µε στοιχεία του φέροντος οργανισµού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόµενες τοπικές αστοχίες,
δδδ) πρόβολοι µε προσαύξηση µέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του εµβαδού τους και µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλάτους τους,
εεε) κατασκευή στο δώµα κτιρίων µέχρι το είκοσι τοις
εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού,
στστστ) υπόγειοι χώροι µέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασµένοι µε περιµετρικούς
τοίχους από µπατική τοιχοποιία ή οπλισµένο σκυρόδεµα,
τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) της περιµέτρου,
ζζζ) αλλαγή χρήσης µε την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και µόνιµων
φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του µόνιµου φορτίου πριν από την παρέµβαση,
ηηη) µετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο µε προσθήκη
περιµετρικών τοίχων από µπατική τοιχοποιία ή οπλισµένο σκυρόδεµα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιµέτρου,
θθθ) υπόγεια που ξεµπαζώθηκαν και είναι κατασκευασµένα µε περιµετρικούς τοίχους από µπατική τοιχοποιία
ή οπλισµένο σκυρόδεµα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον
το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιµέτρου,
ιιι) σοφίτες µε την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο
του συνολικού σεισµικού φορτίου (τέµνουσα βάσης) µετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το
1,20 του αντίστοιχου σεισµικού φορτίου του υφιστάµενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων
στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους µε το
φέροντα οργανισµό του υφιστάµενου κτιρίου.
Η µελέτη στατικής επάρκειας µπορεί να υποβάλλεται
µέσα σε προθεσµία τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία
υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε

(5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2.
Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στον ν.
4178/2013, η υποχρέωση υποβολής µελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται µε
τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του
κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53 επ.,
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της παρούσας, όπως το περιεχόµενο για την
µελέτη στατικής επάρκειας, τις προϋποθέσεις εκπόνησης αυτής και το χρονοδιάγραµµα για την στατική ενίσχυση του κτιρίου, τις συνέπειες και τους όρους της µη
συµµόρφωσης όσον αφορά την στατική επάρκεια των
κτιρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
θ) Τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και
των λοιπών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν
υπάρχουν για κάθε µεµονωµένη αυθαίρετη κατασκευή,
εξαιρουµένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη
κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Η
ανωτέρω τεχνική έκθεση µπορεί να υποβάλλεται µέσα
σε προθεσµία πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν από τη συµπλήρωση
της ταυτότητας του κτιρίου,
ι) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, το οποίο
αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού, µε την
επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες
θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:
αα) ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 100 τ.µ.,
ββ) ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 500 τ.µ.,
γγ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω
των 500 τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ.,
δδ) ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.µ. και µέχρι 5.000 τ.µ.,
εε) ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κτίριο/χρήση µεγαλύτερα των 5000 τ.µ..
Το ανωτέρω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καµία περίπτωση.
ια) Έντυπο υπολογισµού του ενιαίου ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 100. Το πρόστιµο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής,
που είναι η ηµεροµηνία εξόφλησης του παραβόλου.
Ο µηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, α)
έως τις 31 Δεκεµβρίου 2022 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία πληρωµής παραβόλου έως και την 31η Δεκεµβρίου
2020, και β) εντός εικοσιτεσσάρων (24) µηνών από την
πληρωµή του παράβολου για δηλώσεις µε ηµεροµηνία
πληρωµής παραβόλου από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν
καταστεί οριστικές, για διόρθωση υποβαλλόµενων στοιχείων επιτρέπεται µόνο ύστερα από αίτηµα που υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα υπαγωγής διαβιβάζεται
στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων
του άρθρου 17, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή του
αιτήµατος.»
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Άρθρο 90
Μεταφορά υπαγωγών των νόµων 4014/2011 και
4178/2013 κατηγορίας 5 στον ν. 4495/2017 - Προσθήκη
περ. στ) στην παρ. 1 άρθρου 128 ν. 4759/2020

Άρθρο 91
Προθεσµία έκδοσης οικοδοµικής άδειας
νοµιµοποίησης - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 106 ν. 4495/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245),
περί αναστολής των κυρώσεων του ν. 4495/2017
(Α΄ 167), τροποποιείται η περ. ε) ως προς την αναφορά
στο έτος 2020, προστίθεται περ. στ) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της
Κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)
που είναι προγενέστερες της 28ης.7.2011 υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων,
εφόσον αφορούν σε:
α. ακίνητα που αποκτώνται µέσω αναγκαστικού πλειστηριασµού, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της κατακυρωτικής
έκθεσης ή µέχρι τις 31.12.2025,
β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονοµικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσµία του άρθρου 1847 του
Αστικού Κώδικα και το αργότερο µέχρι τις 31.12.2025,
γ. ακίνητα που εκµισθώνονται µε σύµβαση leasing και
επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους
µετά τη λύση ή λήξη της σύµβασης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την αποβολή του µισθωτή ή την απόδοση του µισθίου στον κύριο
ή επικαρπωτή τους και το αργότερο µέχρι τις
31.12.2025,
δ. ακίνητα που µεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.,
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της µεταβίβασής τους στα οικεία κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα και το αργότερο µέχρι τις 31.12.2025,
και
ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός των ετών 2020 και 2021 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για ακίνητα που
βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, οι προσαυξήσεις
των περ. β΄- στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν.
4495/2017 ισχύουν µόνον όταν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί µετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
στ. περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
ή στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174), οι οποίες µεταφέρονται
στον ν. 4495/2017.
Ακίνητα των περ. α΄- δ΄ της παρ. 1, για τα οποία το γεγονός από το οποίο εκκινεί η αντίστοιχη προθεσµία υπαγωγής έχει συµβεί κατά το τελευταίο έτος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η
αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. α) και
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 106 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167) τροποποιούνται ως προς την προβλεπόµενη προθεσµία και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1.α) Στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες εκδίδεται άδεια νοµιµοποίησης, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περ. ι΄ του άρθρου 99
και εκδοθεί η σχετική οικοδοµική άδεια νοµιµοποίησης εντός τεσσάρων (4) ετών ή έγκριση εργασιών κατεδάφισης, εντός έξι (6) µηνών από την καταβολή του, δεν οφείλεται άλλο πρόστιµο. Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων (4) ετών για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος, εφαρµόζονται
σωρευτικά οι διατάξεις για την κατεδάφιση και επιβολή
προστίµου αυθαιρέτων. Δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστηµα των τεσσάρων (4) ετών, ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για λόγους που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος.
Άδεια νοµιµοποίησης εκδίδεται και για κατασκευές
των οποίων η οικοδοµική άδεια ακυρώθηκε για τυπικό
λόγο, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, µε την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδοµικές διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους και εξακολουθούν να ισχύουν και κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
αα) Εφόσον δεν υφίσταται στατική εξάρτηση των δύο
τµηµάτων ιδίου ακινήτου ή ιδιοκτησίας δύναται να υποβάλλεται:
i) ταυτόχρονα δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας
νοµιµοποίησης τµήµατος αυτού και διατήρησης του υπολοίπου τµήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 97. Στην περίπτωση αυτήν, καταβάλλεται παράβολο για το σύνολο
της επιφάνειας του αυθαιρέτου και ενιαίο ειδικό πρόστιµο µόνο για την επιφάνεια αυτού που δεν νοµιµοποιείται, ή
ii) δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νοµιµοποίησης τµήµατος αυτού, κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου µε έγκριση εργασιών κατεδάφισης, ή
iii) δήλωση υπαγωγής τµήµατος αυτού στις διατάξεις
αναστολής επιβολής κυρώσεων του άρθρου 97, µε την
καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί στην επιφάνειά του και του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενιαίου ειδικού προστίµου οπότε διατηρείται για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα, κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου µε έγκριση εργασιών κατεδάφισης.
ββ) Εφόσον υφίσταται στατική εξάρτηση των δύο τµηµάτων ιδίου ακινήτου ή ιδιοκτησίας που αποκλείει τη δυνατότητα έκδοσης άδειας νοµιµοποίησης, δύναται να υποβάλλεται:
i) δήλωση υπαγωγής του συνόλου αυτού στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του άρθρου 97, µε
την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί στην επιφάνειά του και του ενιαίου ειδικού προστίµου, ή

39
ii) δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νοµιµοποίησης τµήµατος αυτού, κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου µε έγκριση εργασιών κατεδάφισης, ή
iii) δήλωση υπαγωγής τµήµατος αυτού στις διατάξεις
αναστολής επιβολής κυρώσεων του άρθρου 97, µε την
καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί στην επιφάνειά του και του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενιαίου ειδικού προστίµου οπότε διατηρείται για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα κατόπιν κατεδάφισης
του υπολοίπου µε έγκριση εργασιών κατεδάφισης.
Στις περ. ii και iii της υποπερ. ββ΄ της παρούσας, για τη
δυνατότητα στατικής επάρκειας του τµήµατος και αυτοτέλειας του εν λόγω τµήµατος, υποβάλλεται συµπληρωµατικά τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού.
Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων (4) ετών και εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας νοµιµοποίησης αποκλειστικά για λόγους µεταβολής του πολεοδοµικού καθεστώτος, επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, προκειµένου να υπαχθεί η κατασκευή στο άρθρο 97.»
Άρθρο 92
Ακατάσχετο για ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο
των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των
δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του
ν. 4710/2020 (Α΄ 142), δεν κατάσχονται στα χέρια του
Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο
εν γένει, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους
πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα, µέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500)
ευρώ ετησίως.
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος που αιτούνται ενίσχυσης για ανώτατο ποσό συνολικά έως χίλια
πεντακόσια (1.500) ευρώ ετησίως, απαλλάσσονται από
την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής
και ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή τους
στις δράσεις και την είσπραξη των ενισχύσεων.
Άρθρο 93
Δασωθέντες αγροί - Αντικατάσταση άρθρου 67
ν. 998/1979
Το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Άρθρο 67
Αγροί που άλλαξαν µορφή
1. Το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας
σε εκτάσεις που εµφανίζονται στις αεροφωτογραφίες
του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960,
µε αγροτική µορφή που δασώθηκαν µεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη µορφή που απέκτησαν αργότερα, επί
των οποίων το Δηµόσιο δεν θεµελιώνει δικαιώµατα κυριότητας βάσει τίτλου.

Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί
για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόµη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.
2. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 1
του άρθρου 3, τότε εµβαδόν αυτών έως τριάντα (30)
στρέµµατα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για γεωργική και
δενδροκοµική εκµετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωµα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκοµική εκµετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώµατα
κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάµει τίτλων
νόµιµα µεταγεγραµµένων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Προϊστάµενο της Επιθεώρησης Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής
στον οποίο υπάγεται η αρµόδια Δασική Υπηρεσία, µετά
από εισήγηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νοµό. Ειδικά,
για εκτάσεις µεγαλύτερες των πέντε (5) στρεµµάτων,
προκειµένου να χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, µε βάση σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκµετάλλευσης,
β. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου
47, και
γ. η συγκεκριµένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της µε τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση µε φυσική αναγέννηση, µετά το πέρας
της γεωργικής εκµετάλλευσης.
Η οικονοµοτεχνική µελέτη, η οποία συνοδεύεται από
τοπογραφικό διάγραµµα της έκτασης, συντάσσεται και
υπογράφεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 47 και
εγκρίνεται µε την άδεια αλλαγής χρήσης της έκτασης.
Το περιεχόµενο της µελέτης ορίζεται στο Παράρτηµα
της υπό στοιχεία οικ.133389/6588/10.12.2015 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2860).
Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέµβασης του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και οι υπόλοιπες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας περί επιτρεπτών
επεµβάσεων.
3. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 2
του άρθρου 3, τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και επιτρέπεται η αποµάκρυνση της
φυόµενης δασικής βλάστησης, µετά από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται
Δασαρχείο στον νοµό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου
που προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας στην έκταση. Ο
ενδιαφερόµενος, προκειµένου να αποδείξει το έννοµο
συµφέρον του να αιτηθεί την αποµάκρυνση της δασικής
βλάστησης, συνυποβάλλει µε την αίτησή του είτε συµβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων
(Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νοµικός δεσµός του µε το ακίνητο.
Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της
δασικής νοµοθεσίας για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.
4. Ο ειδικότερος χαρακτηρισµός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειµένης της εφαρµογής του άρθρου αυτού, διενεργείται, εφόσον δεν έχει καταρτιστεί
δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτηµένος δασικός χάρτης,
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από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας
της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), ακόµη και αν η συγκεκριµένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.
Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτηµένο
δασικό χάρτη, εφαρµόζεται το άρθρο 14.
5. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεµάχια, τα οποία εµφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες µε αγροτική
µορφή και δασώθηκαν µεταγενέστερα, ανεξάρτητα από
τη µορφή που απέκτησαν αργότερα.»
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 94
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή
απασχόληση στην αγροτική οικονοµία - Τροποποίηση
του άρθρου δεκάτου έκτου ν. 4783/2021 (Α΄ 38)
Στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 (Α΄ 38) επέρχονται οι εξής αλλαγές: 1) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1
τροποποιείται η προθεσµία υποβολής αίτησης για προσωρινή απασχόληση και αντικαθίσταται η λέξη «εργασίας» από τη λέξη «απασχόλησης», 2) στην παρ. 3, α)
στην περ. α΄ αναπροσαρµόζεται το ύψος του παραβόλου, β) στο δεύτερο εδάφιο της υποπερ. βγ΄ της περ. β΄
γίνονται νοµοτεχνικές αλλαγές, γ) τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέµπτο της υποπερ. βγ΄ της περ. β΄ µεταφέρονται µετά την περ. ε΄ και οι λέξεις «τον νόµο προδιαγραφές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις κείµενες
διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας», 3) στην
παρ. 3α: α) στο πρώτο εδάφιο τίθεται επιφύλαξη σε διατάξεις του ν. 4251/2014, β) στο τρίτο εδάφιο γίνονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γ) η υποπερ. αγ΄ της περ. α΄ εξειδικεύεται, δ) στην υποπερ. αδ΄ της περ. α΄ γίνονται
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, ε) στην περ. γ΄ οι λέξεις «αλλοδαπού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πολίτη τρίτης
χώρας», στ) στην περ. δ΄ προστίθενται οι λέξεις «σε ισχύ», 4) στην παρ. 4 στο πρώτο εδάφιο τίθενται διευκρινίσεις για την έκδοση συγκεντρωτικής κατάστασης αιτούντων, γίνονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις και προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, 5) στην παρ. 6 προστίθενται
δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 6) οι παρ. 7 και 8 αντικαθίστανται, 7) στην παρ. 9: α) τροποποιείται ο χρόνος ισχύος
της, β) επικαιροποιείται η ονοµασία στο αρµόδιο όργανο
της επιθεώρησης εργασίας, γ) προστίθεται ο έλεγχος
για όλες τις πτυχές της παροχής απασχόλησης από
πλευράς των εργαζοµένων στην αγροτική οικονοµία, 8)
στην παρ. 10 προστίθεται παραποµπή στην παρ. 3α και
το άρθρο δέκατο έκτο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο έκτο
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή
απασχόληση στην αγροτική οικονοµία σύµφωνα
µε την κατά παρέκκλιση διαδικασία
1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει πολίτη
τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση
θεώρησης εισόδου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
5 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), µπορεί να υποβάλει, µέχρι

την 30ή Σεπτεµβρίου 2022, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής του, µε βάση τις θέσεις απασχόλησης, όπως καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014, προκειµένου
να τον µετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονοµία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται
τα πλήρη στοιχεία (επώνυµο, όνοµα, επώνυµο και όνοµα
πατέρα, επώνυµο και όνοµα µητέρας, χώρα και ηµεροµηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθµός διαβατηρίου, ηµεροµηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να µην έχει συµπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του εργοδότη
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρµα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr
ΕΨΠ).
2. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα δύναται να διαλειτουργεί
µε συστήµατα δηµοσίων φορέων. Η είσοδος των εργοδοτών-χρηστών στην πλατφόρµα πραγµατοποιείται κατόπιν προηγούµενης αυθεντικοποίησής τους µε τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους Α΄ του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Πρόσβαση στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα παρέχεται στις αρµόδιες υπηρεσίες, ιδίως
των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε όλες τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, σε όλες τις Αστυνοµικές Αρχές, στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται τουλάχιστον από τα
κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής
του, ύψους εκατόν δέκα (110) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθεί, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου και δεν επιστρέφεται.
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη µε την οποία δηλώνεται ότι:
βα) θα απασχολήσει προσωρινά για την παροχή αγροτικών εργασιών τον συγκεκριµένο πολίτη τρίτης χώρας,
για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, και έως ενενήντα (90) ηµέρες, µε δυνατότητα παράτασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3α και 7,
ββ) θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του
άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
βγ) ο µετακαλούµενος θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισµένο ως προς την
περιφερειακή ενότητα, τον δήµο και τη δηµοτική ενότητα ή δηµοτική κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαµένει
σε τόπο που προσδιορίζεται µε ακριβή στοιχεία διεύθυνσης. Επίσης, ότι το κατάλυµα που παρέχεται από τον εργοδότη πληροί τις απαιτούµενες, από τις κείµενες διατάξεις, προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών, και ότι ο εργοδότης υποχρεούται να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή.
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση ε-
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κτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).
δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.
ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυµο, όνοµα, επώνυµο και όνοµα πατέρα, επώνυµο και όνοµα µητέρας, χώρα και ηµεροµηνία
γέννησης).
Σε περίπτωση που απαιτείται από τον εποχικά εργαζόµενο να καταβάλει µίσθωµα, ο εργοδότης προσφέρει
στον εποχικά εργαζόµενο µισθωτήριο ή ισοδύναµο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης
του καταλύµατος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του µισθώµατος πρέπει να είναι ανάλογο µε την αµοιβή του εποχικά εργαζοµένου και την ποιότητα του καταλύµατος
και δεν εκπίπτει αυτοµάτως από τον µισθό του εποχικά
εργαζοµένου. Όταν το κατάλυµα δεν παρέχεται από τον
εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόµενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυµα, το οποίο πληροί τις απαιτούµενες από τις κείµενες
διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.
3α. Η προσωρινή απασχόληση της παρ. 3 για την παροχή αγροτικών εργασιών από πολίτη τρίτης χώρας δύναται να παραταθεί, µε την επιφύλαξη της περ. στ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 4 και της περ. γ΄ του άρθρου 6, µε χορήγηση υπηρεσιακού σηµειώµατος που εκδίδεται από
την κατά τόπον αρµόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή Διεύθυνση Αστυνοµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας, έως και
δέκα (10) ηµέρες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου
ισχύος της επιτρεπόµενης διάρκειας διαµονής. Για τη
χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται στις ανωτέρω
αρχές, κοινή αίτηση του εργοδότη και του µετακαλούµενου εργάτη, όπου αναφέρεται το χρονικό διάστηµα της
αιτούµενης παράτασης, το οποίο σε καµία περίπτωση
δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ηµέρες.
Η κοινή αίτηση παράτασης συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, ο οποίος δηλώνει
υπευθύνως ότι:
αα) υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται µε την ολοκλήρωση αγροτικών εργασιών, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία
την παράταση παραµονής του αλλοδαπού στη Χώρα,
προκειµένου να τον απασχολήσει για χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ακόµη ηµέρες,
αβ) θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του
άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 12),
αγ) θα παρέχει επαρκές κατάλυµα, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, το οποίο πληροί τις απαιτούµενες από τις κείµενες διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας,
αδ) τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει ο εργοδότης
κατά την αρχική αίτηση του παρόντος για την προσωρινή
µετάκληση του πολίτη τρίτης χώρας βρίσκονται σε ισχύ,
εφόσον δεν έχουν ανακληθεί.
β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του διαβατήριου του αλλοδαπού, καθώς και των σελίδων µε τις σφραγίδες εισόδου/εξόδου που σχετίζονται µε την χρονική
περίοδο παραµονής του στη χώρα για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν.
γ) Έγχρωµη φωτογραφία του πολίτη τρίτης χώρας.
δ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου του εργοδότη σε ισχύ.

4. Οι υπηρεσίες µιας στάσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, σε συνέχεια των αιτήσεων των παρ.
1 έως 3, εκδίδουν εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών, τους οποίους αφορούν οι σχετικές
αιτήσεις, και την αποστέλλουν προς τις αρµόδιες υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη Χώρα των συγκεκριµένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4. H συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και
των πολιτών τρίτων χωρών, τους οποίους αφορούν οι
σχετικές αιτήσεις, αποστέλλεται σε επεξεργάσιµη µορφή υπολογιστικών φύλλων στην Κεντρική Υπηρεσία του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
Ανώνυµη Εταιρεία (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις περιφερειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και
στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωµένων Δοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα εργασίας ως εποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαµονή του,
χωρίς θεώρηση εισόδου, στη Χώρα. Για την απασχόλησή
του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων) µε εργόσηµο σύµφωνα
µε το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και το άρθρο
20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
6. Μετακαλούµενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει σύµφωνα µε το παρόν υποχρεούται να διαµένει
στο κατάλυµα που δηλώνει ο εργοδότης του και δεν δύναται να εργαστεί σε άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός
πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της περιόδου απασχόλησής του, νέος εργοδότης υποβάλλει την αίτηση της παρ.
1. Η αίτηση του νέου εργοδότη συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εκδίδει σχετικό κατάλογο µε τα στοιχεία του νέου
εργοδότη και των πολιτών τρίτων χωρών, τον οποίο οµοίως κοινοποιεί σύµφωνα µε την παρ. 4.
7. Ο πολίτης τρίτης χώρας κατά την περίοδο απασχόλησής του στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την παρ. 1, καθώς
και κατά την περίοδο παράτασης της περιόδου απασχόλησης, σύµφωνα µε την παρ. 3α έχει τη δυνατότητα εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια και επανεισόδου δύο
(2) φορές µηνιαίως µε την επιφύλαξη της περ. στ) της
παρ. 2 του άρθρου 4 και της περ. γ) του άρθρου 6. Η είσοδος και η έξοδος από την ελληνική επικράτεια του πολίτη τρίτης χώρας ελέγχονται από τις αρµόδιες συνοριακές αρχές του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.
8. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούµενων ηλεκτρονικών διασυνδέσεων των δηµοσίων υπηρεσιών µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) Μετανάστευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το
οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της παρ. 1, οι υπηρεσίες αλλοδαπών και µετανάστευσης κοινοποιούν, δια της ηλεκτρονικής οδού, σε όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε την παρ. 4,
τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών. Η κοινοποίηση αυτή
πραγµατοποιείται, ώστε να είναι δυνατή, α) η έκδοση
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του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από την ΑΑΔΕ, β) η µη αυτόµατη έκδοση του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στα γραφεία έκδοσης ΑΜΚΑ του e-ΕΦΚΑ ή γ) η αυτόµατη έκδοση του ΑΜΚΑ από
την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, δ) η εκπλήρωση από τους εργοδότες των
εκ του νόµου υποχρεώσεών τους και ε) η διενέργεια των
απαιτούµενων ελέγχων από τις αρµόδιες κατά περίπτωση δηµόσιες αρχές.
9. Ειδικά για τον περιορισµό των συνεπειών διασποράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, από τη δηµοσίευση του παρόντος και έως την 30ή.9.2022, τα στοιχεία
ελέγχου και πιστοποίησης που συγκεντρώνονται από τις
υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνοµίας, προκειµένου να επιτρέπεται η είσοδος των µετακαλουµένων από τρίτες χώρες για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονοµία, διαβιβάζονται στην κατά
τόπον αρµόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, προκειµένου να διενεργούνται έλεγχοι, α) για την τήρηση των µέτρων υγείας και ασφάλειας
στην εργασία, ιδίως αναφορικά µε την τήρηση των µέτρων αντιµετώπισης της µετάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, β) για όλες τις πτυχές της παροχής απασχόλησης από πλευράς των εργαζοµένων στην αγροτική οικονοµία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
10. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, δύναται να τροποποιούνται ο τύπος της αίτησης, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πέραν όσων αναφέρονται στις παρ. 3 και 3α, και, περαιτέρω, να καθορίζονται η διαδικασία πληροφόρησης των
αρµοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών, καθώς και των εµπλεκοµένων φορέων για τους µετακαλούµενους πολίτες τρίτων χωρών προς τον σκοπό της εποχικής εργασίας, ο φορέας, υπό την ευθύνη και εποπτεία του οποίου
λειτουργεί η πλατφόρµα, τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα για τη λειτουργία της πλατφόρµας, συµπεριλαµβανοµένης και της έναρξης αυτής και της πρόσβασης σε
αυτήν, οι απαιτούµενες διασυνδέσεις της πλατφόρµας
µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, η διαδικασία αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, η διαδικασία, τα όργανα ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και τα πρόστιµα στις
περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος.»
Άρθρο 95
Διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό
την εποχική εργασία - Τροποποίηση άρθρου 13
ν. 4251/2014
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
επέρχονται οι εξής αλλαγές, α) στο δεύτερο εδάφιο της
περ. α΄ τροποποιείται το ύψος του τέλους που καταβάλλεται για το σύνολο των περιόδων απασχόλησης, β)
στην περ. β΄ διαγράφονται οι λέξεις «προσλάβει τους
εργαζόµενους και θα», γ) στην περ. γ΄ στο δεύτερο εδάφιο η λέξη «αναγράφονται» αντικαθίσταται από τη λέξη
«περιλαµβάνονται» και προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο,
δ) στο πρώτο εδάφιο της περ. ε΄ τροποποιείται ο τρόπος

απόδειξης παροχής καταλύµατος στον εργαζόµενο και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας για εποχική εργασία, µε βάση τις θέσεις
εργασίας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11, υποβάλλει αίτηση στην
αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του
τόπου διαµονής του, στην οποία αναφέρονται ο αριθµός
των θέσεων εργασίας, τα πλήρη στοιχεία (επώνυµο, όνοµα, επώνυµο και όνοµα πατέρα, επώνυµο και όνοµα
µητέρας, χώρα και ηµεροµηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθµός διαβατηρίου, ηµεροµηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης. Η αίτηση του εργοδότη αφορά σε συνολική περίοδο απασχόλησης έως εννέα (9) µήνες, ανά περίοδο δώδεκα (12) µηνών, και µπορεί να επεκτείνεται σε
συνολική περίοδο έως πέντε (5) έτη. Μαζί µε την αίτηση,
ο εργοδότης καταθέτει:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό (100)
ευρώ, το οποίο αφορά σε κάθε περίοδο απασχόλησης έως εννέα µήνες, για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει
να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου και δεν επιστρέφεται. Στην περίπτωση που ο αιτών
καταθέτει αίτηση µετάκλησης εποχικού εργαζοµένου
για περισσότερα του ενός έτη, έως το όριο των πέντε (5)
ετών, ο εργοδότης καταθέτει ένα αποδεικτικό καταβολής τέλους συνολικού ύψους εκατό (100) ευρώ για το
σύνολο των περιόδων απασχόλησης εννέα (9) µηνών.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212).
γ) Έγκυρη σύµβαση εργασίας για τον σκοπό της εποχικής εργασίας, υπογεγραµµένη από τον εργοδότη που είναι εγκατεστηµένος στην Ελληνική Επικράτεια. Στη σύµβαση εργασίας περιλαµβάνονται:
αα) το είδος της απασχόλησης, ββ) ο τόπος που λαµβάνει χώρα αυτή, γγ) η ηµεροµηνία έναρξης αυτής, δδ) η
διάρκεια της απασχόλησης, εε) ο αριθµός των ωρών εργασίας, εντός της εβδοµάδας ή του µήνα, στστ) η αµοιβή
του εργαζοµένου, η οποία δεν µπορεί να είναι, σε καµία
περίπτωση, µικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου
εργαζοµένου, ζζ) το ύψος του ενδεχόµενου επιδόµατος
αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση και ηη) κάθε άλλο όρο εργασίας, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση
που ο εργοδότης καταθέτει αίτηση για την απασχόληση
του πολίτη τρίτης χώρας, εποχικού εργαζοµένου, για περισσότερες της µίας περιόδους εννέα (9) µηνών, ο αιτών
υποβάλλει σύµβαση εργασίας αντίστοιχης διάρκειας.
Η σύµβαση εργασίας προβλέπει ότι ο πολίτης τρίτης
χώρας, εποχικός εργαζόµενος, για την απασχόλησή του
αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισµού
Γεωργικών Ασφαλίσεων) µε εργόσηµο σύµφωνα µε το
άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και το άρθρο 20 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
δ) Αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον στη σύµβαση εργασίας ορίζεται ότι ο αιτών θα ασκήσει επάγγελµα που
ρυθµίζεται νοµοθετικά, όπως ορίζεται στο π.δ. 38/2010
(Α΄ 78), τα οποία πιστοποιούν ότι ο πολίτης τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας για την άσκηση
αυτών στην Ελλάδα. Ο προσδιορισµός των κατά περί-
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πτωση εφαρµοστέων διατάξεων διενεργείται µε βάση
την περιγραφή του επαγγέλµατος στην οικεία σύµβαση
εργασίας.
ε) Στοιχεία ότι παρέχεται στον εργαζόµενο κατάλληλο
για διαµονή κατάλυµα, τα οποία αφορούν, µεταξύ άλλων, την κυριότητα, τη νοµή, την κατοχή και την καταλληλότητα του καταλύµατος που αποδεικνύονται µε υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, η οποία περιλαµβάνει
τις σχετικές πληροφορίες. Όταν το κατάλυµα παρέχεται
από τον εργοδότη, αυτός οφείλει, αφενός να διασφαλίζει ότι το κατάλυµα πληροί τις απαιτούµενες από τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις προδιαγραφές υγείας και
ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών, αφετέρου να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή αυτού. Εφόσον απαιτείται από τον εποχικά
εργαζόµενο να καταβάλει µίσθωµα, ο εργοδότης προσφέρει στον εποχικά εργαζόµενο µισθωτήριο συµβόλαιο
ή ισοδύναµο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του
µισθώµατος πρέπει να είναι ανάλογο µε την αµοιβή του
εποχικά εργαζοµένου και την ποιότητα του καταλύµατος, ενώ δεν εκπίπτει αυτοµάτως από τον µισθό του εποχικά εργαζοµένου. Όταν το κατάλυµα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προσκοµίσει
στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόµενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυµα, το οποίο πληροί τις απαιτούµενες από τον νόµο προδιαγραφές κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα.
στ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.
ζ) Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος απασχοληθεί
στην αγροτική οικονοµία ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή
ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010
(Α΄ 160).
η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης µε εµφανές πατρώνυµο και µητρώνυµο επίσηµα µεταφρασµένα στα ελληνικά και επικυρωµένα.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4251/2014 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τις εφαρµοστέες
διατάξεις, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα εργασίας ως εποχικού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαµονή του.
Για την απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων) µε εργόσηµο σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄
205) και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). Στην περίπτωση εποχικής απασχόλησης σε τοµέα, όπου δεν
τυγχάνουν εφαρµογής οι ως άνω ρυθµίσεις περί εργοσήµου, εφαρµόζεται η κείµενη εργασιακή και ασφαλιστική νοµοθεσία.»
3. Η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4251/2014 τροποποιείται ως προς την προθεσµία λήψης της σχετικής απόφασης από τις ελληνικές προξενικές αρχές ως εξής:
«7. Οι ελληνικές προξενικές αρχές αποφασίζουν σχετικά µε την αίτηση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια

για τον σκοπό της εποχικής εργασίας και κοινοποιούν
την απόφασή τους στον αιτούντα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και το αργότερο µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης.»
Άρθρο 96
Διαµονή πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχική
εργασία - Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4251/2014
Στον ν. 4251/2014 (Α΄ 80) προστίθεται νέο άρθρο 18Α,
ως εξής:
«Άρθρο 18Α
Διαµονή πολιτών τρίτων µε σκοπό την εποχική εργασία
σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 18
1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει εισέλθει στην
Ελληνική Επικράτεια δυνάµει έγκρισης απασχόλησης
της αρµόδιας υπηρεσίας αλλοδαπών και µετανάστευσης
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία αφορά σε µια ή
σε περισσότερες περιόδους απασχόλησης µέγιστης
διάρκειας εννέα (9) µηνών ανά περίοδο δώδεκα (12) µηνών, σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 13, και εθνικής θεώρησης εισόδου για εποχική εργασία, σύµφωνα µε τα στοιχεία α΄ και β΄ της υποπερ. i της περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 18, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει
στην αρµόδια υπηρεσία µίας στάσης του τόπου κατοικίας
και απασχόλησής του αίτηση για τη χορήγηση άδειας
διαµονής εποχικής εργασίας.
2. Η άδεια διαµονής εποχικής εργασίας µε σκοπό την
εποχική απασχόληση έχει διάρκεια ισχύος από έναν (1)
έως πέντε (5) έτη, ανάλογα µε τη σύµβαση εργασίας την
οποία προσκοµίζει ο πολίτης τρίτης χώρας, σύµφωνα µε
την περ. α΄ της παρ. 4, και παρέχει στον πολίτη τρίτη χώρας το δικαίωµα εποχικής απασχόλησης και διαµονής
στην Ελλάδα για περίοδο έως εννέα (9) µήνες ανά περίοδο δώδεκα (12) µηνών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των άρθρων 13 και 18, κατά το µέρος που ρυθµίζουν
την εποχική εργασία. Στον προσδιορισµό της κατ’ ανώτατο όριο ισχύος της άδειας διαµονής του παρόντος περιλαµβάνεται και η χρονική περίοδος µεταξύ της εισόδου του εποχικού εργαζοµένου στην Ελληνική Επικράτεια, δυνάµει της εθνικής θεώρησης, και της υποβολής
του αιτήµατος για τη χορήγηση της άδειας διαµονής του
παρόντος άρθρου.
3. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής του
παρόντος υποβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας µετά την είσοδό του στην Ελληνική Επικράτεια, δυνάµει
της εθνικής θεώρησης εισόδου και πριν τη λήξη αυτής,
σύµφωνα µε τα στοιχεία α΄ και β΄ της υποπερ. i της περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, δυνάµει της οποίας ο αιτών
εισήλθε στην Ελληνική Επικράτεια και άσκησε το δικαίωµα απασχόλησης σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 18.
4. Η εποχική άδεια διαµονής χορηγείται στον πολίτη
τρίτης χώρας, εφόσον υπάρχει διαθέσιµη θέση εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 και εφόσον ο αιτών, πλην
των γενικών προϋποθέσεων του άρθρου 6, υποβάλλει τα
ακόλουθα:
α) Έγκυρη σύµβαση εργασίας για τον σκοπό της εποχικής εργασίας, υπογεγραµµένη από εργοδότη που είναι
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εγκατεστηµένος στην Ελληνική Επικράτεια και τον αιτούντα, η οποία περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα
στην περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13. Η σύµβαση εργασίας προβλέπει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, εποχικός
εργαζόµενος, για την απασχόλησή του αυτή υπάγεται
στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων) µε εργόσηµο σύµφωνα µε το άρθρο 27 του
ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115),
β) παράβολο ύψους εβδοµήντα πέντε (75) ευρώ για τη
συνολική περίοδο ισχύος της άδειας διαµονής, το οποίο
υποβάλλεται µε την µορφή του ηλεκτρονικού παραβόλου και δεν επιστρέφεται ανεξαρτήτως της κατάληξης
του αιτήµατος,
γ) στοιχεία ότι ο εργαζόµενος διαθέτει κατάλληλο για
διαµονή κατάλυµα. Στην περίπτωση που το κατάλυµα
παρέχεται από τον εργοδότη, ο αιτών υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σύµφωνα µε την περ. 3 της
παρ. 3 του άρθρου 13,
δ) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας,
ε) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, σύµφωνα µε την
οποία αυτός αναλαµβάνει τις προβλεπόµενες δαπάνες
σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005
(Α΄ 212),
στ) ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) σε περίπτωση που ο αιτών, πολίτης τρίτης χώρας, θα απασχοληθεί στην αγροτική οικονοµία και
ζ) αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον στη σύµβαση εργασίας ορίζεται ότι ο αιτών θα ασκήσει επάγγελµα που
ρυθµίζεται νοµοθετικά, όπως ορίζεται στο π.δ. 38/2010
(Α΄ 78), τα οποία πιστοποιούν ότι ο πολίτης τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας για την άσκηση
αυτών στην Ελλάδα. Ο προσδιορισµός των κατά περίπτωση εφαρµοστέων διατάξεων διενεργείται µε βάση
την περιγραφή του επαγγέλµατος στην οικεία σύµβαση
εργασίας.
5. Η περίοδος διαµονής και απασχόλησης του πολίτη
τρίτης χώρας είναι συνολικής διάρκειας εννέα (9) µηνών
για κάθε περίοδο δώδεκα (12) µηνών. Ο πολίτης τρίτης
χώρας, κάτοχος της παρούσας εποχικής άδειας διαµονής, τηρεί τις σχετικές προϋποθέσεις διαµονής και εργασίας και την υποχρέωση απουσίας τριών µηνών ανά περίοδο δώδεκα (12) µηνών. Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων του πολίτη τρίτης χώρας πραγµατοποιείται, από τις αρµόδιες υπηρεσίες αλλοδαπών και µετανάστευσης, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και από τις αρµόδιες αρχές
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
6. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος της άδειας διαµονής του παρόντος, έχει τη δυνατότητα αλλαγής εργοδότη δυνάµει νέας σύµβασης εργασίας, η οποία πληροί τις
προϋποθέσεις της περ. α΄ της παρ. 4. Στην περίπτωση
αυτή, ο πολίτης τρίτης χώρας ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης για την αλλαγή
του εργοδότη, υποβάλλοντας την αντίστοιχη νέα σύµβαση εργασίας σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 4, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των άρθρων 13 και 18.

7. Σε περίπτωση που η εποχική εργασία περιλαµβάνει
και έτερους τοµείς απασχόλησης, πλην αυτών της γεωργίας, της δασοκοµίας και της κτηνοτροφίας, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 11, τα δικαιολογητικά της παρ. 4
προσαρµόζονται ανάλογα. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής, καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου και του κατά περίπτωση συναρµοδίου Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαµονής του παρόντος
χωρίς την απαίτηση της προηγούµενης εθνικής θεώρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
8. Η άδεια διαµονής εποχικής απασχόλησης ανακαλείται στην περίπτωση που δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησης, εφαρµοζόµενων κατά τα άλλα των διατάξεων του παρόντος Κώδικα
ή στην περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος της άδειας
διαµονής παραβιάσει τους όρους απασχόλησης και διαµονής, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρ. 5. Στην
περίπτωση παραβίασης από τον πολίτη τρίτης χώρας
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια διαµονής του παρόντος, αυτός δεν δύναται να λάβει νέα εθνική θεώρηση οιασδήποτε κατηγορίας για περίοδο πέντε
(5) ετών από την έκδοση της απόφασης ανάκλησης της
άδειας διαµονής.
9. Η άδεια διαµονής του παρόντος δύναται να ανανεώνεται άπαξ και για χρονική περίοδο έως πέντε (5) έτη, εφόσον συντρέχει το σύνολο των προϋποθέσεων της
παρ. 4 και ο πολίτης τρίτης χώρας έχει τηρήσει το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10. Η άδεια διαµονής του παρόντος δεν παρέχει πρόσβαση στο δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης και ο
διανυθείς χρόνος δεν υπολογίζεται για την πρόσβαση
στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, καθώς και
για τον υπολογισµό του απαιτούµενου χρόνου για την υπαγωγή του πολίτη τρίτης χώρας στις παρ. 1 έως 5. Επιπροσθέτως, ο διανυθείς νόµιµος χρόνος διαµονής και
νόµιµος χρόνος απασχόλησης, δεν συνυπολογίζεται για
την πλήρωση των προϋποθέσεων υποβολής αιτήµατος
για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, σύµφωνα µε
τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.»
Άρθρο 97
Παράταση συµβάσεων προσωπικού αρµοδιότητας
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Οι ισχύουσες συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό
Πρόγραµµα του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας 20142020 και συνήφθησαν στο πλαίσιο των δράσεων (α)
2018ΣΕ75520001 «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής
και ταυτοποίησης µέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού της» - κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5029334 και (β)
2017ΣΕ75520011 «Ενίσχυση Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), µε ανθρώπινο δυναµικό»- κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5005446, παρατείνονται αυτοδικαίως για δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης
τους. Η παράταση των συµβάσεων δεν µεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές, ούτε
εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του
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π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού καλύπτεται από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα είτε από τα προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027 είτε µέσω του θεµατικού µέσου των
Ταµείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, από κοινού ή ξεχωριστά υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών του
συνολικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Έως
την έναρξη της ως άνω χρηµατοδότησης οι ανωτέρω
δράσεις εντάσσονται και χρηµατοδοτούνται από τη ΣΑΕ
655/2 του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

ρόντος νόµου έως τις 11.3.2023. Η προσαρµογή του καταστατικού γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του ΑΣ που λαµβάνεται µε την απαρτία των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 13 και µε την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Μετά την πάροδο της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, για τους ΑΣ που δεν έχουν
προσαρµόσει το καταστατικό τους, εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 31 και διαγράφονται από το ΕΜΑΣ.»

Άρθρο 98
Παράταση συµβάσεων εργασίας προγράµµατος
για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την κάλυψη
των υγειονοµικών αναγκών των προσφύγων
και µεταναστών

Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο
«ELEUSIS 2023», η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και δεν εφαρµόζεται σε αυτήν ο ν. 4270/2014
(Α΄ 143), µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου.
Ο ν. 4270/2014, και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις αναφορικά µε την υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, εφαρµόζονται, µόνο ως προς την υποβολή, α) ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά),
β) µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και
χρηµατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και δ) µηνιαίας σύνοψης
µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ετήσια µεγέθη).

Η διάρκεια των συµβάσεων εργασίας που συνήφθησαν,
δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία
Γ.Π.οικ.64186/5.9.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β΄ 3877), όπως τροποποιήθηκε
µε την περ. 9 της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.78066/15.12.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 6054), µεταξύ του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
και του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράµµατος του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105),
µε αντικείµενο τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και
την κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών των προσφύγων
και µεταναστών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
31η.12.2022. Η παράταση των συµβάσεων δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές,
ούτε εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6
του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η δαπάνη µισθοδοσίας του
ανωτέρω προσωπικού καλύπτεται από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται υπέρβαση των
ανώτατων ορίων δαπανών του συνολικού Π.Δ.Ε..

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 99
Παράταση προθεσµίας προσαρµογής
των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισµών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4673/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 4673/2020 (Α΄ 52) τροποποιείται ως προς την προθεσµία προσαρµογής των καταστατικών των Αγροτικών
Συνεταιρισµών (ΑΣ), η οποία παρατείνεται από τη λήξη
της, κατά ένα έτος, ήτοι έως τις 11.3.2023, και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να προσαρµόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του πα-

Άρθρο 100
Ρύθµιση για την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Άρθρο 101
Μηνιαία αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής
του Προϊσταµένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως Παράταση ισχύος παρ. 11 άρθρου 429 ν. 4781/2021
Η ισχύς της παρ. 11 του άρθρου 429 του ν. 4781/2021
(Α΄ 31) ως προς τη µηνιαία αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταµένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως (ΛΙΒΥΗ), παρατείνεται από τη λήξη της για
ένα (1) έτος.
ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 102
Διαδικασία αξιολόγησης και έκδοση απόφασης
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών
έργων - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 29
ν. 4487/2017
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4487/2017 (Α΄ 116) τροποποιείται ως προς τον χρόνο
ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Εφόσον διαπιστωθούν η πληρότητα και η νοµιµό-
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τητα της αίτησης, τότε αυτή αξιολογείται ως προς το περιεχόµενό της µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας από επιτροπές αξιολόγησης που συστήνονται µε
απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν εισήγησης κάθε αρµόδιου φορέα. Οι ως άνω επιτροπές είναι τριµελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ή του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού ή εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του Υπουργείου Τουρισµού ή
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης
ή από ιδιώτες µε εµπειρία στον τοµέα οπτικοακουστικών
παραγωγών. Σε κάθε περίπτωση ένα (1) µέλος πρέπει να
είναι υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ένα (1) ακόµα µέλος
να έχει εµπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση αφορά στην παραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας, στις ανωτέρω τριµελείς επιτροπές αξιολόγησης συµµετέχει υποχρεωτικά ένας (1) υπάλληλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισµού. Η θητεία των επιτροπών αξιολόγησης ορίζεται ετήσια, ενώ η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας
τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Στα µέλη των επιτροπών αξιολόγησης
καταβάλλεται αµοιβή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης, (α)
πλήρης συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου και (β) τεκµηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου µε
προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Αν απαιτούνται
διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του φακέλου,
ορίζεται προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών στον
φορέα, προκειµένου να τις παράσχει στην αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης του περιεχοµένου του επενδυτικού σχεδίου ολοκληρώνεται εντός ενός (1) µηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου
της παρ. 1.»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόµιµες
προϋποθέσεις, υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του
παρόντος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 109
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), ύστερα από εισήγηση των επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 2. Απαραίτητο στοιχείο
για την έκδοση απόφασης υπαγωγής αποτελεί η ύπαρξη
βεβαίωσης από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ύπαρξη
των σχετικών πιστώσεων.»
Άρθρο 103
Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων
επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων Αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4487/2017
Το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 30
Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων
επενδυτικών σχεδίων
1. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, που δεν µπορεί να ξεπερνά
τους έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης,
υποβάλλει, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), αίτηση ελέγχου, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 3, προκειµένου
να πιστοποιηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό
σχέδιο κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής
της ενίσχυσης. Η προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. Όλα τα παραστατικά επιλέξιµων δαπανών για το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί µέχρι την υποβολή της αίτησης ελέγχου και να αφορούν σε προκληθείσες δαπάνες µέχρι τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου. Εφόσον υποβάλλονται παραστατικά επιλέξιµων δαπανών που έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί
µετά τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου, τα τελευταία γίνονται δεκτά µόνο, εφόσον παρατίθεται τεκµηρίωση από
τον φορέα ότι αυτές προκλήθηκαν ως συνέπεια του επενδυτικού σχεδίου.
2. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή µη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου,
να υλοποιήσει κατ' ελάχιστον το εξήντα τοις εκατό
(60%) των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα κατώτατα όρια επιλέξιµων δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.
3. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά, α) τα
αποδεικτικά στοιχεία συµµόρφωσης µε τα πολιτιστικά
κριτήρια, β) ο τελικός κατάλογος των εργαζοµένων στην
παραγωγή, γ) το τελικό πρόγραµµα των ηµερών γυρισµάτων και των χώρων γυρισµάτων στην Επικράτεια, δ)
τα σχετικά τιµολόγια µε τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους, ε) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, στ)
τελική έκθεση ορκωτού λογιστή που έχει ορισθεί σύµφωνα µε την παρ. 4, η δαπάνη σύνταξης της οποίας βαρύνει τον φορέα, ζ) οπτικοακουστικό υλικό που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής και η) υπεύθυνες δηλώσεις που πιστοποιούν ότι δεν έχουν µεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της υπαγωγής.
4. Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν
καθεστώς ενίσχυσης, ο έλεγχος των δικαιολογητικών
που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου διενεργείται από
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία των περ.
2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), αντίστοιχα,
και έχει ως αντικείµενο τη διαπίστωση της συµµόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου µε τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Δ΄. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής
ή η ελεγκτική εταιρεία ορίζεται µε απόφαση του Πρόε-
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δρου και Διευθύνοντα Συµβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν αιτήµατος του φορέα που υποβάλλεται στο
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. µετά τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου και σε
κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης ελέγχου της παρ. 3 στο Π.Σ.Κ.Ε.. Η απόφαση ορισµού εκδίδεται εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή του ως
άνω αιτήµατος. Η αµοιβή του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή
ή της ελεγκτικής εταιρείας βαρύνει σε κάθε περίπτωση,
θετικής ή απορριπτικής έκθεσης ελέγχου, αποκλειστικά
τον φορέα.
5. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία της παρ. 4, απαγορεύεται να διενεργεί έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, στα οποία συµµετείχε µε οποιονδήποτε τρόπο από τον χρόνο υπαγωγής του επενδυτικού
σχεδίου, ο δε φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται να δηλώσει τυχόν συµµετοχή ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας µε υπεύθυνη δήλωση
που συνοδεύει το αίτηµά του, κατά την παρ. 4. Η παράβαση της ως άνω υποχρέωσης αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου
και ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης.
6. Μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου από τον
φορέα του επενδυτικού σχεδίου, η αρµόδια υπηρεσία
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ενεργοποιεί το Π.Σ.Κ.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή της, και στη συνέχεια διαπιστώνει εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από
την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε., α) την τήρηση της εξάµηνης προθεσµίας της παρ. 1 και β) την πληρότητα της
έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και διαβιβάζει την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή
- λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας στον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Εάν η αρµόδια
υπηρεσία διαπιστώσει ότι η έκθεση δεν είναι πλήρης, ενηµερώνει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10)
εργασίµων ηµερών, µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή µε
κάθε πρόσφορο µέσο τον φορέα για την ανάγκη συµπλήρωσής της, οπότε στην περίπτωση αυτή η αρµόδια υπηρεσία, εντός πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή της
συµπληρωθείσας έκθεσης προβαίνει στις αναγκαίες διαπιστώσεις. Εάν η αρµόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν
πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εισηγείται τούτο εγγράφως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
7. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιείται µε την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
δεσµεύεται από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που έχει διαβιβασθεί σε
αυτόν από την αρµόδια υπηρεσία του, και δύναται να αποκλίνει από αυτήν µόνο κατόπιν ειδικής αιτιολογίας. Σε
περίπτωση αρνητικής έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ενηµερώνεται αµελλητί ο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ακολουθείται η διαδικασία
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31 για την
έκδοση απόφασης ανάκλησης της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
8. Οι αποφάσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου υπόκεινται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο
ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον ετησίως, επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος διενεργείται από τακτικό τριµελές όργανο ελέγχου,

που συστήνεται µε απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Σε περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερου µεγέθους, σηµασίας ή
πολυπλοκότητας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., µε απόφασή του, δύναται να συστήνει
και να συγκροτεί έκτακτα όργανα ελέγχου, τα οποία αποτελούνται από πέντε (5) ή επτά (7) µέλη ανάλογα µε
το µέγεθος, τη σηµασία ή την πολυπλοκότητα του επενδυτικού σχεδίου. Τα µέλη των ως άνω οργάνων προέρχονται από το προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ανεξαρτήτως
σχέσης εργασίας, από τα µέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α, καθώς και από υπαλλήλους της ανώνυµης εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου», ειδικώς στις περιπτώσεις παραγωγών κινηµατογραφικών ταινιών. Στα µέλη
του οργάνου ελέγχου καταβάλλεται αµοιβή, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις εντός των πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των οργάνων ελέγχου µπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εξωτερικοί συνεργάτες ως εισηγητές, οι οποίοι υποβάλλουν µη δεσµευτικές
εισηγήσεις.
9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από όργανο ελέγχου κατά τον δειγµατοληπτικό έλεγχο περίπτωση καταβολής ενίσχυσης λόγω µη νόµιµης πιστοποίησης επενδυτικού σχεδίου, το σύνολο ή µέρος αυτής ανακτάται,
προσαυξηµένο νοµιµοτόκως από την εκάστοτε καταβολή και εν συνεχεία βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά
τις διατάξεις περί είσπραξης δηµόσιων εσόδων (Κώδικας
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, ν.δ. 356/1974, Α΄90). Τα
σχετικά παραστατικά καταβολής των ενισχύσεων από
τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. αποτελούν νόµιµο τίτλο για τη βεβαίωση
του χρέους, η οποία συντελείται µετά την αποστολή του
χρηµατικού καταλόγου στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία κατά το άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 και το
άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6).
10. Η διαδικασία του παρόντος δύναται να εφαρµόζεται και στα εκκρεµή επενδυτικά σχέδια, εφόσον προηγηθεί αίτηση του φορέα προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για τον ορισµό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας της παρ. 4, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο. Στην περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί αίτηση ελέγχου στο Π.Σ.Κ.Ε. και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση
πιστοποίησης, η αµοιβή του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή
ή της ελεγκτικής εταιρείας, που ορίζεται µετά από αίτηµα του φορέα, βαρύνει αποκλειστικά τον τελευταίο. Το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 εφαρµόζεται σε όλα τα εκκρεµή επενδυτικά σχέδια ανεξαρτήτως του σταδίου στο
οποίο ευρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο.
11. O φορέας του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να αιτηθεί στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο
µεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του
επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης για τη συµφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει
µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση υπαγωγής. Την αίτηση του προηγούµενου εδαφίου συνοδεύουν, επί ποινή
απόρριψής της, τα δικαιολογητικά των υποπερ. α΄, δ΄
και ε’ της παρ. 3, καθώς και σχετική έκθεση από ορκωτό
λογιστή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Ο ορκωτός
ελεγκτής της παρ. 4 ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών και εισηγείται
στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του
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Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση ή µη της προσωρινής βεβαίωσης.
Η προσωρινή βεβαίωση εκδίδεται αποκλειστικά και µόνο
µε βάση την αίτηση και τα δικαιολογητικά του δεύτερου
εδαφίου και υπό την αίρεση της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύµφωνα µε την
παρ. 1. Στην περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού
σχεδίου χρησιµοποιήσει τη δυνατότητα που του δίνεται
σύµφωνα µε την παρούσα, δεν επιτρέπεται να αιτηθεί
την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, η ισχύς της
προσωρινής βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισµού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών της παρ. 4, τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και
τα κριτήρια για την εν µέρει, πλήρη ή µη αποδοχή της έκθεσης ελέγχου που υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, η διαδικασία και κάθε
αναγκαίο ζήτηµα σχετικό µε τον δειγµατοληπτικό έλεγχο των παρ. 8 και 9, συµπεριλαµβανοµένων και κανόνων
για την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αποδοχής εγχώριων και αλλοδαπών παραστατικών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται στο Π.Σ.Κ.Ε. µε την αίτηση ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό και αναγκαίο θέµα µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 104
Διαδικασία τροποποίησης απόφασης υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4487/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116)
προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται
ως εξής:
«1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής επιτρέπεται ύστερα από αίτηµα του φορέα της επένδυσης
µέσω του Π.Σ.Κ.Ε., το οποίο µπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και
µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού
σχεδίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήµατος
τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής. Για την υποβολή του αιτήµατος απαιτείται υποβολή παραβόλου.
Απαραίτητο στοιχείο, επί ποινή ακυρότητας, για την έκδοση απόφασης τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής, που συνεπάγεται αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου, αποτελεί η µνεία σε αυτήν βεβαίωσης από την
αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.»

Άρθρο 105
Επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης
της εναρµόνισης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε τη Βίβλο Ψηφιακού
Μετασχηµατισµού - Αντικατάσταση άρθρου 6
ν. 4727/2020
Το άρθρο 6 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 6
Εναρµόνιση των έργων ΤΠΕ µε τη Βίβλο Ψηφιακού
Μετασχηµατισµού - Βεβαίωση Εναρµόνισης Έργου
1. Όλα τα έργα ΤΠΕ, ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης και εφόσον δεν έχουν συµπεριληφθεί στη Βίβλο
Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και στις επικαιροποιήσεις
αυτής, οφείλουν να εναρµονίζονται µε τις βασικές αρχές
και κατευθύνσεις της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού.
2. Η ως άνω εναρµόνιση πιστοποιείται µε τη Βεβαίωση
Εναρµόνισης Έργου (Β.Ε.Ε.), η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Τοµεακών Έργων Δηµοσίου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µέσω της οποίας διαπιστώνεται η συµµόρφωση του έργου µε τα κριτήρια και τους δείκτες της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 107, στη βάση
τυποποιηµένου εντύπου το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος του έργου και το οποίο συµπεριλαµβάνει τα βασικά
στοιχεία του έργου που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της ικανοποίησης των εν λόγω κριτηρίων.
3. Η έκδοση Β.Ε.Ε. αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών έγκρισης ή ένταξης
του έργου ΤΠΕ προς χρηµατοδότηση και σε κάθε περίπτωση για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης των
σχετικών συµβάσεων από τον δικαιούχο. Για προτάσεις
οµοειδών έργων που δύνανται να ενταχθούν σε προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης προς
πολλαπλούς δικαιούχους, η Β.Ε.Ε. παρέχεται επί του
σχεδίου και του φυσικού αντικειµένου της πρόσκλησης
µε αναφορά, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, σε περιοριστικούς κανόνες για τα προς ένταξη επιµέρους έργα.
4. Η Β.Ε.Ε. εκδίδεται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών
από την ηµεροµηνία υποβολής του τυποποιηµένου εντύπου της παρ. 2, εντός της οποίας ο δικαιούχος υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο, διευκρίνιση
ή πληροφορία του ζητηθεί. Με την άπρακτη παρέλευση
της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον, εν τω µεταξύ, δεν
έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις ή πληροφορίες, η Β.Ε.Ε. θεωρείται πως έχει εκδοθεί.
5. Οι παρ. 1 έως 4 δεν εφαρµόζονται, α) στις δράσεις
της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), β)
στα έργα και τις δράσεις των φορέων που διαχειρίζονται
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τα κυβερνητικά νέφη του άρθρου 87, γ) στα έργα των οποίων ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός ή ο
προϋπολογισµός των επιµέρους υποέργων υπολείπεται
του ορίου της απευθείας ανάθεσης της παρ. 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), δ) στα έργα που
προγραµµατίζεται να χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και ε) στα έργα τα οποία
υλοποιούν, ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή οι εποπτευόµενοι
φορείς του.»
Άρθρο 106
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθµιση ειδικότερων
ζητηµάτων των Βεβαιώσεων Εναρµόνισης Έργου
(Β.Ε.Ε.) - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 107
ν. 4727/2020
Η παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται το περιεχόµενο της Βεβαίωσης Εναρµόνισης Έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 6, τα κριτήρια και
οι δείκτες βάσει των οποίων αυτή παρέχεται, καθώς και
οι υποχρεώσεις των εµπλεκόµενων φορέων και περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση δύναται να
προβλέπονται περαιτέρω εξαιρέσεις έργων ΤΠΕ από την
ανωτέρω βεβαίωση ή από συγκεκριµένες απαιτήσεις αυτής.»
Άρθρο 107
Διάθεση αποθεµατικού της Ε.Ε.Τ.Τ. - Τροποποίηση
παρ. 6 και 7 άρθρου 75 ν. 4070/2012
1. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 75 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται µε δύο νέα εδάφια
και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Αν από την ανωτέρω οικονοµική διαχείριση της
Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε έτους, µετά την αφαίρεση από την
Ε.Ε.Τ.Τ. ποσών, (α) ίσων µε τις κάθε φορά επίδικες διαφορές κατά της Ε.Ε.Τ.Τ. και (β) πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως
απαιτήσεων από υπόχρεους καταβολής τελών, προκύπτει θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα (έσοδα µείον έξοδα),
ποσοστό του αποτελέσµατος αυτού αποδίδεται στον
Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως δηµόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για
την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόµου.
Η απόδοση γίνεται εντός του εποµένου µηνός από την
έγκριση του ισολογισµού από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την υπογραφή των οικονοµικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές. Το ανωτέρω αποδιδόµενο ποσοστό, που
δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%), καθώς
και οι σχετικές λεπτοµέρειες καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ.. Ειδικά κατά το έτος 2014, το αποδιδόµενο ποσοστό, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αφορά τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013. Το υπόλοιπο ποσοστό παραµένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και µπορεί να διατίθεται, ύστερα από
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για δαπάνες που
υποστηρίζουν αποκλειστικά την ψηφιακή διακυβέρνηση,
τη συνεχή προώθηση του ψηφιακού-διοικητικού µετασχηµατισµού της χώρας και την έρευνα-καινοτοµία
στους ανωτέρω τοµείς και στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) για δαπάνες
που προάγουν τους σκοπούς της Γ.Γ.Τ.Τ.. Ενδεικτικά, οι
δαπάνες δύνανται να αφορούν: προµήθεια εξοπλισµού
πάσης φύσεως, υπηρεσιακές µετακινήσεις - αποστολές
της πολιτικής ηγεσίας, των συνεργατών αυτής, καθώς
και των υπαλλήλων της Γ.Γ.Τ.Τ. στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που εµπίπτει στις ανωτέρω γενικές και ειδικές δράσεις αρµοδιότητας, επιστηµονική, µελετητική και συµβουλευτική υποστήριξη
στους ανωτέρω τοµείς, πάσης φύσεως συµβάσεις ή συµφωνίες, αµοιβές επιτροπών και οµάδων εργασίας για την
παροχή υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου ή της
Γ.Γ.Τ.Τ., συµµετοχή, οργάνωση και χρηµατοδότηση συνόδων ή συνεδρίων ή σεµιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από το Υπουργείο ή τη Γ.Γ.Τ.Τ. ή άλλους φορείς,
για θέµατα που έχουν σχέση µε το προπεριγραφέν πεδίο
δραστηριότητας, κάθε είδους ερευνητική, εκπαιδευτική
και ακαδηµαϊκή ενίσχυση για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την προστασία και ασφάλεια των
υποδοµών και των πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσµού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, καθώς και φορέων του εν
γένει δηµόσιου τοµέα για την εκπλήρωση των δηµόσιων
σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους
αναγκών, την ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση και τη µείωση του ψηφιακού χάσµατος στην
Επικράτεια, καθώς και τη χρηµατοδότηση έργων, ειδικών
εργασιών ή µελετών από ειδικούς επιστήµονες, οµάδες
εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση µε τα
ορισθέντα ανωτέρω ζητήµατα και δράσεις.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 τροποποιείται ως προς τους σκοπούς διάθεσης του αδιάθετου αποθεµατικού της Ε.Ε.Τ.Τ. και διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Από 1.1.2015, κατά το µεθεπόµενο οικονοµικό έτος εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το τυχόν αδιάθετο
ποσό του αποθεµατικού, που µπορεί, κατά τα ανωτέρω,
να διατίθεται για τις ανάγκες της παρ. 6 στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ιδίως στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, και το οποίο έχει παραµείνει στην Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται στον Κρατικό
Προϋπολογισµό µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..»
Άρθρο 108
Εγκατάσταση Σταθµών Συµπληρωµατικής
Κάλυψης από Ο.Τ.Α.
1. Οι οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄
και β΄ βαθµού δύνανται να χρηµατοδοτούν τα πάσης φύσεως κόστη για την προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, αναβάθµιση και συντήρηση Σταθµών Συµπληρωµατικής Κάλυψης (Σ.Σ.Κ.), συµπεριλαµβανοµένου του κόστους αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, οι οποίοι εγκαθίστανται µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών
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τηλεοπτικής κάλυψης του τοπικού πληθυσµού, εντός
των διοικητικών τους ορίων, που δεν εξυπηρετείται από
τα αδειοδοτηµένα δίκτυα επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής. Υπεύθυνος για την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και χρήση των Σταθµών Συµπληρωµατικής Κάλυψης είναι ο πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, στον οποίο έχουν απονεµηθεί τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που χρησιµοποιεί ο Σ.Σ.Κ.
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία. Οι ως άνω δαπάνες των Ο.Τ.Α. δύνανται να
καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Προϋπολογισµό του Τοµεακού Προγράµµατος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή από το αποθεµατικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.) σύµφωνα µε το πέµπτο και έκτο εδάφιο της
παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών δύναται να ρυθµίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι
προϋποθέσεις χρηµατοδότησης της προµήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας, αναβάθµισης και συντήρησης
των Σταθµών Συµπληρωµατικής Κάλυψης (Σ.Σ.Κ.), καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.
3. Οι Ο.Τ.Α. που είναι κάτοχοι υφιστάµενων κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Σ.Σ.Κ, οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε περιοχές, εντός των διοικητικών τους ορίων, που δεν εξυπηρετούνται από το αδειοδοτηµένο δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, οφείλουν εντός
έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να
αιτηθούν την ένταξη αυτών στο δίκτυο του αδειοδοτηµένου παρόχου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής σύµφωνα τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθµ. 716/3/2014 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Β΄ 1693). Ως υφιστάµενοι κατά τα ανωτέρω
Σ.Σ.Κ νοούνται αποκλειστικά εκείνοι και µόνο οι Σ.Σ.Κ.
για τους οποίους οι Ο.Τ.Α. εντός δύο (2) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος γνωστοποιούν εγγράφως
στην Ε.Ε.Τ.Τ. τη θέση τους. Οι ως άνω Σ.Κ.Κ. δύνανται
να εξακολουθούν να λειτουργούν, εφόσον δεν προκαλούν παρεµβολές σε άλλα νόµιµα δίκτυα, µέχρι την ολοκλήρωση της ένταξής τους στο δίκτυο αδειοδοτηµένου
παρόχου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής ή την αιτιολογηµένη από τον πάροχο απόρριψή της αίτησής τους
και, σε κάθε περίπτωση, για διάστηµα έως πέντε (5) ετών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 109
Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής της παρ. 7 του άρθρου 39
του ν. 4635/2019
1. Για τις κατασκευές κεραιών των αδειοδοτηµένων
παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής που έχουν εγκατασταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τις οποίες υποβλήθηκαν
δηλώσεις σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 39 του
ν. 4635/2019 (A’ 167), οι κάτοχοί τους υποχρεούνται, εντός τριάντα έξι (36) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του

ν. 4635/2019 ή, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να εφαρµόσουν τα οριζόµενα στο άρθρο 29
του ν. 4635/2019 για τις ειδικές κατηγορίες κατασκευών
κεραιών. Οι κατασκευές αυτές νοούνται ως νοµίµως λειτουργούσες µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους, η οποία συντελείται εντός δεκαοκτώ
(18) µηνών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή
αίτησης αδειοδότησης, εφόσον τηρούνται τα οριζόµενα
στο παρόν άρθρο, και οι δηλώσεις τους σύµφωνα µε την
παρ. 7 του άρθρου 39 παραµένουν επικαιροποιηµένες.
2. Ειδικά για τις κατασκευές κεραιών της παρ. 1, οι οποίες εξυπηρετούν ανάγκες κάλυψης του συνόλου της
Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής και για τις οποίες έχουν υποβληθεί επιπλέον οι δηλώσεις της παρ. 7 του άρθρου
34 του ν. 4635/2019, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην
παρ. 1 του παρόντος µόνο σε περίπτωση τροποποίησης
των δοµικών τους κατασκευών, εξαιρουµένων µικρών σε
έκταση δοµικών τροποποιήσεων που είναι απαραίτητες
για την τεχνολογική τους αναβάθµιση, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση του ύψους της κατασκευής µικρότερη
του πέντε τοις εκατό (5%) ή προσθήκη οικίσκου στέγασης µηχανηµάτων εµβαδού µικρότερου των πέντε (5)
τ.µ.. Μέχρι την τροποποίησή τους, δεν απαιτείται έκδοση
άδειας κατασκευής κεραίας, εφόσον οι δηλώσεις της
παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 που υποβλήθηκαν
για αυτές, α) είναι επικαιροποιηµένες και β) συµπληρωθούν εντός τριάντα έξι (36) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος µε τη µελέτη ραδιοεκποµπών του
άρθρου 35 του ν. 4635/2019, όπου αυτή απαιτείται, επί
της οποίας έχει γνωµοδοτήσει θετικά η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας.
3. Ειδικά οι κατασκευές κεραιών της παρ. 1, οι οποίες
εξυπηρετούν ανάγκες κάλυψης του συνόλου της Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκποµπής, έχουν εγκατασταθεί εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως πριν τις 28.7.2011 και έχουν µέγιστο ύψος κατασκευής έως και είκοσι επτά (27)
µέτρα και οικίσκο στέγασης µηχανηµάτων εµβαδού έως
και δέκα (10) τ.µ. δύνανται να αδειοδοτούνται, κατ’ εξαίρεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης κατ’ εφαρµογή της περ. α) της παρ. 2 του
άρθρου 29 του ν. 4635/2019 και εφόσον, α) δεν έχουν
τροποποιηθεί οι δοµικές τους κατασκευές µετά την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του
ν. 4635/2019, β) πληρούν τους λοιπούς όρους της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, και γ) υποβληθεί για
αυτές υπεύθυνη δήλωση περί µη τροποποίησης των δοµικών τους κατασκευών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να
καθορίζεται ειδικότερα η διαδικασία αδειοδότησης των
κατασκευών κεραιών που εµπίπτουν στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 110
Ευθύνη του τύπου - Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη
παρ. 3Α στο άρθρο µόνο του ν. 1178/1981
1. Στην παρ. 1 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981
(Α΄ 187) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση ιδιοκτησίας από νοµικό πρόσωπο εντύπου που εκδίδεται και διανέµεται στην Ελλάδα, και εφό-
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σον η αξίωση της παρούσας δεν καλύπτεται για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία, υπέχει την ίδια υποχρέωση ο µέτοχος ή εταίρος που κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, το
ήµισυ τουλάχιστον των µετοχών ή των εταιρικών µεριδίων.»
2. Στο άρθρο µόνο του ν. 1178/1981 προστίθεται παρ.
3Α ως εξής:
«3Α. α) Σε κάθε εφηµερίδα που εκδίδεται και διανέµεται στην Ελλάδα ορίζονται διευθυντής και διευθυντής
σύνταξης, οι οποίοι αµφότεροι είναι µέλη επαγγελµατικού σωµατείου δηµοσιογράφων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό
πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Για τα έντυπα
που είναι εγγεγραµµένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης έως τις 28.2.2022, οι ιδιότητες του διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης µπορεί
να ταυτίζονται, το δε πρόσωπο αυτό µπορεί εναλλακτικά
να είναι µέλος επαγγελµατικού σωµατείου εκδοτών. Για
τα έντυπα του προηγούµενου εδαφίου το παρόν ισχύει
από 1ης.4.2023.
β) Στο έντυπο της εφηµερίδας που εκδίδεται και διανέµεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο ιδιοκτήτης
είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και της εταιρικής µορφής
µε την οποία λειτουργεί, αναγράφονται ο νόµιµος εκπρόσωπος, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης. Σε
περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του
προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε
φορά, διοικητικό πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
γ) Στο έντυπο της εφηµερίδας που εκδίδεται και διανέµεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο ιδιοκτήτης
είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και της εταιρικής µορφής
µε την οποία λειτουργεί, αναγράφεται ο µέτοχος ή εταίρος που κατέχει άµεσα ή έµµεσα το ήµισυ τουλάχιστον
των µετοχών ή των εταιρικών µεριδίων. Σε περίπτωση
κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
δ) Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου των περ. α) έως
γ) αποτελούν νόµιµο τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, η οποία
συντελείται µετά την αποστολή του χρηµατικού καταλόγου στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία κατά
το άρθρο 2 του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Τα βεβαιωµένα πρόστιµα της παρούσας παραγράφου παρακρατούνται από τα πρακτορεία διανοµής τύπου και αποδίδονται αµελλητί. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η απόδοση του ποσού
των προστίµων προηγείται οποιασδήποτε κατάσχεσης
εις χείρας του πρακτορείου από τρίτο ή εκχώρησης απαίτησης σε τρίτο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι

αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης ρυθµίζεται η διαδικασία παρακράτησης και
απόδοσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
ε) Για την αξιολόγηση της δυσχερώς επανορθώσιµης ή
ανεπανόρθωτης βλάβης της εφηµερίδας στο πλαίσιο αιτήµατος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίµου της παρούσας παραγράφου
προσµετράται η οικονοµική κατάσταση του µετόχου ή εταίρου που κατέχει άµεσα ή έµµεσα το ήµισυ τουλάχιστον των µετοχών ή των εταιρικών µεριδίων. Για την αξιολόγηση της συνδροµής του δηµοσίου συµφέροντος
στο πλαίσιο αιτήµατος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίµου λαµβάνονται υπόψη καταδίκες σε βάρος της εφηµερίδας για διασπορά
ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήµηση.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει από 1ης.4.2022.»
Άρθρο 111
Επίδοµα µετάβασης εργαζοµένων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε εµπόλεµη περιοχή
1. Το επίδοµα µετάβασης σε εµπόλεµη περιοχή, που
προβλέπεται στο άρθρο 7 της υπ. αρίθµ. 1177/22.4.2019
(Β΄ 1447) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Προστασία
του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού καταβάλλεται στους εργαζόµενους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ανεξαρτήτως του κλάδου
και της ειδικότητάς τους, που µεταβαίνουν σε εµπόλεµη
περιοχή και για όσο χρόνο παραµένουν σε αυτή.
2. Το παρόν άρθρο ισχύει από τις 24.2.2022.
ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 112
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
2. Ειδικώς:
α) Η ισχύς του άρθρου 20 αρχίζει την 28η.2.2022.
β) Η ισχύς του άρθρου 21 αρχίζει την 28η.2.2022.
γ) Η ισχύς του άρθρου 76 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 16 του ν. 4722/2020.

52
Αθήνα,

2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

