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Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου 

δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των 

σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχο-

λής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για 

την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, 

διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς 

των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών 

και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟ-

ΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Άρθρο 1 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης 

της Διαφθοράς 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 2 Αποσπάσεις προσωπικού σε γραφεία Αντι-

περιφερειαρχών - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 247 
ν. 3852/2010 

Άρθρο 3 Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη ενιαίου 
Υπαλληλικού Κώδικα - Αντικατάσταση δευτέρου εδαφί-
ου 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 Πολιτι-
κών 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 Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)

Άρθρο 6 Κάλυψη θέσεων με Ειδικό Επιστημονικό Προ-
σωπικό

Άρθρο 7 Στελέχωση Τμήματος Προστασίας Ζώων Συ-
ντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και λειτουργίας 
Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 8 Ισχύς πινάκων κατάταξης προσληπτέων μη-
χανικών από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9 Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής - Τρο-

ποποίηση 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 αυ-
τοδιοίκησης

Άρθρο 12 Σύσταση Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Τροποποίηση άρ-
θρων 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  - Τροπο-
ποίηση 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 κοινω-
φελείς 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 δη-
μοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης - Τρο-
ποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 1069/1980

Άρθρο 18 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον κα-
θορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου - Τροπο-
ποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021 

Άρθρο 19 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων - Αντικα-
τάσταση παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993 

Άρθρο 20 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρ-
μοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων - Τρο-
ποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 97Α ν. 3852/2010

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 προ-
ϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές δια-
τάξεις 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 υπο-
βάλλεται:

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 σύ-
νολο της επιφάνειας του αυθαιρέτου και ενιαίο ειδικό 
πρόστιμο μόνο για την επιφάνεια αυτού που δεν νομι-
μοποιείται, ή

ii) δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποί-
ησης τμήματος αυτού, κατόπιν κατεδάφισης του υπολοί-
που 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 επι-
φάνειά του και του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενιαίου 
ειδικού προστίμου οπότε διατηρείται για το χρονικό διά-
στημα που προβλέπεται στον παρόντα, κατόπιν κατεδά-
φισης 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 επιφά-
νειά του και του ενιαίου ειδικού προστίμου, ή

ii) δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποί-
ησης τμήματος αυτού, κατόπιν κατεδάφισης του υπολοί-
που με έγκριση εργασιών κατεδάφισης, ή

iii) δήλωση υπαγωγής τμήματος αυτού στις διατά-
ξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του άρθρου 97, 
με την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί στην 
επιφάνειά του και του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενι-
αίου ειδικού προστίμου οπότε διατηρείται για το χρο-
νικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα κατό-
πιν 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 συ-
μπληρωματικά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.

Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των τεσ-
σάρων (4) ετών και εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση 
άδειας νομιμοποίησης αποκλειστικά για λόγους μετα-
βολής 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 αντί-
θετης 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 πιστωτι-
κά 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, απαλλάσσο-
νται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτι-
κού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη 
των ενισχύσεων.

Άρθρο 93

Δασωθέντες αγροί - 

Αντικατάσταση του 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 πε-
ραιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να ζητήσουν 
την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκομική 
εκμετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριό-
τητας 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 εισή-
γηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν 
δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό. Ειδικά, για εκτάσεις 
μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων, προκειμένου 
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να χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, με βάση σχετική 
οικονομοτεχνική μελέτη, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι 
κάτωθι προϋποθέσεις: 

α. Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγο-
ρούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης, 

β. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 
47, και 

γ. η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλ-
ληλεξάρτησης 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 Ενέρ-
γειας (Β’ 2860).

Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέμβα-
σης του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και οι υπόλοι-
πες 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 αιτήσε-
ως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριό-
τητας στην έκταση. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου 
να αποδείξει το έννομο συμφέρον του να αιτηθεί την 
απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλ-
λει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτ-
λους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορ-
κες 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 δά-
σους ή δασικής, προκειμένης της εφαρμογής του άρ-
θρου αυτού, διενεργείται, εφόσον δεν έχει καταρτιστεί 
δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, 
από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότη-
τας 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 ακί-
νητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτε-
μάχια, 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) επέρ-
χονται οι εξής αλλαγές: 1) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 
τροποποιείται η προθεσμία υποβολής αίτησης για προ-
σωρινή απασχόληση και αντικαθίσταται η λέξη «εργα-
σίας» 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’ γίνο-
νται 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» αντικα-
θίστανται 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 έκδο-
ση 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 ερ-
γασίας, 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 δι-
αμορφώνεται 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 πατέ-
ρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία 




