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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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Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την προ-
ϋπηρεσία 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 κλι-
νική ή νοσοκομείο πανεπιστημιακού ιδρύματος, ανε-
ξάρτητα 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 διαδικα-
σία εκκαθάρισης για την υποβολή των δαπανών τους 
προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγεί-
ας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 
30ή.6.2022.

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 νο-
σηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευ-
τικής 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/κοινο-
τικής νοσηλευτικής. Τα καθήκοντα, οι πράξεις και το έργο 
των ειδικευόμενων νοσηλευτών κατά την άσκησή τους 
στις σχολικές μονάδες περιγράφονται στο «Ηλεκτρονι-
κό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» της παρ. 3 του άρθρου 59 
του ν. 4690/2020. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδι-
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτο-

βάθμιας 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) αντικαθίστα-
ται 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 οριο-
θέτησης 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 προϋφιστά-
μενων 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 Πο-
λεοδομικών 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 Ενέρ-
γειας 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 Μα-
κεδονία και Θράκη, στην περίπτωση παραδοσιακών 
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οικισμών των περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μα-
κεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,

δ) στις περιπτώσεις οικισμών της Επικράτειας οι οποί-
οι, στο σύνολό τους ή σε τμήμα τους, έχουν κηρυχθεί 
αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι ή περιλαμβάνο-
νται στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO, πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδι-
ων 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 δόμη-
σης, καθώς και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ανάλογα 
με την κατηγορία, τη φυσιογνωμία και τον βαθμό προ-
στασίας του.

Το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευόμενο από το-
πογραφικό 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 Δί-
κτυο (ΕΓΣΑ’ 87).

Για τους ήδη οριοθετημένους οικισμούς δεν είναι επι-
τρεπτή η διεύρυνση των ορίων τους με νέα διοικητική 
πράξη οριοθέτησης, παρά μόνο για λόγους νομιμότη-
τας κατά την αρχική οριοθέτηση του οικισμού, όπως 
για πλάνη περί τα πράγματα, με πράξη, η οποία πρέπει 
να αιτιολογείται ειδικώς με αναφορά σε συγκεκριμένα 
πραγματικά περιστατικά και στοιχεία.

3. Μέχρι τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγμα-
τος της παρ. 1, για τον προσδιορισμό των ορίων των 
οικισμών, βάσει της παρ. 2, λαμβάνονται υπόψη τα προ-
σφορότερα διαθέσιμα ιστορικά και σύγχρονα χαρτογρα-
φικά στοιχεία κατάλληλης κλίμακας και εφαρμόζονται τα 
κριτήρια που ορίζονται κατά περίπτωση στα άρθρα 81 
έως 84 και 100 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νο-
μοθεσίας (Δ’ 580), ανάλογα με το είδος, τη φυσιογνωμία 
και την κατηγορία του οικισμού.

4. Το Προεδρικό Διάταγμα της παρ. 1 δεν εφαρμόζε-
ται 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 συ-
μπεριληφθεί 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 προϋφιστάμε-
νος του 1923 ή ως πυκνοδομημένο τμήμα αυτού ή, ελ-
λείψει τέτοιας ένδειξης, ως το πυκνοδομημένο τμήμα 
του οικισμού.

6. Για την πολεοδόμηση και την επέκταση των οι-
κισμών 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 εγκεκρι-
μένου 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 πο-
λεοδόμηση 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 Οι-
κιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του 
ν. 2508/1997 (Α’ 124), με το οποίο προβλέπεται η πολε-
οδόμηση 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 Στρατη-
γικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και δεν έχει εκπονη-
θεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Σ.Π.Μ.Ε.), σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/
ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χω-
ρο.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 πο-
λεοδομικής 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 ανε-
ξάρτητη πολεοδομική μελέτη που μπορεί να περιορί-
ζεται 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 εκπονείται και εγκρίνεται ρυμοτομικό σχέ-
διο, κατά το ν.δ. της 17.7.1923 (Α’ 228). 

Με απόφαση του αρμοδίου για την έγκριση της πο-
λεοδομικής 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 εκπο-
νείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 6 του παρόντος.

8. Για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επέ-
κτασης των οικισμών της παρ. 1, εφαρμόζεται ανάλογα 
το άρθρο 12 του ν. 1337/1983. 

Στις περιπτώσεις που η επέκταση συγκεκριμένου οικι-
σμού προβλέπεται από εγκεκριμένο Τοπικό ή Ειδικό Πο-
λεοδομικό 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 εφαρ-
μόζονται και στους οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως αξιόλογοι, παραδοσιακοί, καθώς και σε παραλιακούς 
οικισμούς ή σε οικισμούς ευρισκόμενους σε περιβαλλο-
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ντικά 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 λη-
πτέα 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) κα-
τοίκων, 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 εκδο-
θεί 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 χρή-
ση γης από τα παραπάνω εργαλεία και διατάγματα είτε 
τα «απολύτως απαραίτητα» ή «απολύτως αναγκαία» ή 
«απαραίτητα» ή «αναγκαία» έργα υποδομής οργανισμών 
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 περι-
ορισμών δόμησης για την εν λόγω χρήση γης, εφαρμό-
ζεται, 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 υπα-
γωγή 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 δι-
αμορφώνεται 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 πα-
ρεκκλίσεων 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 απορριπτι-
κή, 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 άρ-
θρου 99 του ν. 4495/2017 (Α’ 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 πληροφο-
ριακό σύστημα του παρόντος τα στοιχεία και δικαιολο-
γητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την 
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα φύλλα 
καταγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα A’ και τις ρυθ-
μίσεις 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.
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Την αίτηση υποβάλλει:
αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελε-

στεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαί-
ρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός 
κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμε-
νες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδι-
οκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης 
οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί 
νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, κα-
θώς 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.) φορο-

λογίας του,
δδ) ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, αν 

υπάρχει,
εε) το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευ-

ής,
στστ) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φέροντος ορ-

γανισμού 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 

χρήση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 89.
γ) Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην οποία ανα-

φέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατα-
σκευή 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 αυθαίρε-
τη αλλαγή χρήσης που έχει ρυθμιστεί με τον ν. 4014/2011 
ή τον ν. 4178/2013, τη διαδικασία μετάβασης της δήλω-
σης στον παρόντα μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης.

δ) Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχα-
νικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή 
της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το εμβαδόν και τη 
χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη κατα-
σκευή 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 σημειώνε-

ται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευ-
ής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά 
μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς 
υπολογισμούς,

δδδ) της κάτοψης του ορόφου, στην οποία σημειώ-
νεται 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 αυ-
τοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων 
η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύ-
ος 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 πολεο-
δομικές 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 αποτυπώ-
νονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής.

Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή κα-
θέτων ιδιοκτησιών με αποκλειστική χρήση, στις οποίες 
υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συ-
νόλου του ακινήτου ως εξαρτημένο τοπογραφικό διά-
γραμμα, 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 αρμό-
δια Υπηρεσία Δόμησης και, προκειμένου να διερευνηθεί 
η νομιμότητα του υφισταμένου κτιρίου, είναι δυνατή 
η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέ-
λου 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 το-
πογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του από 8.9.1983 Προεδρικού Δι-
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ατάγματος, 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 σύμ-
φωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που 
ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας 
για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, κα-
θώς 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 ιδιοκτη-
σιών, 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 ενδιαφε-
ρόμενο 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 κατα-
σκευής 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 
σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ):

ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ ολο-
κλήρου αυθαίρετη,

βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί 
στον 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, σύμφω-
να με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό,

ββ) δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκει-
ας 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 ανεξάρτη-
τα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και πατάρια 
υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν 
επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμε-
νης 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 εκα-
τό (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 τοί-
χους 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 διαφο-
ροποιείται 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 προ-
σθήκη 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 κατασκευα-
σμένα 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 περί-
πτωση 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 προϋ-
ποθέσεις 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 Ενέρ-
γειας 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 συμμόρ-
φωσης όσον αφορά την στατική επάρκεια των κτιρίων 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

θ) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλε-
κτρομηχανολογικό 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 εγκα-
τασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Η 
ανωτέρω τεχνική έκθεση μπορεί να υποβάλλεται μέσα 
σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπα-
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γωγής 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 αυθαί-
ρετη 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 προστί-
μου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 100. Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγω-
γής, που είναι η ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου.

Ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλε-
κτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, 
α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για δηλώσεις με ημερομη-
νία 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 κα-
ταστεί 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».

Άρθρο 90

Μεταφορά υπαγωγών των νόμων 4014/2011 

και 4178/2013 κατηγορίας 5 στον ν. 4495/

2017 - Τροποποίηση περ. ε) και προσθή-

κη περ. στ) στην παρ. 1 του άρθρου 128 

ν. 4759/2020 

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 πλει-
στηριασμού, 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 επικαρπω-
τή 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., σύμ-
φωνα 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 μεταβίβα-
σής τους στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία, 
αντίστοιχα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025, και

ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κη-
ρύχθηκαν εντός των ετών 2020 και 2021 σε κατάστα-
ση 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 προσαυ-
ξήσεις 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 έναρ-
ξη 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 δι-
ατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν 
η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Άρθρο 91

Προθεσμία έκδοσης οικοδομικής άδειας 

νομιμοποίησης - Τροποποίηση παρ. 1

άρθρου 106 ν. 4495/2017 

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 προ-
βλεπόμενη 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 νομιμοποί-
ησης εντός τεσσάρων (4) ετών ή έγκριση εργασιών κα-
τεδάφισης, 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, εφαρ-
μόζονται σωρευτικά οι διατάξεις για την κατεδάφιση 
και επιβολή προστίμου αυθαιρέτων. Δεν συνυπολογί-
ζεται στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών, ο 
χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής άδειας 
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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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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Επικρατείας
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ  

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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