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μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, τηρουμένων των 
προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 5, ανεξαρτήτως της συνδρομής των λοιπών 
προϋποθέσεων του άρθρου 5, καθώς και αυτών των άρ-
θρων 6 έως και 8 του παρόντος, αλλοδαπός που προσέ-
φερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου 
η πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό 
συμφέρον της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών καθορίζεται, για την εφαρμογή του παρόντος, ο 
τρόπος βεβαίωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων 
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5.».

Άρθρο 180
Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων 
για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων

Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 274 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), 
καθώς και η καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων, εφό-
σον δεν έχουν συντελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, γίνονται ατελώς, ύστερα από αίτημα του αρ-
μοδίου δήμου, στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτημα-
τολογικά γραφεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο 
(2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 181
Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και 
φέρεται ότι διαπράχθηκαν από το ένστολο προσωπικό 
της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων του και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις των άρθρων 275 και 417 - 426 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας.

Άρθρο 182
Αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης 
και λοιπά έξοδα αιρετών

Το άρθρο 184 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως 
εξής:

«Άρθρο 184
Αποζημιώσεις - Δαπάνες μετακίνησης - 
Λοιπά έξοδα

1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι πε-
ριφερειακοί σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας 
της περιφέρειας ή της έδρας της περιφερειακής ενό-
τητας στην οποία εκλέχτηκαν, για εκτέλεση υπηρεσίας 
μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και κατά 
παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων μετακί-
νησης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να με-
τακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 
η οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη 
μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

2. Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη πα-
ράγραφο καταβάλλονται με απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της υποπαρα-
γράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 95).

3. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι Αντιπεριφερει-
άρχες δικαιούνται τις δαπάνες μετακίνησης της υποπα-
ραγράφου Δ΄ 9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τη 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού 
συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονομι-
κής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών, 
καθώς και για μετακίνηση στην έδρα της περιφέρειας ή 
στην έδρα των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της ίδιας 
περιφέρειας ή εκτός περιφέρειας, για εκτέλεση υπηρεσί-
ας. Για τον υπολογισμό των δαπανών του προηγούμενου 
εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η χιλιομετρική απόσταση 
του τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας.

4. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίω-
σης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφε-
ρειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των 
λοιπών διοικητικών επιτροπών. Η αποζημίωση για κάθε 
συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις 
τον μήνα είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί 
της μηνιαίας αποζημίωσης του Περιφερειάρχη.».

Άρθρο 183
Καταβολές χρηματοδοτήσεων από επενδυτικά 
δάνεια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης 
δήμων του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)

Οι χρηματοδοτήσεις δικαιούχων για την υλοποίηση 
των πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα επενδυτικά 
δάνεια και τα ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων που 
προβλέπονται στα άρθρα 69, 70 και 71 του ν. 4509/2017, 
δεν κατάσχονται στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, δεν 
υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμ-
ψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο και οποιονδή-
ποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Άρθρο 184
Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του 
ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτή-
ρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης 
και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, 
είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι 
σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, 
με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών 
δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον 
πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της 
απόφασης, τακτική συνεδρίαση.». 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του 
ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτή-
ρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης 
και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, 
είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι 
σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, 
με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών 
του περιφερειακού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμ-
βάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται 
από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη 
λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.». 

3. Αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλί-
ων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση 
του παρόντος θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν 
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από άλλους λόγους νομιμότητας. Ασκηθείσες ποινικές 
και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και 
πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα 
με την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών οργά-
νων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έως τη δημοσίευση του 
παρόντος, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες 
δεν έχει ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ποι-
νική ή πειθαρχική δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο 
με πράξη του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 185
Βαθμολόγηση κριτηρίων 
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 91 
του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το 
σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που 
πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρό-
ντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει 
διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ 
οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων 
ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, 
στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων 
Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την 
ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των 
υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη 
χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται 
με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική 
εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.».

Άρθρο 186
Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων 

1. Για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προ-
σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου και την ανανέωση ή παράταση αυτής, 
καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του 
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), απαιτείται προηγουμένως έγκριση 
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), εφόσον η δαπά-
νη για τις αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
κρατικό προϋπολογισμό ή καλύπτεται από επιχορήγηση 
του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Εντός του πεδίου εφαρμογής της παραγράφου 1 
του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι εξαιρέσεις που 
προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (α), (στ), (η), (θ), 
(ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ), (κ), (κα) και (κε) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

3. Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 
διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:

i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέ-
λεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρ-
δευσης, καθώς και oι προσλήψεις προσωπικού για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της 
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή κατ’ 
εξαίρεση τους τρεις (3) μήνες, μέσα σε συνολικό διά-
στημα δώδεκα (12) μηνών στους φορείς της αυτοδιοί-
κησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 

του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει. 
Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του ν. 3584/2007, 
όπως ισχύουν,

ii) οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης 
έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 και 
212 του ν. 3584/2007,

iii) το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόλη-
ση έως πέντε ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται 
στις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/2007,

iv) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά 
προβλεπόμενους στην παράγραφο 2 του άρθρου 206 
του ν. 3584/2007 λόγους, σε περίπτωση απουσίας τα-
κτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος 
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθε-
τούνται από αυτό, καταργείται.

Άρθρο 187
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Στο άρθρο 7 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) η υπάρχουσα 
παράγραφος 8 αναριθμείται σε 9 και προστίθεται παρά-
γραφος 8, ως εξής :

8. α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε 
άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλή-
λου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά 
της θέσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 
επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. 
Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ’ εφαρμογή των δια-
τάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 15 του ν. 2307/1995 
(Α΄ 113), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεω-
ρούνται νόμιμες.

β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη 
Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 
υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού 
συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια 
απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) 
έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος.

γ. Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργού-
νται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-
ρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 188
Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

1. Έως την έκδοση προεδρικού διατάγματος κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 20 του άρθρου 118 του 
ν. 4472/2017 (Α΄ 74), σχετικά με τη ρύθμιση των ειδι-
κότερων λεπτομερειών λειτουργίας και τήρησης των 
μητρώων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 και της 


