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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 
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υποπερίπτωσης Δ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
11 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, επαναφέρεται η 
ισχύς των άρθρων 105 και 106 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116).

2. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτω-
σης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 7 του 
άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 
(Α΄ 112) από την 3η Ιουλίου 2019 έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020.

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τή-
ρησης των μητρώων από την 3η Ιουλίου 2019 ως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 για εγγραφή ή μεταβολή ή 
διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, 
στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο μητρώο Εμπειρίας 
Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται σύμφωνα με τις 
προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις. Τα πτυχία των 
Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται εξα-
κολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 17 
του π.δ. 71/2019, διαγράφεται.

4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του 
π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πτυχία των εγ-
γεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο 
Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 
2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομο-
θετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019». 

5. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του 
π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι βεβαιώσεις εγ-
γραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών 
Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά 
την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 
2 Ιουλίου 2019. Οι υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με 
βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάρο-
δο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής 
στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δα-
σοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό 
διάστημα από την 3η Ιουλίου 2019 μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα 
με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερό-
τητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι 
καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η».

6. Προστίθεται εδάφιο τρίτο στην παράγραφο 24 του 
άρθρου 118 του ν. 4472/2017 ως εξής: «Έως την πλήρη 
παραγωγική λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. ζητήματα τεχνικού 
και λεπτομερειακού χαρακτήρα που προκύπτουν εν όψει 
αυτής, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 

ΠΑΙΓΝΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 4002/2011

Άρθρο 189

Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4002/2011

Στο άρθρο 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) επέρχονται οι 
εξής τροποποιήσεις:

1. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ προστί-
θεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«Τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου» λογίζονται το Δια-
δικτυακό στοίχημα και τα Λοιπά διαδικτυακά παίγνια.».

2. Η περίπτωση γ) αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) «Στοίχημα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε 

πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή/και 
της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Υποκατη-
γορία αυτού αποτελεί το «Διαδικτυακό Στοίχημα», το 
οποίο είναι το διεξαγόμενο διαδικτυακά τυχερό παίγνιο 
που συνιστάται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, 
της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγο-
νότων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων 
(virtual events), των οποίων το αποτέλεσμα παράγεται με 
τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number 
Generator). Με τον Κανονισμό Παιγνίων εξειδικεύονται 
τα είδη του Στοιχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του 
Διαδικτυακού Στοιχήματος.».

3. Η περίπτωση ε) αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) «Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγ-

χου»(Π.Σ.Ε.Ε.):το σύνολο του υλισμικού και λογισμικού 
που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτεί-
ας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς 
εποπτείας και του ελέγχου όλων των τυχερών παιγνίων 
ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και 
του δικτύου προώθησης και διανομής των υπηρεσιών 
για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.».

4. H περίπτωση ιγ) αντικαθίσταται ως εξής: 
«ιγ) «Συνδεδεμένες εταιρείες»: Κατάσταση στην οποία 

δύο ή περισσότερες εταιρείες συνδέονται με: αα) «σχέ-
ση συμμετοχής», δηλαδή άμεση ή έμμεση κατοχή του 
ελέγχου του δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των 
δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας, 
αβ)«σχέση ελέγχου» δηλαδή σχέση μεταξύ συνδεδεμέ-
νων προσώπων σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).

5. Η περίπτωση ιε) αντικαθίσταται ως εξής: 
«ιε) «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη»: είναι ο μο-

ναδικός λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη για 
τη συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα 
πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια 
αυτά. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, κατ’ ελάχιστον, 
τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικο-
νομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το 
υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Οι κάτοχοι 
των αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει πα-
ραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων, είτε μέσω 
διαγωνισμού είτε με οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο, 
συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
τήρησης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως 
αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων. Όπου στον 
παρόντα αναφέρεται η Ατομική Κάρτα Παίκτη του άρ-
θρου 33 εννοείται η Ατομική Κάρτα Παίκτη και ο Ηλε-
κτρονικός Λογαριασμός Παίκτη ως ενιαίο σύνολο, και 
αντιστρόφως.». 

6. Η περίπτωση ιστ) αντικαθίσταται ως εξής: 
«ιστ) «Αποκλειόμενος παίκτης»: είναι ο παίκτης που 

δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχερά παίγνια, κατόπιν 
δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του 
συμπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/
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