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ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

«Ρςθμίζειρ για ηην ανάπηςξη και ηη δημοζιονομική εξςγίανζη - Θέμαηα
απμοδιόηηηαρ Τποςπγείων Οικονομικών, Πολιηιζμού και Σοςπιζμού και
Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ»

Άρθρο……..
ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΚΑΗ ΤΓΥΧΝΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΧΝ
ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ.
Α. Καηάπγηζη ζςμβοςλίος, ςπηπεζιών, και νομικών πποζώπων ηος δημόζιος
ηομέα
1. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη πην θάησ ππεξεζίεο,
ζπκβνχιηα θαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο πνπ
πξνβιέπνπλ ηε ζχζηαζε, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο, δηέπνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο θαη ξπζκίδνπλ ζρεηηθά ζέκαηα, σο εμήο:
α) Σα άξζξα 1 θαη 3 έσο θαη 6 ηνπ λ. 3438/2006 (Α΄ 33) ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο (.Δ.Δ..) ζην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ θαηαξγνχκελνπ πκβνπιίνπ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν
2 ηνπ λ. 3438/2006 (Α΄ 33), αζθνχληαη ζην εμήο απφ ηε Δπηηξνπή Δζληθνχ
Δλεξγεηαθνχ ρεδηαζκνχ, ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ ζπλεζηήζε κε ηελ αξηζ. 17/2-6-2010 Πξάμε
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (Α΄ 98).
β) Σα άξζξα 19 έσο θαη 24 ηνπ λ. 3653/2008 (Α΄ 49) ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ λ.π.η.δ. «Δζληθφο Οξγαληζκφο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ.Ο.Δ.Σ.),
πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
γ) Σν π.δ. 51/1997 (Α΄ 48) ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λ.π.δ.δ.
«Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Δπηκφξθσζεο Γαζηθψλ Τπαιιήισλ» (Δ.Κ.Δ.Γ.Τ.), κε έδξα
ηα Βίιιηα Αηηηθήο πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
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δ) Σν π.δ. 389/1997 (Α΄ 272) ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ
Διέγρνπ Κάπξσλ, Γεληθήο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε έδξα ηα Μέγαξα Αηηηθήο.
ε) Σα άξζξα 1 έσο θαη 12 ηνπ λ. 3565/2007 (Α΄ 112) ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ λ.π.η.δ. «Δζληθφ Κέληξν Θεάηξνπ θαη Υνξνχ» (Δ.ΚΔ.ΘΔ.Υ.) κε έδξα
ηελ Αζήλα πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ κεηαθέξνληαη θαη αζθνχληαη εθεμήο απφ ηε Γ/λζε
Θεάηξνπ θαη Υνξνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Οη αξκνδηφηεηεο
απηέο πνπ κεηαθέξνληαη θαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Θεάηξνπ θαη
Υνξνχ κε ζπλαθέο αληηθείκελν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ.
Οη πθηζηάκελεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ θαη έξγνπ κεηαμχ ηνπ θαηαξγνχκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη εξγαδνκέλσλ ζε
απηφ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηε ιήμε ηνπο, κε δηάδνρν ην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Σν απαζρνινχκελν κε ζχκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ θαη νη αλάδνρνη έξγνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο
ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ζε ζπλαθείο ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ ακνηβψλ ησλ αλαδφρσλ
έξγνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ.
ζη) Σα άξζξα 1 έσο θαη 15 ηνπ λ. 3390/2005 (Α΄ 233) ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ λ.π.η.δ Δζεινληηθφο Οξγαληζκφο «Έξγν Πνιηηψλ», κε έδξα ηελ
Αζήλα πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
δ) Η αξηζ. ΓΓΑ32327/23-12-1969 ππνπξγηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ
λ.π.δ.δ., Δζληθφ ηάδην Νέαο Ισλίαο Βφινπ ΠΑΝΘΔΑΛΙΚΟ, κε έδξα ηνλ Βφιν
πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ ηνπ
θαηαξγνχκελνπ ζηαδίνπ, κεηαηάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ , κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, θιάδνπ, βαζκνχ θαη εηδηθφηεηαο γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα
ηππηθά πξνζφληα πξνζσπηθνχ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο - ηεξεάο
Διιάδαο. Αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ε κεηάηαμε ή κεηαθνξά γίλεηαη ζε
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ απφθαζε ηεο κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο.
ε) Σν π.δ. 86/1986 ζρεηηθά κε ηε ίδξπζε Δζληθνχ Γπκλαζηεξίνπ λ.π.δ.δ. κε ηελ
επσλπκία Κέληξν Δθπαίδεπζεο ζηελ Ιππαζία, κε έδξα ην Μαξθφπνπιν Αηηηθήο, πνπ
επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ ηνπ
θαηαξγνχκελνπ Κέληξνπ, κεηαηάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη απηνδίθαηα, κε ηελ ίδηα ζρέζε
εξγαζίαο, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
2

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη
νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ κεηαηαζζφκελσλ ή κεηαθεξφκελσλ
ππαιιήισλ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο εθπαίδεπζεο, θαη αλ δελ
ππάξρνπλ θελέο ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πξνζσπηθνχ, αληίζηνηρνπ ή ζπλαθνχο
θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο γηα ηηο νπνίεο θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη δηάζεζεο
απηψλ, αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζε ππεξεζίεο θαη
επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ ππνπξγείνπ απηνχ.
2. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ Γ.. θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζεηεία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ θαηαξγνχληαη κε ηελ
ππνπαξ. 1, αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην.
3. Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ
ησλ θαηαξγνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηεο ππνπαξ. 1 θαη νη δηθεγφξνη πνπ
έρνπλ πξνζιεθζεί ζε απηνχο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, κε ηελ επηθχιαμε
εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηεο ππνπαξ. 1 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κεηαηάζζνληαη ή
κεηαθέξνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ππνπξγνχ πνπ επνπηεχεη ηνλ
θνξέα πνπ θαηαξγείηαη ή ηνπ ππνπξγνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε θαηαξγνχκελε
ππεξεζία, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ νηθείνπ ππνπξγείνπ θαη θαηαιακβάλεη θελέο
νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, θιάδνπ, βαζκνχ θαη εηδηθφηεηαο γηα ηηο
νπνίεο θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα. Αλ δελ ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ε
κεηάηαμε ή κεηαθνξά γίλεηαη ζε πξνζσπνπαγείο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ απφθαζε
κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο.
4. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ησλ πην πάλσ ππεξεζηψλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο πεξ. α΄ ηεο ππνπαξ. 1, φπσο ε άζθεζε
ησλ κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά κεηαθνξά
αξκνδηνηήησλ ζηελ ππνπαξ. 1, ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο άζθεζήο ηνπο, φηαλ
δελ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ζέκαηα ππεξεζηαθήο
θαηάζηαζεο ηνπ κεηαηαζζφκελνπ ή κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ, ε ηχρε ησλ αξρείσλ
θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα, ξπζκίδνληαη θαηά πεξίπησζε κε απνθάζε ησλ ππνπξγψλ
ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ή πνπ επνπηεχνπλ ηνπο
θαηαξγνχκελνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο.
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
Τπνπξγνχ ξπζκίδεηαη ε ηχρε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ν ηξφπνο δηάζεζεο
ησλ ηακεηαθψλ ππνινίπσλ ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
5. α)Η θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο
θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο
ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα,
ζην Διιεληθφ Γεκφζην, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
γηα δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο θαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζή
ηνπο αλήθεη ζηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο κεηαθέξζεθαλ νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηέο
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ηνπο, άιισο ζηα ππνπξγεία πνπ επνπηεχνπλ ηνπο θαηαξγνχκελνπο θνξείο, πνπ έρνπλ
ζην εμήο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ δηαθχιαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ππάξρνληνο
αξρείνπ.
Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν αξκφδηνο ζχκθσλα κε
ην πξνεγνχκελν εδάθην Τπνπξγφο πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ
θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηέξρνληαη
ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Η έθζεζε απνγξαθήο εγθξίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ θαη απφζπαζκα ηεο εγθεθξηκέλεο έθζεζεο, πνπ
πεξηγξάθεη ηα απνθηψκελα θαηά θπξηφηεηα αθίλεηα, θαζψο θαη ηα ινηπά εκπξάγκαηα
δηθαηψκαηα επί αθηλήησλ, κε ηελ πεξίιεςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ β.δ. 533/1963 θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
αξκφδηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ. Οκνίσο αηειψο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο
θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο.
β) Σακεηαθά ππφινηπα θαη ππφινηπα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ πνπ θαηαξγνχληαη, κεηαθέξνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξσλ
ξπζκίζεσλ, κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, κε εληνιή ηνπ θαηά
πεξίπησζε επνπηεχνληνο ππνπξγνχ, ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη απνηεινχλ
έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη εγγξάθνληαη σο αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ ππνπξγείνπ ή ηνπ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηηο
ππνρξεψζεηο.

Β. ςγσώνεςζη νομικών πποζώπων
1. α) Σν Ιλζηηηνχην Σερληθήο εηζκνινγίαο θαη Αληηζεηζκηθψλ Καηαζθεπψλ
(Ι.Σ..Α.Κ.) λ.π.δ.δ. πνπ ηδξχζεθε κε ην άξζξν 16 ηεο απφ 28.7.1978 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο (Α΄ 117), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν έβδνκν ηνπ λ. 867/1979 (Α΄24) θαη ην άξζξν 12 ηνπ
λ.1349/1983 (Α΄ 52), πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαηαξγείηαη σο απηνηειέο λνκηθφ
πξφζσπν θαη ζπγρσλεχεηαη κε ηνλ Οξγαληζκφ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Πξνζηαζίαο (Ο.Α..Π.), λ.π.δ.δ. πνπ ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.1349/1983 θαη
επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
Όιεο νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Ι.Σ..Α.Κ. κεηαθέξνληαη ζηνλ Ο.Α..Π. θαη νη
αξκνδηφηεηέο ηνπο αζθνχληαη εθεμήο απφ απηφ.
β) Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ
ηνπ Ι.Σ..Α.Κ. θαη νη δηθεγφξνη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ζε
απηφ, κεηαηάζζνληαη ή κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ
Ο.Α..Π. θαη θαηαιακβάλνπλ αληίζηνηρεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν, βαζκφ θαη
εηδηθφηεηα θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη
αλ δελ ππάξρνπλ, πξνζσπνπαγείο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε κεηάηαμεο ή
κεηαθνξάο.
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γ) Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαηαξηίδεηαη ν νξγαληζκφο ηνπ ΟΑΠ,
θαηαξγνχληαη ή ζπγρσλεχνληαη ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ηδίσο νη νκνεηδείο, νξίδεηαη
δηαθνξεηηθή έδξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα νξηζκέλσλ απφ απηέο, θαηαλέκνληαη νη
κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ
θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία δεηήκαηα θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
2. α) Σν Δζληθφ Κέληξν Ιζηηνπινΐαο Πεηξαηά, λ.π.δ.δ. ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ηελ
αξηζ. 9082/10.8.1969 ππνπξγηθή απφθαζε, λνκηκνπνηήζεθε κε ην λ.δ. 650/1970
(Α΄175) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ην Δζληθφ
Αζιεηηθφ Κέληξν Γιπθάδαο «Μαηζαίνο Ληνχγθαο» θαη ην Δζληθφ Κιεηζηφ
Γπκλαζηήξην Πεηξαηά «Πέηξνο Καπαγέξσθ», λ.π.δ.δ. πνπ λνκηκνπνηήζεθαλ κε ην
λ.δ. 650/1970 θαη επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ,
θαηαξγνχληαη σο απηνηειή λνκηθά πξφζσπα θαη ζπγρσλεχνληαη ζην Δζληθφ
Αζιεηηθφ Κέληξν Νεφηεηαο Αγίνπ Κνζκά, λ.π.δ.δ. ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ηελ αξηζ.
5580/22.7.1959 ππνπξγηθή απφθαζε, λνκηκνπνηήζεθε κε ην λ.δ. 650/1970 θαη
επνπηεχεηαη απφ ηνλ ίδην σο άλσ Τπνπξγφ.
Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην,
κεηαηάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζην Δζληθφ
Αζιεηηθφ Κέληξν Νεφηεηαο Αγίνπ Κνζκά θαη θαηαιακβάλεη αληίζηνηρεο θαηά
θαηεγνξία, βαζκφ θαη εηδηθφηεηα θελέο νξγαληθέο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο θαηέρνπλ ηα
ηππηθά πξνζφληα θαη αλ δελ ππάξρνπλ, πξνζσπνπαγείο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ
πξάμε κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο.
β) Σν Δζληθφ Αζιεηηθφ θαη Ναπηηθφ Κέληξν Ισαλλίλσλ, λ.π.δ.δ. πνπ λνκηκνπνηήζεθε
κε ην λ.δ. 650/1970, κεηνλνκάζζεθε κε ηελ πεξίπησζε 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ.
907/1975 (Α΄ 289) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ,
θαηαξγείηαη σο απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν θαη ζπγρσλεχεηαη κε ην Παλεπεηξσηηθφ
Δζληθφ Αζιεηηθφ Κέληξν Ισαλλίλσλ, λ.π.δ.δ. πνπ ηδξχζεθε κε ην π.δ. 52/2000 (Α΄43)
θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ ίδην σο άλσ Τπνπξγφ.
Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ ηνπ
Δζληθνχ Αζιεηηθνχ θαη Ναπηηθνχ Κέληξνπ Ισαλλίλσλ κεηαηάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη
απηνδηθαίσο κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζην Παλεπεηξσηηθφ Δζληθφ Αζιεηηθφ
Κέληξν Ισαλλίλσλ θαη θαηαιακβάλεη αληίζηνηρεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν, βαζκφ θαη
εηδηθφηεηα θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη αλ
δελ ππάξρνπλ, πξνζσπνπαγείο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε κεηάηαμεο ή
κεηαθνξάο.
γ) Σν Δζληθφ θνπεπηήξην Υαλίσλ, λ.π.δ.δ. πνπ ζπλεζηήζε κε ην π.δ. 237/1985 (Α΄
88) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, θαηαξγείηαη σο
απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν θαη ζπγρσλεχεηαη κε ην Δζληθφ Αζιεηηθφ Κέληξν
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Υαλίσλ, λ.π.δ.δ. πνπ ζπλεζηήζε κε ην π.δ. 54/2000 (Α΄43) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ
ίδην σο άλσ Τπνπξγφ.
Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ ηνπ
Δζληθνχ θνπεπηεξίνπ Υαλίσλ κεηαηάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο ζην Δζληθφ
Αζιεηηθφ Κέληξν Υαλίσλ, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαη θαηαιακβάλεη αληίζηνηρεο
θαηά θαηεγνξία, θιάδν, βαζκφ θαη εηδηθφηεηα θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο
θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη αλ δελ ππάξρνπλ, πξνζσπνπαγείο πνπ ζπληζηψληαη
κε ηελ πξάμε κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο.
δ) Η πεξίπησζε β1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 1828/1989 (Α΄ 2) αληηθαζίζηαηαη σο
αθνινχζσο:
«β) 1. ην ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο (.Δ.Φ.) αλήθεη θαη ε δηαρείξηζε θαη
εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
(αζιεηηθψλ, γπκλαζηηθψλ, αγσληζηηθψλ) πνπ ππάξρνπλ ή πξφθεηηαη λα
θαηαζθεπαζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηαδίνπ ή απηψλ πνπ ζα παξαρσξεζνχλ
ζε απηφ κε θάζε ηξφπν ηδίσο κε λφκν, θαλνληζηηθή πξάμε ή ζχκβαζε θαη
επξίζθνληαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο».
ε) Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1646/1986 (Α΄ 138) αληηθαζίζηαηαη σο
αθνινχζσο:
«1. ην Οιπκπηαθφ Αζιεηηθφ Κέληξν Αζελψλ (Ο.Α.Κ.Α.) αλήθεη ε
δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ (αζιεηηθψλ, γπκλαζηηθψλ, αγσληζηηθψλ) πθηζηάκελσλ ή
κειινληηθψλ ηνπ Οιπκπηαθνχ ηαδίνπ Αζελψλ ηεο πεξηνρήο Ακαξνπζίνπ
Αηηηθήο, ηδηνθηεζίαο ηεο Δπηηξνπήο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (Δ.Ο.Α.) ή απηψλ
πνπ ζα παξαρσξεζνχλ ζε απηφ κε θάζε ηξφπν ηδίσο κε λφκν, θαλνληζηηθή
πξάμε ή ζχκβαζε θαη επξίζθνληαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο».
3. α) Η θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο
θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη σο απηνηειείο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ ηήξεζε
νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζηνπο θνξείο
ζηνπο νπνίνπο ζπγρσλεχνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα
δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, νη νπνίνη έρνπλ ζην εμήο ηελ απνθιεηζηηθή
ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ,
αιιά θαη ηελ επζχλε γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ ηνπο.
Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ
θνξέα ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχνληαη νη θαηαξγνχκελνη θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππνρξενχηαη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ
θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα θαη ζηελ απνθιεηζηηθή
ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηνπ. Η έθζεζε απνγξαθήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ
ππνπξγνχ πνπ επνπηεχεη ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχνληαη νη θαηαξγνχκελνη
θνξείο θαη απφζπαζκα ηεο εγθεθξηκέλεο έθζεζεο, πνπ πεξηγξάθεη ηα απνθηψκελα
θαηά θπξηφηεηα αθίλεηα, θαζψο θαη ηα ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ησλ
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αθηλήησλ, κε ηελ πεξίιεςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ β.δ.
533/1963, φπσο ηζρχεη, θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
αξκφδηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ. Οκνίσο αηειψο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο
θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο.
β) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζηελ
πεξίπησζε ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ Ι.Σ..Α.Κ. θαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηεο ππνπαξ. 2 ηεο παξνχζαο, ξπζκίδνληαη φια ηα εηδηθφηεξα,
ιεπηνκεξεηαθά θαη ηερληθά ζέκαηα ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηδίσο ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε
ηελ ηχρε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζην κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
4. Η ζεηεία ησλ κειψλ ησλ Γ.. θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζεηεία ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ πνπ θαηαξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
ιήγεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην.
Γ. ςγσώνεςζη ηηρ Όπεπαρ Γωμαηίος Θεζζαλονίκηρ
1. Η Όπεξα Γσκαηίνπ Θεζζαινλίθεο απηνηειέο ηκήκα ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ
Βνξείνπ Διιάδνο (Κ.Θ.Β.Δ.) ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2557/1997 (Α΄271), θαηαξγείηαη σο απηνηειέο ηκήκα θαη
ζπγρσλεχεηαη κε ην Κξαηηθφ Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο, λ.π.η.δ. πνπ ζπλεζηήζε κε ην
άξζξν 2 ηνπ λ. 2273/1994 (Α΄233) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ θαη ην νπνίν εθπιεξψλεη εθεμήο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο ΄Οπεξαο,
αλαπηχζζνληαο ηηο απαξαίηεηεο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πξνθχπηνπλ
απφ ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ κλεκνλεπφκελνπ πην πάλσ λφκνπ.
Η θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Όπεξαο Θεζζαινλίθεο θαη ηδίσο επί ηνπ θάζε είδνπο
εμνπιηζκνχ, θνζηνπκηψλ, ζθεληθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο
ζην Κξαηηθφ Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο, ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ,
πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γηα δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, ην νπνίν έρεη ζην εμήο ηελ
απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη
ηελ επζχλε γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ππάξρνληνο αξρείνπ.
Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ
Κ.Θ.Β.Δ. πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πνπ
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ. Η έθζεζε
απνγξαθήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη
απφζπαζκα ηεο εγθεθξηκέλεο έθζεζεο, πνπ πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα, θαζψο θαη ηα
ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ησλ αθηλήησλ, κε ηελ πεξίιεςε πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ β.δ. 533/1963, φπσο ηζρχεη, θαηαρσξίδεηαη αηειψο
ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ αξκφδηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ. Οκνίσο αηειψο
πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο.
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2. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη ε πεληακειήο Δθνξεία πνπ
επνπηεχεη ηελ Όπεξα θαη ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ
πξνζσπηθνχ κε ζεηεία, αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην.
3. Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο Όπεξαο
κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζην Κ.Θ.Β.Δ. θαη θαηαιακβάλεη
αληίζηνηρεο θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, βαζκφ θαη εηδηθφηεηα θελέο νξγαληθέο
ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα θαη αλ δελ ππάξρνπλ,
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε κεηαθνξάο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ξπζκίδεηαη θάζε άιιν
ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ηεο Όπεξαο Θεζζαινλίθεο θαη
εηδηθφηεξα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην πξνζσπηθφ, ηε ζεηεία θαη ηα θαζήθνληα ηνπ
Καιιηηερληθνχ Γηεπζπληή ηεο, κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ νξγαλσηηθψλ ή
άιισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Όπεξαο
απφ ην Κ.Θ.Β.Δ.
Γ. ςγσώνεςζη νομικών πποζώπων ζε νέο θοπέα
1. α) Ο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο Πάξθνπ Πεξηβαιινληηθήο
Δπαηζζεηνπνίεζεο «Αληψλεο Σξίηζεο», ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο
Διαηψλα Αηηηθήο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη Αλάπιαζεο ηνπ πνηακνχ Κεθηζνχ
Αηηηθήο θαη ησλ παξαρεηκάξξσλ ηνπ, λ.π.η.δ. πνπ ζπλεζηήζεζαλ κε ηα π.δ. 184/2002
(Α΄172), 205/2002 (Α΄187) θαη 346/2002 (Α΄ 287) αληίζηνηρα θαη επνπηεχνληαη απφ
ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαηαξγνχληαη, σο
απηνηειή λνκηθά πξφζσπα θαη ζπγρσλεχνληαη ζε έλα λέν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ
δηθαίνπ, πνπ ζπληζηάηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, κε ηελ επσλπκία «Μεηξνπνιηηηθφο
Φνξέαο Αλάπιαζεο θαη Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ Αηηηθήο», πνπ
ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, κε πιήξε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή
απηνηέιεηα, δελ έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σνπο ζθνπνχο ησλ
ζπγρσλεπφκελσλ θνξέσλ εθπιεξψλεη εθεμήο ν λένο θνξέαο. Δηδηθφηεξα ζθνπφο ηνπ
θνξέα είλαη ηδίσο ε δηνίθεζε, δηαρείξηζε, πξνζηαζία, βειηίσζε θαη αλάδεημε ησλ
εθηάζεσλ αζηηθνχ πξάζηλνπ, πάξθσλ πξαζίλνπ αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ, θαη
πάξθσλ θαη αιζψλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
β) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, πνπ εθδίδεηαη, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ λένπ
θνξέα, εγθξίλεηαη ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηδίσο: νη
ζθνπνί ηνπ νξγαληζκνχ, ε έδξα απηνχ, ε ζχλζεζε θαη ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ θαη ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ινηπψλ
νξγάλσλ δηνίθεζεο, ε νξγάλσζε θαη ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, νη
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αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα, ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πξνυπνινγηζκνχ θαη
πεξηνπζίαο.
Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο εγθξίλεηαη κεηά
απφ εηζήγεζε ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα, κε θνηλή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη
κέζα ζε ηξείο κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεο ηεο ππνπαξ. 5. Με ηελ απφθαζε
απηή ξπζκίδνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε κεηαθνξά θαη έληαμε ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ζηνλ λέν θνξέα.
γ) Με ηελ απφθαζε ηεο πεξ. β΄ ηεο ππνπαξ. 1 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη
δπλαηφ λα πεξηέξρνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο
Μεηξνπνιηηηθήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη θαη νξηνζεηνχληαη
απφ ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο, γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα, νηθεία ζρέδηα πφιεσο
ή άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο σο κεηξνπνιηηηθνί ρψξνη αζηηθνχ πξαζίλνπ, πάξθα
πξαζίλνπ αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ, πάξθα θαη άιζε ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο.
2. α) Σν Αιεμάλδξεην Αζιεηηθφ Μέιαζξνλ Θεζζαινλίθεο, λ.π.δ.δ. ην νπνίν
ζπλεζηήζε κε ηελ απφθαζε 6750/1959 θαη λνκηκνπνηήζεθε κε ην λ.δ. 650/1970
(Α΄175), ην Δζληθφ Ναπηαζιεηηθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο, λ.π.δ.δ. ην νπνίν
ζπλεζηήζε κε ην π.δ. 51/2000 (Α΄43), ην Πεξηθεξεηαθφ Δζληθφ Αζιεηηθφ Κέληξν
Θεζζαινλίθεο λ.π.δ.δ. πνπ ζπλεζηήζε κε ην π.δ. 50/2000 (Α΄43), ην Δζληθφ
Γπκλαζηήξην Μίθξαο Θεζζαινλίθεο λ.π.δ.δ. πνπ λνκηκνπνηήζεθε κε ην λ.δ.
650/1970, επνπηεπφκελα απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, θαηαξγνχληαη
σο απηνηειή λνκηθά πξφζσπα θαη ζπγρσλεχνληαη ζε έλα λέν λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ ζπληζηάηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, κε ηελ επσλπκία «Δζληθά
Αζιεηηθά Κέληξα Θεζζαινλίθεο», πνπ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Σνπο ζθνπνχο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ θνξέσλ εθπιεξψλεη
εθεμήο ν λένο θνξέαο.
β) Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, θαηφπηλ εηζήγεζεο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
θνξέα, θαηαξηίδεηαη ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηδίσο νη
ζθνπνί θαη ε έδξα απηνχ, ε ζχλζεζε θαη ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ινηπψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ
θνξέα, ε νξγάλσζε θαη ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, νη αξκνδηφηεηεο, ηα
θαζήθνληα, ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη
ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πξνυπνινγηζκνχ θαη πεξηνπζίαο.
Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο εγθξίλεηαη κεηά
απφ εηζήγεζε ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα, κε δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κέζα
ζε ηξείο κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεσλ ηεο ππνπαξ. 5. Με ην πξνεδξηθφ
δηάηαγκα απηφ ξπζκίδνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε κεηαθνξά θαη έληαμε
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ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ζηνλ ζπληζηψκελν κε ηελ παξνχζα
παξάγξαθν λέν θνξέα.
3. α) Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ
πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνπο θνξείο πνπ θαηαξγνχληαη θαη ζπγρσλεχνληαη
θαζίζηαηαη απηνδίθαηα πξνζσπηθφ ηνπ λένπ θνξέα ζηνλ νπνίν κεηαηάζζεηαη ή
κεηαθέξεηαη θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο.
Οη ζέζεηο ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο
ηνπ λένπ θνξέα, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. ηηο ζέζεηο απηέο
θαηαηάζζεηαη ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ, κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ νξγάλνπ
δηνίθεζεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
β) Η θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη σο απηνηειείο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ ηήξεζε
νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζηνπο λένπο
θνξείο πνπ ζπληζηψληαη κε ηε ζπγρψλεπζε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γηα δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, νη νπνίνη έρνπλ ζην εμήο ηελ
απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνξέσλ πνπ
θαηαξγνχληαη, αιιά θαη ηελ επζχλε γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ
ηνπο.
Σν φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ θνξέα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε πνπ γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ αλάιεςε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνρξενχληαη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θηλεηψλ θαη
αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα θαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη
δηαρείξηζή ηνπ. Η έθζεζε απνγξαθήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ πνπ
επνπηεχεη ηνπο θνξείο πνπ ζπγρσλεχνληαη θαη απφζπαζκα ηεο εγθεθξηκέλεο έθζεζεο,
πνπ πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα, θαζψο θαη ηα ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ησλ
αθηλήησλ, κε ηελ πεξίιεςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ β.δ.
533/1963, φπσο ηζρχεη, θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
αξκφδηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ. Οκνίσο αηειψο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο
θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο.
4. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο πεξ. β΄ ηεο ππνπαξ. 1 θαη
ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο πεξ. β΄ ηεο ππνπαξ. 2, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη
θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο δηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε,
ιεηηνπξγία θαη ην πξνζσπηθφ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ θνξέσλ, ελψ εηδηθφηεξα
δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ δηαηάμεηο απηέο, ξπζκίδνληαη κε
απνθάζεηο ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ησλ λέσλ θνξέσλ.
5. Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηνπο θνξείο πνπ
ζπγρσλεχνληαη κε ηελ ππνπαξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα απηνχο πνπ ζπγρσλεχνληαη κε ηελ ππνπαξ. 2, πνπ
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δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδεηαη ε πξνζσξηλή δηνίθεζε ηνπ
λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη θαζνξίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά
κε ηε ζπγρψλεπζε θαη ηε ζχζηαζε ησλ λέσλ θνξέσλ. Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο
αλσηέξσ ππνπξγηθήο απφθαζεο παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.

Δ. Λύζη ηηρ ΔΣΑΣ Α.Δ. με μεηαθοπά απμοδιοηήηων, πποζωπικού και
πεπιοςζίαρ ζηον ΔΦΔΣ
1. Η Αλψλπκε Δηαηξεία Βηνκεραληθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο
Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ (Δ.Σ.Α.Σ. Α.Δ.) πνπ ζπλεζηήζε κε ην π.δ. 473/1988 (Α΄212)
θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,
ιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ ν
παξψλ θαη ν ηδξπηηθφο ηεο λφκνο, ην νηθείν θαηαζηαηηθφ, ν θ.λ. 2190/1920 θαη νη
ινηπέο θείκελεο δηαηάμεηο. Σνλ ζθνπφ ηεο Δ.Σ.Α.Σ. Α.Δ., πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 473/1988 εθπιεξψλεη εθεμήο ν ΔΦΔΣ, λ.π.δ.δ. πνπ ζπλεζηήζε
κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.2741/1999 (Α΄199) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν νπνίνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ πξνβαίλεη
ζηηο ελέξγεηεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 473/1988.
2. Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ
ππεξεηεί, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζηελ Δ.Σ.Α.Σ. Α.Δ., κεηαθέξεηαη
απηνδηθαίσο κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, ζηνλ ΔΦΔΣ θαη θαηαιακβάλεη θελέο
νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, βαζκνχ θαη εηδηθφηεηαο γηα ηηο
νπνίεο δηαζέηεη ηα ηππηθά πξνζφληα. Αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ε κεηαθνξά
γίλεηαη ζε πξνζσπνπαγείο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ απφθαζε κεηαθνξάο. Ο κεξηθήο
απαζρφιεζεο ππάιιεινο θαζψο θαη ν σξνκίζζηνο ππάιιεινο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ
Δ.Σ.Α.Σ. Α.Δ. ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, κε ηελ ίδηα ζρέζε
εξγαζίαο, ζηνλ ΔΦΔΣ. Δξγαδφκελνη ζηελ ΔΣΑΣ ΑΔ, ππήθννη ρσξψλ εθηφο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη είλαη
ζχδπγνη Διιήλσλ, κεηαθέξνληαη ζηνλ ΔΦΔΣ ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηεο ίδηαο ή
ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ
εθθαζαξηζηή θαη χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηεο ππφ ιχζε θαη
εθθαζάξηζε εηαηξείαο, θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην πξνζσπηθφ ηεο, πνπ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηνπο δχν ππαιιήινπο, ην νπνίν απνζπάηαη, ρσξίο αίηεζή ηνπ, απφ ηνλ
ΔΦΔΣ ζηελ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεία, έσο ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ
εθθαζάξηζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο, ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηνλ
εθθαζαξηζηή, αίξνληαη απηνδίθαηα νη σο άλσ απνζπάζεηο.
3. Μεηά ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο Δ.Σ.Α.Σ. Α.Δ. θάζε ζηνηρείν θηλεηήο
ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο, πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε
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ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. ζηνλ νπνίν
αλήθεη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηεο.
Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο, ην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ
Δ.Φ.Δ.Σ., ππνρξενχηαη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ
πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα θαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηνπ. Η
έθζεζε απνγξαθήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη απφζπαζκα ηεο εγθεθξηκέλεο έθζεζεο, πνπ πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα,
θαζψο θαη ηα ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ησλ αθηλήησλ, κε ηελ πεξίιεςε πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ β.δ. 533/1963, φπσο ηζρχεη,
θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ αξκφδηνπ
ππνζεθνθπιαθείνπ. Οκνίσο αηειψο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο
θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο.
4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηε ιχζε θαη
εθθαζάξηζε ηεο Δ.Σ.Α.Σ. Α.Δ. θαη ηδίσο ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο.
5. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξείαο, ε νπνία
ζπγθαιείηαη εληφο ελφο κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, νξίδεη εθθαζαξηζηή .
Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο απηήο νξίδεηαη ν εθθαζαξηζηήο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
6. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαηαξηίδεηαη λένο νξγαληζκφο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ.,
θαηαξγνχληαη ή ζπγρσλεχνληαη ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ηδίσο νη νκνεηδείο, νξίδεηαη
δηαθνξεηηθή ηνπηθή αξκνδηφηεηα νξηζκέλσλ απφ απηέο, θαηαλέκνληαη νη
κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο θαη νη ζέζεηο ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη ξπζκίδεηαη
θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.

η. ςγσώνεςζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηην Φηθιακή Δλλάδα με ηην
Δλληνική ηαηιζηική Απσή (ΔΛ.ΣΑΣ.)
1. Σν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα, λ.π.η.δ κε έδξα ηελ Αζήλα πνπ
ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.3059/2002 (Α΄ 241) σο Παξαηεξεηήξην γηα ηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, κεηνλνκάζηεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ λ. 3959/2011 θαη
επνπηεχεηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, θαηαξγείηαη σο
απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν θαη ζπγρσλεχεηαη κε ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., λ.π.δ.δ., αλεμάξηεηε
αξρή πνπ ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.3832/2010 (Α΄ 38). Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ
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Παξαηεξεηεξίνπ, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3059/2002, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3959/2011 θαη ηζρχεη, αζθνχληαη
εθεμήο απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ε νπνία πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λφκνπ 3059/2002.
2. Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ θαηά
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ππεξεηεί ζην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Φεθηαθή
Διιάδα ζπλερίδεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, ζηελ
ΔΛΛ.ΣΑΣ., κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπ, δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πθηζηάκελεο, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζπγρψλεπζεο,
ζπκβάζεηο θαη ζρέζεηο εξγαζίαο.
3. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ Γ.. θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζεηεία ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα, αδεκίσο
γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. Καηά ηνλ ίδην ρξφλν ιήγεη απηνδηθαίσο ε ζχκβαζε
εξγαζίαο ησλ δχν ειεπζέξσο αλαθιεηψλ ππαιιήισλ πνπ πξνζειήθζεζαλ θαη΄
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ απφ 27-1-2004 Καλνληζκνχ ηνπ ελ
ιφγσ λπηδ.
4. Η θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ
ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζηελ
ΔΛΛ.ΣΑΣ., κε ηελ επηθχιαμε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη
θιεξνδνζίεο, ε νπνία έρεη ζην εμήο ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαξγνχκελνπ θαη ζπγρσλεπφκελνπ θνξέα, αιιά θαη
ηελ επζχλε γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ ηνπ.
Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο
ΔΛΛ.ΣΑΣ., ππνρξενχηαη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θηλεηψλ θαη
αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα θαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη
δηαρείξηζή ηεο. Η έθζεζε απνγξαθήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ησλ ππνπξγψλ πνπ
επνπηεχνπλ ηνλ θνξέα πνπ ζπγρσλεχεηαη θαη απφζπαζκα ηεο εγθεθξηκέλεο έθζεζεο,
πνπ πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα, θαζψο θαη ηα ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ησλ
αθηλήησλ, κε ηελ πεξίιεςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ β.δ.
533/1963, φπσο ηζρχεη, θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
αξκφδηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ. Οκνίσο αηειψο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο
θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο.
5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ξπζκίδεηαη θάζε
άιιν ζρεηηθφ ζέκα κε ηε ζπγρψλεπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ
Φεθηαθή Διιάδα κε ηελ ΔΛΛ.ΣΑΣ. θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ζηελ ΔΛΛ.ΣΑΣ.
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Ε. ςγσώνεςζη ηηρ ανώνςμηρ εηαιπείαρ Φηθιακέρ Δνιζσύζειρ Α.Δ. με ηην
Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Δ.
1. Η αλψλπκε εηαηξεία Φεθηαθέο Δληζρχζεηο Α.Δ. ε ζχζηαζε ηεο νπνίαο
πξνβιέθζεθε κε ην άξζξν 32 παξ. 1 ηνπ λ. 3614/2007 (Α΄ 267), ζπλεζηήζε κε ηελ
απφθαζε 8491/ΔΓΓΔΚΟ193 (Β΄ 347) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζπγρσλεχεηαη δη’ απνξξνθήζεσο κε ηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Οη ζθνπνί ηεο εηαηξείαο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.3614/2007 θαη ην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο 8491/ΔΓΓΔΚΟ193 (Β΄
347) εθπιεξψλνληαη εθεμήο απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ.
Η ζπγρψλεπζε δη’ απνξξνθήζεσο γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνπο ηδξπηηθνχο ηνπο λφκνπο θαη ζηα
θαηαζηαηηθά ηνπο, ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 έσο θαη 78 ηνπ θ.λ. 2190/1920
(Α΄37) θαη ηνπ λ. 2166/1993 (Α΄137) θαη ηεο ινηπήο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
2. Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ππεξεηεί ζηελ αλψλπκε εηαηξεία Φεθηαθέο
Δληζρχζεηο Α.Δ. κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. θαη απνηειεί πξνζσπηθφ ηεο δηαηεξψληαο ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πθηζηάκελεο, θαηά ηνλ ρξφλν
ηεο ζπγρψλεπζεο, ζπκβάζεηο θαη ζρέζεηο εξγαζίαο.
Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ππεξεηεί ζηηο Φεθηαθέο Δληζρχζεηο Α.Δ. ζπλερίδεη
λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, ζηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο Α.Δ., κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπ, δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πθηζηάκελεο, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
ζπγρψλεπζεο, ζπκβάζεηο θαη ζρέζεηο εξγαζίαο.
3. Η θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Φεθηαθψλ Δληζρχζεσλ, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ρσξίο
ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., κε ηελ επηθχιαμε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα
δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, ε νπνία έρεη ζην εμήο ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε
θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαξγνχκελνπ θαη ζπγρσλεπφκελνπ
δη’ απνξξνθήζεσο θνξέα, αιιά θαη ηελ επζχλε γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηε δηαρείξηζε
ηνπ αξρείνπ ηνπ.
Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., ππνρξενχληαη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ
ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα θαη ζηελ απνθιεηζηηθή
ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηνπ. Η έθζεζε απνγξαθήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
απφζπαζκα ηεο εγθεθξηκέλεο έθζεζεο, πνπ πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα, θαζψο θαη ηα
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ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ησλ αθηλήησλ, κε ηελ πεξίιεςε πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ β.δ. 533/1963 θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία
βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ αξκφδηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ. Οκνίσο αηειψο
πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο.
4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, θαζνξίδεηαη
θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ Φεθηαθψλ Δληζρχζεσλ Α.Δ. κε ηελ
Kνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο ζηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία.
5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη θάζε ζέκα
ζρεηηθφ κε ηε ζπγρψλεπζε δη’ απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο «Ηιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ.» (Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.) πνπ ζπλεζηήζε κε ην
άξζξν πξψην ηνπ λ. 3607/2007 (Α΄ 245) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. θαη εηδηθφηεξα
ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν ζα επέιζεη ε ζπγρψλεπζε απηή κε αλάινγε
εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ.

Ζ. ςγσώνεςζη ηων ανωνύμων εηαιπειών
ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ, ΔΚΔΠΤ ΑΔ & ΔΣΑΚΔΗ ΑΔ
1. Οη εηαηξείεο «Αλψλπκε εηαηξεία ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θεξακηθψλ θαη
ππξίκαρσλ» (ΔΚΔΠΤ ΑΔ) πνπ έρεη ζπζηαζεί σο αλψλπκε εηαηξία κε ην πδ 420/1986
(ΦΔΚ Α΄ 198) θαη «Δηαηξία ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θισζηνυθαληνπξγίαο, έλδπζεο
θαη ηλψλ αε» (ΔΣΑΚΔΙ ΑΔ) πνπ έρεη ζπζηαζεί σο αλψλπκε εηαηξία κε ην πδ
385/1986 (ΦΔΚ Α΄ 168/174) ζπγρσλεχνληαη κε ηελ «Αλψλπκε εηαηξεία
βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κεηάιισλ» (ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ.), πνπ
έρεη ζπζηαζεί σο αλψλπκε εηαηξία κε ην πδ 482/1985 (ΦΔΚ Α΄ 174) θαη ε νπνία
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 18 άξζξνπ 45 λ. 2992/2002 κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ην
θαηαζηαηηθφ ηεο
κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, δη΄
απνξξνθήζεσο ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο απφ ηελ ηξίηε. Η απνξξνθνχζα εηαηξία,
ε νπνία επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, κεηνλνκάδεηαη ζε «Αλψλπκε εηαηξεία βηνκεραληθήο έξεπλαο,
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κεηάιισλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ, Πηζηνπνίεζεο θαη
Πνηφηεηαο», ελψ ν δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ παξακέλεη ν ίδηνο.
2. Η ζπγρψλεπζε ησλ παξαπάλσ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε απνξξφθεζε γίλεηαη
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηα
θαηαζηαηηθά ηνπο, ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 έσο θαη 78 ηνπ θ.λ. 2190/1920 (Α΄
37) θαη ηνπ λ. 2166/1993 (Α΄137). θαη ηεο ινηπήο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
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3. Η ζπγρψλεπζε πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 4
κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ηελ
31.12.2011
.
3. Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ
εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη κε απνξξφθεζε απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ θαη νη δηθεγφξνη
πνπ απαζρνινχληαη ζε απηέο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο
ζηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία κε ηηο ίδηεο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη απνηεινχλ πξνζσπηθφ
ηεο, δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζρέζεηο
εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζπγρψλεπζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη θάζε ζέκα πνπ είλαη
αλαγθαίν γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ
απνξξνθψληαη ζηελ απνξξνθνχζα εηαηξία.
4. Απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ε απνξξνθνχζα αλψλπκε εηαηξεία
ππνθαζίζηαηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε ζχκθσλα κε ην λφκν, ζε
φια ηα δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη έλλνκεο ζρέζεηο ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο
θαη ε κεηαβίβαζε απηή εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή, νη δε δίθεο ηεο
απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο ζπλερίδνληαη απφ ηελ απνξξνθνχζα ρσξίο θακία άιιε
δηαηχπσζε θαη ρσξίο λα επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή απηψλ ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο.
5. Οη απνξξνθνχκελεο εηαηξίεο κεηαβηβάδνπλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο
(ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) ζηελ απνξξνθνχζα αλψλπκε εηαηξεία θαη ε ηειεπηαία
θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθή θπξία, λνκέαο, θάηνρνο θαη δηθαηνχρνο θάζε θηλεηήο θαη
αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη θάζε άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο
απνξξνθνχκελεο.
6. Μέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, κε απφθαζε ηνπ Γ
ηνπ ΔΛΟΣ ΑΔ εηζθέξνληαη ζηελ απνξξνθνχζα σο άλσ εηαηξία, ηα ηέζζεξα
εξγαζηήξηα ηνπ ΔΛΟΣ κε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. Η εηζθνξά γίλεηαη,
χζηεξα απφ απνηίκεζε ησλ εξγαζηεξίσλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 λ. 2190/20
θαη αθνχ πξνεγεζεί απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο ΔΒΔΣΑΒ ΑΔ γηα ηζφπνζε
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, κε παξαίηεζε ησλ παιαηψλ κεηφρσλ απφ ηελ
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη δηάζεζε ησλ εθδνζεζνκέλσλ κεηνρψλ ζηελ
ΔΛΟΣ ΑΔ.
7. Αλ κέρξη ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξ. 3 δελ έρεη
νινθιεξσζεί ε ζπγρψλεπζε, νη παξαπάλσ εηαηξίεο ιχνληαη απηνδηθαίσο θαη ηίζεληαη
ζε εθθαζάξηζε. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο νξίδνληαη νη εθθαζαξηζηέο, εάλ δελ έρνπλ νξηζζεί κέζα ζε έλα κήλα απφ
ηελ απηνδίθαηε ιχζε ησλ σο άλσ εηαηξηψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
Οη απνθάζεηο απηέο εθδίδνληαη δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ παξέιεπζε
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εληφο ηεο νπνίαο ζα έπξεπε ε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ λα νξίζεη εθθαζαξηζηή.
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Θ. Λύζη Ανωνύμων Δηαιπειών
1. α) Η αλψλπκε εηαηξεία «Ιλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο ησλ Μειψλ
ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ( ΙΔΚΔΜ-ΟΔΔ), ε νπνία έρεη ζπζηαζεί
θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ.1943/1991 θαη ε άδεηα ζχζηαζεο ηεο
νπνίαο δφζεθε κε ηελ απφθαζε 39697/ΓΔΚΟ2355/1997 (Β΄1088) ηνπ Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε.
Σν Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, λ.π.δ.δ. πνπ ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 1 ηνπ
λ.1100/1980 (Α΄295) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ ηεο εθθαζάξηζεο, κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη εμφθιεζεο ηπρφλ
νθεηιψλ πξνο ηξίηνπο.
β) Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ν
δηθεγφξνο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο πνπ ππεξεηεί ζην ΙΔΚΔΜ-ΟΔΔ κεηαθέξνληαη,
απηνδηθαίσο, απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο
ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο. Η κεηαθνξά γίλεηαη ζε θελέο νξγαληθέο
ζέζεηο αληίζηνηρεο ή παξεκθεξνχο εηδηθφηεηαο, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε
απηή πνπ αλήθεη ν κεηαθεξφκελνο ή κε βάζε ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ θαηέρεη. ε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε
ζπληζηψκελεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε κεηαθνξάο.
γ) Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΙΔΚΔΜ ΟΔΔ θαη ν δηθεγφξνο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο πνπ
κεηαθέξεηαη ζην ΟΔΔ δηαηίζεληαη ζην ΙΔΚΔΜ ΟΔΔ έσο ηελ απνπεξάησζε ησλ
εξγαζηψλ ιχζεο θαη εθθαζάξηζήο ηνπ.
δ) Μεηά ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο ΙΔΚΔΜ ΟΔΔ θάζε ζηνηρείν θηλεηήο ή αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηεο πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ,
πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζην ΟΔΔ, ην νπνίν είλαη κνλαδηθφο
κέηνρνο θαη ζην νπνίν αλήθεη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηνπο, εάλ δελ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο.
Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο, ην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ
Ο.Δ.Δ., ππνρξενχηαη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πνπ
πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα θαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηνπ. Η
έθζεζε απνγξαθήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη απφζπαζκα ηεο εγθεθξηκέλεο έθζεζεο, πνπ
πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα, θαζψο θαη ηα ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ησλ
αθηλήησλ, κε ηελ πεξίιεςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ β.δ.
533/1963 θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ αξκφδηνπ
ππνζεθνθπιαθείνπ. Οκνίσο αηειψο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο
θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο.

17

ε) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πνπ
επνπηεχεη ηελ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεηά απφ
γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΔΔ πνπ έρεη ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ,
ξπζκίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο
εηαηξείαο θαη ηδίσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο ή θαη ιήμεο απηήο
θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ζηελ εθθαζάξηζε. Η Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξείαο νξίδεη ηνλ
εθθαζαξηζηή κέζα ζ` έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Μέζα ζε
πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ηπρφλ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο απηήο νξίδεηαη ν εθθαζαξηζηήο κε απφθαζε ηνπ αλσηέξσ Τπνπξγνχ.
2. α) Η αλψλπκε Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Πξνβνιήο Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ Α.Δ.»
(ΟΠΔΠ Α.Δ.), πνπ κεηνλνκάζηεθε κε ην άξζξν 73 παξ. 16 ηνπ λ. 3028/2002 (Α΄ 153)
θαη ε νπνία ζπζηάζεθε κε παξ. 2Α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2557/1997 (Α΄ 271), φπσο ε
παξάγξαθνο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2819/2000 (Α΄ 84)
θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2833/2000 (Α΄ 150) θαη
ηελ παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 3057/2002 (Α΄ 239) θαη ηεο νπνίαο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ηα ινηπά φξγαλα δηνίθεζεο θαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 7 ηνπ λ.
3895/2010 (Α΄ 206) θαη ε αλψλπκε εηαηξεία «ΑΓΡΟΣΗΜΑ», ε νπνία ζπζηάζεθε κε
ην άξζξν 41 ηνπ λ. 3734/2009 (Α΄ 8), ακθφηεξεο επνπηεπφκελεο απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ιχνληαη θαη ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε.
β) Μεηά ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ησλ αλσηέξσ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θάζε ζηνηρείν
θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ ηήξεζε
νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ αηειψο θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζην
Διιεληθφ Γεκφζην θαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηνπ αλήθεη ζην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ πεξάησζε ηεο
εθθαζάξηζεο, ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα
απνγξαθήο φισλ ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα θαη
ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηνπ. Η έθζεζε απνγξαθήο εγθξίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ αλσηέξσ Τπνπξγνχ θαη απφζπαζκα ηεο εγθεθξηκέλεο έθζεζεο, πνπ
πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα, θαζψο θαη ηα ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ησλ
αθηλήησλ, κε ηελ πεξίιεςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ β.δ.
533/1963 θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ αξκφδηνπ
ππνζεθνθπιαθείνπ. Οκνίσο αηειψο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο
θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο.
γ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ξπζκίδεηαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ
θαη, ηδίσο, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο ή θαη ιήμεο απηήο, θαζψο θαη
θάζε εηδηθφηεξν ζέκα πνπ αθνξά ζηελ εθθαζάξηζε. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ησλ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεηψλ νξίδεη ηνπο εθθαζαξηζηέο κέζα ζ`
έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15)

18

εκεξψλ απφ ηελ ηπρφλ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο νξίδνληαη νη
εθθαζαξηζηέο κε απφθαζε ηνπ αλσηέξσ Τπνπξγνχ.
δ) Οη νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο έξγνπ πνπ απηέο έρνπλ ζπλάςεη,
θαηαγγέιινληαη εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο,
ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Οη δηθεγφξνη πνπ έρνπλ
πξνζιεθζεί θαη ππεξεηνχλ κε έκκηζζε εληνιή θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
ζηνλ Οξγαληζκφ Πξνβνιήο Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ Α.Δ. κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο
κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο πξφζθιεζε λα κεηαθέξνληαη κε
ηελ ίδηα ζρέζε ζην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Σακείν
Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ. Η κεηαθνξά γίλεηαη κε θνηλέο
απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
ε) Σν άξζξν 14 ηνπ λφκνπ 3525/2007 (Α΄ 25) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ πνζνχ θάζε ρξεκαηηθήο ρνξεγίαο,
πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γξαθείν Υνξεγηψλ θαη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ, παξαθξαηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη απνδίδεηαη
ζην Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ (ΣΑΠ) γηα ηελ εθπιήξσζε
ηνπ ζθνπνχ ηνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία παξαθξάηεζεο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ».
ηα. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ην Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη
Απαιινηξηψζεσλ (ΣΑΠ) αλαιακβάλεη ηελ έθδνζε ηεο Κάξηαο Πνιηηηζκνχ».

Η. Γενικέρ Γιαηάξειρ
1. Μεηαηάμεηο θαη κεηαθνξέο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ απφ λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη αλψλπκεο εηαηξείεο πξνο ην δεκφζην θαη λ.π.δ.δ.
ζπλππνινγίδνληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.
3833/2010 (Α΄ 40) ,.
2. ηελ πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ ππάξρνπλ θελέο
νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο γηα ηηο νπνίεο ν
κεηαθεξφκελνο ή κεηαηαζζφκελνο λα θαηέρεη ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα
ζπληζηψληαη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο. Η κεηαθνξά ή κεηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
θαηαξγνχκελσλ, ή ζπγρσλεπφκελσλ, ή ππφ θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο
ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ δηελεξγείηαη κε παξάιιειε δέζκεπζε θελήο νξγαληθήο ζέζεο
ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε νπνία δελ πιεξνχηαη γηα φζν ρξφλν πθίζηαηαη ε
πξνζσπνπαγήο ζέζε. Γηα ηε δέζκεπζε ηεο ζέζεο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ
απφθαζε κεηαθνξάο ή κεηάηαμεο.

19

3. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο παχνπλ απηνδίθαηα νη απνζπάζεηο ηνπ πάζεο
θχζεσο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηνπο θαηαξγνχκελνπο, ή ζπγρσλεπφκελνπο ή ππφ
θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο θνξείο θαη ππεξεζίεο.
4. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ ή κεηαηαζζφκελνπ
πξνζσπηθνχ, πνπ έρεη δηαλπζεί ζηνπο θνξείο πξνέιεπζεο θαη ν ρξφλνο πνπ
αλαγλσξίζζεθε σο ρξφλνο ππεξεζίαο, ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα
ηα ζέκαηα βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο θαη γηα θάζε άιιε ζπλέπεηα.
5. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην
πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ θαηαξγνχκελσλ ή
ζπγρσλεπφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ή ππφ θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη νη απαζρνινχκελνη κε ζχκβαζε έξγνπ, απνιχνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο θείκελεο λνκνζεζίαο.
6. Όζνη κεηαθέξνληαη ή κεηαηάζζνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο,
εθφζνλ δελ παξνπζηαζηνχλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε εξγάζηκσλ
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο κεηαθνξάο ή κεηάηαμεο ηνπο γηα αλάιεςε
ππεξεζίαο, ζεσξείηαη φηη θαηήγγεηιαλ ηε ζχκβαζε ηνπο θαη δελ δηθαηνχληαη
απνδεκίσζε γηα ηελ αηηία απηή.
7. Η κεηαθνξά ή κεηάηαμε ηνπ κφληκνπ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαηαξγνχκελσλ, ή ζπγρσλεπφκελσλ, ή ππφ
θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ππεξεζηψλ ή θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξνχζαο, γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ.
8. Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηνδίθαηεο κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαηαξγνχκελσλ ή
ζπγρσλεπφκελσλ ή ηηζέκελσλ ζε θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο θνξέσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ
ππνπξγνχ πνπ επνπηεχεη ην θνξέα ππνδνρήο ή ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ πνπ
πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ππνδνρήο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
9. Σν κεηαθεξφκελν ή κεηαηαζζφκελν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ θαηαηάζζεηαη ζε κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηεο
νηθείαο θαηεγνξίαο, αλάινγα κε ηα ηππηθά ηνπ πξνζφληα θαη ην ζπλνιηθφ ρξφλν
ππεξεζίαο θαη ιακβάλεη ηηο απνδνρέο ηεο ππεξεζίαο ππνδνρήο. Σπρφλ πξφζζεηεο
απνδνρέο ή απνιαβέο θαη εηδηθά επηδφκαηα νπνηαζδήπνηε νλνκαζίαο δελ
δηαηεξνχληαη σο πξνζσπηθή δηαθνξά.
10. Σν κεηαθεξφκελν ή κεηαηαζζφκελν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ πξνζσπηθφ εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη σο πξνο ηελ θχξηα θαη επηθνπξηθή
αζθάιηζε ζηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαλ πξηλ ηε κεηαθνξά ή ηε κεηάηαμή ηνπ.
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11. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο έσο ηελ
θνηλνπνίεζε ησλ πξάμεσλ κεηαθνξάο ή κεηάηαμεο θαη αλάιεςεο ππεξεζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ηαθηνπνηείηαη, ζεσξείηαη γηα θάζε ζπλέπεηα σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο
ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο πνπ θαηαβάιινπλ θαη ηηο
αληίζηνηρεο απνδνρέο ηνπ γηα ην δηάζηεκα απηφ.
12. α) Οη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή ησλ θαηαξγνχκελσλ ή ζπγρσλεπφκελσλ ή ππφ
θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο θνξέσλ, ππνρξενχληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ λα ππνβάινπλ ζην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ θνξέα
ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ νη θαηαξγνχκελνη θνξείο ή ζηνπο εθθαζαξηζηέο ή ζηνλ
επνπηεχνληα ηνλ θαηαξγνχκελν θνξέα ππνπξγφ α) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ
εθθξεκψλ θαη ησλ πεξαησκέλσλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίζηεθαλ ε νπνία
πξνζππνγξάθεηαη γηα ηελ αθξίβεηά ηεο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο
ηνπ θνξέα, εθφζνλ ππάξρεη, δηαθνξεηηθά ππνγξάθεηαη κφλν απφ ηνλ ίδην ην δηθεγφξν
κε έκκηζζε εληνιή. ηελ πην πάλσ θαηάζηαζε γηα ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο γίλεηαη
ιεπηνκεξήο κλεία ηνπ δηαδηθαζηηθνχ ζηαδίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ππφζεζε θαη ε
εκεξνκελία ηεο επφκελεο δηαδηθαζηηθήο πξάμεο β) Πιήξεηο θαθέινπο ησλ παξαπάλσ
εθθξεκψλ θαη πεξαησκέλσλ ππνζέζεσλ κε αθξηβή αληίγξαθα ησλ δηθνγξάθσλ,
εηζεγεηηθψλ εθζέζεσλ, δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ απνδείμεσο.
Αλ ηα πην πάλσ ζηνηρεία δελ παξαδνζνχλ εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ή δελ
είλαη πιήξε, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη
ππνρξεσηηθά γηα ζπνπδαίν ιφγν κε ππαηηηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη δελ νθείιεηαη
απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο.
β) Οη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία θαη γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκφο αλαηέζεθε ζε δηθεγφξνπο πνπ
δελ ακείβνληαλ κε πάγηα αληηκηζζία, εθφζνλ ηα ζηνηρεία έρνπλ πεξηέιζεη ζε απηνχο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηα ππνβάινπλ, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ. Η αδπλακία ζπιινγήο θαη
παξάδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία,
ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ, δε κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη ζπνπδαίν ιφγν
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο έκκηζζεο εληνιήο.
13. Τθηζηάκελεο κηζζψζεηο αθηλήησλ θαηαξγνχκελσλ ή ζπγρσλεπφκελσλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ πνπ ιχνληαη θαη ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ιχνληαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λφκνπ απηνχ. Με θνηλή απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ ππνπξγνχ πνπ
επνπηεχεη ηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη εηαηξείεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ε
κίζζσζε έσο έλα αθφκε κήλα θαη γηα κία κφλν θνξά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ απφθαζε απηή. Με φκνηα απφθαζε
ξπζκίδεηαη θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιχζε ησλ κηζζψζεσλ.
14. Δθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απφ ηνπο δηάδνρνπο θνξείο, ρσξίο λα επέξρεηαη
βίαηε δηαθνπή ηνπο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε άιιε δηαηχπσζε γηα ηε
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ζπλέρηζή ηνπο. Τπνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ θαηάξγεζε, ή
ζπγρψλεπζε ή δηάζπαζε ή απνξξφθεζε ησλ θνξέσλ κεηαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηνπο
ζηνπο δηάδνρνπο θνξείο, νη νπνίνη θαζίζηαληαη θαζνιηθνί δηάδνρνη. ε πεξίπησζε
θαηάξγεζεο θνξέα θαη κεηαθνξάο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο
Τπνπξγείνπ, απηφ ζεσξείηαη σο δηάδνρνο θνξέαο. Αλ ε θαηάξγεζε ηνπ θνξέα γίλεηαη
ρσξίο κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, θαζνιηθφο δηάδνρνο ζεσξείηαη ην Τπνπξγείν
πνπ επνπηεχεη ηνλ θαηαξγνχκελν θνξέα .

ΗΑ. Καηάπγηζη, ζςγσώνεςζη και αναδιάπθπωζη ν.π.ι.δ.
και δημοζίων επισειπήζεων
1. Μεηά ην άξζξν 14 Α ηνπ λ.3429/2005 (Α΄ 314), πξνζηίζεηαη άξζξν 14 Β σο εμήο:
«Άξζξν 14 Β
Καηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θαη αλαδηάξζξσζε λ.π.η.δ.
θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ
1. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε
επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ, α) νη αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηελ επσλπκία
«Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. (Κ.Δ.Γ. Α.Δ.)», «Οξγαληζκφο
Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Τιηθνχ Α.Δ. (Ο.Γ.Γ.Τ. Α.Δ.)», «Διιεληθή Ραδηνθσλία
Σειεφξαζε Α.Δ. (Δ.Ρ.Σ. Α.Δ.)», «Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Α.Δ.»,
«Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηηξίσλ Α.Δ. (Ο..Κ. Α.Δ.)», «Γεκφζηα Δπηρείξεζε
Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ Α.Δ. (Γ.ΔΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Δ.)», «ΘΔΜΙ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Α.Δ.», «Διιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ- Μεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο Α.Δ. (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ.)», β) ηα λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία, «Ιλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη
Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (Ι.Γ.Μ.Δ.)» θαη «Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο (Δ.Ι.Ν.)»
θαη γ) άιια λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο
εθφζνλ επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαη άιιεο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο πεξί δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ ην Διιεληθφ Γεκφζην είλαη
θχξην ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, κπνξεί,
αλ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ άκεζα ή έκκεζα ή αλ επηδηψθνπλ
παξεκθεξή ζθνπφ ή γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο:
αα) λα θαηαξγνχληαη, λα ζπγρσλεχνληαη ή λα δηαζπψληαη κε απνξξφθεζε ή
κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ, ή κε απνξξφθεζε θαη ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ,
ή/θαη ββ) λα απνζπψληαη απφ απηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή επηρεηξεκαηηθέο
κνλάδεο σο θιάδνο ή ηκήκα θαη λα εηζθέξνληαη ζε άιιε αλψλπκε εηαηξεία ή/
θαη λα κεηαθέξεηαη θαη λα αλαηίζεηαη ε αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα ή ν
επηδησθφκελνο ζθνπφο ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν.
δ) Δηδηθφηεξα, κε ηελ θνηλή απφθαζε ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ,
ζπγρσλεχνληαη ζε εληαίν θνξέα κε ηελ επσλπκία «Δληαίνο Γεσξγηθφο
Οξγαληζκφο – «ΓΗΜΗΣΡΑ», ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ
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επσλπκία: αα) «Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ.)», ββ)
«Οξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη
Απαζρφιεζεο
(Ο.Γ.Δ.Δ.Κ.Α.) – «ΓΗΜΗΣΡΑ», γγ) ν «Οξγαληζκφο
Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.)» κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν AGROCERT θαη δδ) ν «Διιεληθφο Οξγαληζκφο Γάιαθηνο
θαη Κξέαηνο (ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)»
2. Με ηελ απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη ε ηχρε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ηπρφλ θαηαξγείηαη, ν θνξέαο πνπ
θαζίζηαηαη δηάδνρνο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ, ην θαηαζηαηηθφ
ή ν νξγαληζκφο πνπ ην δηέπεη ζηελ πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.»
2. Μέζα ζε πξνζεζκία 9 κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 πξνζδηνξίδεηαη αλά δηάδνρν θνξέα ην ηπρφλ
πιενλάδνλ πξνζσπηθφ γηα ην νπνίν εθαξκφδεηαη ην άξζξν 37 παξ. 7 ηνπ λ. 3986/2011
(Α΄ 152). Ο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο γηα ην πξνζσπηθφ
Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο ή ππεξεζίαο ηνπ δηάδνρνπ θνξέα, κεηά απφ
ζρεηηθή κειέηε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπφλεζε λένπ νξγαλνγξάκκαηνο.
Μέρξη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηπρφλ πιενλάδνληνο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ κε
πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ θαηά ηα αλσηέξσ, ε κηζζνδνζία θαηαβάιιεηαη θαλνληθά
απφ ηνλ ππφ εθθαζάξηζε ή ππφ ζπγρψλεπζε ή δηάζπαζε ηεινχληα θνξέα, ε δηάξθεηα
ησλ νπνίσλ δηαδηθαζηψλ παξαηείλεηαη κέρξη ηφηε .
ΗΒ. Καηαπγούμενερ διαηάξειρ
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο ηξνπνινγίαο θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ Α έσο ΙΑ.

ΗΓ. Λοιπέρ διαηάξειρ Τποςπγείος Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και
Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ
1. Γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ζην δεκφζην, ηα λ.π.δ.δ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α α΄ θαη β΄
βαζκνχ κε κεηάηαμε ή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο,
απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ ηεηξακειή επηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ ΠΤ
33/2006 (Α’ 280), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Δθθξεκείο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο κεηαηάμεηο ή κεηαθνξέο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ απφ ηνπο θνξείο
ησλ πεξηπηψζεσλ ζη΄ έσο θαη ζ΄ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (Α΄ 28), ζε
δεκφζηεο ππεξεζίεο, λ.π.δ.δ θαη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ δελ νινθιεξψλνληαη.
2. Η δηάηαμε ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 ηεο
ππνρξεσηηθέο κεηαθνξέο πξνζσπηθνχ.
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παξνχζαο δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο

3. Μεηά ην ηξίην εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο 5 ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1,
ην ηξίην εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο 5 ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ην
ηξίην εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο 4 ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
85 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.3839/2010 (Α΄ 51), πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:
«Ο βαζκφο ηεο γξαπηήο εμέηαζεο ηζρχεη γηα έμη (6) έηε απφ ηελ έθδνζε ησλ
απνηειεζκάησλ. Γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο
γξαπηέο εμεηάζεηο ιακβάλεηαη ππφςε ε πςειφηεξε βαζκνινγία ηνπο. Η δηαδηθαζία
ηεο γξαπηήο εμέηαζεο δηελεξγείηαη κία (1) ηνπιάρηζηνλ θνξά θάζε ηξία (3) έηε
αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνθήξπμε επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ ηφζν νη ππάιιεινη πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 84 ηνπ παξφληνο θαηά ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε γξαπηή εμέηαζε, φζν θαη νη
ππάιιεινη πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο ηέζζεξα (4) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο
αλσηέξσ πξνζεζκίαο.»
4. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα φπσο απηφ
αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 3839/2010,
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
« Σν ΔΙ..Δ.Π. κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη ζηελ έδξα ηνπ ΑΔΠ.»
5. ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3986/2011 (Α΄ 152) ε θξάζε «ησλ παξαγξάθσλ
1 θαη 2» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε « ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5»
6. Οη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 57/2007 (Α΄ 59), φπσο ηζρχνπλ
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«
1.

Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α., δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ:

α) ηνλ Πξφεδξν
β) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
γ) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
δ) ηνλ Τπεχζπλν ζπληνληζηή ηεο Μνλάδαο Σεθκεξίσζεο θαη Καηλνηνκηψλ ηνπ
Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
ε) Σξεηο εκπεηξνγλψκνλεο, έθαζηνο ζε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, κε
εκπεηξία ζε ζέκαηα θπξίσο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο,
δηαβνχιεπζεο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ , θνηλσληθψλ
δηθηχσλ , δηαθάλεηαο , δηα βίνπ κάζεζεο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο ηνπιάρηζηνλ λα είλαη
απφθνηηνο ηεο Δ..Γ.Γ.A.
ζη) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.)
δ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ
Διιάδαο (Α.Γ.Δ.Γ.Τ.),
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ε) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο (ΔΝ.Π.Δ.)
ζ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Οξγαληζκψλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Π.Ο.Δ – Ο.Σ.Α)
2.
Ο Πξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο επηιέγνληαη
κεηαμχ επηζηεκφλσλ θχξνπο θαη εηδηθήο εκπεηξίαο απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο
πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ πεξίπησζε ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή θαη
απφ άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο εθφζνλ έρνπλ αζθήζεη δηνηθεηηθά θαζήθνληα
πςειήο επζχλεο. ηελ πεξίπησζε νξηζκνχ κέινπο Γ.Δ.Π. πιήξνπο απαζρφιεζεο σο
Πξφεδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο,
δηαηεξείηαη ε έληαμή ηνπ ζηελ θαηεγνξία ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη
θαηαβάιιεηαη παξάιιεια κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνδνρέο
ηεο θχξηαο ζέζεο ηνπ θαη ε πξνβιεπφκελε γηα ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
κεληαία απνδεκίσζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄ /2010).
3.
Ο Πξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαζψο θαη ηα κέιε πνπ κλεκνλεχνληαη
ζηα ζηνηρεία ε΄, ζη΄ , δ΄, ε΄ θαη ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,
δηνξίδνληαη γηα ηξηεηή ζεηεία πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Με απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ
γξακκαηέα ηνπ Γ.. θαη νη απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. Ο Πξφεδξνο θαη ηα
κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο κέρξη ηελ αλαλέσζε ηεο ή ην δηνξηζκφ λέσλ κειψλ ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
4.
Η ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ
αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα δηαθνπεί ζε πεξίπησζε
ζνβαξήο παξάβαζεο ή ζνβαξήο ακέιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Η δηαθνπή γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
5.
Σν Γ.. χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα νξίδεη σο γξακκαηέα
ηνπ Γ.. ππάιιειν ηνπ Κέληξνπ, θαζψο θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.»
7.
ην ηέινο ηεο ππνπεξίπησζεο γγ) ηεο πεξηπηψζεσο α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 10 Α ηνπ π.δ. 57/2007 (Α΄ 95), πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε δ) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. (Α΄ 118), πξνζηίζεηαη ππνπεξίπησζε δδ) σο
εμήο: «δδ) Η κέξηκλα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ
αλάξηεζεο ησλ πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζέζεηο κεηαθιεηψλ ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ
πνπ ηίζεληαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε»
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Αζήλα,

Ινπιίνπ 2011

ΟΙ ΠΡΟΣΕΙΝΟΝΣΕ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ,
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΡΕΠΠΑ

ΜΙΦΑΗΛ ΦΡΤΟΦΟΪΔΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΣΡΟΥΙΜΩΝ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΝΔΑΛΙΔΗ

26

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

ΠΑΤΛΟ ΓΕΡΟΤΛΑΝΟ

27

