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Άρθρο 1
Κατάργηση της υποχρέωσης 

επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

1. Το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) τροποποιείται
ως εξής: 

«Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρµόζονται στο
Δηµόσιο, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
στα άλλα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, εκτός αν
άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις.»

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999
(Α΄ 45) καταργούνται και η παράγραφος 2 του ιδίου άρ-
θρου αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρ-
µόζονται στο Δηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαί-
ου, τα Δικαστήρια όλων των βαθµών, τα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορη-
γούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις α-
πό κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσι-
ου προϋπολογισµού τους, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και
τους οργανισµούς που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρό-
σωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρω-
τοτύπων εγγράφων, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης
δ΄ και των εγγράφων που προσκοµίζονται για δικαστική
χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους
φορείς της περίπτωσης α΄ ή επικυρωµένων αντιγράφων
των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόµενους για το
σύνολο των συναλλαγών τους µε τις υπηρεσίες και τους
φορείς της περίπτωσης α΄. 

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υπο-
βάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υ-
πηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδό-
θηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των
ακριβών αντιγράφων τους. 
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά απο-

δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, κα-
θώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ό-
σων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρε-
σίες και φορείς της περίπτωσης α΄.
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά απο-

δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγρά-
φων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθε-

νται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται
να διενεργούν δειγµατοληπτικό έλεγχο προκειµένου να
εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγρά-
φονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%)
των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αµέσως
προηγούµενο τρίµηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των
υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.
Τα αποτελέσµατα αυτού του ελέγχου εν συνεχεία κοινο-
ποιούνται στην καθ’ ύλην αρµόδια οργανική µονάδα του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης.
Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο

ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα φωτοαντίγραφα, εκτός α-
πό τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρ-
θρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον εν-
διαφερόµενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιµωρείται αυ-
στηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλ-
λη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα
φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αµέσως. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΘ΄, 18 Μαρτίου 2014,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις



γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να ε-
πικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακρι-
βές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που το εξέδωσε, µόνο
στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδια-
φερόµενο σε φορείς που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις
του παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται
και από δικηγόρους ή συµβολαιογράφους, σύµφωνα µε
τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργηµά-
των τους. 
Οµοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολου-

θούν να επικυρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτι-
κών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλ-
λοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγό-
ρο, µόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε φο-
ρείς που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. 
δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που

έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της πε-
ρίπτωσης α΄, όταν προβλέπεται ρητά από την κείµενη
νοµοθεσία, καταργείται µε την παρέλευση τριών µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Εντός του προ-
αναφερόµενου χρονικού διαστήµατος, µε απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού
µπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η διατήρηση της α-
παίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων σε διαδικα-
σίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που ανα-
φέρονται ρητώς σε αυτήν.
ε. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄, από τη δηµο-

σίευση του παρόντος νόµου καταργείται κάθε ειδική ή
γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.»

Άρθρο 2
Κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης 
στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 

ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.

1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία για τις ανώνυµες ε-
ταιρίες, τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, τις ευρω-
παϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εται-
ρίες και τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστή-
µατα αλλοδαπών εταιριών στην ηµεδαπή, υπάρχει υπο-
χρέωση δηµοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. εί-
τε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της κατα-
χώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εµπορικό Μη-
τρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταρ-
γείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δηµοσίευση
πραγµατοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή µε επιµέ-
λεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίστα-
ται µε υποχρέωση δηµοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δηµοσί-
ευση πραγµατοποιείται µε επιµέλεια του υπόχρεου, αυ-
τή θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά
µέσα.

2. Προθεσµίες που ρητά εκ του νόµου συνδέονται µε
τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζε-
ται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ..

3. Από την 1.1.2015 καταργούνται:
α. το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και 

β. η περίπτωση γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3419/2005.

4. Από την 1.1.2015 το προβλεπόµενο στο άρθρο 7
παρ. 7 του ν. 3469/ 2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µετονοµάζεται σε
«Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών
φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα».

5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δηµοσί-
ευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή
ανακοινώσεων της παραγράφου α΄ πραγµατοποιείται α-
τελώς.

Άρθρο 3
Απλούστευση διαδικασιών προµηθειών Δηµοσίου

Η περίπτωση 1β του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (Α΄
150) «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου (ΚΠΔ)», αντι-
καθίσταται ως εξής:

«β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ �75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή
διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν.

2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής
της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετά-
κλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµε-
να στην περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφε-
ρόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της παρ. 2
του παρόντος άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά
και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του παρό-
ντος άρθρου, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητή-
ριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση
(4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του
εδαφίου β΄ της παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε κά-
ποια, από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του ε-
δαφίου γ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κατάσταση.

3. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.
2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός

των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλ-
λως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»

Άρθρο 4
Απλούστευση αδειοδότησης παραγωγών

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄, της παρ. 1
«Δικαιούχοι παραγωγικών Αδειών» του άρθρου 3 «Πα-
ραγωγικές, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών» του π.δ.
51/2006 (Α΄ 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
των Λαϊκών Αγορών», όπως ισχύει, προστίθεται το εξής:

«Ειδικά, για τις περιπτώσεις των παραγωγών αλιέων
και των ιχθυοκαλλιεργητών, η παραγωγική άδεια ισχύει
για δώδεκα (12) µήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό
διάστηµα, περισσότερες φορές.»
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Άρθρο 5
Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης επάρκειας
για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε φροντιστήρια

1. Η φράση «µετά γνώµην του Εποπτικού Συµβουλίου
Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως» της παρ. 4 του άρθρου 70 του
α.ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων-φροντιστηρίων
και οικοτροφείων» καταργείται.

2. Το παράβολο των πενήντα (50) ευρώ για τη χορήγη-
ση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων γλωσ-
σών καταργείται.
Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα

της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς της παρούσας παρα-
γράφου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές πρά-
ξεις που αφορούν στη σύσταση, συγκρότηση και λει-
τουργία του ανωτέρω Συµβουλίου, καθώς και εκείνες
που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των παραπάνω δια-
τάξεων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται εντός ενός (1) µηνός από τη δηµο-
σίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται τα κριτήρια
για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξέ-
νης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 6
Κατάργηση της Ανώνυµης Εταιρίας Εκµετάλλευσης
και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων Τ.Ε.Ο.

Α.Ε. και µεταφορά των αρµοδιοτήτων της

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η ανώνυµη ε-
ταιρία µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρία Εκµετάλλευ-
σης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων» και
το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (εφεξής η Εταιρία), η ο-
ποία ιδρύθηκε µε το ν. 2938/2001 καταργείται. 

2. Από την κατάργηση της Εταιρίας οι αρµοδιότητές
της µεταβιβάζονται ως ακολούθως:
α. Είσπραξη διοδίων 
i. Η αρµοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στο σταθµό

των Μαλγάρων µεταβιβάζεται στην εταιρία Εγνατία Ο-
δός Α.Ε., η οποία τα εισπράττει για λογαριασµό του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου και ως εντολοδόχος του ΤΑΙΠΕΔ.

ii. Η αρµοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στο σταθ-
µό του Ακτίου και οι σχετικοί πόροι µεταβιβάζονται στην
Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ ΑΕ
και στην κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΕΟ Α.Ε.-BEE TECH Α.Ε.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙ-
ΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ-BEE-TECH-ΔΙΟΔΙΑ Α-
ΚΤΙΟΥ», η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του, από
30.12.2008, Συµφωνητικού Σύστασης και Καταστατικού
Κοινοπραξίας.
β. Βεβαίωση παραβάσεων 
Η αρµοδιότητα βεβαίωσης παραβάσεων που αφορούν

στη µη καταβολή διοδίων και επιβολή προστίµων µεταβι-
βάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε..
γ. Λειτουργία και συντήρηση ΠΑΘΕ και κλάδων αυτού
Η αρµοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλ-

λευσης του τµήµατος ΠΑΘΕ από Κλειδί έως Ευζώνους
µεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε.. Όλα τα υπόλοι-
πα οδικά τµήµατα, για τα οποία έχει αρµοδιότητα η Εται-

ρία µεταφέρονται στην ΕΥΔΕ Σ.Α. της Γενικής Γραµµα-
τείας Δηµοσίων Έργων. 
δ. Είσπραξη τελών µηχανηµάτων
Η αρµοδιότητα είσπραξης τελών µηχανηµάτων έργου

µεταβιβάζεται στη Διεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικών
Εφαρµογών και Μηχανικού Εξοπλισµού (Δ13) της Γενι-
κής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων.
ε. Διαχείριση κυκλοφοριακών συνδέσεων
Η αρµοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συν-

δέσεων περιλαµβανοµένων της είσπραξης των µισθωµά-
των από νόµιµες και των αποζηµιώσεων για αυθαίρετες
κυκλοφοριακές συνδέσεις και οι σχετικοί πόροι µεταβι-
βάζονται στις κατά τόπους Περιφέρειες.
στ. Κέντρο παρακολούθησης διοδίων
Ο εξοπλισµός και το λογισµικό του Κέντρου Ελέγχου

Παρακολούθησης Διοδίων (SCADA) µεταβιβάζεται στο
Ελληνικό Δηµόσιο και η λειτουργία του ανατίθεται στην
ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρη-
σης της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υ-
πουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. 
ζ. Μισθώσεις
Η Εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των συµβάσεων

µίσθωσης, στις οποίες συµβάλλεται ως εκµισθώτρια από
την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., η οποία υπεισέρχεται στο σύνολο των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων της Εταιρίας από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. Από την παρούσα ρύθµιση
εξαιρούνται οι συµβάσεις που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 5 του παρόντος άρθρου.
η. Λειτουργία και συντήρηση υποθαλάσσιας αρτηρίας

Ακτίου-Πρέβεζας
Η αρµοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης της υπο-

θαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας µεταφέρεται
στην Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ
Α.Ε. και στην κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑ-
ΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ
ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΑΚΤΙΟ/
ΠΡΕΒΕΖΑ», η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του από
8.8.2013 Συµφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας.
θ. Εισφορά υπέρ ΤΕΟ Α.Ε. από ασφάλιστρα
Η επιβληθείσα υπέρ του ΤΕΟ µε την υπ’ αριθµ. Κ4-

1123/27.8.1977 υπουργική απόφαση εισφορά 1% επί των
καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων καταρ-
γείται. Αντ’ αυτής επιβάλλεται εισφορά 0,6% υπέρ του
Επικουρικού Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των σκοπών
του.
ι. Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες-Συµβάσεις 
Το σύνολο των κοινοπραξιών, στις οποίες µετέχει η Ε-

ταιρία πλην των αναφερόµενων στην παρ. 2 περίπτωση
α΄ υποπερίπτωση ii. και περίπτωση η΄ του παρόντος άρ-
θρου λύονται δια του παρόντος αζηµίως για το Ελληνικό
Δηµόσιο. 
Το σύνολο των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε την

Εταιρία καταγγέλλονται δια του παρόντος και αζηµίως
για το Ελληνικό Δηµόσιο.
ια. Εκκρεµείς δίκες
Εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι η Ε-

ταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύ-
πωση µε το Ελληνικό Δηµόσιο. 
ιβ. Διαχείριση εκτελούµενων συµβάσεων Εθνικού Οδι-

κού Δικτύου.
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Η αρµοδιότητα της διαχείρισης και χρηµατοδότησης
των εκτελούµενων συµβάσεων συντήρησης και έργων
του Εθνικού Οδικού Δικτύου µεταφέρεται στη Διεύθυν-
ση Δ3 της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υ-
πουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. 
ιγ. Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς φορείς

εκµετάλλευσης αυτοκινητοδρόµων
Μέχρι τη σύσταση ένωσης των φορέων εκµετάλλευ-

σης αυτοκινητοδρόµων την εκπροσώπηση της χώρας
στις αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις, η οποία µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος ανήκε στις δραστηριότητες
της Εταιρίας, ανατίθεται στην εταιρία µε την επωνυµία
Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία και αναλαµβάνει την υπο-
χρέωση να ενηµερώσει σχετικά τις διεθνείς ενώσεις και
να µεριµνήσει για την οµαλή συνέχεια ως προς την εκ-
προσώπηση της χώρας σε αυτές. 

3. Από την κατάργηση της Εταιρίας:
α. Το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως εργασια-

κής σχέσης, που υπηρετεί στους σταθµούς διοδίων των
Μαλγάρων και του Ακτίου µεταφέρεται µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εντάσσεται
αυτοδίκαια στην εταιρία µε την επωνυµία Εγνατία Οδός
Α.Ε., σε θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδι-
κότητας. Το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται σε µισθο-
λογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα µε τα
τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας
και λαµβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυ-
χόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές, ειδικά επιδόµατα
οποιασδήποτε ονοµασίας και προσωπικές διαφορές δεν
διατηρούνται. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. 
β. Με την επιφύλαξη της προηγούµενης περίπτωσης

της παρούσας παραγράφου, ως προς το προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που
υπηρετεί στην εταιρία, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες,
κατωτέρω στο άρθρο 20 παρ. 1 περίπτωση α΄, διατάξεις.
γ. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρούσας

παραγράφου, το προσωπικό του άρθρου 12 παρ. 1 του
ν. 2938/2001 που υπηρετεί στην εταιρεία τίθεται σε δια-
θεσιµότητα, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της υποπαρα-
γράφου Ζ2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, όπως ισχύει, πλην όσων υπαλλήλων εµπί-
πτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του άρ-
θρου 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, οι οποίοι µεταφέ-
ρονται αυτοδικαίως µε το ίδιο εργασιακό καθεστώς στο
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κε-
νές ή συνιστώµενες µε την απόφαση µετάταξης, προσω-
ποπαγείς θέσεις, κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας α-
ντίστοιχου µε τα τυπικά τους προσόντα. Σε περίπτωση
µεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων.
δ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΕΟ ΑΕ, έστω και αν δεν

υπηρετούν σήµερα σε αυτό, οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο
καθεστώς του ν. 103/1975 για τη λήψη εφ’ άπαξ βοηθή-
µατος, δικαιούνται το αναλογούν σε έκαστο ποσό του εν
λόγω βοηθήµατος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, το οποίο καταβάλλεται σε βάρος των πιστώσεων
του ειδικού λογαριασµού που τηρείται από το ΤΕΟ ΑΕ,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του
ν.3075/2002 (Α΄ 297). Για την πιστοποίηση της καταβο-
λής του εφ’άπαξ βοηθήµατος εκδίδεται σχετική διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών

και Δικτύων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, στην οποία αναφέρονται οι δικαιούχοι, ο α-
σφαλιστικός χρόνος εκάστου, το ποσό του καταβληθέ-
ντος σε έκαστο βοήθηµα, καθώς και το συνολικώς κατα-
βληθέν ποσό.
Ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω υπαλλήλων, που υ-

πολογίζεται για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος του
ν. 103/1975, προσµετρείται για τη θεµελίωση και µόνο
του δικαιώµατος λήψης του εφάπαξ βοηθήµατος από
τον οικείο τοµέα πρόνοιας του Ταµείου Πρόνοιας των
Δηµοσίων Υπαλλήλων. Μετά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, προϋπολογίζεται το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος
για όλους του δικαιούχους και πιστώνεται το ποσό της
τυχόν υπολειπόµενης διαφοράς στον ειδικό λογαριασµό
του ν.103/1975, που τηρείται στην ΤΕΟ ΑΕ από τα διαθέ-
σιµα αυτής, για κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων
που απορρέουν από την παραπάνω αιτία.

4. Εκκαθάριση 
α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η Εται-

ρία τίθεται στη διαδικασία εκκαθάρισης του άρθρου 40
του Καταστατικού της, όπως αυτό κυρώθηκε µε το άρθρο
17 του ν. 2938/2001. 
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων διορίζονται τρεις (3)
εκκαθαριστές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρι-
σης ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, που είναι συναφείς µε τη διαδικασία και το σκο-
πό της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις δια-
τάξεις του παρόντος.
γ. Ο διορισµός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη

δηµοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920
και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, οι αρµοδιότητες του
οποίου που είναι συναφείς µε τη διαδικασία και το σκοπό
της εκκαθάρισης, ασκούνται αποκλειστικά από τους εκ-
καθαριστές. 
δ. Οι εκκαθαριστές οφείλουν µε την ανάληψη των κα-

θηκόντων τους να δηµοσιεύσουν δια του Τύπου και του
Τεύχους των Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορι-
σµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ισο-
λογισµό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρµό-
δια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την 1.1.2015, η υποχρέω-
ση δηµοσίευσης ισολογισµού στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και
Γ.Ε.ΜΗ. αντικαθίσταται µε υποχρέωση δηµοσίευσης στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
ε. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ` έ-

τος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
στ. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς κα-

θυστέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις της Εταιρίας, να ε-
ξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτή-
σεις αυτής. Επίσης, οφείλουν να προβούν άµεσα µετά
την ανάληψη των καθηκόντων τους σε διενέργεια απο-
γραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις δια-
τάξεις της επόµενης παραγράφου περιέρχονται στην κυ-
ριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. 
ζ. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οι-

κονοµικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρί-
νονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ’ έτος τα αποτελέ-
σµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων µε έκθεση των αιτίων τα οποία πα-
ρεµπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας
της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελι-
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κές οικονοµικές καταστάσεις, τις οποίες δηµοσιεύουν
στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορι-
σµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, α-
ποδίδουν τις εισφορές και το υπόλοιπο προϊόν της εκκα-
θάρισης της εταιρικής περιουσίας στον µέτοχο. 
η. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβεί

τη διετία από την ηµεροµηνία έναρξης της εκκαθάρισης,
οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το µητρώο ανωνύ-
µων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν
της διετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρµόδιας Αρχής. 

5.α. Από την κατάργηση της Εταιρίας, το σύνολο της
περιουσίας αυτής περιέρχεται στο Ελληνικό Δηµόσιο ά-
νευ ανταλλάγµατος µε την επιφύλαξη του άρθρου 54Α
του ν.4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Οι µεταβιβά-
σεις και µεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσο-
νται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώ-
µατα υπέρ του Δηµοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου. 
β. Μετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των περιου-

σιακών στοιχείων της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δηµό-
σιο, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας δύναται να α-
νατεθεί στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. µε κοινή απόφαση των αρµό-
διων Υπουργών. 
γ. Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση κάθε στοιχείου

της κινητής περιουσίας της Εταιρίας που περιέρχεται
στο Ελληνικό Δηµόσιο ανήκει στο φορέα στον οποίο µε-
ταβιβάζονται µε τον παρόντα νόµο οι σχετικές αρµοδιό-
τητες, άλλως στο εποπτεύον την ΤΕΟ Α.Ε. Υπουργείο Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει στο εξής
την ευθύνη για τη διαφύλαξη αυτών, καθώς και τη δια-
χείριση του υπάρχοντος αρχείου.
δ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογα-

ριασµών της ΤΕΟ Α.Ε. µεταφέρονται σε λογαριασµό του
Δηµοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπο-
λογισµού.

6. Όπου σε νόµο, διάταγµα ή υπουργική απόφαση ανα-
φέρεται η ΤΕΟ Α.Ε. νοείται ότι αναφέρεται κατά περί-
πτωση ο φορέας, στον οποίο έχει περιέλθει η σχετική
αρµοδιότητα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκ-
δίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος,
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Κατάργηση της ανώνυµης εταιρίας 

«Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις»
(ΕΑΧΑ Α.Ε.) και µεταφορά των αρµοδιοτήτων της

1.α. Η Ανώνυµη Εταιρία, Ενοποίηση Αρχαιολογικών
Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ Α.Ε.), η οποία ιδρύ-
θηκε, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρ-
θρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), µε την υπ’ αριθµ.
69163/ 21.6.1995 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 551), ό-
πως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.
β. αα) Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες της εν λόγω εται-

ρίας, όπως προκύπτουν από τον ιδρυτικό της νόµο, τις
λοιπές κείµενες διατάξεις και το οικείο καταστατικό της,
επιδιώκονται εφεξής και ασκούνται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
ειδικότερα από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθµι-
σης Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραµµατι-

σµού και Έργων της Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι
µεταφερόµενες αρµοδιότητες κατανέµονται µεταξύ των
υφιστάµενων τµηµάτων της Διεύθυνσης υποδοχής. 
ββ) Έργα, δράσεις και προγράµµατα, συγχρηµατοδο-

τούµενα ή χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ή άλλους Διεθνείς Οργανισµούς ή εθνικούς πόρους,
τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το κα-
ταργούµενο νοµικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεµείς δια-
δικασίες διαγωνισµών ανάθεσης και εκτέλεσης συµβά-
σεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που
σχετίζονται µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται και ολο-
κληρώνονται από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθ-
µισης Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραµµατι-
σµού και Έργων της Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
γγ) Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η ΕΑΧΑ

Α.Ε. νοείται εφεξής το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπου αναφέρεται το Διοι-
κητικό Συµβούλιο ή ο Πρόεδρος αυτού νοείται ο Υπουρ-
γός και όπου αναφέρεται ο Διευθυντής νοείται ο Γενικός
Γραµµατέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος.
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται γνώµη ή

εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΑΧΑ Α.Ε. για την έκδοση υπουρ-
γικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγµάτων, η γνώ-
µη ή η εισήγηση αυτή δεν απαιτείται.
γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ΕΑΧΑ Α.Ε.

τίθεται στη διαδικασία εκκαθάρισης, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 20 του καταστατικού της, όπως αυτό εγκρίθηκε µε
την κ.υ.α. 45810/1997 (Β΄ 909). Η διαδικασία εκκαθάρι-
σης δεν µπορεί να υπερβεί το έτος από την ηµεροµηνία
έναρξής της.
αα) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών

και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
διορίζονται τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη
διάρκεια εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του
Διοικητικού Συµβουλίου, που είναι συναφείς µε τη διαδι-
κασία και το σκοπό εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στις διατάξεις του παρόντος.
ββ) Ο διορισµός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη

δηµοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920
και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, οι αρµοδιότητες του
οποίου ασκούνται από τους εκκαθαριστές.
γγ) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, µε την ανάληψη των

καθηκόντων τους, να δηµοσιεύσουν δια του Τύπου και
του Τεύχους των Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Πε-
ριορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
ισολογισµό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρ-
µόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι
εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
δδ) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, µε την ανάληψη των

καθηκόντων τους, να προβούν άµεσα σε διενέργεια απο-
γραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις δια-
τάξεις του παρόντος περιέρχονται στην κυριότητα του
Ελληνικού Δηµοσίου. Η έκθεση της απογραφής εγκρίνε-
ται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
εε) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς κα-

θυστέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρίας, να ε-
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ξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτή-
σεις αυτής.

2. Το σύνολο των στοιχείων του παθητικού της ΕΑΧΑ
Α.Ε., της ακίνητης περιουσίας αυτής, καθώς και οι χρη-
µατικές απαιτήσεις της κατά τρίτων µεταβιβάζονται αυ-
τοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος και χω-
ρίς καµία άλλη διατύπωση στο Ελληνικό Δηµόσιο, εκ-
προσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών. 
Το σύνολο της κινητής περιουσίας της ΕΑΧΑ Α.Ε.,

στην οποία συµπεριλαµβάνονται σήµατα, πνευµατικά και
κάθε άλλου είδους δικαιώµατα, µεταβιβάζεται αυτοδικαί-
ως από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την τή-
ρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή έγκρισης
και χωρίς αντάλλαγµα στο Ελληνικό Δηµόσιο, εκπροσω-
πούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών, µε την αποκλει-
στική χρήση και διαχείρισή τους να ανήκει στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονο-
µίες και κληροδοσίες, το οποίο έχει στο εξής την ευθύνη
για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρ-
χείου.
Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΧΑ

Α.Ε. στο Ελληνικό Δηµόσιο και κάθε άλλη πράξη που
συνδέεται µε αυτήν απαλλάσσεται από φόρους, εισφο-
ρές ή τέλη, καθώς και δικαιώµατα ή οποιαδήποτε άλλη ε-
πιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου ή και οποιουδήποτε τρί-
του, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων
και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τε-
λών υπέρ αµίσθων και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτη-
µατολογικών γραφείων, µε την επιφύλαξη του άρθρου
54Α του ν. 4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για
τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαρια-

σµών του καταργούµενου φορέα, καθώς και το τυχόν α-
διάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης µεταφέρο-
νται, µέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, µε εντολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε λογαριασµό του Δηµοσί-
ου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.

3. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο την ΕΑΧΑ Α.Ε. συνεχί-
ζονται στο όνοµα του Ελληνικού Δηµοσίου, ως διαδόχου
της ΕΑΧΑ Α.Ε., χωρίς άλλη διατύπωση. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργού Οικονο-
µικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και διαδι-
κασία σχετικά µε την κατάργηση της ΕΑΧΑ Α.Ε. και την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της από τη Διεύθυνση Ειδι-
κών Έργων Αναβάθµισης Περιοχών της Γενικής Διεύθυν-
σης Προγραµµατισµού και Έργων της Γενικής Γραµµα-
τείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.

Άρθρο 8
Κατάργηση του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου

«Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) και µεταφορά 
των αρµοδιοτήτων του

1.α. Το «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), Ν.Π.Ι.Δ. µε
έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη µε το άρθρο 9 του
ν. 2273/1994 (Α΄ 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού, καταργείται.
β. Οι αρµοδιότητες του Ε.ΚΕ.ΒΙ., όπως προβλέπονται

στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2273/1994, ασκούνται ε-
φεξής από το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, N.Π.I.Δ. µε
έδρα την Αθήνα, το οποίο συστάθηκε µε το άρθρο 19 του
ν. 2026/1992 ως Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού, µετονο-
µάστηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2524/1997 (Α΄183)
και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού (π.δ. 31/2002, Α΄33).
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ελληνι-

κού Ιδρύµατος Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται εντός µη-
νός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι µε-
ταφερόµενες αρµοδιότητες κατανέµονται µεταξύ των υ-
φιστάµενων οργανικών µονάδων του φορέα υποδοχής. 
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το Ε.ΚΕ.ΒΙ.

νοείται εφεξής το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, όπου α-
ναφέρεται το Διοικητικό Συµβούλιο ή ο Πρόεδρος του
Ε.ΚΕ.ΒΙ. νοείται το Διοικητικό Συµβούλιο ή ο Πρόεδρος
του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού και όπου αναφέρε-
ται ο Διευθυντής του Ε.ΚΕ.ΒΙ. νοείται ο Γενικός Διευθυ-
ντής του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού.
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται γνώµη ή

εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΒΙ. για την έκδοση υπουργι-
κών αποφάσεων και προεδρικών διαταγµάτων, απαιτεί-
ται πλέον γνώµη ή εισήγηση του Δ.Σ. του Ελληνικού Ι-
δρύµατος Πολιτισµού.

2. αα) Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου, τα
πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και
κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κι-
νητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούµενου νοµι-
κού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τή-
ρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συµβολαίου και χω-
ρίς αντάλλαγµα, στο Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, στο
οποίο ανήκει και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή
τους, µε την επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας για δω-
ρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες, απαλλασσόµενου
παντός φόρου, τέλους χαρτοσήµου ή άλλου τέλους ει-
σφοράς δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήπο-
τε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών των πα-
γίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων
τελών υπέρ Υποθηκοφυλακείων/Κτηµατολογικών Γρα-
φείων και µε την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του
ν. 4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενι-
αίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Παραχωρητή-
ρια του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ του Ε.ΚΕ.ΒΙ. εξακο-
λουθούν να ισχύουν υπέρ του Ελληνικού Ιδρύµατος Πο-
λιτισµού. 
ββ) Η ακίνητη περιουσία του Ε.ΚΕ.ΒΙ. µεταβιβάζεται

στο Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού από την ηµεροµηνία
µεταγραφής των πράξεων µεταβίβασής της στα βιβλία
µεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου/Κτηµατο-
λογικού Γραφείου. Η σχετική εγγραφή ανατρέχει στην
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου. Η κινητή
περιουσία παραδίδεται στο Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού
και συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης. 
γγ) Οι συµβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριµένες

χρηµατοδοτήσεις του Ε.ΚΕ.ΒΙ. µεταφέρονται στο Ελλη-
νικό Ίδρυµα Πολιτισµού, το οποίο λειτουργεί ως καθολι-
κός διάδοχος αυτού, για όλα εκτός από τις απαιτήσεις
εργαζοµένων από οποιαδήποτε έννοµη σχέση για τις ο-
ποίες ευθύνεται και νοµιµοποιείται παθητικά αποκλειστι-
κά το Δηµόσιο. Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού καθίστα-
ται δικαιούχος των προγραµµάτων και των δράσεων που
έχουν εκπονηθεί, καθώς και των πόρων και των υποχρε-
ώσεων που απορρέουν από αυτά.
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Εκκρεµείς διαδικασίες του Ε.ΚΕ.ΒΙ. που αφορούν τη
σύναψη συµβάσεων εργασίας, µισθώσεων, προµηθειών
και παροχής υπηρεσιών και κάθε είδους διαγωνισµοί που
έχουν προκηρυχθεί για πάσης φύσεως έργα, εργασίες,
µελέτες και είναι σε εξέλιξη κατά την κατάργηση του
Ε.ΚΕ.ΒΙ. εξακολουθούν να διέπονται από το νοµικό κα-
θεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σχετικής προκήρυ-
ξης και ολοκληρώνονται από το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτι-
σµού. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Ιδρύµατος
Πολιτισµού µπορεί µε απόφασή του να ανακαλέσει προ-
κηρύξεις, εφόσον κρίνει ότι αυτές δεν εξυπηρετούν ανά-
γκες του Ιδρύµατος. 
δδ) Οι πάσης φύσεως νοµικές και οικονοµικές δεσµεύ-

σεις που απορρέουν από Τεχνικά Δελτία συγχρηµατοδο-
τούµενων έργων, στα οποία το καταργούµενο Ν.Π.Ι.Δ. υ-
πεισέρχεται ως τελικός δικαιούχος ή ενδιάµεσος φορέ-
ας διαχείρισης, καθώς και από τα έργα που θα προκύ-
ψουν από την επιτελική αρµοδιότητα του Ε.ΚΕ.ΒΙ., µετα-
φέρονται και αναλαµβάνονται από το Ελληνικό Ίδρυµα
Πολιτισµού προκειµένου να διασφαλισθεί η διοικητική
και οικονοµική υποστήριξη των έργων. 
Έως την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας για τη

διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων, εξακολουθεί
να ισχύει για το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού η χορηγη-
θείσα στο Ε.ΚΕ.ΒΙ. διαχειριστική επάρκεια. Το Ελληνικό
Ίδρυµα Πολιτισµού υποχρεούται να εφαρµόζει σχετικώς
το εγκεκριµένο εγχειρίδιο διαδικασιών του Ε.ΚΕ.ΒΙ..
Τα, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µέλη

του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.ΚΕ.ΒΙ. είναι υπεύθυνα
για την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων στο Ελ-
ληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού. Για το έργο αυτό µπορεί να ε-
πικουρούνται από προσωπικό που διαθέτει προς το σκο-
πό το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή και το Ελ-
ληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού.

3. αα) Πόροι και άλλα έσοδα, απαιτήσεις, υποχρεώ-
σεις, µεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής
του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πά-
σης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις που υφίστανται κατά
την κατάργηση του Ε.ΚΕ.ΒΙ. µεταφέρονται στο Ελληνικό
Ίδρυµα Πολιτισµού. Οι εκκρεµείς δίκες του καταργούµε-
νου Ν.Π.Ι.Δ. συνεχίζονται από το Ελληνικό Ίδρυµα Πολι-
τισµού, χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρ-
χεται βίαιη διακοπή τους. Υποθέσεις που έχουν προσδιο-
ριστεί και η δικάσιµός τους έχει ορισθεί εντός του διµή-
νου που έπεται της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου,
εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα από το Ελληνικό 'Ι-
δρυµα Πολιτισµού, αναβάλλονται υποχρεωτικά από το
αρµόδιο δικαστήριο. 
ββ) Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρό-

ντος το Διοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Ιδρύµατος
Πολιτισµού συγκροτεί µε απόφασή του τριµελή επιτροπή
από υπαλλήλους του µε αντικείµενο τη διενέργεια απο-
γραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότη-
τα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του Ιδρύ-
µατος. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού. 
γγ) Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λο-

γαριασµών του Ε.ΚΕ.ΒΙ., εκτός εκείνων που αφορούν
προγράµµατα του ΕΣΠΑ και τα οποία περιέρχονται αυτο-
δικαίως στο Ελληνικό 'Ιδρυµα Πολιτισµού, καθώς και το
τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης µε-
ταφέρονται µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, µε εντολή του Υπουργού Πολιτισµού και

Αθλητισµού, σε λογαριασµό του Δηµοσίου και αποτε-
λούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2524/1997 προστί-
θεται η πρόταση: «και ε) ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ε-
θνικής πολιτικής για την προώθηση του βιβλίου ως µορ-
φωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού µέσου.»
Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2524/1997 προστίθε-

ται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) α. Διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών µελετών α-

ναφορικά µε τις συνθήκες παραγωγής του βιβλίου και
διάθεσής του στο κοινό, καθώς και την αναγνωστική συ-
µπεριφορά του κοινού.

β. Έκδοση εντύπων και µη στατιστικών δεδοµένων βι-
βλιολογικού ενδιαφέροντος.
γ. Μελέτη της ελληνικής εκδοτικής ιστορίας και η ί-

δρυση µουσείου τυπογραφίας.
δ. Δηµιουργία και οργάνωση βιβλιοθήκης βιβλιολογι-

κού χαρακτήρα και η δηµιουργία ηλεκτρονικού δικτύου
σύνδεσης µε την Εθνική Βιβλιοθήκη, τις δηµόσιες και δη-
µοτικές βιβλιοθήκες, πληροφοριακά δίκτυα µε αντίστοι-
χο υλικό, εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία.
ε. Δηµιουργία οπτικοακουστικού αρχείου λογοτεχνών,

για τη συγκέντρωση και ταξινόµηση του έντυπου και η-
λεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού που υπάρχει ήδη
και είναι διάσπαρτο, καθώς και νέου υλικού, µε σκοπό τη
δηµιουργία τράπεζας οπτικοακουστικού υλικού Ελλήνων
λογοτεχνών.

στ. Δηµιουργία εργαστηρίου και η υλοποίηση προ-
γραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στα επαγγέλµα-
τα του βιβλίου, η διοργάνωση ειδικών σεµιναρίων µετά-
φρασης, καθώς και η δηµιουργία κέντρου µετάφρασης
για την υποστήριξη του έργου Ελλήνων και ξένων µετα-
φραστών σε συνεργασία µε µεταφραστικά κέντρα στην
Ελλάδα και το εξωτερικό και τη δηµιουργία τράπεζας δε-
δοµένων.

ζ. Ανάπτυξη σχέσεων µε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και µε τρίτες χώρες για τη συνεργασία
σε θέµατα βιβλίου και την ενεργό συµµετοχή της χώρας
σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
διεθνών οργανισµών.

η. Προώθηση διαρθρωτικών µέτρων υποστήριξης της
πρωτογενούς ελληνικής παραγωγής βιβλίων, καθώς και
η υποστήριξη των συντελεστών της.

θ. Προβολή του ελληνικού βιβλίου στην Ελλάδα και το
εξωτερικό και ο συντονισµός της ελληνικής παρουσίας
σε διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις προβολής του βι-
βλίου και

ι. Παροχή πληροφόρησης, συµβουλών και τεχνικής υ-
ποστήριξης προς το κοινό, καθώς και η ενίσχυση κάθε
πολιτιστικής δραστηριότητας που συµβάλλει στη διάδο-
ση του βιβλίου.»

5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα, αναγκαία δια-
δικασία ή λεπτοµέρεια εφαρµογής του άρθρου αυτού.

Άρθρο 9
Κατάργηση του Ινστιτούτου Συνταγµατικών Ερευνών
και µετατροπή του σε εργαστήριο του Τοµέα Δηµοσίου

Δικαίου του Τµήµατος Νοµικής του Ε.Κ.Π.Α.

1. Το Ινστιτούτο Συνταγµατικών Ερευνών, Ν.Π.Ι.Δ. του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το
οποίο ιδρύθηκε διά του υπ’ αριθµ. 272 προεδρικού δια-
τάγµατος (Α΄ 129/22.5.1989) υπό τον τίτλο Ακαδηµαϊκό
Ερευνητικό Ινστιτούτο Ελληνικής Συνταγµατικής Ιστο-
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ρίας και Συνταγµατικής Επιστήµης, µετονοµάσθηκε δε
σε Ινστιτούτο Συνταγµατικών Ερευνών δια του υπ’ α-
ριθµ. 322 προεδρικού διατάγµατος (Α΄ 218/24.9.1998,)
καταργείται, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, και µε-
τατρέπεται σε Εργαστήριο, υπό τον τίτλο Εργαστήριο
Συνταγµατικών Ερευνών, εντασσόµενο στον Τοµέα Δη-
µοσίου Δικαίου της Νοµικής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

2. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (βιβλία, έπι-
πλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός εξοπλισµός)
του Ινστιτούτου Συνταγµατικών Ερευνών περιέρχονται
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και
ανήκουν στην αποκλειστική χρήση, ως περιουσιακό σύ-
νολο, του «Εργαστηρίου Συνταγµατικών Ερευνών» για
όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο αυτό θα υφίστα-
ται. Μεταβολή της χρήσης του ως άνω περιουσιακού συ-
νόλου ή µέρους του µπορεί να λάβει χώρα µόνο µε από-
φαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µετά από πρόταση της τριµε-
λούς Επιτροπής της παραγράφου 3 του «Εργαστηρίου
Συνταγµατικών Ερευνών» και σύµφωνη γνώµη της Γενι-
κής Συνέλευσης της Νοµικής Σχολής. 

3. Το Εργαστήριο Συνταγµατικών Ερευνών διευθύνε-
ται αµισθί από Διευθυντή και τριµελή επιτροπή που ορί-
ζει η Νοµική Σχολή Αθηνών για τριετή θητεία.

4. Τη λειτουργία του Εργαστηρίου Συνταγµατικών Ε-
ρευνών ορίζει Κανονισµός, ο οποίος εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών.

5. Από το χρονικό σηµείο της µετατροπής του Ινστι-
τούτου Συνταγµατικών Ερευνών σε Εργαστήριο Συνταγ-
µατικών Ερευνών, ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευ-
θυντής και τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ινστιτούτου Συνταγµατικών Ερευνών αποτελούν µέ-
λη της επιτροπής της παραγράφου 3 µέχρι τη λήξη της
θητείας τους. 

6.α. Το χρηµατικό υπόλοιπο στο λογαριασµό του Ινστι-
τούτου Συνταγµατικών Ερευνών κατά το χρονικό σηµείο
της κατάργησής του και της µετατροπής του σε Εργα-
στήριο Συνταγµατικών Ερευνών µεταφέρεται σε λογα-
ριασµό του ΕΚΠΑ.
β. Οφειλές εκ της λειτουργίας του Ινστιτούτου Συ-

νταγµατικών Ερευνών βαρύνουν το ΕΚΠΑ.
7. Τα έξοδα στέγασης, εάν δεν προσφέρεται χώρος σε

ακίνητο που ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών και λειτουργίας του Εργαστηρίου Συ-
νταγµατικών Ερευνών βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Άρθρο 10
Κατάργηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονοµικών

Μελετών και µετατροπή του σε εργαστήριο 
της Νοµικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

1. Το Ν.Π.Ι.Δ. Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό µε τον τίτλο
«Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονοµικών Μελετών»
(Ι.Δ.Μ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ. µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα - του Ε-
θνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών) το
οποίο ιδρύθηκε µε το υπ’ αρίθµ. 588 προεδρικό διάταγµα
(Α΄ 210/27.12.1984 υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Τεχνολογίας και ΄Ερευνας) υπό τον τίτλο «Ερευνητικό
Ινστιτούτο Δικονοµικών Μελετών», µετατράπηκε δε σε
Ακαδηµαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και συνδέ-
θηκε µε το Τµήµα Νοµικής του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε το ν. 1892/1990 (Α΄ 101)
καταργείται, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, και µε-
τατρέπεται σε Εργαστήριο, υπό τον τίτλο «Ερευνητικό
Ινστιτούτο Δικονοµικών Μελετών» εντασσόµενο στη
Νοµική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και υποκείµενο στη νοµοθεσία των πα-
νεπιστηµιακών εργαστηρίων.

2. Το σύνολο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών
στοιχείων (βιβλία, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
λοιπός εξοπλισµός) του «Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικο-
νοµικών Μελετών» περιέρχονται σε αποκλειστική χρήση
του Εργαστηρίου µε τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονοµικών Μελετών» για όλο το χρονικό διάστηµα κα-
τά το οποίο αυτό θα υφίσταται, αποτελούν δε περιουσια-
κό σύνολο της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταβολή της χρήσης
του ως άνω περιουσιακού συνόλου ή µέρους του µπορεί
να λάβει χώρα µόνο µε απόφαση της Συγκλήτου του Ε-
θνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µετά
από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Νοµικής Σχο-
λής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών.

3. Το Εργαστήριο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονοµι-
κών Μελετών» διευθύνεται αµισθί από Διευθυντή και τρι-
µελή επιτροπή που ορίζει η Νοµική Σχολή Αθηνών για
τριετή θητεία.

4. Τη λειτουργία του Εργαστηρίου «Ερευνητικό Ινστι-
τούτο Δικονοµικών Μελετών» ορίζει Κανονισµός, ο ο-
ποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µετά από πρόταση
της Γενικής Συνέλευσης της Νοµικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

5. Από το χρονικό σηµείο της µετατροπής του Ερευνη-
τικού Ινστιτούτου Δικονοµικών Μελετών από Ν.Π.Ι.Δ. σε
Εργαστήριο µε τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικο-
νοµικών Μελετών», ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευ-
θυντής και τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
του ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. (Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονοµικών
Μελετών) αποτελούν µέλη της επιτροπής της παραγρά-
φου 3 µέχρι τη λήξη της θητείας τους. 

6. Το χρηµατικό υπόλοιπο στο λογαριασµό του Ερευ-
νητικού Ινστιτούτου Δικονοµικών Μελετών κατά το χρο-
νικό σηµείο της κατάργησής του και της µετατροπής του
σε Εργαστήριο µε τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δι-
κονοµικών Μελετών» µεταφέρεται σε λογαριασµό του
ΕΚΠΑ.

7. Οφειλές από τη λειτουργία του «Ερευνητικού Ινστι-
τούτου Δικονοµικών Μελετών» βαρύνουν αποκλειστικά
το ΕΚΠΑ. 

8. Τα έξοδα στέγασης, εάν δεν προσφέρεται χώρος σε
ακίνητο που ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών, καθώς και όλα τα έξοδα λειτουργίας
βαρύνουν αποκλειστικά το ΕΚΠΑ. 

Άρθρο 11
Κατάργηση του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών

(Ο.Π.Ε.Β.)

1. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυ-
µία «Οργανισµός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών»
(Ο.Π.Ε.Β.), που συστάθηκε µε συµφωνία που κυρώθηκε
µε το ν. 2174/1993 και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, καταργείται. 

2.Τα βιβλία και τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοι-
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χεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ε-
πί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας που
περιλαµβάνεται στις κατά τόπους βιβλιοθήκες υπό τον
Οργανισµό, αποχωρίζονται από την περιουσία αυτού,
δεν δύναται να κατασχεθούν από τυχόν δανειστές του
ΟΠΕΒ, και περιέρχονται αυτοδικαίως στον Δήµο, στη γε-
ωγραφική περιοχή του οποίου κείνται, χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συµβολαίου και χωρίς α-
ντάλλαγµα, και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή
τους ανήκει στον οικείο Δήµο, µε την επιφύλαξη της κεί-
µενης νοµοθεσίας για δωρεές, κληρονοµιές και κληρο-
δοσίες, απαλλασσόµενου παντός φόρου, τέλους χαρτο-
σήµου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώµατος υπέρ του
Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των αµοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωµά-
των, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλακεί-
ων και µε την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του
ν. 4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενι-
αίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

3. Περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις και υποχρεώ-
σεις του ΟΠΕΒ, που υφίστανται κατά την κατάργησή
του, µεταφέρονται στο Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο συ-
νεχίζει και τις εκκρεµείς δίκες χωρίς καµία άλλη διατύ-
πωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους. Ως
προς τα µέλη της διοίκησης του ΟΠΕΒ ισχύουν οι διατά-
ξεις της παρ. 4 περίπτωση γ΄ του άρθρου 31 του
ν. 4141/2013.

4. Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερι-
κών συγκροτούν µε απόφασή τους επιτροπή, αποτελού-
µενη από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και από έναν υπάλληλο ανά Δήµο στη
γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται βιβλιοθήκη
του Οργανισµού, µε αντικείµενο τη διενέργεια απογρα-
φής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα
και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων
Δήµων. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Παι-
δείας και Θρησκευµάτων. 
Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαρια-

σµών του ΟΠΕΒ, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό
της κρατικής επιχορήγησης µεταφέρονται, µέσα σε δύο
µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε εντολή του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε λογαριασµό
του Δηµοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋ-
πολογισµού.

5. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο συγκεκριµένος φο-
ρέας ή φορείς, τον προϋπολογισµό του οποίου/ων θα βα-
ρύνουν οι µεταφερόµενες στο Ελληνικό Δηµόσιο, κατά
τη παράγραφο 3, απαιτήσεις, το είδος και το ύψος των α-
παιτήσεων αυτών, η κατηγορία των δικαιούχων, η διαδι-
κασία εξόφλησης των εν λόγω απαιτήσεων, ως και κάθε
άλλο σχετικό θέµα και λεπτοµέρεια εφαρµογής του άρ-
θρου αυτού.

Άρθρο 12
Κατάργηση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου

ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ και ΟΡΣΙ και µεταφορά 
των αρµοδιοτήτων τους

1. Ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας
Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας

(Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «Οργανισµός Αθήνας»  (ΟΡ-
ΣΑ), που συνεστήθη µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 1515/1985 (Α΄ 18), καταργείται την 30ή Ιουνίου 2014. 

2. Ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας
Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης
(Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «Οργανισµός Θεσσαλονί-
κης» (ΟΡΘΕ), που συνεστήθη µε την παρ. 1 του άρθρου
5 του ν. 1561/1985 (Α΄ 148), καταργείται την 30ή Ιουνίου
2014.

3. Ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας
Περιβάλλοντος Ιωαννίνων (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία
«Οργανισµός Ιωαννίνων» (ΟΡΣΙ), που συνεστήθη µε το
άρθρο 1 του από 2.9.2009 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄
377), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
3 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), καταργείται από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος.
Η κατάργηση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου

και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων (ΟΡΣΙ) πραγ-
µατοποιείται, ολοκληρώνεται και τα αποτελέσµατά της
επέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος. Κατ’ εξαίρεση, ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχε-
δίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης πε-
ριοχής της Αθήνας (ΟΡΣΑ) και ο Οργανισµός Ρυθµιστι-
κού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτε-
ρης περιοχής Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) συνεχίζουν να δια-
τηρούν τη νοµική προσωπικότητά τους και να εκπληρώ-
νουν τους σκοπούς τους µέχρι τις 30.6.2014, από την ε-
ποµένη της οποίας επέρχονται για αυτούς, αυτοδίκαια,
τα αποτελέσµατα της κατάργησης. 

4.α. Οι αρµοδιότητες του ΟΡΣΑ και του ΟΡΘΕ µεταφέ-
ρονται στο Τµήµα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Αθήνας –
Αττικής και στο Τµήµα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Θεσ-
σαλονίκης αντίστοιχα, που συστήνονται µε το παρόν άρ-
θρο και υπάγονται στη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενι-
κής Γραµµατείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλο-
ντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής.
Τα Τµήµατα αυτά έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
i. σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίη-

σης του Ρυθµιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, 

ii. µέριµνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Γενι-
κών Πολεοδοµικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα,

iii. σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για τις εξειδι-
κεύσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου και τα προγράµµατα ε-
φαρµογής του. 
β. Οι αρµοδιότητες του ΟΡΣΙ µεταφέρονται στο Τµήµα

Αστικού Σχεδιασµού, που συστήνεται µε το παρόν άρθρο
και υπάγεται στη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής
Γραµµατείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής.
Το Τµήµα αυτό έχει την αρµοδιότητα για την κατάρτι-

ση, έγκριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρ-
µογής των Ρυθµιστικών Σχεδίων πλην της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης.

5. Από τη δηµοσίευση του παρόντος για τον ΟΡΣΙ και
από την 1η Ιουλίου 2014 για τον ΟΡΣΑ και τον ΟΡΘΕ:
α. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα-

τικής Αλλαγής υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα
δικαιώµατα, τις απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύ-
σεως έννοµες σχέσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέ-
σεις των καταργούµενων µε την παράγραφο 1 φορέων
και συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βί-
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αιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
άλλη ενέργεια για τη συνέχισή τους.
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ε-

πί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούµε-
νων φορέων περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρη-
ση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς
αντάλλαγµα στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδο-
σιών υπέρ κοινωφελούς σκοπού και µε την επιφύλαξη
του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 περί των υποχρεώσε-
ων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ). Για την παραπάνω µεταβίβαση δεν οφείλεται
φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του δηµοσίου ή οποιουδή-
ποτε τρίτου. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους
ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, που έχει στο εξής και την ευθύνη
για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρ-
χείου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής συγκροτείται µέσα σε ένα
µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος για τον ΟΡΣΙ και
µέχρι την 1η Αυγούστου 2014 για τον ΟΡΣΑ και ΟΡΘΕ,
τριµελής επιτροπή από υπαλλήλους του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, για τη
διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα ο-
ποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχο-
νται στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου, από καθέ-
ναν από τους ανωτέρω φορείς. Η έκθεση απογραφής ε-
γκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
γ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογα-

ριασµών των καταργούµενων φορέων, καθώς και το τυ-
χόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης µετα-
φέρονται, για τον ΟΡΣΙ µέσα σε δύο µήνες από τη δηµο-
σίευση του παρόντος και για τον ΟΡΣΑ και τον ΟΡΘΕ έ-
ως την 1η Σεπτεµβρίου 2014, µε εντολή του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε
λογαριασµό του Δηµοσίου και αποτελούν έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού.
Πόροι των καταργούµενων φορέων αποτελούν από

την έναρξη ισχύος του παρόντος έσοδα του Ελληνικού
Δηµοσίου. 
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθ-
µίζονται ειδικότερα θέµατα της κατάργησης των ανωτέ-
ρω φορέων ιδίως δε όσα αναφέρονται στα αρχεία, στα
έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εξυπη-
ρέτηση των σκοπών τους.
ε. Συστήνεται επταµελές Συµβούλιο Μητροπολιτικού

Σχεδιασµού υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιµατικής Αλλαγής, τα µέλη του οποίου είναι ά-
µισθα και το οποίο παρακολουθεί την εφαρµογή των
ρυθµιστικών σχεδίων, γνωµοδοτεί επί των έργων και πα-
ρεµβάσεων εντός των χωρικών ορίων αρµοδιότητας του
εκάστοτε ρυθµιστικού σχεδίου και εισηγείται στον Υ-
πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-
γής επί των θεµάτων εφαρµογής των ρυθµιστικών σχε-
δίων. 
Ένα από τα µέλη του Συµβουλίου της προηγούµενης

παραγράφου ορίζεται από την Ένωση Περιφερειών Ελ-
λάδας, ένα µέλος ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δή-
µων Ελλάδος και ένα µέλος ορίζεται από την Περιφέ-

ρεια Αττικής ή την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης ανάλογα
µε τη χωρική αρµοδιότητα. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Α-
ντιπρόεδρος και δύο µέλη του Συµβουλίου, η θητεία
τους, οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Συµβουλίου, κα-
θώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του.

Άρθρο 13
Κατάργηση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου

«Οργανισµός Κωπαΐδας» και µεταφορά 
των αρµοδιοτήτων του

1.α. Ο «Οργανισµός Κωπαΐδας», Ν.Π.Δ.Δ. µε έδρα την
Αλίαρτο Βοιωτίας, το οποίο συνεστήθη µε τις διατάξεις
του ν.δ. 2488/1953 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ι-
σχύει και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας, καταργείται την 30ή Σεπτεµβρίου 2014, συνεχίζει
δε να διατηρεί τη νοµική προσωπικότητά του και να εκ-
πληρώνει τους σκοπούς του µέχρι την ανωτέρω ηµερο-
µηνία, από την εποµένη της οποίας επέρχονται για τον
Οργανισµό αυτό, αυτοδίκαια, τα αποτελέσµατα της κα-
τάργησης. 
β. Οι σκοποί του Οργανισµού Κωπαΐδας, όπως προβλέ-

πονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 2488/1953 και τις λοιπές κεί-
µενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρµοδιότητα αυτού, ό-
πως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, µεταφέρονται και
ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας. 
Με απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εκ-

δίδεται το αργότερο µέχρι 31.8.2014, αποφασίζεται, στο
πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3852/2010, ο τρόπος άσκη-
σης των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων και κάθε πρό-
σφορο µέσο για την αποτελεσµατική ενάσκηση του µε-
ταφερόµενου επιχειρησιακού αντικειµένου. Με απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας µπορεί να συ-
σταθεί άµισθη γνωµοδοτική επιτροπή για την επιβοήθη-
ση της διαχείρισης του επιχειρησιακού αντικειµένου.

2.α. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκ-
κρεµότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του πιο
πάνω φορέα µεταφέρονται στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεµείς δίκες, χω-
ρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαι-
τείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή
τους. 
Έργα, δράσεις και προγράµµατα, συγχρηµατοδοτού-

µενα ή χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
άλλους Διεθνείς Οργανισµούς ή εθνικούς πόρους, τα ο-
ποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταρ-
γούµενο νοµικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεµείς διαδικα-
σίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, προµη-
θειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε τις µε-
ταφερόµενες αρµοδιότητες, από την κατάργηση του Ορ-
γανισµού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ε-

πί της ακίνητης περιουσίας του Οργανισµού Κωπαΐδας
περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδή-
ποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα
στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε την επιφύλαξη των συνταγµα-
τικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληρο-
δοσιών. Η αποκλειστική χρήση, αξιοποίηση, εκµετάλλευ-
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ση και διαχείρισή τους ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύ-
λαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Η κινητή περιουσία του Οργανισµού Κωπαΐδας περιέρ-

χεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύ-
που, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτεί-

ται, µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, τριµελής επιτροπή, στην οποία συµµετέχει
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωπος
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκπρόσωπος του
Οργανισµού Κωπαΐδας, για τη διενέργεια καταγραφής:
α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του
Οργανισµού Κωπαΐδας, β) της κατάστασης πάσης φύσε-
ως έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) απογραφής
των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα είτε
του Ελληνικού Δηµοσίου είτε της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. Η έκθεση καταγραφής-απογραφής υποβάλλε-
ται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το
αργότερο µέχρι το τέλος Ιουλίου 2014 και εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτε-
ρικών µέχρι την ηµεροµηνία κατάργησης του Οργανι-
σµού Κωπαΐδας.
γ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογα-

ριασµών του καταργούµενου Οργανισµού Κωπαΐδας, κα-
θώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχο-
ρήγησης, µεταφέρονται, µέσα σε δύο (2) µήνες από την
κατάργηση του Οργανισµού, µε εντολή του Υπουργού Ε-
σωτερικών, σε λογαριασµό του Δηµοσίου και αποτελούν
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδί-
δεται εντός δύο µηνών από την κατάργηση του Οργανι-
σµού, ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα της κατάρ-
γησης του Οργανισµού Κωπαΐδας και ιδίως όσα αναφέ-
ρονται στον εξοπλισµό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εξυπηρέτηση των
σκοπών και των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού Κω-
παΐδας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 14
Συγχώνευση µε απορρόφηση του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου «Κεντρική Αγορά Πατρών» από το
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Οργανισµός Κε-

ντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.»

1. α. Η «Κεντρική Αγορά Πατρών», Ν.Π.Δ.Δ. µε έδρα
την Πάτρα, το οποίο συνεστήθη µε το εκδοθέν κατ’ εξου-
σιοδότηση του ν. 3475/1955 (Α΄ 353), π.δ. 264/1968 (Α΄
76) και του οποίου η νοµική µορφή διοίκησης, η διαχείρι-
ση και η οργάνωση της λειτουργίας καθορίσθηκαν µε το
π.δ. 746/1969 (Α΄ 234), όπως τροποποιήθηκαν µε το π.δ.
228/1989 (Α΄ 109) και το π.δ. 201/1992 (Α΄ 95), και επο-
πτεύεται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Πελοποννή-
σου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, συγχωνεύεται µε α-
πορρόφηση από το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
«Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.», µε έ-
δρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής.
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ο «Ορ-

γανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.», µε απο-
φάσεις του Διοικητικού του Συµβουλίου, σύµφωνα µε το
Καταστατικό του, όπως το τελευταίο προέκυψε και κωδι-
κοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 3ης Μαΐου
2012 (Τεύχος ΑΕ- ΕΠΕ και ΓΕΜΗ 3378 και 3380), προ-
βαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολο-
κλήρωση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως και την
περαίωση κάθε συναφούς εκκρεµούσης νοµικής διαδικα-
σίας.

2. α. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, ταµειακά υπόλοιπα και
υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών ως και πάσης φύσε-
ως εκκρεµείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την απορ-
ρόφηση της Κεντρικής Αγοράς Πατρών µεταφέρονται
στον «Οργανισµό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.».
Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. υποκαθίσταται στις έννοµες σχέσεις του
απορροφώµενου φορέα και συνεχίζει τις εκκρεµείς δί-
κες χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή
τους.
β. Τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγη-

σης υπέρ του απορροφώµενου φορέα µεταφέρεται µέσα
σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε
εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασµό του
Δηµοσίου και αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολο-
γισµού.
γ. Όλες οι υφιστάµενες συµβάσεις εργασίας του α-

πορροφώµενου νοµικού προσώπου λύονται αυτοδικαίως
δια του παρόντος άρθρου και καταβάλλονται οι νόµιµες
αποζηµιώσεις βάσει της εργατικής νοµοθεσίας. 
δ. Τυχόν υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων του απορ-

ροφώµενου νοµικού προσώπου λύονται µέσα σε τρεις
(3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

3. α. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα
επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του απορροφώ-
µενου φορέα περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρη-
ση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς
αντάλλαγµα στην Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.. Οι µεταβιβάσεις και µε-
ταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώµατα υπέρ του
Δηµοσίου ή τρίτου. Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. αναλαµβάνει τυχόν
υφιστάµενη υποχρέωση του απορροφώµενου φορέα για
εισφορά γης που αντιστοιχεί σε ορισµένο οικόπεδο στη
Βιοµηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών).
β. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόµου, το όργανο διοίκησης της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
διενεργεί απογραφή και αποτίµηση όλων των κινητών
και ακινήτων του απορροφώµενου νοµικού προσώπου
που περιέρχονται στην κυριότητά της. Η έκθεση απογρα-
φής και αποτίµησης εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και απόσπασµα
της εγκεκριµένης έκθεσης που περιγράφει τα ακίνητα,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακι-
νήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται από τις διατά-
ξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, καταχωρίζεται ατε-
λώς στο οικείο βιβλίο µεταγραφών του αρµόδιου υποθη-
κοφυλακείου. Οµοίως ατελώς πραγµατοποιούνται οι α-
παιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές. Το αποτιµηθέν
σύνολο εισφέρεται στην επικείµενη αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου του «Οργανισµού Κεντρικών Αγορών και Αλι-
είας Α.Ε.», εκδοθησοµένων µετοχών αντίστοιχης αξίας
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και αριθµού υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
Άρθρο 15

Κατάργηση του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
«Ινστιτούτο Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου 

και Διεθνών Σχέσεων»

1.α. To «Ινστιτούτο Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και
Διεθνών Σχέσεων», Ν.Π.Ι.Δ. µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, το
οποίο ιδρύθηκε, ως Ν.Π.Δ.Δ., µε το ν.δ. 4561/1966 (Α΄
204) και µετετράπη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 21 παρ. 1 του ν. 3910/2011 (Α΄11), σε νοµικό πρό-
σωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Εξωτερικών, καταργείται.
β. Οι αρµοδιότητες του Ινστιτούτου Διεθνούς Δηµοσί-

ου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων όπως προβλέπονται
στο άρθρο 23 του ν. 3910/2011, µεταφέρονται στο Ελλη-
νικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το ο-
ποίο ιδρύθηκε µε τον α.ν. 1712/1939 (Α΄163).

2.α. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκ-
κρεµείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση
του ινστιτούτου µεταφέρονται στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, το οποίο
συνεχίζει και τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βί-
αιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. 
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ε-

πί της κινητής περιουσίας του Ινστιτούτου, περιέρχονται,
χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβο-
λαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε την ε-
πιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και
κληροδοσιών και µε την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του
ν.4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενι-
αίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, συγκροτείται, µέσα σε έ-
ναν µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
τριµελής επιτροπή, αποτελούµενη από έναν υπάλληλο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων και δύο υπαλλήλους του Ελληνικού Ιν-
στιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, για τη διε-
νέργεια απογραφής της κινητής περιουσίας που κατά τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχεται στην κυριό-
τητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων.
Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε κοινή απόφαση

των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
γ. Η µίσθωση του ακινήτου που εξυπηρετεί την εκτέλε-

ση του έργου του Ινστιτούτου Διεθνούς Δηµοσίου Δικαί-
ου και Διεθνών Σχέσεων και καλύπτει τις λειτουργικές
του ανάγκες, λήγει µετά την παρέλευση δύο µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
δ.Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογα-

ριασµών του Ινστιτούτου Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και
Διεθνών Σχέσεων, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσο-
στό της κρατικής επιχορήγησης µεταφέρονται µέσα σε
ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε εντο-
λή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων σε λογαριασµό του Δηµοσίου, συνι-
στούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-

ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ρυθµίζονται ειδικότερα
θέµατα της κατάργησης του Ινστιτούτου Διεθνούς Δηµο-
σίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και ιδίως, όσα αναφέ-
ρονται στην τύχη πιστοποιητικών, λογοτύπων που χρησι-
µοποιεί το εν λόγω Ινστιτούτο, στον εξοπλισµό, στα αρ-
χεία, στις βιβλιοθήκες, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετι-
κό µε τη διάθεση της κινητής περιουσίας του. 

Άρθρο 16
Κατάργηση νοµικών προσώπων 

χωρίς µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους

1. Το «Εθνικό Ίδρυµα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης «Ο Γέρος του Μοριά»», Ν.Π.Ι.Δ. µε έδρα την Τρίπο-
λη, το οποίο συνεστήθη µε το άρθρο 1 του ν. 3177/2003
(Α΄209) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, καταργείται.

2. Η «Διεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας», Ν.Π.Ι.Δ., µε έ-
δρα το Μεσολόγγι, η οποία συνεστήθη µε το άρθρο 1 του
ν. 3113/2003 (Α΄42) και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού, καταργείται.

3. Το «Μουσείο Επιστήµης και Τεχνολογίας», Ν.Π.Ι.Δ.
µε έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη µε το άρθρο 9
του ν. 2919/2001 (Α΄128) και εποπτεύεται από τον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων καταργείται.

4. Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Κεφάλαιο Ε-
πιχειρηµατικών Συµµετοχών Υψηλής Τεχνολογία Α.Ε.»,
µε έδρα την Αθήνα, η οποία συνεστήθη µε το άρθρο 10
του ν. 2919/2001 (Α΄128) και εποπτεύεται από τον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων καταργείται.

Άρθρο 17
Σύσταση Ενιαίου Φορέα Αµυντικής Έρευνας 

και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας

1. Το άρθρο 12 του ν. 2919/2001 (Α΄128) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 12
Ενιαίος Φορέας Αµυντικής Έρευνας 

και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας

1. Συνιστάται Ενιαίος Φορέας Αµυντικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΦΑΕΤ), ο οποίος αποτελεί Υπηρεσία του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, υπάγεται στον Υπουργό Ε-
θνικής Άµυνας και λειτουργεί υπό τη διοικητική και οικο-
νοµική µέριµνα και ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Αµυ-
ντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων του Υπουργείου Ε-
θνικής Άµυνας. Σκοπός του ΕΦΑΕΤ είναι η διεξαγωγή, α-
νάπτυξη και αξιοποίηση της επιστηµονικής και τεχνολο-
γικής έρευνας για την ενίσχυση της Εθνικής Άµυνας. Ο
ΕΦΑΕΤ χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Εθνικής Άµυνας και τους πόρους που προβλέ-
πονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7, οι οποίοι πιστώ-
νονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Ά-
µυνας σε Κωδικό Αριθµό Εξόδων Αµυντικής Έρευνας και
Τεχνολογίας.

2. Η παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 2292/1995 (Α΄35) κα-
ταργείται.»

2. Το άρθρο 14 του ν. 2919/2001 (Α΄128) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας το
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο
Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και το
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Κέντρο Εφαρµοσµένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αε-
ροπορίας παύουν να λειτουργούν ως αυτοτελή ερευνη-
τικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάµεων και συγχωνεύονται
στoν ΕΦΑΕΤ. Μέχρι την έκδοση και εφαρµογή της από-
φασης αυτής, τα ανωτέρω ερευνητικά κέντρα εξακολου-
θούν να υφίστανται και να λειτουργούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις που τα διέπουν. Με κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας καθορίζεται η έ-
ναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΕΤ και καταρτίζεται Κανονι-
σµός Οργάνωσης και Λειτουργίας του, µε τον οποίο ρυθ-
µίζονται θέµατα που αφορούν την οργάνωση, διάρθρω-
ση, λειτουργία και χρηµατοδότησή του, τις οργανικές
του θέσεις και τη στελέχωσή τους, την εξειδίκευση των
δραστηριοτήτων και των αρµοδιοτήτων του και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου
12.»

3. Το άρθρο 13 του ν. 2919/2001 (Α΄128) τροποποιείται
ως ακολούθως:
α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται

ως εξής:
«α. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντι-

κών Εξοπλισµών και Επενδύσεων».
β. Η υποπαράγραφος γ΄ της παραγράφου 1 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«Τρεις (3) εκπροσώπους του ΕΦΑΕΤ». 
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής:
«Το ΕΣΑΕΤ εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,

δια της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και
Επενδύσεων, ιδίως:».

Άρθρο 18
Ίδρυση Ενιαίου Ταµείου

Εθνικής Άµυνας (Ε.Τ.Ε.Α.)

1. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου Ταµείο Εθνι-
κής Άµυνας (Τ.ΕΘ.Α.), η αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία
Ταµείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και το νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου Ταµείο Αεροπορικής Άµυνας (Τ.Α.Α.),
που συνεστήθησαν µε τους νόµους 4407/1929 (Α΄ 316),
το νόµο ΒΨΟΔ΄ όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4944/1931
(Α΄ 107) και το ν.δ. 3960/1959 (Α΄ 153) αντίστοιχα και ε-
ποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, καταρ-
γούνται ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και αυτοτελής δη-
µόσια υπηρεσία και συγχωνεύονται σε ένα νέο νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το οποίο συνιστάται µε τον
παρόντα νόµο, µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Εθνικής
Άµυνας (Ε.Τ.Ε.Α.), εφεξής αναφερόµενο ως «Ταµείο». 

2. Το Ταµείο έχει έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν
του δηµοσίου συµφέροντος, µε πλήρη διοικητική και οι-
κονοµική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υ-
πουργού Εθνικής Άµυνας (µέσω του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άµυνας). 

3. Ο νέος φορέας εκπληρώνει εφεξής τους σκοπούς
των συγχωνευόµενων φορέων, αποβλέποντας στη δια-
χείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του για την ενί-
σχυση και υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάµε-
ων στο πλαίσιο της αµυντικής οργάνωσης και ενίσχυσης
της χώρας. 

4. Σκοπός του Ταµείου είναι ιδίως: 
α. Η προµήθεια υλικών επιστρατεύσεως. 
β. Η κατασκευή και ανακαίνιση στρατιωτικών κτιρίων. 

γ. Η κατασκευή οχυρών. 
δ. Η συµπλήρωση των ναυτικών δυνάµεων του κρά-

τους. 
ε. Η αντιµετώπιση των αναγκών της Πολεµικής Αερο-

πορίας στο πλαίσιο της αεροπορικής άµυνας της χώρας. 
5. Περιουσία του Ταµείου αποτελούν: 
α. Τα υφιστάµενα κατά το χρόνο έκδοσης του παρό-

ντος νόµου περιουσιακά στοιχεία των Τ.ΕΘ.Α.-Τ.Ε.Σ.-
Τ.Α.Α., καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που θα απο-
κτηθούν από αυτό.
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ε-

πί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούµε-
νων Ταµείων, περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρη-
ση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς
αντάλλαγµα, στο Ε.Τ.Ε.Α., µε την επιφύλαξη των διατά-
ξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών. Η ως
άνω µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο
Ε.Τ.Ε.Α. και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται µε αυτήν α-
παλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος, καθώς
και δικαιώµατα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ
του Δηµοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµ-
βανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δι-
καιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων
και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γρα-
φείων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του
ν.4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενι-
αίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το Ε.Τ.Ε.Α. έχει
στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των πε-
ριουσιακών στοιχείων των καταργούµενων φορέων, αλ-
λά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση
του αρχείου τους.
γ. Το Ταµείο αναλαµβάνει την πιστή και ακριβή εκτέλε-

ση της βούλησης των διαθετών και δωρητών µε την ο-
ποία διατέθηκαν περιουσιακά στοιχεία δια κληρονοµίας,
κληροδοσίας ή δωρεάς, υπέρ Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α.. 
δ. Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται από τη διαχείρι-

ση της περιουσίας του, καθώς και από το σύνολο των πό-
ρων των καταργούµενων φορέων, όπως αυτοί περιγρά-
φονται στους ιδρυτικούς τους νόµους. 

6. Το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, που κα-
ταργούνται και συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδίκαια
προσωπικό του νέου φορέα, στον οποίο εφεξής θα υπά-
γεται και παρέχει τις υπηρεσίες του µε την ίδια σχέση
εργασίας. Για την αυτοδίκαιη αυτή µεταφορά εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου οργάνου διοίκησης. 

7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται το αργότερο
εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε-
τά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής
Άµυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Ε-
πιτελείου Εθνικής Άµυνας, εγκρίνεται ο Οργανισµός Λει-
τουργίας του Ενιαίου Ταµείου Εθνικής Άµυνας, µε τον ο-
ποίο καθορίζεται η έκταση της εποπτείας από τον Υ-
πουργό Εθνικής Άµυνας, η σύνθεση και ο τρόπος συ-
γκρότησης του διοικητικού συµβουλίου και των λοιπών
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και διάρθρωση των υ-
πηρεσιών του, οι αρµοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρε-
σιακή κατάσταση του προσωπικού και τα θέµατα οικονο-
µικής διαχείρισης, προϋπολογισµού και περιουσίας, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

8. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόµενου στην προη-
γούµενη παράγραφο του παρόντος νόµου Οργανισµού
Λειτουργίας του Ταµείου, τα υφιστάµενα Ταµεία
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(Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α.) εξακολουθούν να λειτουργούν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που τα διέπουν και το προσω-
πικό τους εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε
αυτά. 

9. Μετά τη λήξη της προβλεπόµενης από το π.δ. 96/
2000 (Α΄ 79) διάρκειας λειτουργίας της Υπηρεσίας Αξιο-
ποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, το Ταµείο
θα ασκεί τις προβλεπόµενες από το άρθρο 2 του
ν. 2745/1999 (Α΄ 224) αρµοδιότητες. 

10. Από τη θέση σε ισχύ του Κανονισµού Λειτουργίας
του Ενιαίου Ταµείου Εθνικής Άµυνας καταργούνται: 
α. Ο ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως του Ταµείου Εθνι-

κής Άµυνας» (Α΄ 316).
β. Ο ν. 4944/1931 «Περί Ταµείου Εθνικού Στόλου»

(Α΄337).
γ. Το ν.δ. 3960/1959 «Περί Ταµείου Αεροπορικής Άµυ-

νας» (Α΄153).

Άρθρο 19
Γενικές Διατάξεις περί καταργήσεων-
συγχωνεύσεων νοµικών προσώπων 
και υπηρεσιών του παρόντος νόµου

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του πα-
ρόντος, από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού:
α. Στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που µε τις

διατάξεις του παρόντος νόµου καταργούνται οι συµβά-
σεις εργασίας των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου λύονται αυτοδικαίως
συγχρόνως µε την κατάργηση του νοµικού προσώπου,
χωρίς προς τούτο να απαιτείται δήλωση, καταγγελία, α-
νακοίνωση ή άλλη διατύπωση. Οι υπάλληλοι αυτοί δικαι-
ούνται τη νόµιµη κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις, αποζηµίωση η οποία προβλέπεται για την
περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης. Εξαιρούνται της
παραπάνω διάταξης της περίπτωσης α΄ οι υπάλληλοι µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι βρίσκονται σε
κατάσταση εγκυµοσύνης ή λοχείας, ήτοι δεκαοκτώ µή-
νες µετά τον τοκετό. Οι υπάλληλοι αυτοί µετατάσσονται
ή µεταφέρονται αυτοδικαίως στον φορέα όπου µεταφέ-
ρονται οι αρµοδιότητες των καταργούµενων φορέων.
β. Κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της υποπα-

ραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, όπως ισχύει, το µόνιµο προσωπικό, καθώς
και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου που µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται, τίθεται σε διαθεσιµότητα, µε εξαίρεση όσους ε-
µπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του
άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ι-
σχύει, οι οποίοι µετατάσσονται ή µεταφέρονται αυτοδι-
καίως στο φορέα όπου µεταφέρονται οι αρµοδιότητες
των καταργούµενων φορέων, σε κενές ή συνιστώµενες
µε την απόφαση µετάταξης ή µεταφοράς του αρµόδιου
κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέ-
σεις, κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχου µε
τα τυπικά τους προσόντα. Σε περίπτωση µετάταξης ή µε-
ταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη του αρµόδιου οργάνου διοίκησης.
γ. Λήγει αυτοδικαίως και αζηµίως για το Ελληνικό Δη-

µόσιο, η θητεία του Προέδρου, των µελών των οργάνων

διοίκησης και του προσωπικού µε θητεία των φορέων
που καταργούνται. 
δ. Παύουν, αυτοδικαίως:
i. Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλ-

λων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί
και υπηρετεί στους καταργούµενους φορείς. Το ανωτέ-
ρω προσωπικό επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα
της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν, εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του αρµοδίου για την από-
σπαση οργάνου.

ii. Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των
φορέων που καταργούνται, το οποίο έχει αποσπαστεί
και υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέ-
ρω προσωπικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτω-
ση, ρυθµίσεις για το προσωπικό των φορέων που καταρ-
γούνται, που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νό-
µου.
ε. Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου,

ανεξάρτητων υπηρεσιών και έργου µεταξύ υπαλλήλου
και φορέα που καταργείται µε τον παρόντα νόµο λύεται
αυτοδικαίως συγχρόνως µε την κατάργηση του νοµικού
προσώπου, που αποτελεί σπουδαίο λόγο λύσης της σύµ-
βασης, χωρίς προς τούτο να απαιτείται δήλωση, καταγ-
γελία, ανακοίνωση ή άλλη διατύπωση και χωρίς να οφεί-
λεται αποζηµίωση.
στ. Ειδικά και µόνο προς απόληψη της επιδότησης και

λοιπών βοηθηµάτων ανεργίας, κάθε συνδεθείς µε νοµικό
πρόσωπο που καταργείται µε τον παρόντα νόµο µε σύµ-
βαση εξαρτηµένης εργασίας, η οποία λύθηκε κατά τα
προαναφερθέντα, οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιµων η-
µερών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, να προσκοµίσει στον Ο.Α.Ε.Δ. α-
ντίγραφο της δηµοσίευσης του παρόντος, το οποίο και
θα υπέχει θέση καταγγελίας.
ζ. Η σύµβαση ή/και σχέση έµµισθης εντολής των δικη-

γόρων που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν στα νοµικά
πρόσωπα που καταργούνται λύεται αυτοδικαίως.
Οι δικηγόροι αυτοί υποχρεούνται µέσα σε δύο µήνες

από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου να υποβάλλουν
στον Υπουργό που εποπτεύει τις υπηρεσίες και τους φο-
ρείς υποδοχής:

i. Αναλυτική κατάσταση των εκκρεµών και των περα-
τωµένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν. Στην
πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεµείς υποθέσεις γίνεται
λεπτοµερής µνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο
βρίσκεται η υπόθεση και η ηµεροµηνία της επόµενης δια-
δικαστικής πράξης.

ii. Πλήρεις φακέλους των ανωτέρω εκκρεµών και πε-
ρατωµένων υποθέσεων µε ακριβή αντίγραφα των δικο-
γράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων
και των σχετικών εγγράφων.
Η κατά την περίπτωση (i) υποχρέωση ισχύει και για

τους δικηγόρους στους οποίους έχει ανατεθεί ο χειρι-
σµός συγκεκριµένων υποθέσεων.
Αν τα πιο πάνω στοιχεία δεν παρασχεθούν εντός της

προβλεπόµενης προθεσµίας ή δεν είναι πλήρη, ο δικηγό-
ρος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία τυχόν προκύψει
για το Δηµόσιο από την καθυστέρηση.
Η µη παράδοση ή µη έγκαιρη παράδοση από τους πλη-

ρεξουσίους των καταργούµενων φορέων των σχετικών
δικαστικών φακέλων στις αρµόδιες υπηρεσίες, κατά το
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χρόνο συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον οποιουδήποτε
πολιτικού ή τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, του Αρεί-
ου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας αποτελεί
λόγο υποχρεωτικής αναβολής της συζήτησης αυτής για
µία φορά.

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η
σύνταξη έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης
περιουσίας των φορέων που καταργούνται, η σχετική
διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών
µηνών από τη σύσταση της προβλεπόµενης στις επιµέ-
ρους διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόµου
επιτροπής. Εντός της ίδιας προθεσµίας απόσπασµα της
εγκεκριµένης από τους, κατά περίπτωση, αρµόδιους Υ-
πουργούς έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα
αποκτώµενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά
εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του
β.δ. 533/1963 (Α΄ 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία
βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου ή
στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο.

3. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του πα-
ρόντος, υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων των φορέων
που καταργούνται, λύονται το αργότερο τέσσερις µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κατόπιν
σχετικής καταγγελίας της µίσθωσης από τον οικείο Υ-
πουργό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να
παρατείνεται η µίσθωση έως έναν ακόµη µήνα και για µία
µόνο φορά, µε την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός
λόγος που µνηµονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όµοια
απόφαση ρυθµίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά
µε τη λύση των µισθώσεων.

4. Όπου σε νόµο, διάταγµα ή υπουργική απόφαση γί-
νεται αναφορά στους φορείς που καταργούνται, νοείται,
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, η υπηρεσία ή
ο φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρµοδιότητές
τους.

5. Τα λογότυπα και τα σήµατα, καθώς και τα δικαιώµα-
τα επί της επωνυµίας τοποθεσιών ιστοχώρου, ονοµάτων
χώρων (domain names) και ονοµατοδοσίας διαδικτύου,
όπως και βάσεων δεδοµένων, που κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος έχουν κατοχυρώσει νοµικά πρόσω-
πα, στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις του, χρησιµοποι-
ούνται από τις υπηρεσίες και τους φορείς υποδοχής
στους οποίους και περιέρχονται τα σχετικά δικαιώµατα.

6. Στις περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης φο-
ρέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά τις
οποίες η κυριότητα ή άλλα εµπράγµατα δικαιώµατα πε-
ριέρχονται αυτοδίκαια σε διάδοχο φορέα, µε επιµέλεια,
µέσα σε εύλογο χρόνο, του φορέα αυτού καταχωρίζο-
νται οι σχετικές µεταβολές στο οικείο υποθηκοφυλακείο
ή κτηµατολογικό γραφείο. Τυχόν παράλειψη της υπο-
χρέωσης αυτής δεν επηρεάζει την αυτοδίκαιη µεταβίβα-
ση του εµπράγµατου δικαιώµατος. 

7. Οι υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που
αναλαµβάνουν αρµοδιότητες καταργούµενων νοµικών
προσώπων, πρέπει να υποβάλουν το ταχύτερο δυνατόν,
στο εποπτεύον Υπουργείο τυχόν συµπληρωµατικό, πλή-
ρως αιτιολογηµένο, προϋπολογισµό του φορέα τους για
τη νέα αναληφθείσα δραστηριότητα και βάσει αυτού να
αποφασιστούν µε τις ισχύουσες διαδικασίες τυχόν αυξή-

σεις προϋπολογισµών και µεταφορές πιστώσεων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ Π.Δ. 318/1992 (Α΄161)

Άρθρο 20
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίµακα βαθµολόγησης

Το άρθρο 7 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 7
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίµακα βαθµολόγησης

1. Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν
να βαθµολογούνται µε την κλίµακα βαθµών του άρθρου
8 καθορίζονται ως εξής:
α. Με τους βαθµούς 9 έως 10 βαθµολογείται ποσοστό

έως και 25 % των υπαλλήλων.
β. Με τους βαθµούς 7 έως 8 βαθµολογείται ποσοστό έ-

ως και 60% των υπαλλήλων.
γ. Με τους βαθµούς 1 έως 6 βαθµολογείται ποσοστό

15% των υπαλλήλων. 
2. Στις περιπτώσεις που από την εφαρµογή των ανωτέ-

ρω ποσοστών προκύπτει κλάσµα µισής µονάδας και άνω
λογίζεται ως ακέραιη µονάδα.

3. Όπου κατά τη βαθµολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώ-
τατο επιτρεπόµενο κατά κλίµακα ποσοστό, το υπολειπό-
µενο µέρος που δεν χρησιµοποιήθηκε, προσαυξάνει το
ποσοστό της αµέσως κατώτερης κλίµακας βαθµολόγη-
σης.

4. Τα ποσοστά της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων
που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση. 

5. Ο επιµερισµός των ποσοστών ανά κλίµακα βαθµο-
λόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται µε απόφαση
του οικείου Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύ-
νολο των υποκείµενων οργανικών µονάδων µέχρι και ε-
πιπέδου Τµήµατος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής
µονάδας. Για τον επιµερισµό αυτόν λαµβάνονται υπόψη
κριτήρια, ιδίως:
α. η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των µο-

νάδων,
β. οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων σε σχέση

µε τις προτεραιότητες της ασκούµενης πολιτικής,
γ. η κατανοµή των υπαλλήλων ανά οργανική µονάδα. 
6. Η απόφαση της παραγράφου 5 εκδίδεται αποκλει-

στικά εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και αποστέλλε-
ται στους Προϊσταµένους Διεύθυνσης πριν από τη σύ-
νταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Η µη τήρηση των πο-
σοστών αυτών από τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχι-
κό παράπτωµα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 περίπτωση β΄ του άρθρου
107 του Υπαλληλικού Κώδικα και ελέγχεται µε ευθύνη
του αρµόδιου οργάνου έκδοσης της σχετικής απόφασης. 

7. Για την αξιολόγηση των Προϊσταµένων Τµηµάτων
και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µο-
νάδων, το ανώτατο ποσοστό βαθµολόγησης µε τους
βαθµούς 9 ή 10 ανέρχεται σε ποσοστό έως και 70%, το
οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των προϊσταµένων
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του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
8. Τα ποσοστά της παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου

ισχύουν και για την αξιολόγηση των υπηρετούντων σε
γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, στους Γενικούς ή Ειδι-
κούς Γραµµατείς, στα µονοµελή όργανα Διοίκησης, κα-
θώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανι-
κές µονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό,
τον Υφυπουργό, τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα και το
µονοµελές όργανο Διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή αρ-
µόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παρα-
γράφου 5 του άρθρου αυτού είναι αντίστοιχα ο Διευθυ-
ντής του οικείου Γραφείου, όπου προβλέπεται, και όταν
δεν υπάρχει, ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, ο Γενικός /
Ειδικός Γραµµατέας ή το µονοµελές όργανο Διοίκησης.

9. Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται στον φο-
ρέα οργανική µονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, αρ-
µόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παρα-
γράφου 5 του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός ή Ειδικός
Γραµµατέας, το µονοµελές όργανο Διοίκησης και, αν
δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοί-
κησης του φορέα.»

Άρθρο 21
Κλίµακα βαθµολόγησης κριτηρίων - Αιτιολογία

Η παρ. 8 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«8. Εφόσον ο αξιολογητής βαθµολογεί ένα ή περισσό-
τερα κριτήρια αξιολόγησης µε βαθµό 9 έως 10 ή µε βαθ-
µό 1 έως 6, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής αι-
τιολογίας της βαθµολογίας αυτής για τα αντίστοιχα κρι-
τήρια αξιολόγησης. Η ειδική αιτιολογία γίνεται µε παρά-
θεση πραγµατικών στοιχείων και όχι αξιολογικών χαρα-
κτηρισµών.»

Άρθρο 22
Μέτρα βελτίωσης 

της απόδοσης του αξιολογούµενου

Στο άρθρο 10 του π.δ. 318/1992 προστίθεται παράγρα-
φος 5 ως εξής:

«5. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπάλληλου µε µέ-
σο όρο βαθµολογίας της έκθεσης 6 και κάτω, συµπληρώ-
νονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο α-
ξιολόγησης τα µέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιο-
λογούµενου. Τόσο στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κά-
θε περίπτωση συµπλήρωσης µέτρων βελτίωσης, ο αξιο-
λογητής, µετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης,
καλεί τον αξιολογούµενο για την αναλυτική παρουσίαση
σε αυτόν των προτεινόµενων µέτρων βελτίωσης της α-
πόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης
των ικανοτήτων του. Μετά το πέρας της διαδικασίας του
προηγούµενου εδαφίου τίθενται στον οικείο χώρο του ε-
ντύπου της έκθεσης η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της
συνέντευξης και οι υπογραφές του αξιολογούµενου και
του αξιολογητή.»

Άθρο 23
Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής 
αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 318/1992 προστί-
θενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ) ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως

στην αρχή κάθε έτους των εντύπων αξιολόγησης στους
αξιολογούµενους και ακολούθως τη διαβίβαση ενυπο-
γράφως της συµπληρωµένης Έκθεσης από τον αξιολο-
γούµενο στον Εισηγητή, την παραλαβή των εισηγήσεων
και την παράδοσή τους ενυπογράφως στους αξιολογη-
τές, εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των προθε-
σµιών,
δ) ως προς την υλοποίηση των προτεινόµενων από τον

αξιολογητή µέτρων βελτίωσης της απόδοσης του αξιο-
λογούµενου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του
άρθρου 10».

Άρθρο 24
Αξιολογητές

Το άρθρο 14 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 14
Αξιολογητές 

1. Την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ο προϊστάµε-
νος της αµέσως υπερκείµενης οργανικής µονάδας εκεί-
νης που υπηρετεί ο αξιολογούµενος, όταν υπάρχει, κα-
τόπιν γραπτής και τεκµηριωµένης εισήγησης του άµεσου
προϊσταµένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέ-
ρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. Στις περι-
πτώσεις που δεν υφίσταται υπερκείµενη οργανική µονά-
δα, ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άµεσο προϊστά-
µενό του χωρίς να απαιτείται εισήγηση. 

2. Ως προϊστάµενοι νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι
µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ή στρατιωτικοί, που κατέχουν θέση, η
οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής µονά-
δας, καθώς και οι µετακλητοί ή µε θητεία υπάλληλοι, οι
οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων,
συµπεριλαµβανοµένων και των νοµίµων αναπληρωτών
τους. 

3. Αξιολογητής των προϊσταµένων οργανικών µονά-
δων επιπέδου Τµήµατος είναι ο προϊστάµενος της οικεί-
ας υπερκείµενης οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης, µετά από γραπτή και τεκµηριωµένη εισήγη-
ση από τον άµεσο προϊστάµενό του. 

4. Αξιολογητής των προϊσταµένων οργανικών µονά-
δων επιπέδου Διεύθυνσης είναι ο προϊστάµενος της οι-
κείας υπερκείµενης οργανικής µονάδας επιπέδου Γενι-
κής Διεύθυνσης. 

5. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας ή ο Γενικός Γραµ-
µατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης προκειµένου για αυ-
τοτελείς υπηρεσιακές µονάδες αποκεντρωµένων ή αυ-
τοτελών δηµοσίων υπηρεσιών ή N.Π.Δ.Δ., το µονοµελές
όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του
συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις α-
ξιολόγησης για τους προϊσταµένους οργανικών µονά-
δων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υ-
παλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγο-
νται σε αυτούς. 

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπη-
ρετούν σε γραφείο Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή
Υφυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικεί-
ου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, τότε οι εκθέ-
σεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό, Ανα-
πληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό. 
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7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταµένων οργανικών
µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος, οι οποίες υ-
πάγονται απευθείας σε Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό
ή Υφυπουργό, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του Δι-
ευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υ-
πουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον οικείο Υ-
πουργό ή Υφυπουργό.

8. Για τους αποσπασµένους υπαλλήλους συντάσσο-
νται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταµένους
των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασµένοι. 

9. Ειδικά, για το πολιτικό διδακτικό και βοηθητικό επι-
στηµονικό προσωπικό των σχολών των Υπουργείων Ε-
θνικής Άµυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου που υπάγεται
στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007), ως προϊστάµε-
νος αξιολογητής νοείται ο προϊστάµενος της οικείας
σχολής.»

Άρθρο 25
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης

Το άρθρο 18 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 18
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης

1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους
αρµόδιους αξιολογητές αποκλειστικά εντός του πρώτου
τριµήνου κάθε έτους και το αργότερο έως την 31η Μαρ-
τίου για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, κατό-
πιν έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο κάθε έτους α-
πό το αρµόδιο όργανο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7. Η
συµπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον α-
ξιολογούµενο και πρέπει να γίνεται το αργότερο µέχρι
το πρώτο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου. Κάθε ειση-
γητής υποχρεούται να καταθέτει την εισήγησή του στον
αρµόδιο αξιολογητή εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δεκαπέντε ηµερών από τη συµπλήρωσή της από τον α-
ξιολογούµενο και το αργότερο έως τέλος Φεβρουαρίου.
Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις
αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρµοδιότητάς
του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούµενο έ-
τος για πέντε τουλάχιστον µήνες, ανεξάρτητα αν είχε
τοποθετηθεί µε έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω
και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί
σε άλλη υπηρεσία. 

2. Οι προθεσµίες και υποχρεώσεις της παραγράφου 1
ισχύουν και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ι-
διότητά τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοπο-
θέτησης, µετάθεσης, µετακίνησης, απόσπασης, µετάτα-
ξης ή διορισµού σε άλλη υπηρεσία. Με µέριµνα της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ενηµερώνονται για την
υποχρέωσή τους αυτή.

3. Στην περίπτωση που ο προϊστάµενος άσκησε καθή-
κοντα για πέντε τουλάχιστον µήνες αλλά η υπαλληλική
σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακο-
νταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται
και υποβάλλονται µε µέριµνα της αρµόδιας µονάδας
προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων.
Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Ανα-
πληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός
Γραµµατέας, το µονοµελές όργανο διοίκησης ή ο πρόε-
δρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του
Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυ-

πουργού µπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης
και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών και
σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, µπο-
ρούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης µέσα σε δύο
τουλάχιστον µήνες από την αποχώρησή τους. Για τις α-
νωτέρω περιπτώσεις όσον αφορά στον επιµερισµό των
ποσοστών εκδίδεται απόφαση επιµερισµού ποσοστών α-
πό το αρµόδιο όργανο προ της λύσης της υπαλληλικής
σχέσης των αξιολογητών. 

4. Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταµένου που ε-
νεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτη-
σης, συµπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταε-
τίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόµιµος α-
ναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόµι-
µος αναπληρωτής οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσο-
νται κατ’ εξαίρεση από τον άµεσο προϊστάµενο του αξιο-
λογούµενου είτε από τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή το
µονοµελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, από
τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης, προ-
κειµένου για τους προϊσταµένους Διεύθυνσης. Και στις
δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται εισήγηση. 

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προτελευταί-
ου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, σε κα-
µιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των πέντε µηνών.»

Άρθρο 26
Δικαίωµα ένστασης

Το άρθρο 19 του π.δ. 318/1992 «Δικαίωµα ένστασης»
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Δικαίωµα Ένστασης

1. Με εξαίρεση τους προϊσταµένους οργανικών µονά-
δων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων και φο-
ρέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτι-
κά γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυ-
πουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων, ο αξιολο-
γούµενος υπάλληλος δύναται να ασκήσει ενώπιον της
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ένσταση µεροληψίας ή
αποδεδειγµένης πλάνης περί τα πράγµατα του Αξιολο-
γητή, σε περίπτωση που ο µέσος όρος βαθµολογίας της
Έκθεσης Αξιολόγησης είναι 6 και κάτω. 

2. Η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτικά τα
συγκεκριµένα στοιχεία και τα πραγµατικά περιστατικά
στα οποία ο αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρι-
σµούς του, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύ-
ουν την ανακρίβεια των επικαλούµενων από τον Αξιολο-
γητή γεγονότων. 

3. Οι ενστάσεις ασκούνται µέσα σε αποκλειστική προ-
θεσµία δέκα εργάσιµων ηµερών από την κατά το άρθρο
21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο.»

Άρθρο 27
Γνωστοποίηση των εκθέσεων

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του π.δ. 318/1992 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρε-
ωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού συµπληρωθεί
αρµοδίως η τελευταία σελίδα του εντύπου αξιολόγησης
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από την υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
4, όπως ισχύει. Η γνωστοποίηση γίνεται µε τη φροντίδα
της αρµόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαµβάνει
την τελευταία σελίδα έκθεσης.»

Άρθρο 28
Διαδικασία ένστασης

Η παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 318/1992 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία προσωπι-
κού, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλλη-
λος. Αντίγραφο της ένστασης παραδίδεται ή αποστέλλε-
ται µε τη φροντίδα της υπηρεσίας προσωπικού στον α-
ξιολογητή, του οποίου η βαθµολόγηση αµφισβητείται α-
πό τον υπάλληλο και ο οποίος υποχρεούται σε δέκα ερ-
γάσιµες ηµέρες από τη λήψη του αντιγράφου της ένστα-
σης να παραδώσει ή αποστείλει στην υπηρεσία ειδικό
σηµείωµα, στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις
στους ισχυρισµούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό ση-
µείωµα µαζί µε την ένσταση διαβιβάζονται στην υπηρε-
σία προσωπικού για την εισαγωγή τους στην Ειδική Επι-
τροπή Αξιολόγησης. Δεν απαιτείται ειδικό σηµείωµα αν
στο µεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του προϊστα-
µένου.»

Άρθρο 29
Εξέταση των ενστάσεων

Το άρθρο 23 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 23 
Εξέταση ενστάσεων

1. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παρα-
δεκτό και το βάσιµο της ένστασης και δύναται είτε να ο-
ριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγη-
σης. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να ζητή-
σει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απα-
ραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούµενο και
γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλό-
µενων ισχυρισµών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα
πρέπει να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την εισαγωγή
τους σε αυτή.

2. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κάνει δεκτή την
ένσταση, σηµειώνεται από την υπηρεσία η νέα βαθµολο-
γία στον ειδικό χώρο του εντύπου µε µνεία του σχετικού
πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και ανα-
γράφεται η βαθµολογία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης στην οικεία στήλη.»

Άρθρο 30
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

Το Άρθρο 24 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 24 
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Σε κάθε Υπουργείο, αποκεντρωµένη διοίκηση, περι-
φέρεια ή αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία και σε κάθε νοµικό

πρόσωπο δηµόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό του υπη-
ρεσιακό συµβούλιο, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολό-
γησης, η οποία συγκροτείται κατά περίπτωση µε απόφα-
ση του οικείου Υπουργού ή του οικείου Γενικού Γραµµα-
τέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του Περιφερειάρ-
χη και αποτελείται από τρεις Προϊσταµένους Γενικών Δι-
ευθύνσεων του οικείου φορέα, εκ των οποίων Πρόεδρος
ορίζεται ο αρµόδιος για θέµατα προσωπικού, µε ισάριθ-
µους αναπληρωτές Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσε-
ων και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ορίζονται µέ-
λη, τακτικά και αναπληρωµατικά, Προϊστάµενοι Διευθύν-
σεων. Τα Ν.Π.Δ.Δ., που δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό
συµβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγη-
σης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. Γραµµατέ-
ας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλλη-
λος µε βαθµό τουλάχιστον Δ΄ της Διεύθυνσης Διοικητι-
κού/Προσωπικού του οικείου φορέα. 

2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστά-
σεων του άρθρου 19, καθώς και των εξαιρετικών επιδό-
σεων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.» 

Άρθρο 31
Τροποποιήσεις – Καταργήσεις

1. Το άρθρο 2 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 2
Εκθέσεις Αξιολόγησης

Ο τύπος και το περιεχόµενο των εισηγήσεων και των
εκθέσεων αξιολόγησης καθορίζεται στα υποδείγµατα
Α΄, Β΄ και Γ΄, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν Διά-
ταγµα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του. Οι ειση-
γήσεις και οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σύµ-
φωνα µε τα υποδείγµατα αυτά και όσα ειδικότερα ορίζο-
νται στα επόµενα άρθρα.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 318/1992 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Όπου στα έντυπα αξιολόγησης αναφέρεται Α΄ α-
ξιολογητής, νοείται εφεξής ο αξιολογητής κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 14». 
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ.

318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτο».
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 8 του άρθρου 4 του

π.δ. 318/1992 καταργείται. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 8
του άρθρου 4 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Συµπληρώνονται από την υπηρεσία οι στήλες 2, 3
που περιλαµβάνουν την οριστική βαθµολογία. Η οριστική
βαθµολογία προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη και τα απο-
τελέσµατα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη-
σης για τυχόν ενστάσεις. Επίσης, συµπληρώνεται από
την υπηρεσία η στήλη 4 «Συµπληρωµατική βαθµολογία
για εξαιρετικές επιδόσεις».»

4.α. Η περίπτωση ε΄της παρ. 8 του άρθρου 4 του
π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης, συµπλη-
ρώνεται από την υπηρεσία το µέρος του εντύπου µε τίτ-
λο «Αποτελέσµατα τυχόν ένστασης». Ο υπολογισµός
του µέσου όρου της βαθµολογίας γίνεται κατά προσέγγι-
ση εκατοστού.»
β. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 4 του

π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Στο τέλος της τελευταίας σελίδας του εντύπου της

έκθεσης αξιολόγησης τίθεται η υπογραφή του Αξιολογη-
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τή και τα στοιχεία του.»
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992 καταρ-

γείται η λέξη «πρώτο». Οι παράγραφοι 2, 10 και 11 του
άρθρου 8 του π.δ. 318/1992 καταργούνται.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 318/1992 καταρ-
γείται η λέξη «πρώτος». Η παρ. 4 του άρθρου 9 του  π.δ.
318/1992 καταργείται. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ.
318/1992 καταργούνται οι λέξεις «της παρ. 4 του άρθρου
54 του ν. 1943/1991».

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 318/1992 καταρ-
γείται η λέξη «πρώτου» και στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 10 καταργείται η λέξη «πρώτο».

8. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 318/1992 η φρά-
ση «στο µέρος Θ΄ των εντύπων Α΄, Β΄ και Γ΄» αντικαθί-
σταται µε τη φράση «στο µέρος Η΄ των εντύπων Α΄ και
Β΄ και στο µέρος Ζ΄ του εντύπου Γ΄». Στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 318/1992 η φράση
«που δίνουν οι αξιολογητές του» αντικαθίσταται µε τη
φράση «που δίνει ο αξιολογητής του». Στο τρίτο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 318/1992 καταργείται
η λέξη «πρώτος».

9. Το άρθρο 15 του π.δ. 318/1992 καταργείται.
10. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 318/1992 καταρ-

γείται.
11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 του

π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Επιτρέπεται µόνο η τροποποίησή της από την Ειδική

Επιτροπή Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 19 και 23.»

12. Η παρ. 4 του άρθρου 128 του π.δ. 611/1977, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 1943/1991, καθώς και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρ-
θρου 13 του π.δ. 318/1992 καταργούνται εντός δύο µη-
νών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 32
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η απόφα-
ση της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 318/1992, όπως τρο-
ποποιείται µε τα άρθρα 20 έως 31 του παρόντος νόµου,
εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός
από τη δηµοσίευση του παρόντος.

2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σε αποκλει-
στική προθεσµία δύο µηνών από την έκδοση της απόφα-
σης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολό-
γησης που συγκροτήθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
4 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) υποχρεούνται
να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους κατά τα οριζόµενα
στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του π.δ.
318/1992. Μετά το πέρας της προθεσµίας αυτής οι Επι-
τροπές καταργούνται.

4. Οι διατάξεις του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστά-
θηκαν µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, έχουν ε-
φαρµογή και για τις εκθέσεις που αφορούν στο έτος α-
ξιολόγησης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ήδη
συνταχθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, επανασυ-
ντάσσονται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρό-
ντος. Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκ-

θέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος, από τους αξιολογητές της παρ. 3
του άρθρου 18 του π.δ. 318/1992.

5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013, οι οποίες έ-
χουν συνταχθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος ή κατά
τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη
διαδικασία αποτίµησης των προσόντων των υπαλλήλων
για τη θέση τους σε διαθεσιµότητα και κινητικότητα κατά
τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 33
Θέµατα Εθνικού Κέντρου 

Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται
ως εξής:

«1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο
που αποτελείται από:

(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 
(β) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων του

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) τον Προϊστάµενο της αρµόδιας για ζητήµατα αν-

θρώπινου δυναµικού Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργεί-
ου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης,

(δ) τρεις (3) εµπειρογνώµονες, έκαστος σε διαφορετι-
κό γνωστικό αντικείµενο, µε εµπειρία κυρίως σε θέµατα
δηµόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δια-
βούλευσης, οικονοµικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρού-
σεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου µάθη-
σης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοι-
τος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,

(ε) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δας (ΕΝ.Π.Ε.),

(στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),

(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσε-
ων Δηµοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και

(η) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.),
θ) τον υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκµηρίω-

σης και Καινοτοµιών του Ε.Κ.Δ.Α.Α..
2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται µεταξύ επιστηµόνων εγνω-

σµένου κύρους και ειδικής εµπειρίας από τους επιστηµο-
νικούς κλάδους που απαριθµούνται στο στοιχείο δ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή και από άλλους
επιστηµονικούς κλάδους, εφόσον έχει ασκήσει διοικητι-
κά καθήκοντα υψηλής ευθύνης. 
Ως Πρόεδρος δύναται να ορίζεται και µέλος Δ.Ε.Π.

των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις εκάστοτε ι-
σχύουσες ρυθµίσεις για το διορισµό των ανωτέρω ως
οργάνων διοίκησης φορέων του Δηµοσίου.
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3. Ο Πρόεδρος, καθώς και τα µέλη που µνηµονεύονται
στα στοιχεία γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, και η΄ της παραγράφου
1 µε τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή θη-
τεία που µπορεί να ανανεωθεί, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ως ανα-
πληρωτής του υπό στοιχείου γ΄ µέλους, ένας εκ των
Προϊσταµένων των Διευθύνσεων της οικείας Γενικής Δι-
εύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Οι Αναπληρωτές Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του

ΙΝ.ΕΠ., που ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύµφωνα µε τα άρθρα 16 παρ. 2 και 34 παρ.
3 του π.δ. 57/2007, µετέχουν στο Δ.Σ. ως αναπληρωτές
των Διευθυντών των αντίστοιχων εκπαιδευτικών µονά-
δων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµι-

σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών
καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
καθώς και η αποζηµίωση των µελών και του γραµµατέα
του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και
µετά τη λήξη της θητείας τους, µέχρι την ανανέωσή της
ή το διορισµό νέων µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος.

4. Η θητεία του Προέδρου και των υπό στοιχείων γ΄
και δ΄ µελών του Δ.Σ. µπορεί να διακοπεί σε περίπτωση
σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αµέλειας κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους µε απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης.

5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει
ως γραµµατέα του Δ.Σ. υπάλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς
και τον αναπληρωτή του.»

2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του
π.δ. 57/2007 η φράση «ο Γενικός Γραµµατέας» αντικαθί-
σταται µε τη φράση «ο νόµιµος αναπληρωτής του».

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 57/2007 καταργείται.
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 57/2007 η φράση

«το Γενικό Γραµµατέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» απαλείφεται.
5. Το άρθρο 6 του π.δ. 57/2007 µετονοµάζεται σε «Αρ-

µοδιότητες του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» και οι διατά-
ξεις του αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:
(α) Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στα Δικαστήρια και σε

όλες τις δικαστικές και διοικητικές αρχές και εισηγείται
στους αρµόδιους Υπουργούς τα κάθε είδους αναγκαία
µέτρα για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

(β) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών
µονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

(γ) Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και καθορίζει τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης.

(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες
τις δαπάνες µέχρι του ποσού που προβλέπεται κάθε φο-
ρά από το νόµο για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνι-
σµού.

(ε) Συνιστά οµάδες µελέτης, έρευνας και σχεδιασµού.
(στ) Έχει την ευθύνη της εκµετάλλευσης και διαχείρι-

σης των ακινήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των εγκαταστάσε-
ών του.

(ζ) Μεριµνά για την εκποίηση ή την καταστροφή του
περιττού και άχρηστου υλικού.

(η) Εγκρίνει τις µετακινήσεις του προσωπικού του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

(θ) Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα µέτρα που α-
παιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του.

(ι) Υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον
προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, τον απολογισµό και
τον ισολογισµό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και το πρόγραµµα
προµηθειών του και

(ια) Εισηγείται στο Δ.Σ. για θέµατα οργάνωσης και λει-
τουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

2. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όταν ελλείπει, απου-
σιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν εκ των Δι-
ευθυντών των εκπαιδευτικών µονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο
οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος µε απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

3. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µπορεί να µεταβιβάζει
αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα υπογραφής στους προϊ-
σταµένους των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών µονά-
δων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..»

6. Μέχρι το διορισµό του Προέδρου και του νέου Δ.Σ.
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν
άρθρο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ο α-
ναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και
το υφιστάµενο Δ.Σ..

7. Κατά τα λοιπά, όπου στις διατάξεις του π.δ. 57/2007
(Α΄59), όπως ισχύουν, αναφέρεται η φράση «Γενικός
Γραµµατέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», αυτή αντικαθίσταται µε τη
φράση «Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».

Άρθρο 34
Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης 
Βεβαιώσεων Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 
των επιµορφωτικών προγραµµάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 

των επιµορφωτικών προγραµµάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
και πληροφόρηση ηλεκτρονικά µέσω του Ο.Π.Σ.

Οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία Βεβαι-
ώσεις Παρακολούθησης, βεβαιώσεις υπέρβασης του ορί-
ου απουσιών, βεβαιώσεις για κάλυψη οδοιπορικών εξό-
δων και Βεβαιώσεις Πιστοποίησης για τα επιµορφωτικά
προγράµµατα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπως εκδίδονται µέσω του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποτελούν άνευ άλλης διατυπώσεως διοικη-
τικά έγγραφα, φέρουν µοναδικό κωδικό, ψηφιοποιηµένη
αποτύπωση της σφραγίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της υπο-
γραφής των αρµόδιων οργάνων, επέχουν θέση ακριβούς
αντιγράφου και είναι έγκυρες για κάθε χρήση από τους
επιµορφωνόµενους και τις υπηρεσίες τους. 
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµι-

σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προ-
ϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για τη νόµιµη χορήγηση των ανωτέρω βεβαιώσε-
ων.

Άρθρο 35
Απόφαση κατανοµής σε νησιωτικούς δήµους

Το εδάφιο 3 της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου
ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«Για τις προσλήψεις και τους διορισµούς του τακτικού
προσωπικού σε νησιωτικούς δήµους απαιτείται απόφαση
κατανοµής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου
11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει.»

20



Άρθρο 36
Αποσπάσεις ή µεταθέσεις 

σε παραµεθόριο ή προβληµατική περιοχή

Οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων του άρθρου
10 παρ. 14 του ν. 3051/2002 (Α΄220) αντικαθίστανται ως
εξής:

«Υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται µε µοριοδότηση λό-
γω εντοπιότητας, µετατάσσονται ή µεταφέρονται σε πα-
ραµεθόριο ή προβληµατική περιοχή και οι οποίοι τυγχά-
νουν ειδικών ευεργετηµάτων, υποχρεούνται να παραµεί-
νουν στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για µία τουλάχι-
στον δεκαετία, µε εξαίρεση την περίπτωση που λόγω ορ-
γανωτικής αναδιάρθρωσης η ανωτέρω υπηρεσία συγχω-
νεύεται ή καταργείται. 
Στην περίπτωση αυτή, καθώς και επίσης στην περίπτω-

ση που οι υπάλληλοι έχουν υπηρετήσει το ήµισυ του υ-
ποχρεωτικού χρόνου παραµονής τους στην παραµεθό-
ριο ή προβληµατική περιοχή, επιτρέπονται µετατάξεις,
αποσπάσεις, µεταθέσεις, µεταφορές υπαλλήλων εντός
της ίδιας παραµεθορίου ή προβληµατικής περιοχής ή άλ-
λης παραµεθορίου ή προβληµατικής περιοχής, εφόσον
σε αυτήν υπηρετεί ο/η σύζυγός τους για λόγους συνυπη-
ρέτησης.»

Άρθρο 37

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 49 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 η υποχρέωση
των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των
φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, για
την τήρηση των στοιχείων για το διορισµό/πρόσληψη
προσωπικού ή µεταφορά από τους φορείς των περιπτώ-
σεων στ΄ έως θ΄ του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009,
και από τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού, καθώς και την αποχώρηση, µόνιµου, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προ-
σωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται
δυνατότητα ανανέωσης, στο Μητρώο Μισθοδοτούµενων
Ελληνικού Δηµοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Άρθρο 38
Υπηρεσιακές άδειες

Στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7. Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόµιµου ηµε-
ρήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια ανα-
πλήρωσης µε αποδοχές, η οποία δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τις δέκα (10) ηµέρες το έτος.

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται µόνον εφόσον:
α) προκύπτει από το σύστηµα ελέγχου τήρησης του ω-

ραρίου ότι ο υπάλληλος έχει εργαστεί τουλάχιστον µία
(1) ώρα ανά ηµέρα πέραν του νόµιµου ωραρίου του, 
β) ο άµεσα προϊστάµενός του και ο προϊστάµενος της

άµεσα υπερκείµενης οργανικής µονάδας και εφόσον δεν
υπάρχει ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικού,
βεβαιώνει εγγράφως ότι ο υπάλληλος εργάστηκε πέραν
του νόµιµου ηµερήσιου ωραρίου του, για εξαιρετικά ε-
πείγουσα και ιδιαίτερα σηµαντική εργασία που έπρεπε
να ολοκληρωθεί µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία και 

γ) ο υπάλληλος δεν έχει λάβει υπερωριακή αµοιβή για
το χρόνο που εργάστηκε πέραν του νόµιµου ηµερήσιου
ωραρίου του.
Προκειµένου να χορηγηθεί µία (1) ηµέρα υπηρεσιακή

άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχι-
στον µία (1) ώρα ανά ηµέρα, πέραν του νόµιµου ωραρίου
του και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε το 75%
του ισχύοντος γι’ αυτόν ηµερήσιου ωραρίου, στη διάρ-
κεια ενός µήνα.»

Άρθρο 39
Μετάταξη υπαλλήλων στις γραµµατείες δικαστηρίων

1. Για τη µετάταξη υπαλλήλων που τελούν ή τέλεσαν
σε διαθεσιµότητα στις γραµµατείες των Δικαστικών Υπη-
ρεσιών, τα αρµόδια Δικαστικά - Υπηρεσιακά Συµβούλια
του άρθρου 21 του ν. 2812/2000 εγκρίνουν τον πίνακα ε-
πιλογής του οικείου Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ή του Τριµελούς Συµβουλίου της παρ. 3 του
άρθρου 5 του ν. 4024/2011, το οποίο καταρτίζει ενιαίο
για όλους τους φορείς πίνακα διάθεσης, πριν από την έκ-
δοση απόφασης µετάταξης του οργάνου διοίκησης στη
Δικαστική Υπηρεσία στην οποία µετατάσσονται οι υπάλ-
ληλοι. Τα ως άνω Συµβούλια επιλαµβάνονται για κάθε
θέµα που αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση, κα-
θώς και για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επ’ αυτών,
κατά τα ισχύοντα για όλους τους Δικαστικούς Υπαλλή-
λους.

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου έχει εφαρ-
µογή και για όλους όσους έχουν µεταφερθεί ή µεταταγεί
στις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας, µε κάθε τρόπο,
προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 4024/2011.

Άρθρο 40
Διαθεσιµότητα έως την έκδοση 
οριστικών πινάκων διάθεσης

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 101 του
ν. 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 3 του
άρθρου 90 του ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής:

«Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που ε-
ντός του ως άνω χρονικού διαστήµατος: α) έχει εκδοθεί
η προβλεπόµενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω νόµου
Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλληλος έχει
υποβάλλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη µε-
τάταξη/µεταφορά του έως την έκδοση των τελικών πινά-
κων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα συµπεριλη-
φθεί σε αυτούς ή β) αν εντός του ανωτέρω χρονικού δια-
στήµατος έχουν εκδοθεί ήδη τελικοί πίνακες διάθεσης α-
πό αρµόδιο όργανο και µέχρι της δηµοσίευσης στο ΦΕΚ
της πράξης µετάταξης/µεταφοράς του.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 105 του
ν. 3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 4 του
άρθρου 90 του ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής:

«Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που ε-
ντός του ως άνω χρονικού διαστήµατος: α) έχει εκδοθεί
η προβλεπόµενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω νόµου
Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλληλος έχει
υποβάλλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη µε-
τάταξη/µεταφορά του έως την έκδοση των τελικών πινά-
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κων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα συµπεριλη-
φθεί σε αυτούς ή β) αν εντός του ανωτέρω χρονικού δια-
στήµατος έχουν εκδοθεί ήδη τελικοί πίνακες διάθεσης α-
πό αρµόδιο όργανο και µέχρι της δηµοσίευσης στο Φύλ-
λο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης µετάτα-
ξης/µεταφοράς του.»

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υπο-
παραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 5 του
άρθρου 90 του ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής:

«H καταβολή των αποδοχών συνεχίζεται και µετά το
πέρας του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος, εφό-
σον έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 91 του ίδι-
ου ως άνω νόµου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και: α)
ο υπάλληλος έχει υποβάλλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση για τη µετάταξη/µεταφορά του εώς την έκδοση
των τελικών πινάκων διάθεσης ή β) έχει συµπεριληφθεί
στους τελικούς πίνακες διάθεσης και µέχρι τη δηµοσίευ-
ση στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης
µετάταξης/µεταφοράς του.»

4. Κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών
εκλογών έτους 2014 και µέχρι την εγκατάσταση των αι-
ρετών οργάνων στους δήµους και στις περιφέρειες δεν
αναστέλλεται η έκδοση πράξεων που αφορούν οποιαδή-
ποτε µεταβολή αναφερόµενη στην υπηρεσιακή κατάστα-
ση κάθε κατηγορίας προσωπικού που έχει τεθεί σε δια-
θεσιµότητα/κινητικότητα βάσει των διατάξεων του
ν. 4172/2013.

Άρθρο 41
Επιγενόµενες εξαιρέσεις διαθεσιµότητας

Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιµότητα, δυνά-
µει των διατάξεων των άρθρων 80, 81, 82 και 93 και των
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 90 κοινών υπουργικών
αποφάσεων του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εξαιρείται του
µέτρου και µετατάσσεται ή µεταφέρεται αυτοδικαίως σε
κενές ή συνιστώµενες µε την απόφαση µετάταξης ή µε-
ταφοράς του αρµόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκη-
σης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντί-
στοιχες ή παρεµφερείς µε το βασικό τίτλο σπουδών που
κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέ-
λευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα, εφόσον κατά τη
διάρκεια της διαθεσιµότητάς του και µέχρι την έκδοση
των πινάκων διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής υ-
πήχθη σε µία από τις κάτωθι κατηγορίες:
α. υπάλληλος µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον

67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1
έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), ό-
πως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄
75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερό-
µενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν µε αυτόν
και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτωµένων µελών
σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
β. υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέ-

κνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών
σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήµατα χα-
µηλότερα των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, και συ-
νοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον
67%,

γ. υπάλληλος ο οποίος αιτία θανάτου συζύγου ασκεί
κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου, που
συνοικεί µε αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρ-
τώµενων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει και
έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των δώδεκα χιλιά-
δων (12.000) ευρώ. 
Σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς σε κενή θέση

εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου ορ-
γάνου διοίκησης.

Άρθρο 42
Επανέλεγχος µετατροπής συµβάσεων 

αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ

1. Οι συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ή έργου υπαλλή-
λων σε φορείς του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του
ν. 2190/1994 όπως ισχύει, οι οποίες µετατράπηκαν σε α-
ορίστου χρόνου, λύονται αυτοδικαίως και οι θέσεις τους
καταργούνται, ανεξαρτήτως του χρόνου που παρήλθε α-
πό τη µετατροπή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί, σύµ-
φωνα µε τις επόµενες παραγράφους του παρόντος, ότι
κατά το χρόνο µετατροπής, δεν συνέτρεχαν οι προβλε-
πόµενες κατά περίπτωση νόµιµες προϋποθέσεις µε υπαι-
τιότητα του υπαλλήλου. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρ-
µόζεται στις περιπτώσεις που η αναγνώριση της σχέσης
εργασίας ως αορίστου χρόνου έχει γίνει µε απόφαση
του αρµόδιου δικαστηρίου, καθώς και στις περιπτώσεις
που η µετατροπή των συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας
σε αορίστου χρόνου έγινε µε απόφαση του αρµόδιου ορ-
γάνου του φορέα πρόσληψης µε βάση διάταξη νόµου η
οποία τέθηκε σε ισχύ πριν τη µετατροπή τους.

2. Αρµόδιο όργανο για να αποφανθεί για τη συνδροµή
των, κατά περίπτωση, νοµίµων προϋποθέσεων, είναι το
Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), η
πράξη του οποίου εκδίδεται µετά από τεκµηριωµένη πο-
ρισµατική έκθεση ελέγχου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να στις επόµενες παραγράφους και προηγούµενη ακρό-
αση του υπαλλήλου.

3. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζονται οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία της µετατροπής, κατά τα οριζόµενα µε
την απόφαση της εποµένης παραγράφου, από κλιµάκια
ελέγχου που αποτελούνται από επιθεωρητές ή βοηθούς
επιθεωρητές ελεγκτικών οργάνων του Δηµοσίου και
στελέχη του δηµόσιου τοµέα, κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό
τουλάχιστον Δ΄. Τα µέλη των κλιµακίων ορίζει κάθε φο-
ρά ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, µετά από πρόταση των, κατά περί-
πτωση, αρµόδιων Υπουργών. Οι ανωτέρω ελεγκτές έ-
χουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την ιδιότη-
τα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

4. Κατόπιν πρότασης του ΑΣΕΠ, εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, µε την οποία ορίζονται ο αριθµός
των µελών κάθε κλιµακίου, η διαδικασία και ο τρόπος
πραγµατοποίησης του ελέγχου, τα απαραίτητα στοιχεία
που πρέπει να περιέχει η πορισµατική έκθεση και η δυνα-
τότητα του ΑΣΕΠ να αναπέµπει την πορισµατική έκθεση
για την πληρέστερη τεκµηρίωσή της, ως και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου.

5. Η πράξη του ΑΣΕΠ, µε την οποία διακριβώνεται αι-
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τιολογηµένα η µη συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσε-
ων για τη µετατροπή της σχέσης ή σύµβασης εργασίας ή
έργου σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εκδίδεται α-
πό αρµόδιο Τµήµα του ΑΣΕΠ και κοινοποιείται στον οι-
κείο φορέα και στον θιγόµενο υπάλληλο. Το αρµόδιο για
το διορισµό όργανο του φορέα οφείλει να εκδώσει αµελ-
λητί πράξη, µε την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύ-
ση της υπαλληλικής σχέσης και η κατάργηση της θέσης.
Στον υπάλληλο δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.

Άρθρο 43

Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4141/2013
τροποποιείται ως εξής:

«5.α. Η προθεσµία του ενός (1) µήνα που ορίζεται στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 και στο δεύτερο εδά-
φιο της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, όπως ι-
σχύει, είναι ενδεικτική.
β. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου α-

νατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 και του δευτέρου εδα-
φίου της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, όπως ι-
σχύει.»

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4049/2012

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 23 του ν. 4049/2012 τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο-
νοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Τουρισµού, µε-
τά από σύµφωνη γνώµη του κυρίου των κατωτέρω ανα-
φερόµενων ακινήτων εγκαταστάσεων, που παρέχεται µε
απόφαση του οικείου κατά περίπτωση οργάνου, δύναται
να µεταβιβαστεί αιτία δωρεάς η κυριότητα ή να παραχω-
ρηθεί άνευ ανταλλάγµατος η χρήση ολόκληρων ή τµηµά-
των εδαφικών εκτάσεων µετά των εντός αυτών κειµέ-
νων κτηριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων,
που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή ε-
ποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού νο-
µικά πρόσωπα, προς τους δήµους και τις περιφέρειες,
µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου δήµου ή περιφέ-
ρειας.»

Άρθρο 45
Κατάργηση συναρµοδιότητας 

του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3404/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η διοίκηση του παραπάνω φορέα ασκείται από πεντα-
µελή επιτροπή, ο πρόεδρος και τα µέλη της οποίας ορί-
ζονται µε τριετή θητεία, µε απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3404/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων καθορίζονται το ύψος του εισιτη-
ρίου εισόδου στο Μουσείο, η διαδικασία αποδοχής των
χορηγιών και δωρεών προς αυτό, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»

Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4178/2013

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατάρτιση και τροποποίηση των Οργανισµών των
φορέων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρού-
σας παραγράφου, πλην των νοµικών προσώπων δηµοσί-
ου δικαίου που συνιστούν επαγγελµατικές ή επιστηµονι-
κές ενώσεις, βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των ορ-
γανικών µονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράµ-
µατα αποστολής και θέσεων, καθώς και από σχέδια στε-
λέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό
Συµβούλιο Μεταρρύθµισης.» 

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύ-
νης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους θα προέρχο-
νται οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδι-
ου Υπουργού, κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του τε-
λευταίου, ορίζονται κατά περίπτωση τα σχετικά µε την
κάθε θέση ευθύνης αποδεκτά βασικά πτυχία ή διπλώµα-
τα, εφόσον αυτό απαιτείται, καθώς και τυχόν πρόσθετα
προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης
ευθύνης, όπως ενδεικτικά αποφοίτηση από την Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατοχή
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώ-
µατος συναφούς µε το αντικείµενο της οικείας θέσης, ε-
µπειρία συναφής µε το αντικείµενο της οικείας θέσης, η
γνώση µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών και το επί-
πεδο γνώσης αυτών.»

Άρθρο 47
Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης 

Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους 
που δεν κατέχουν νοµοθετηµένη θέση οδηγού

1. Η οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου επιτρέπεται
µόνο από υπαλλήλους που κατέχουν νοµοθετηµένη θέ-
ση οδηγού.

2. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση παροχή έγκρισης οδή-
γησης αυτοκινήτων: α) Κεντρικών Υπηρεσιών των Υ-
πουργείων, β) Ανεξάρτητων Αρχών, γ )Αυτοτελών Δηµό-
σιων Υπηρεσιών, δ) Ενόπλων Δυνάµεων, ε) Σωµάτων Α-
σφαλείας και Λιµενικού Σώµατος, στ) αποκεντρωµένων
υπηρεσιών των Υπουργείων, ζ) υπηρεσιών των Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων, η) αποκεντρωµένων Ν.Π.Δ.Δ.
και Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα, καθώς και θ) ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων, σε ειδικές
περιπτώσεις και µόνο όταν δεν υπάρχουν, κωλύονται ή
δεν επαρκούν οι διαθέσιµοι υπάλληλοι για την άσκηση
του καθήκοντος αυτού, από µόνιµους ή µε σύµβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους που έχουν την α-
παιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτη-
τα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία α-
νήκουν και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες δια-
τάξεις που διέπουν τους οργανισµούς τους. 

3. Η έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης παρέχεται για
τους υπαλλήλους των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της
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προηγούµενης παραγράφου από το Υπουργείο Διοικητι-
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ενώ για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων στ΄ έως και
θ΄, από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης. 

4. Για την παροχή της έγκρισης η ενδιαφερόµενη υπη-
ρεσία υποβάλλει αίτηµα στο οποίο αιτιολογούνται επαρ-
κώς οι ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν την οδήγηση των
αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νοµο-
θετηµένη θέση οδηγού και αναφέρονται αναλυτικά στοι-
χεία των υπαλλήλων, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, κα-
θώς και του χρονικού διαστήµατος για το οποίο ζητείται
η έγκριση, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τα δύο (2) έτη.

5. Επιτρέπεται η οδήγηση οχηµάτων των Αποκεντρω-
µένων Διοικήσεων από τους Γενικούς Γραµµατείς τους,
µετά από έγκριση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και η ο-
δήγηση των οχηµάτων των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθµού από
Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δηµάρχους, Αντι-
δηµάρχους, καθώς και µέλη περιφερειακών και δηµοτι-
κών συµβουλίων, µετά από έγκριση του Γενικού Γραµµα-
τέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εφόσον
διαθέτουν την απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδή-
γησης και τα χρησιµοποιούν αποκλειστικά και µόνο για
υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής
τους περιφέρειας.

6. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης επιτρέπεται η παροχή έγκρισης
για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχηµάτων που ανήκουν
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού από ιδιώτες, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, για την αντιµετώπιση φυσικών ή άλλων κα-
ταστροφών και µόνον εφόσον έχουν την απαιτούµενη
κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υ-
πηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοι-
βής, αποζηµίωσης ή επιδόµατος. Η απόφαση αυτή ισχύει
µε την αναβλητική αίρεση της επέλευσης του κινδύνου ή
της ύπαρξης της ανάγκης και για όσο χρόνο ο κίνδυνος
ή η ανάγκη υφίσταται, σε καµία δε περίπτωση η ισχύς
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες.

7. Από την έκδοση του παρόντος καταργούνται η παρ.
4 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 (Α΄107), όπως αντικα-
ταστάθηκε µε την παρ. 20 του άρθρου 12 του ν. 4071/
2012 (Α΄85), καθώς και κάθε άλλη συναφής διάταξη που
είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του πα-
ρόντος άρθρου. 

Άρθρο 48
Ρυθµίσεις Ενιαίου Κεφαλαίου 

Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών

1. Η λειτουργία του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζηµίωσης
Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.), που συστήθηκε µε το άρ-
θρο 10 του ν. 4109/2013 (Α΄16) αρχίζει µετά την έγκριση
του προϋπολογισµού του και την έκδοση του διατάγµα-
τος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του ως άνω άρ-
θρου του ανωτέρω νόµου. 

2. Η προθεσµία του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρ-
θρου 10 του ν. 4109/2013, όπως προστέθηκε µε την παρ.
2 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013 και παρατάθηκε µε την
παρ. 4α του άρθρου 102 του ν. 4172/2013, παρατείνεται
µέχρι 31.12.2014 και τα Κεφάλαια Αποζηµίωσης Φορτο-
εκφορτωτών εξακολουθούν να λειτουργούν, να πραγµα-
τοποιούν δαπάνες και να εκπληρώνουν τους σκοπούς

τους, όπως προβλέπεται στους οικείους Κανονισµούς
Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών των ΚΑΦ, µε προϋ-
πολογισµούς και απολογισµούς – ισολογισµούς, που υ-
ποβάλλονται στους Γενικούς Γραµµατείς των Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων και εγκρίνονται από τους ίδιους
χωρίς να απαιτείται και η υποβολή έκθεσης Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής. Παρέχεται δε δυνατότητα στις Διοικού-
σες Επιτροπές να τροποποιούν τους οικείους Κανονι-
σµούς Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών των ΚΑΦ, να
προβαίνουν και σε αναλογική αποµείωση των ποσών των
εφάπαξ παροχών, σύµφωνα µε την οικονοµική κατάστα-
ση εκάστου ΚΑΦ και αρµοδιότητα έγκρισης των ως άνω
τροποποιήσεων στους Γενικούς Γραµµατείς των Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων. 

3. Η προθεσµία του εδαφίου γ΄ της παρ. 10 του άρ-
θρου 10 του ν. 4109/2013, όπως προστέθηκε µε την παρ.
2 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013 και αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 4β του άρθρου 102 του ν. 4172/2013, παρα-
τείνεται µέχρι 31.12.2014.

4. Τα Κεφάλαια Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών που
υπήρχαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 του
ν. 4109/2013 και τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν
µέχρι 31.12.2014, δύνανται µε αποφάσεις των Διοικου-
σών Επιτροπών, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Δι-
εύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και εγκρίνονται από
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας, δυναµένου να τροποποιεί αυτές, να διαλύονται
και τα εναποµείναντα αποθεµατικά κεφάλαια των ΚΑΦ,
µετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης φύσεως προς
τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, να διανέµονται στα έχοντα
δικαίωµα πρόσωπα προς απόληψη εφάπαξ αποζηµίωσης
(φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών
συµµετοχής τους στο οικείο ΚΑΦ µέχρι 31.12.2013, ανε-
ξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου συµµε-
τοχής τους στο οικείο ΚΑΦ και ανεξαρτήτως των γενι-
κών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπο-
νται στους Κανονισµούς Διοίκησης, Λειτουργίας και Πα-
ροχών των ΚΑΦ για τη δηµιουργία δικαιώµατος για τη
χορήγηση της εφάπαξ αποζηµίωσης.
Κλάσµα του έτους πέραν των έξι (6) µηνών λογίζεται

ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της ε-
φάπαξ αποζηµίωσης.

Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασµού, όπως
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονοµική υ-
ποχρέωση του ΚΑΦ, λογιζοµένου του δικαιώµατος προς
απόληψη εφάπαξ αποζηµίωσης εκάστου δικαιούχου ως
πλήρως ικανοποιηµένου.
Τα ανωτέρω οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο ι-

σχύουν και για τις τυχόν οφειλόµενες εφάπαξ αποζη-
µιώσεις των δικαιούχων φορτοεκφορτωτών και υπαλλή-
λων του ΚΑΦ, οι οποίοι λόγω οικονοµικής αδυναµίας και
λόγω έλλειψης των αναγκαίων αποθεµατικών των ΚΑΦ
δεν έχουν λάβει την, µέχρι ισχύος του παρόντος νόµου,
εφάπαξ αποζηµίωση και δεν τους έχει καταβληθεί µερι-
κά ή συνολικά η εφάπαξ αποζηµίωση.
Τυχόν οικονοµικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι-

ούχων των ΚΑΦ από τον Κρατικό Προϋπολογισµό δεν ι-
κανοποιούνται. 
Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια µετά την ολοσχερή καταβο-

λή των υποχρεώσεων και τη διανοµή των αποθεµατικών,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισµός
και τα περιουσιακά στοιχεία των ΚΑΦ που διαλύονται πε-
ριέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, πράξης ή συµβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλ-
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λαγµα στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζηµίωσης Φορτοεκφορ-
τωτών (Ε.Κ.Α.Φ.), µε την επιφύλαξη των συνταγµατικών
διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών,
το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρή-
ση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των δια-
λυόµενων ΚΑΦ. Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων των
διαλυόµενων ΚΑΦ λύονται αζηµίως το αργότερο µέχρι
τις 31.12.2014. 
Χρηµατικά διαθέσιµα και εν γένει Αποθεµατικά Κεφά-

λαια Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών
(ΚΑΦ), τα οποία έχουν διαλυθεί ή δεν λειτουργούν για
τουλάχιστον µια τριετία και είναι κατατεθειµένα σε οποι-
αδήποτε τράπεζα ή εναποµείναντα κεφάλαια των ΚΑΦ,
τα οποία τηρούνται σε αδρανείς τραπεζικούς λογαρια-
σµούς µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και αφού έχουν εξοφληθεί
οι τυχόν εφάπαξ αποζηµιώσεις των φορτοεκφορτωτών
και οι προς τρίτους υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπε-
ται στο παρόν άρθρο, περιέρχονται αυτοδίκαια στο Ενι-
αίο Κεφάλαιο Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών
(Ε.Κ.Α.Φ.) και µεταφέρονται ως έσοδά του.
Η παραπάνω ρύθµιση εφαρµόζεται ανάλογα και για τα

χρηµατικά διαθέσιµα που υπάρχουν στους λογαρια-
σµούς επιδοµάτων: Εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα,
Γάµου (Λ.Ε.Γ.), Αδειών (Λ.Ε.Α.) των απασχολούµενων
στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες των Επιτροπών Ρυθ-
µίσεως Φορτοεκφορτώσεων. 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζεται κάθε θέµα που δεν
προβλέπεται στις παραπάνω διατάξεις, ιδίως τα της ανά-
ληψης απόδοσης των διαθεσίµων, καθώς και κάθε άλλο
θέµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 49

1. Στο άρθρο 13 του ν. 4223/2013 (Α΄287) προστίθεται
παράγραφος 7 που έχει ως εξής:

«7. Οι διατάξεις του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, ό-
πως προστέθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του
παρόντος, δεν εφαρµόζονται από 1.1.2014, για το σύνο-
λο των µισθώσεων, των αδειών και άλλων συναφών συµ-
βάσεων που συνάπτονται εκάστοτε από την Εταιρεία Α-
εροδροµίου σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του ακινή-
του, των προσθηκών επικαρπίας ή οποιουδήποτε µέρους
αυτών, οι οποίες καταρτίζονται συµβολαιογραφικά, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 της Σύµβασης
Ανάπτυξης Αεροδροµίου (ΣΑΑ), όπως αυτή κυρώθηκε µε
τις διατάξεις του ν. 2338/1995 (Α΄202).»

2.α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης
γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38),
όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στην έννοια των κινητών αξιών του Ελληνικού Δηµο-
σίου περιλαµβάνονται και κινητές αξίες δηµόσιων επιχει-
ρήσεων και οργανισµών, κατά την έννοια των διατάξεων
του ν. 3429/2005 (Α΄314), που καλύπτονται από την εγ-
γύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και αποτελούν µέρος
του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών εξειδικεύονται οι κινητές αξίες
που ανήκουν στην κατηγορία του προηγούµενου εδαφί-
ου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή του προηγούµενου εδαφίου.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 11 του άρ-

θρου 15 του ν. 2469/1997, όπως ισχύει, προστίθενται ε-

δάφια ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να συναλλάσσεται

µε επαγγελµατίες διαµεσολαβητές που συµµετέχουν
στη δευτερογενή αγορά, όπως πιστωτικά ιδρύµατα και ε-
πιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και, εν γέ-
νει, µε µέλη οργανωµένων αγορών και πολυµερών µηχα-
νισµών διαπραγµάτευσης, καθώς και µε τον Οργανισµό
Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλους
παρεµφερείς φορείς και οργανισµούς, καταρτίζοντας
µαζί τους συναλλαγές εντός ή εκτός οργανωµένης αγο-
ράς, µε όρους αγοράς. Στις συναλλαγές αυτές περιλαµ-
βάνονται και οι συµβάσεις αγοράς τίτλων του Ελληνικού
Δηµοσίου µε σύµφωνο επαναπώλησης (Repos).»

Άρθρο 50

1. Στο τέλος του όγδοου εδαφίου της παρ. 8 της Υπο-
παραγράφου ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας, ρυθµίζονται τα θέµατα των συντάξεων του Δηµοσίου
αναφορικά µε τις υποχρεώσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του
Υπουργείου Οικονοµικών, θέµατα διασταυρώσεων και
ταυτοποίησης στοιχείων προσώπων και αλληλοενηµε-
ρώσεων µεταξύ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Γ.Γ.Π.Σ. και ΔΙΑΣ Α.Ε.,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τον καθορισµό και
την εφαρµογή της διαδικασίας πληρωµής των συντάξε-
ων του Δηµοσίου.»

2.α. Καταργείται η παρ. 12 του άρθρου 11 του
ν. 4110/2013 (Α΄17) µε την οποία καταργήθηκε το πέ-
µπτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
31 του ν. 2238/1994 (Α΄151) από τότε που ίσχυσε και µέ-
χρι 31.12.2013.
β. Στο τέλος του πέµπτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄

της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α΄151) από
την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της διάταξης προ-
στίθενται λέξεις ως εξής: «εκτός εάν πρόκειται για
πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές κατά το µέρος
που αντιστοιχούν σε τιµές εντός του εύρους των τιµών
της ηµέρας συναλλαγής, οι οποίες τιµές διαµορφώνο-
νται σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων ή σε οργανωµένες
χρηµατιστηριακές αγορές».

Άρθρο 51

1. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3801/2009
(Α΄63), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Η υπηρεσία των Επιθεωρητών-Ελεγκτών, καθώς
και η προϋπηρεσία στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., από την ισχύ του
ν. 2477/1997 (Α΄59) και των προγενέστερων νόµων
(1982/1990, 1943/1991 και 2266/1994), λογίζεται ως υ-
πηρεσία προϊσταµένου Τµήµατος, η δε υπηρεσία σε θέ-
ση Προϊσταµένου Επιθεωρητή λογίζεται από την έναρξή
της, ως υπηρεσία Προϊσταµένου Διεύθυνσης, µόνο για
την εφαρµογή των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν,
ως προς τα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων και την υ-
πηρεσιακή τους αξιολόγηση.»

2. Η περίπτωση α΄ και το πρώτο εδάφιο της περίπτω-
σης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 1 του
ν. 4038/2012, συµπληρώνεται ως εξής:
Μετά τη λέξη «διάταξης» προστίθενται οι λέξεις «που
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κάθε φορά ισχύουν».
3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του

ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 47 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«Ο Ειδικός Γραµµατέας, οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές και
οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές, εφόσον εξετάζονται ή
διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόµε-
νες σε αυτούς πράξεις ή παραλήψεις στις οποίες προέ-
βησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ενά-
γονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία,
µπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώ-
πιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από µέλος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατόπιν αιτήµα-
τος του επικεφαλής του Σώµατος Επιθεωρητών Ελε-
γκτών Δηµόσιας Διοίκησης προς το ΝΣΚ, το οποίο γίνε-
ται υποχρεωτικά δεκτό.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (Α΄40), ό-
πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011 (Α΄152), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού
προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι
πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περι-
λαµβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δη-
µοσιεύτηκαν µετά την 1.1.2009, δύνανται να διατεθούν
για διορισµό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της περί-
πτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παρ. Ζ΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), σε φορείς του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234) βάσει νέας προκήρυ-
ξης πλήρωσης τακτικών θέσεων κατά το άρθρο 18 του
ν. 2190/1994 (Α΄28), σε φορείς όπου δεν υφίστανται εκ-
κρεµείς διορισµοί για την πλήρωση θέσεων ίδιου κλάδου
ή ειδικότητας, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά για αυ-
τούς, εφόσον κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη νέα προ-
κήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. δεν έχουν διοριστεί µε βάση τον πί-
νακα διοριστέων στον οποίο περιλαµβάνονται. Στη νέα
προκήρυξη, οι ανωτέρω επιτυχόντες δύνανται να υποβά-
λουν αίτηση συµµετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλά-
δο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περι-
λαµβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων. Προ-
ϋπόθεση για την αίτηση συµµετοχής σε ανώτερη κατη-
γορία είναι ο απαιτούµενος τίτλος σπουδών να έχει απο-
κτηθεί µετά τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διορι-
στέων.
Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου και µε τις ί-

διες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί
προς διορισµό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς
διορισθέντων, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του
Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε µετά την 1.1.2009. Με τη νέα
προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζονται οι θέσεις που θα
καλυφθούν ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγο-
ρία και κλάδο/ειδικότητα προσωπικού, τα προσόντα πρό-
σληψης (γενικά και ειδικά), καθώς και τα απαιτούµενα δι-
καιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων. Επιτυχόντες,
σύµφωνα µε τα δύο πρώτα εδάφια της παρούσας, οι ο-
ποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στη νέα προ-
κήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και συµµετέχοντες οι
οποίοι δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα διοριστέων της
νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς ε-
πιτυχίας, µε τη βαθµολογία, την οποία είχαν ενταχθεί
στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισµού
τους, µέχρι τις 31.12.2015, µε την επιφύλαξη των διατά-
ξεων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπα-

ραγράφου ΣΤ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄222). Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης δεν
ισχύει το κώλυµα της παρ. 17 του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του
άρθρου 10 του ν. 2839/2000 (Α΄196).»

5. Στο τέλος του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 προστί-
θεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7.α) Αιτήσεις θεραπείας (άρθρο 24 παρ. 1 του
ν. 2690/1999, Α΄45) κατά των τελικών πινάκων κατάτα-
ξης υπαλλήλων που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου, ασκούνται ενώπιον του
Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα
που κατάρτισε τους πίνακες µέσα σε αποκλειστική προ-
θεσµία ενός (1) µηνός από την ανάρτησή τους στο διαδι-
κτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..
β) Επί τελικών πινάκων που έχουν ήδη καταρτισθεί και

αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και έχει
παρέλθει η κατά την παράγραφο 1 προθεσµία, οι κατά
την ίδια παράγραφο αιτήσεις θεραπείας ασκούνται µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 
γ) Αιτήσεις θεραπείας που έχουν ήδη ασκηθεί κατά

των πινάκων των προηγούµενων παραγράφων εξετάζο-
νται χωρίς ανάγκη επαναλήψεώς τους.»

6. Στο άρθρο 44 του ν. 4238/2014 προστίθενται παρά-
γραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Για τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν πριν από τη
δηµοσίευση του ν. 4238/2014 οποιαδήποτε διόρθωση
στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων
προέλευσης µετά την ολοκλήρωση της σύνταξης των πι-
νάκων συνδροµής κριτηρίων, καθώς και τυχόν υποβλη-
θείσες αιτήσεις θεραπείας από τους υπαλλήλους που
συµµετέχουν στη διαδικασία, εξετάζονται από το Τριµε-
λές Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο του φορέα προέλευ-
σης.

4. Οι οριζόµενες στην παρ. 7 του άρθρου 90 προθε-
σµίες ισχύουν αναλόγως και για την άσκηση αιτήσεων
θεραπείας κατά των τελικών πινάκων κατάταξης και διά-
θεσης υπαλλήλων που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

7.Α. Στο τέλος της παρ. Α΄ του άρθρου 92 του
ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κλάδου Τεχνι-
κού/ειδικότητας Οδηγών που είχαν τεθεί σε διαθεσιµό-
τητα βάσει του άρθρου 93 του ν. 4172/2013 (Α΄167) και
είχαν συµµετάσχει στη διαδικασία που προβλεπόταν µε
την αριθµ. 30355/11.11.2013 (Β΄2893) ανακοίνωση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και διατέθηκαν σύµφωνα µε την από
23.12.2013 απόφαση – πρακτικό µε αριθµό (1) του τριµε-
λούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης στη Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού, στη Γενι-
κή Γραµµατεία της Κυβέρνησης και στη Γενική Γραµµα-
τεία Συντονισµού του Κυβερνητικού Έργου, µετατάσσο-
νται ή µεταφέρονται µε απόφαση του οικείου Υπουργού
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης µε την ίδια σχέση εργασίας σε κε-
νές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας
και, εφόσον δεν υπάρχουν, σε συνιστώµενες προσωπο-
παγείς θέσεις µε ταυτόχρονη δέσµευση κενών οργανι-
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κών θέσεων άλλων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι οποίες δεν
πληρούνται µέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρη-
ση των ως άνω µετατασσόµενων/µεταφερόµενων υπαλ-
λήλων, οπότε και καταργούνται οι προσωποπαγείς θέ-
σεις που κατέχουν. Οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις
συνιστώνται µε την απόφαση µετάταξης/µεταφοράς. Έ-
ως τη δηµοσίευση της πράξης µετάταξης/µεταφοράς οι
υπάλληλοι παραµένουν σε διαθεσιµότητα.»

7.Β. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. Α΄ του άρ-
θρου 92 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), το οποίο προστέθηκε
µε το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4244/2014 (Α΄ 60), προστίθε-
ται τελευταία φράση ως εξής: «εκτός αν άλλως ορίζε-
ται».

8. Το άρθρο 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287) τροποποιείται
ως ακολούθως:

«1. Επιτρέπεται η µετάταξη µονίµων και µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. α΄βαθµού της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελ-
λάδος (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων (ΠΕΔ) και
του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή
συνιστώµενες µε την πράξη µετάταξης θέσεις αντίστοι-
χου κλάδου ή ειδικότητας άλλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
µού, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώ-
σεων Δήµων µε την επιφύλαξη του άρθρου 16 του
ν. 3448/2006, του άρθρου 5 του ν. 3613/2007, του άρ-
θρου 53 του ν. 3979/2011 και του άρθρου 21 του ν.
4210/2013.

2. Εντός πέντε (5) ηµερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αί-
τηση σε ένα µόνο φορέα της προτίµησής τους. Μαζί µε
την αίτηση υποβάλλονται:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόµενου υπαλλή-

λου, στην οποία θα αναγράφεται ο κλάδος/ειδικότητα, ο
βαθµός του, τα χρόνια υπηρεσίας του και τα προσόντα
που ο ίδιος κατέχει.
β. Σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για το διορισµό ορ-

γάνου του φορέα προέλευσης ή του οικείου υπηρεσια-
κού συµβουλίου.
γ. Στοιχεία που αποδεικνύουν την εµπειρία, τις γνώ-

σεις των αιτούντων υπαλλήλων και ό,τι άλλο κρίνουν α-
παραίτητο.

3. Εντός τριών (3) ηµερών από τη λήξη της προθε-
σµίας της προηγούµενης παραγράφου, το αρµόδιο προς
διορισµό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την α-
πόφαση µετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδι-
κασίας, επί της οποίας βεβαιώνεται η ύπαρξη της ανα-
γκαίας πίστωσης και την αποστέλλει αµελλητί για έλεγ-
χο νοµιµότητας στον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης ή προκειµένου για την ΚΕΔΕ και
την ΕΝΠΕ στον Υπουργό Εσωτερικών. 
Η απόφαση µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα

της Κυβερνήσεως µε µέριµνα του εποπτεύοντος οργά-
νου.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας υποδοχής
δεν προωθήσει τη διαδικασία της µετάταξης, ο υπάλλη-

λος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο φορέα
της οργανικής του θέσης. 

5. Το προσωπικό που µετατάσσεται κατά τις διατάξεις
του παρόντος τίθεται σε διαθεσιµότητα χρονικής διάρ-
κειας ενός µηνός, αρχοµένης από την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης της απόφασης µετάταξης του Γενικού Γραµµα-
τέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η διαθεσιµότητα παύει
αυτοδικαίως µε την πάροδο του µηνός και προς τούτο
εκδίδεται αµελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρ-
µόδιου προς διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής.
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, η µισθοδοσία του
προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και µετά το
πέρας αυτής βαρύνει το φορέα υποδοχής. Το προσωπικό
αυτό, µετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύ-
ναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέ-
ου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή
διαθεσιµότητας.

6. Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που επι-
τρέπει µετατάξεις µεταξύ των φορέων του πρώτου εδα-
φίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναστέλ-
λεται για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Οι µετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180) και του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄138) δεν
εφαρµόζονται. Αιτήµατα τα οποία έχουν υποβληθεί κατά
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος λαµβάνονται υπόψη.»

Άρθρο 52

Δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κα-
τά παρέκκλιση του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 και έως
ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής των περιφε-
ρειακών και δηµοτικών εκλογών, οι ατοµικές πράξεις µε-
τάταξης / µεταφοράς των µόνιµων δηµοσίων υπαλλήλων
και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου που εµπίπτουν στην αναστολή του άρ-
θρου 30 του ν. 4223/2013 και των οποίων η διαδικασία έ-
γκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύ-
ει, είχε ολοκληρωθεί µέχρι τις 31.12.2013.

Άρθρο 53

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργεί-
ται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή
ρυθµίζει διαφορετικά τα ρυθµιζόµενα µε τις διατάξεις
του παρόντος θέµατα. 

Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται
στις επιµέρους διατάξεις του.
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