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  ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 

 

KΑΣΑΡΓΗΗ,  ΤΓΥΩΝΕΤΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ. 

 

Άπθπο 1 

Καηάπγηζη ςπηπεζιών, νομικών πποζώπων δημοζίος και ιδιωηικού δικαίος 

 

1.  Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη πην θάησ ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζρεηηθά ζέκαηα,  σο εμήο: 

 

α) Σν Μνπζείν θαη Βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, λ.π.η.δ. κε έδξα ηελ 

Αζήλα, ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 19 ηνπ λ. 3469/2006 (Α΄ 131) θαη 

επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.  

Σν Μνπζείν θαη Βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ ιεηηνπξγεί ζην εμήο σο 

ππεξεζηαθή κνλάδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, επηπέδνπ ηκήκαηνο, ην νπνίν 

ζπληζηάηαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαη ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηνπ αλσηέξσ θνξέα θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαηαξγνχκελνπ 

Μνπζείνπ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 20 ηνπ λ.3469/2006.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαηαξηίδεηαη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μνπζείνπ. 

 

β) Σν Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.ΜΔ.ΠΟ.), λ.π.η.δ. κε έδξα ηελ 

Αηηηθή ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 73 ηνπ λ.2910/2001 (Α΄91), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ λ.3013/2002 (Α΄102) θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3220/2005 (Α΄48) θαη κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 

188/2002 (Α΄175), θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Η.ΜΔ.ΠΟ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο δηθεγφξσλ, κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα 

ζρέζε εξγαζίαο θαη θαηαιακβάλεη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο,  

βαζκνχ θαη εηδηθφηεηαο γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ ζπληζηψκελεο κε ηελ πξάμε κεηαθνξάο, πξνζσπνπαγείο, αλάινγα κε ηηο 

ππεξεζηαθέο αλάγθεο, είηε ηεο Γηεχζπλζεο Αζηηθήο Καηάζηαζεο θαη ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, είηε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ε νπνία ζπλεζηήζε κε ην 

π.δ.11/2010 (Α΄15). Ζ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΗΜΔΠΟ γίλεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ κεηαθνξά νη ππάιιεινη ηνπ 

ΗΜΔΠΟ ππνβάιινπλ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο σο 

αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ κνλάδα ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. ηελ αίηεζε απηή 



 2 

δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ηελ ππεξεζία κεηαθνξάο ηνπο ε νπνία κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο κεηαθνξάο. 

Ωο θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηάο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα 

ηελ ίδηα ζέζε, κπνξεί λα ιεθζνχλ ππφςε απηά ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο.  

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ θαηαξγνχκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.2910/2001, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη απφ ην 

άξζξν 2 ηνπ π.δ. 188/2002 (Α΄175),  αζθνχληαη ζην εμήο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

 

γ) Σν Δζληθφ Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο (Δ.ΣΑ.Κ..),  λ.π.δ.δ. κε έδξα ηελ Αζήλα, 

ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3631/2008 (Α΄ 6) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.  

 

δ) Σν Δηδηθφ Σακείν Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ, λ.π.δ.δ. κε έδξα ηελ Αζήλα, 

ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3624/2007 (Α΄289) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.  

Σν ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ ησλ σο άλσ θαηαξγνχκελσλ Σακείσλ θαη ηα πάζεο θχζεσο 

ηακεηαθά ππφινηπά ηνπο, παξακέλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 

δηαηίζεληαη κε απφθαζή ηνπ, θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

εηζθνξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε δσξεέο εηδηθνχ ζθνπνχ αα) φζνλ αθνξά ηα ηακεηαθά 

ππφινηπα ηνπ Δ.ΣΑ.Κ.., γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνηθνθπξηψλ πνπ θαηνηθνχλ λφκηκα ή είλαη λφκηκα 

εγθαηεζηεκέλα, αληηζηνίρσο, ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ εηήζην εηζφδεκα ρακειφηεξν 

απφ ην θαη΄έηνο εθάζηνηε εθηηκψκελν φξην ηεο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα θαη ββ) φζνλ 

αθνξά ηα ηακεηαθά ππφινηπα ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθψλ γηα ηελ  αλαζπγθξφηεζε θαη αλάπηπμε ππξφπιεθησλ πεξηνρψλ.  

Ζ θπξηφηεηα ηεο ηπρφλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ  Σακείσλ θαζψο θαη 

ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ, ην αξρείν ηνπο θ.ιπ. πεξηέξρεηαη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ.  

 

ε) Ζ Δζληθή Αθαδεκία Γξακκάησλ θαη Δπηζηεκψλ (Δ.Α.Γ.Δ.), λ.π.δ.δ. κε έδξα ηελ 

Αζήλα, ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 1268/1982 (Α΄ 87) θαη επνπηεχεηαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 

ζη) Ζ Ηφληνο Αθαδεκία,  λ.π.η.δ. κε έδξα ηελ Κέξθπξα, ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην 

άξζξν 41 παξ. 1 ηνπ λ. 2413/1996 (Α΄124) θαη επνπηεχεηαη  απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 

δ) Ζ Γηεζλήο Ηθάξηνο Αεξαζιεηηθή Αθαδεκία, λ.π.η.δ. κε έδξα ηνλ Άγην Κήξπθν  

Ηθαξίαο, ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν δέθαην ηέηαξην ηνπ λ. 3082/2002 (Α΄ 316) 

θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

 

ε) Ζ Έλσζε γηα ηελ Αληηζεηζκηθή Πξνζηαζία ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ (ΔΑΠ-ΟΔΠ), λ.π.η.δ. κε 
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έδξα ηελ Θεζζαινλίθε, ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 20 ηνπ λ.3044/2002 (Α΄ 

197), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.3091/2002. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΑΠ-ΟΔΠ κεηαθέξνληαη θαη αζθνχληαη ζην εμήο απφ ην 

Ηλζηηηνχην Σερληθήο εηζκνινγίαο θαη Αληηζεηζκηθψλ Καηαζθεπψλ (ΗΣΑΚ) λ.π.δ.δ. 

πνπ ηδξχζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.1349/1983 (Α΄52), εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

 

ζ) Σν Δζληθφ Κέληξν Δξεπλψλ Τγείαο (Δ.Κ.Δ.Τ.), λ.π.δ.δ. κε έδξα ηελ Αζήλα, ην 

νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 1579/1985 (Α΄ 217) θαη επνπηεχεηαη  απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ην Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη 

Διέγρνπ Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Η.Δ.Δ.Π.Τ.Τ.), απηνηειήο νξγαληθή κνλάδα 

ηνπ ελ ιφγσ Κέληξνπ (Δ.Κ.Δ.Τ.), ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.2519/1997 

(Α΄ 165).   

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δξεπλψλ Τγείαο, θαζψο  θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Έξεπλαο θαη Διέγρνπ Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο κεηαθέξνληαη θαη αζθνχληαη ζην 

εμήο απφ ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε ζπλαθείο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

 

η) Σν Κέληξν Κιεξνλνκηθψλ Νφζσλ Αίκαηνο (Κ.Κ.Ν.Α.), λ.π.η.δ. κε έδξα ηελ Αζήλα, 

ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 2071/1992 (Α΄ 92) θαη επνπηεχεηαη  απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ Κιεξνλνκηθψλ Νφζσλ Αίκαηνο κεηαθέξνληαη θαη 

αζθνχληαη ζην εμήο απφ ην Δζληθφ Κέληξν Αηκνδνζίαο (Δ.ΚΔ.Α.), λ.π.δ.δ. κε έδξα 

ηελ Αζήλα, ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3402/2005 (Α΄258) θαη 

επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

 

ηα) Σν Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Γεκνγξαθίαο θαη Έξεπλαο (Η.Κ.Γ.Δ.), λ.π.η.δ. κε έδξα 

ηελ Αζήλα, ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3454/2006 (Α΄ 75) θαη 

επνπηεχεηαη  απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Γεκνγξαθίαο θαη Έξεπλαο 

κεηαθέξνληαη θαη αζθνχληαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Κ.Δ.), 

λ.π.δ.δ. κε έδξα ηελ Αζήλα ν νξγαληζκφο ηνπ νπνίνπ θαηαξηίζζεθε κε ην π.δ. 

342/1986 (Α΄342) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

ηβ) Σν Δζληθφ Παξαηεξεηήξην Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (Δ.ΠΑ. ΑκεΑ), λ.π.η.δ. κε έδξα 

ηελ Αζήλα, ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3106/2003, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ λ.3454/2006 (Α΄75) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο κεηαθέξνληαη 

θαη αζθνχληαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α.), λ.π.δ.δ. 

κε έδξα ηελ Αζήλα ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 3106/2003 (Α΄ 30), 

κεηνλνκάζηεθε κε ην άξζξν 20 ηνπ λ.3402/2005 (Α΄ 258) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  
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ηγ) Σα Σνπηθά Κέληξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηα νπνία ζπλεζηήζεζαλ κε ην άξζξν 1 

ηνπ λ.3399/2005 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ – Πξνζαξκνγή ζηε λέα ΚΑΠ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α΄255), φπσο ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα άξζξα 25 θαη 

37 ηνπ λ.3698/2008 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ θηελνηξνθίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

198 Α΄). 

Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζηα Σνπηθά 

Κέληξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κεηαθέξεηαη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίαο, θιάδνπ, βαζκνχ θαη εηδηθφηεηαο γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα ηππηθά 

πξνζφληα, ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζηνλ ίδην 

λνκφ ή ζε φκνξνπο λνκνχο. Αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ε κεηαθνξά ελεξγείηαη ζε 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πξνζσπηθνχ, πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε ηεο κεηαθνξάο.  

Οη   πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΔΠ πνπ είλαη ζε εμέιημε γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ησλ 

θαηαξγνχκελσλ Σνπηθψλ Κέληξσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, νινθιεξψλνληαη 

θαλνληθά, θαη νη επηηπρφληεο ζε απηέο θαζψο θαη νη πξνζιακβαλφκελνη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.2643/1998 (ΦΔΚ 220 Α ΄), φπσο ηζρχεη, ηνπνζεηνχληαη ζε θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ. Οη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3833/2010 (Α΄40) ηζρχνπλ θαη γηα ην 

πξνζσπηθφ απηφ.  

Ζ κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Σνπηθψλ Κέληξσλ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ρσξίο γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Καηά ηελ σο άλσ κεηαθνξά, κπνξεί λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνηηκήζεηο 

ηνπνζέηεζεο ησλ ππαιιήισλ, φζνλ αθνξά ππεξεζία ή λνκφ, νη νπνίεο δειψλνληαη ζε 

ζρεηηθή αίηεζή ηνπο ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

Γηνηθεηηθνχ/πξνζσπηθνχ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

 

ηδ) Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Γάιαθηνο Διιάδαο, λ.π.η.δ. κε έδξα ηελ Αζήλα πνπ 

ζπζηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2538/1997 ΦΔΚ 

Α΄ 242) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Ο ζθνπφο θαη ην έξγν απηήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2538/1997 κεηαθέξνληαη ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Γάιαθηνο θαη 

Κξέαηνο (ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ). 

Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ κε ζρέζε 

έκκηζζεο εληνιήο δηθεγφξσλ, ηνπ θαηαξγνχκελνπ λ.π.η.δ. «Δζληθή Δπηηξνπή 

Γάιαθηνο Διιάδαο» κεηαθέξεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ ησλ λ.π.η.δ επνπηείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε βάζε ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο ζέζεηο απηέο. Αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ε κεηαθνξά γίλεηαη 

ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο αληίζηνηρεο κε ηελ εηδηθφηεηα κε ηελ νπνία νη ππάιιεινη 

είραλ πξνζιεθζεί, πνπ ζπληζηψληαη απηνδίθαηα κε ηελ απφθαζε ηεο κεηαθνξάο.  

Σα ηπρφλ ρξεκαηηθά ππφινηπα ηεο Δπηηξνπήο κεηαθέξνληαη ζηνλ ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.. Γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπο εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γ ηνπ ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 

Με απφθαζή ηνπ, ην Γ. ηνπ ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ., δχλαηαη λα αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζή 

ηνπ, ζηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Γάιαθηνο (IDF) θαη ζε άηνκα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, 

κε γλψζε θαη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηνπ γάιαθηνο θαη εθηφο ησλ κειψλ ηνπ Γ. ηνπ 

Οξγαληζκνχ.  
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ηε) Σν Δπηζηεκνληθφ θαη Δξεπλεηηθφ Κέληξν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Δ.Δ.ΚΔ.Π.Π.), 

λ.π.η.δ., κε έδξα ην λνκφ Αηηηθήο, ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 

338/2003 (Α΄ 292) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

 

2. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ Γ.. θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε ζεηεία  ησλ θαηαξγνχκελσλ κε ηελ παξ. 1 λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 

3. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ φπσο ε άζθεζε ησλ κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ, ν θαζνξηζκφο ησλ 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, απφ ηηο πθηζηάκελεο πνπ ζα ηηο αζθήζνπλ, ην ρξνληθφ ζεκείν 

έλαξμεο ηεο άζθεζήο ηνπο, φηαλ δελ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

απηνχ, ε κεηαθνξά θαζψο θαη θάζε ζέκα θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ, ε ηχρε ηεο 

θηλεηήο πεξηνπζίαο, ησλ αξρείσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, ξπζκίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε κε απνθάζεηο ησλ ππνπξγψλ ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ή πνπ επνπηεχνπλ ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο, ή πνπ επνπηεχνπλ ηνπο θαηαξγνχκελνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο. ηελ 

πεξίπησζε ξχζκηζεο δεηεκάησλ θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηξφπνπ δηάζεζεο 

ησλ ηακεηαθψλ ππνινίπσλ θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο ζπκπξάηηεη θαη ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ.  

 

4. α) Απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο θαη πάζεο θχζεσο εθθξεκφηεηεο πνπ πθίζηαληαη θαηά 

ηελ θαηάξγεζε ησλ σο άλσ θνξέσλ κεηαθέξνληαη ζηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

κεηαθέξζεθε ε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπο αξκνδηφηεηα, νη νπνίνη ζπλερίδνπλ θαη 

ηηο ηπρφλ εθθξεκείο δίθεο. ε πεξίπησζε πνπ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θαηαξγνχκελνπ 

θνξέα κεηαθέξνληαη ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο ππνπξγείνπ ή ζε ππεξεζίεο ππαγφκελεο 

ζε ππνπξγείν, απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο θαη πάζεο θχζεσο εθθξεκφηεηεο πνπ 

πθίζηαληαη θαηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ θνξέα, κεηαθέξνληαη ζην ππνπξγείν ζην νπνίν 

αλήθνπλ νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ή ππάγνληαη νη ππεξεζίεο, ην νπνίν ζπλερίδεη θαη 

ηηο ηπρφλ εθθξεκείο δίθεο.   

ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ θνξέα ρσξίο κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 

αξκφδην γηα ηα αλσηέξσ είλαη ην επνπηεχνλ ηνλ θαηαξγνχκελν θνξέα ππνπξγείν.  

 

β) Ζ θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ρσξίο 

ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζηνπο 

θνξείο ζηνπο νπνίνπο κεηαθέξζεθαλ νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο, άιισο ζηα 

επνπηεχνληα ηνπο θαηαξγνχκελνπο θνξείο ππνπξγεία, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ θαη θιεξνδνζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ 

ζην εμήο ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, αιιά θαη ηελ επζχλε γηα ηελ δηαθχιαμε θαη ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο αξρείνπ.  
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Άπθπο 2 

Λύζη Ανωνύμων Εηαιπειών 

 

1.  Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ: 

α) θαηαξγείηαη ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 189/1996 (Α΄ 152) κε ην νπνίν ζπλεζηήζε ε 

Δηαηξεία Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Αηηηθήο “Λεχθηππνο” 

Α.Δ., κε έδξα ηoλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο θαη  επνπηεπφκελε  απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 

 

β) ιχνληαη θαη ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ ν 

παξψλ θαη ν ηδξπηηθφο ηνπο λφκνο, ην νηθείν θαηαζηαηηθφ, ν θ.λ. 2190/1920 θαη νη 

ινηπέο θείκελεο δηαηάμεηο, νη πην θάησ αλψλπκεο εηαηξείεο: 

 

αα) ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο θαη ηέγαζεο (ΓΔΠΟ Α.Δ.), ε νπνία 

ζπλεζηήζε σο λ.π.η.δ. κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.446/1976 (Α΄ 264) θαη κεηαηξάπεθε ζε 

αλψλπκε εηαηξεία κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 158/ 1997. 

 

ββ) ην Ηρζπνθαιιηεξγεηηθφ Κέληξν Αρειψνπ ΑΔ (ΗΥ.ΘΤ.Κ.Α.), ην νπνίν ζπλεζηήζε 

κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 297/1985 (Α΄110).  

 

γγ) ην Οιπκπηαθφ Υσξηφ 2004 Α.Δ., ε νπνία ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 1 ηνπ 

λ.2819/2000 (Α΄ 84), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.3227/2004 θαη ην 

άξζξν 74 παξ. 1 ηνπ λ.3518/2006. Μεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο θάζε ζηνηρείν θηλεηήο 

ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο πεξηέξρεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ). 

 

δδ) ε «Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αγξνηηθήο Γεο Α.Δ, (ΑΓΡΟΓΖ Α.Δ.) ε νπνία 

ζπλεζηήζε κε  ην άξζξν 46 ηνπ Νφκνπ 2637/1998 (Α΄ 200).  

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο εηαηξείαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 

3790/2009 (Α΄ 143) θαηαξγείηαη θαη αθνινπζεί ε θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ άξρηζε ηελ 1 επηεκβξίνπ 2009, ηεξνπκέλσλ ησλ 

πξνβιέςεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζειήθζε ζηελ 

ΑΓΡΟΓΖ Α.Δ. κε βάζε ηελ απφ 4 Απγνχζηνπ 2009 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ζέκα «Γηνξηζκφο Πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο 

ΑΓΡΟΓΖ Α.Δ.» θαη ην απφ 14 Απγνχζηνπ 2009 πξαθηηθφ ηεο 229
εο

 πλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΡΟΓΖ Α.Δ. κε ην νπνίν επηθπξψζεθε ν πίλαθαο 

επηηπρφλησλ. 

Σν ςεθηαθφ αξρείν δεδνκέλσλ ηεο ΑΓΡΟΓΖ Α.Δ. πεξηέξρεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ 

Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ 

(ΟΠΔΚΔΠΔ).  

 

2. α) Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ κε 

ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο δηθεγφξσλ πνπ ππεξεηεί, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, 

ζηηο σο άλσ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξείεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

ππνπεξίπησζεο δδ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 1, κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα 

κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, ζηνλ ΟΔΚ γηα ηνπο ππεξεηνχληεο ζην 

Οιπκπηαθφ Υσξηφ ή ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηνπο ππεξεηνχληεο ζηελ ΑΓΡΟΓΖ Α.Δ. ή 
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ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ γηα ηνπο ππεξεηνχληεο ζηελ 

ΗΥΘΤΚΑ Α.Δ. ή άιιν θνξέα αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ ηα νπνία αζθνχλ 

επνπηεία ζηηο ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξείεο, ή ζε ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ 

απηψλ, ή άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αλεμάξηεηεο αξρέο, λπδδ θαη ΟΣΑ α` θαη β` 

βαζκνχ, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.  

 

β) Ζ κεηαθνξά ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεηψλ, 

γίλεηαη ζε θνξέα ή ππεξεζία, ζε λνκφ επηινγήο ηνπ ππαιιήινπ, εθφζνλ ππάξρεη θελή 

ζέζε θαη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζε θνξέα ηνπ λνκνχ απηνχ. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ 

κεηαθνξά πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, λα ππνβάιεη αίηεζε ζην 

επνπηεχνλ, θαηά πεξίπησζε ηελ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεία Τπνπξγείν, κε 

ηελ νπνία εθθξάδεηαη ε πξνηίκεζή ηνπ γηα κεηαθνξά, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη 

ν λνκφο επηινγήο ηνπ. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο ή 

παξεκθεξνχο εηδηθφηεηαο, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε απηή πνπ αλήθεη ν 

κεηαθεξφκελνο ή κε βάζε ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ θαηέρεη .  

 

γ) Ζ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, ηνπ επνπηεχνληνο ηελ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεία ππνπξγνχ θαη 

ηνπ ηπρφλ άιινπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ. 

 

δ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δηαδηθαζίαο, επηινγήο 

ππεξεζίαο ή θνξέα, θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηνπ  

κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ, ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε δηάζεζε ζηνπο θνξείο 

ππνδνρήο,  φπσο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Ωο θξηηήξηα γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηάο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ ίδηα ζέζε, κπνξεί 

λα ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ε εμεηδίθεπζε θαη ηα ηππηθά 

πξνζφληα, είηε ζπλαθή κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα ή ηεο ππεξεζίαο ππνδνρήο, 

είηε απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ θαη ε ππαγσγή ζηηο εηδηθέο 

θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην λ.2643/1998(Α΄220) 

φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.  

 

ε) Με θνηλή απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ ζε ππεξεζίεο ή θνξείο αξκνδηφηεηάο ηνπ νπνίνπ 

κεηαθέξζεθε ή κεηαηάρζεθε ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε 

εηαηξεηψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε επνπηεχνληνο ηηο ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε 

εηαηξείεο ππνπξγνχ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ εθθαζαξηζηή θαη χζηεξα απφ 

εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεηψλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην πξνζσπηθφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηνπο δέθα ππαιιήινπο ην νπνίν ζα απνζπαζζεί, ρσξίο αίηεζή ηνπ, απφ ηνπο θνξείο 

ζηνπο νπνίνπο έρεη κεηαηαρζεί ή κεηαθεξζεί, ζηηο ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε 

εηαηξείεο, έσο ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ησλ εηαηξεηψλ 
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αθνινπζεί ε απνδέζκεπζε, απφ ηνλ νηθείν εθθαζαξηζηή, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είρε 

απνζπαζζεί ζε απηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο. Μεηά ηελ πξάμε 

απνδέζκεπζεο ηνπ νηθείνπ εθθαζαξηζηή αίξνληαη απηνδίθαηα νη απνζπάζεηο ηνπ 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ πνπ είρε απνζπαζζεί ζηηο ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε 

εηαηξείεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζήο ηνπο. 

3. Μεηά ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θάζε ζηνηρείν 

θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο πεξηέξρεηαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην, 

εθπξνζσπνχκελν απφ ην ππνπξγείν ην νπνίν είλαη κνλαδηθφο κέηνρνο ή ην νπνίν 

θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ, άιισο ην επνπηεχνλ ππνπξγείν εάλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ξπζκίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα 

ζρεηηθά κε ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε 

εηαηξεηψλ. 

 

4. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη ησλ επνπηεπφλησλ ηηο ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξείεο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ξπζκίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιχζε 

θαη εθθαζάξηζε ησλ εηαηξεηψλ θαη ηδίσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο ή 

θαη ιήμεο απηήο. Με φκνηεο απνθάζεηο νξίδνληαη νη εθθαζαξηζηέο, εάλ δελ έρνπλ 

νξηζζεί  εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. Οη απνθάζεηο απηέο εθδίδνληαη δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εληφο ηεο νπνίαο 

ζα έπξεπε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ λα νξίζεη εθθαζαξηζηή.  Γηα ηε ξχζκηζε 

ησλ ζεκάησλ απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαηέρεη άιινο ππνπξγφο απφ ηνλ επνπηεχνληα  εθδίδεηαη θνηλή απφθαζε 

ησλ ππνπξγψλ απηψλ.  

 

5. Τθηζηάκελεο κηζζψζεηο αθηλήησλ απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιχνληαη 

απηνδίθαηα κε ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο δχν κεληαίσλ 

κηζζσκάησλ ζηνπο εθκηζζσηέο. 

 

 

 Άπθπο 3 

ςγσώνεςζη νομικών πποζώπων δημοζίος δικαίος (ν.π.δ.δ.) 

 

1. α) Σν Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο (Η.Κ.Π.Α.), λ.π.δ.δ. κε 

έδξα ηελ Αζήλα ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ λ.3106/2003 (Α΄ 30), 

κεηνλνκάζηεθε κε ην άξζξν 38 ηνπ λ.3370/2005 θαη επνπηεχεηαη  απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαηαξγείηαη σο απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν θαη 

ζπγρσλεχεηαη κε ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α.), λ.π.δ.δ. κε 

έδξα ηελ Αζήλα ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.3106/2003, κεηνλνκάζηεθε 

κε ην άξζξν 20 ηνπ λ.3402/2005 θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Οη ππεξεζίεο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, ηνπ Η.Κ.Π.Α. 

κεηαθέξνληαη ζην Δ.Κ.Κ.Α. θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο αζθνχληαη απφ απηφ.  
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β) Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Η.Κ.Π.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο δηθεγφξσλ, κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο, 

κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζην Δ.Κ.Κ.Α. θαη θαηαιακβάλεη αληίζηνηρεο θαηά 

θαηεγνξία, θιάδν, βαζκφ θαη εηδηθφηεηα θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο 

θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη αλ δελ ππάξρνπλ, πξνζσπνπαγείο πνπ ζπληζηψληαη 

κε ηελ πξάμε κεηαθνξάο.  

 

γ) Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, αλαδηαξζξψλεηαη ν Οξγαληζκφο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α.,  

θαηαξγνχληαη ή ζπγρσλεχνληαη ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ηδίσο νη νκνεηδείο, νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθή έδξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα νξηζκέλσλ απφ απηέο, θαηαλέκνληαη νη 

κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 

θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία δεηήκαηα θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.  

 

2. α) Ζ ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (.Δ.Τ.Τ.Ο.) ε 

νπνία ζπλεζηήζε σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ην άξζξν 6 ηνπ 

λ.2343/1995 (Α΄211) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θαηαξγείηαη σο 

απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν θαη απνξξνθάηαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (π.δ.57/2007) ην νπνίν αζθεί ζην εμήο ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο 

λφκνπ.  

 

β) Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ ίδηα ζρέζε 

εξγαζίαο ζην ΔΚΓΓΑ, θαη θαηαιακβάλεη αληίζηνηρεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν, βαζκφ 

θαη εηδηθφηεηα θελέο νξγαληθέο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη 

αλ δελ ππάξρνπλ, πξνζσπνπαγείο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε κεηαθνξάο.  

 

3. α) Σπρφλ εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απφ ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

ζπγρσλεχηεθαλ ηα θαηαξγνχκελα λνκηθά πξφζσπα. Απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο θαη 

πάζεο θχζεσο εθθξεκφηεηεο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ θαηάξγεζε ησλ σο άλσ 

θνξέσλ κεηαθέξνληαη ζηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζπγρσλεχζεθαλ. 

 

β) Ζ θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ρσξίο 

ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζηνπο 

θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζπγρσλεχνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ 

πεξί δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ θαη θιεξνδνζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ζην εμήο ηελ 

απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαξγνχκελσλ 

θνξέσλ, αιιά θαη ηελ επζχλε γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ηπρφλ 

ππάξρνληνο αξρείνπ. Σπρφλ ρξεκαηνδνηήζεηο ππέξ ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. δηαηίζεληαη γηα 

ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.   

 

γ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ Η.Κ.Π.Α. θαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 
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Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο απνξξφθεζεο ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο., ξπζκίδνληαη φια ηα εηδηθφηεξα, ιεπηνκεξεηαθά θαη 

ηερληθά ζέκαηα ηεο ζπγρψλεπζεο ή απνξξφθεζεο θαη ηδίσο ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε  ηελ 

ηχρε ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ αξρείσλ θαη ηηο κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο.  

 

4. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ησλ Γ.. ησλ θαηαξγνχκελσλ ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 

λνκηθψλ πξνζψπσλ  θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζεηεία ιήγεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ. 

 

5. Οη θελέο ζέζεηο ηνπ Η.Κ.Π.Α. θαη ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. θαηαξγνχληαη. 

 

 

Άπθπο 4 

ςγσώνεςζη  Μοςζείος Κινημαηογπάθος Θεζζαλονίκηρ με ηο Φεζηιβάλ 

Κινημαηογπάθος Θεζζαλονίκηρ. 

 

1. Σν Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηελ παξ. 2 

πεξίπησζε α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2557/1997 (Α΄271), ζπγρσλεχεηαη κε ην Φεζηηβάι 

Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, λπηδ, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ. Σν ζθνπφ ηνπ Μνπζείνπ Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο ππεξεηεί ζην εμήο 

ην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, ζην νπνίν πεξηέξρεηαη, εθ ηνπ λφκνπ 

θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε, ε θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν δηθαίσκα επί ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Μνπζείνπ θαη ηδίσο επί ησλ θάζε είδνπο ζπιινγψλ, 

βηηξηλψλ, πξνζεθψλ θ.ιπ.. Σν αξρείν ηνπ Μνπζείνπ πεξηέξρεηαη επίζεο ζην 

Φεζηηβάι.  

 

2. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Μνπζείνπ θαηαξγείηαη θαη ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ 

ηεο. 

 

3. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Μνπζείνπ κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ ίδηα ζρέζε 

εξγαζίαο ζην Φεζηηβάι, θαη θαηαιακβάλεη αληίζηνηρεο θαηά θαηεγνξία, βαζκφ θαη 

εηδηθφηεηα θελέο νξγαληθέο, γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα 

θαη αλ δελ ππάξρνπλ, πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε 

κεηαθνξάο.  

 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ξπζκίδεηαη θάζε άιιν 

ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ζπγρψλεπζε ηνπ Μνπζείνπ θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

ην  πξνζσπηθφ, ηε ζεηεία θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Μνπζείνπ, κε ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ νξγαλσηηθψλ ή άιισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Μνπζείνπ απφ ην Φεζηηβάι, κε ην 

αξρείν ηνπ Μνπζείνπ.   

 

 

Άπθπο 5 

ςγσώνεςζη ανωνύμων εηαιπειών 
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1. α) Οη εηαηξείεο «Διιεληθφ Κέληξν Αξγηιινκάδεο, Α.Δ.» (ΔΛΚΔΑ ΑΔ.), 

«Διιεληθφ Κέληξν Αξγπξνρξπζνρνΐαο Α.Δ.» (ΔΛΚΑ Α.Δ.), «Κ.Δ.Κ. ΔΛΚΔΓΔ ΔΠΔ» 

θαη «Κέληξν Διιεληθήο Γνχλαο» ζπγρσλεχνληαη κέζσ απνξξφθεζεο ζηελ 

«ΔΛΚΔΓΔ Κέληξν Σερλνινγίαο θαη ρεδηαζκνχ Α.Δ.». Σν Κέληξν Διιεληθήο 

Γνχλαο ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηεο απνξξνθνχζαο αλψλπκεο εηαηξείαο, 

δηαηεξψληαο ηελ ίδηα έδξα.  

 Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη κέζσ απνξξφθεζεο απφ 

ην «ΔΛΚΔΓΔ Κέληξν Σερλνινγίαο θαη ρεδηαζκνχ Α.Δ.», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ απαζρνινχκελσλ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο δηθεγφξσλ, κεηαθέξεηαη 

απηνδηθαίσο ζηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία θαη απνηειεί πξνζσπηθφ ηεο, δηαηεξψληαο 

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πθηζηάκελεο, θαηά ηνλ 

ρξφλν ηεο ζπγρψλεπζεο, ζπκβάζεηο θαη ζρέζεηο εξγαζίαο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ  Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε κεηαθνξά θαη έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ απνξξνθψληαη ζηελ απνξξνθνχζα εηαηξία.  

 

β) Ζ «Δηαηξεία Γηαλνκήο Αεξίνπ» (Δ.Γ.Α. Α.Δ.) θαη ε αλψλπκε εηαηξεία «Γεκφζηα 

Δπηρείξεζε Παξνρήο Αεξίνπ» (Γ.Δ.Π.Α. Α.Δ.) ζπγρσλεχνληαη  κε απνξξφθεζε ηεο 

πξψηεο απφ ηελ δεχηεξε σο άλσ αλψλπκε εηαηξεία (άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ λ. 2364/1995, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 λ. 2992/2002). 

Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ κε ζρέζε 

έκκηζζεο εληνιήο δηθεγφξσλ πνπ ππεξεηεί, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζηελ 

θαηαξγνχκελε εηαηξεία Δ.Γ.Α. Α.Δ., κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα κεηαθέξεηαη κε ηελ 

ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, ζηελ ΓΔΠΑ Α.Δ., ή άιιν θνξέα επνπηεπφκελν απφ ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζε ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ απηνχ,  άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αλεμάξηεηεο αξρέο, λπδδ θαη ΟΣΑ α` 

θαη β` βαζκνχ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ. Καηά ηα ινηπά γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Γ.Α. Α.Δ. ηζρχνπλ αλαινγηθά νη ξπζκίζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β έσο 

θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ σο επνπηεχνλ ππνπξγφο 

λνείηαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.   

 

2. Απφ ηελ πεξάησζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξ. 1, ε 

απνξξνθνχζα αλψλπκε εηαηξεία ππνθαζίζηαηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο θακία άιιε 

δηαηχπσζε ζχκθσλα κε ην λφκν, ζε φια ηα δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη έλλνκεο 

ζρέζεηο ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο θαη ε κεηαβίβαζε απηή εμνκνηψλεηαη κε 

θαζνιηθή δηαδνρή, νη δε δίθεο ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο ζπλερίδνληαη απφ ηελ 

απνξξνθνχζα ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε κε επεξρφκελεο βίαηαο δηαθνπήο απηψλ 

ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο. Ζ απνξξνθνχκελε εηαηξεία ιχεηαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη 

εθθαζάξηζε.  

Ζ απνξξνθνχκελε εηαηξεία κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο (ελεξγεηηθφ 

θαη παζεηηθφ) ζηελ απνξξνθνχζα σο άλσ αλψλπκε εηαηξεία θαη ε απνξξνθνχζα 

αλψλπκε εηαηξεία θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθή θπξία, λνκέαο, θάηνρνο θαη δηθαηνχρνο 

θάζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζψο θαη θάζε άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ηεο απνξξνθνχκελεο.  
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3. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ αλσηέξσ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ δηα απνξξνθήζεσο, γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηα 

θαηαζηαηηθά ηνπο, ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 επνκ. θαη 78 ηνπ θ.λ. 2190/1920 

(ΦΔΚ 37 Α΄), φπσο ηζρχεη, ηνπ λ. 2166/1993 (ΦΔΚ 137 Α΄) θαη ηεο ινηπήο ζρεηηθήο  

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

Άπθπο 6 

Γενικέρ Διαηάξειρ 

 

1. Αίηεζε κεηαθνξάο ή κεηάηαμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππνβάιεη 

θαη ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηαξγνχκελσλ ή  ζπγρσλεπφκελσλ ή ππφ θαζεζηψο 

ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε, θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.         

  

2. Ζ κε ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ αίηεζεο 

κεηαθνξάο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ θαηαξγνχκελσλ ή ππφ θαζεζηψο ιχζεο θαη 

εθθαζάξηζεο, ή ζπγρσλεπφκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, ζπλεπηθέξεη ηελ 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη ηελ απφιπζή ηνπο, ρσξίο απνδεκίσζε γηα ηελ 

αηηία απηή.  

 

3. Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θελέο, γηα ηε κεηαθνξά ή κεηάηαμε 

πξνζσπηθνχ θαηαξγνχκελσλ, ή ζπγρσλεπφκελσλ, ή ππφ θαζεζηψο ιχζεο θαη 

εθθαζάξηζεο ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο, φηαλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζνχλ.  

 

4. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ αίξνληαη απηνδίθαηα νη απνζπάζεηο ηνπ πάζεο 

θχζεσο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηνπο θαηαξγνχκελνπο, ή ζπγρσλεπφκελνπο ή ππφ 

θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο θνξείο θαη ππεξεζίεο. 

 

5. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ κεηαηαζζφκελνπ ή κεηαθεξφκελνπ  

πξνζσπηθνχ πνπ έρεη δηαλπζεί ζηνπο θνξείο πξνέιεπζεο θαη ν ρξφλνο πνπ 

αλαγλσξίζζεθε σο ρξφλνο ππεξεζίαο, ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα 

ηα ζέκαηα βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο θαη γηα θάζε άιιε ζπλέπεηα. 

 

6. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ 

θαηαξγνχκελσλ ή ζπγρσλεπφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ή ππφ θαζεζηψο ιχζεο 

θαη εθθαζάξηζεο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη νη απαζρνινχκελνη κε ζχκβαζε έξγνπ, 

απνιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

    

7. Όζνη δεηήζνπλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εθφζνλ 

δελ παξνπζηαζηνχλ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ  απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξάμεο κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο ηνπο γηα αλάιεςε 

ππεξεζίαο, ζεσξείηαη φηη θαηήγγεηιαλ ηε ζχκβαζε ηνπο θαη δελ δηθαηνχληαη 
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απνδεκίσζε γηα ηελ αηηία απηή. ε πεξίπησζε πξάμεσλ κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο πνπ 

δελ δεκνζηεχνληαη, ε ζρεηηθή πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία  επίζεκεο 

γλσζηνπνίεζήο ηνπο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

 

8. Ζ κεηάηαμε ή κεηαθνξά ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ θαηαξγνχκελσλ, ή 

ζπγρσλεπφκελσλ, ή ππφ θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ππεξεζηψλ ή θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ. 

  

9. Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηνδίθαηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαηαξγνχκελσλ ή ζπγρσλεπφκελσλ ή ηηζέκελσλ ζε 

θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο θνξέσλ, εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ 

επνπηεχνληνο ηνλ θνξέα ππνδνρήο ππνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ πνπ 

πξντζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ππνδνρήο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ 

εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

10. Σν κεηαηαζζφκελν ή κεηαθεξφκελν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαηαηάζζεηαη ζε κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηεο νηθείαο 

θαηεγνξίαο, αλάινγα κε ηα ηππηθά ηνπ πξνζφληα θαη ην ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο 

θαη ιακβάλεη ηηο απνδνρέο ηεο ππεξεζίαο ππνδνρήο. Σπρφλ πξφζζεηεο απνδνρέο ή 

απνιαβέο θαη εηδηθά επηδφκαηα νπνηαζδήπνηε νλνκαζίαο δελ δηαηεξνχληαη σο 

πξνζσπηθή δηαθνξά. 

 

11. Σν κεηαηαζζφκελν ή κεηαθεξφκελν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ πξνζσπηθφ εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη σο πξνο ηελ θχξηα θαη επηθνπξηθή 

αζθάιηζε ζηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαλ πξηλ ηε κεηάηαμε ή ηε κεηαθνξά ηνπ 

    

12. Ακέζσο κεηά θαη ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο , ην 

φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν κεηαθέξζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

θαηαξγνχκελσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 θνξέσλ, ή ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχηεθαλ νη  

κε ην άξζξν 2 θαηαξγνχκελνη θνξείο, άιισο ην επνπηεχνλ ππνπξγείν, ππνρξενχηαη 

ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ. Απφζπαζκα ηεο 

έθζεζεο απνγξαθήο, πνπ πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα πνπ απνθηψληαη θαηά θπξηφηεηα, 

θαζψο θαη ηα ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ησλ αθηλήησλ, θαηαρσξίδεηαη 

αηειψο ζηα νηθεία βηβιία ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ή άιισλ αξκνδίσλ αξρψλ. 

 

13. Όπνπ ζε λφκν, δηάηαγκα ή ππνπξγηθή απφθαζε αλαθέξεηαη θάπνηνο απφ ηνπο 

θαηαξγνχκελνπο ή ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο λνείηαη φηη αλαθέξεηαη θαηά πεξίπησζε 

ή ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχεηαη ν πξνο ζπγρψλεπζε θνξέαο ή ν λένο θνξέαο 

πνπ ζπληζηάηαη κε ηε ζπγρψλεπζε. 

 

14. Οη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή ησλ θαηαξγνχκελσλ ή ζπγρσλεπφκελσλ ή ππφ 

θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο θνξέσλ, ππνρξενχληαη εληφο κελφο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λα ππνβάιινπλ ζην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ θνξέα ζηνλ 
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νπνίν κεηαθέξζεθαλ αξκνδηφηεηεο ή ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ νη θαηαξγνχκελνη 

θνξείο ή ζηνπο εθθαζαξηζηέο ή ζηνλ επνπηεχνληα ηνλ θαηαξγνχκελν θνξέα ππνπξγφ 

α) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ εθθξεκψλ θαη ησλ ηειεησκέλσλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ 

πνπ ρεηξίζηεθαλ ε νπνία πξνζππνγξάθεηαη γηα ηελ αθξίβεηά ηεο απφ ηνλ πξντζηάκελν 

ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ θνξέα, εθφζνλ ππάξρεη. ηελ πην πάλσ θαηάζηαζε γηα 

ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο γίλεηαη ιεπηνκεξήο κλεία ηνπ δηαδηθαζηηθνχ ζηαδίνπ ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ε ππφζεζε θαη ε εκεξνκελία ηεο επφκελεο δηαδηθαζηηθήο πξάμεο β) 

Πιήξεηο θαθέινπο ησλ παξαπάλσ εθθξεκψλ θαη ηειεησκέλσλ ππνζέζεσλ κε αθξηβή 

αληίγξαθα ησλ δηακεηθζέλησλ δηθνγξάθσλ, εηζεγεηηθψλ εθζέζεσλ, δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ απνδείμεσο. Οη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή έρνπλ 

ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ  ζηνηρεία θαη γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ 

ν ρεηξηζκφο αλαηέζεθε ζε δηθεγφξνπο πνπ δελ ακείβνληαλ κε πάγηα αληηκηζζία. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα πην πάλσ ζηνηρεία δελ παξαδνζνχλ εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο 

πξνζεζκίαο ή δελ είλαη πιήξε, ζεσξείηαη φηη ε ζχκβαζε ιχζεθε γηα ζπνπδαίν ιφγν κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη δελ νθείιεηαη απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο.  

 

 

                                                    Άπθπο 7 

Καηάπγηζη Διοικηηικού ςμβοςλίος ΟΠΕΠ Α.Ε. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηα ινηπά φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνβνιήο 

Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ Α.Δ. (ΟΠΔΠ Α.Δ.) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πεξίπησζε ε΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2Α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2557/1997, φπσο ε παξάγξαθνο απηή 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2819/2000 θαη 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 1 λ.2833/2000 θαη ηελ 

παξάγξαθν 23 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.3057/2002, θαηαξγνχληαη. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ “T.A.Π.” 

(λ.736/1977, Α΄), αζθεί ηε δηνίθεζε  ηνπ  ΟΠΔΠ Α.Δ., ππνθαζηζηψληαο ζε φιεο ηνπ 

ηηο αξκνδηφηεηεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΠΔΠ Α.Δ.. 

 Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία γίλεηαη αλαθνξά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

ΟΠΔΠ Α.Δ. λνείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ 

θαη Απαιινηξηψζεσλ.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ξπζκίδεηαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΠΔΠ Α.Δ. θαη ηελ 

ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ ην Γ.. ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη 

Απαιινηξηψζεσλ. 

 

Άπθπο 8 

Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 

 

 

1.. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 89/2004 (ΦΔΚ Α΄ 68) θαη  νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο κε 

αξηζκφ 397741/27-9-2001 (ΦΔΚ Β΄ 1289), 273789/27-7-2004 (ΦΔΚ Β΄ 1191) θαη 

265249/17-3-2006 (ΦΔΚ Β΄ 390), θαηαξγνχληαη.  

 



 15 

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε 

πνπ είλαη αληίζεηε ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

 

Άπθπο 9 

Έναπξη Ιζσύορ 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

 

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

Η. ΡΑΓΚΟΤΖ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

 

 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ  

 

 

 

Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ,  

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 

Λ. ΚΑΣΔΛΖ 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

 

Κ. ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ 

 

ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 

 

Α. ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ 

ΓΗΚΣΤΩΝ 

 

 

Γ. ΡΔΠΠΑ 

 

ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ  

 

 

Α. ΛΟΒΔΡΓΟ  

 

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

 

 

Μ. ΞΔΝΟΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

 

Α. ΜΠΑΣΕΔΛΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

 

 

Μ. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

 

Π. ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ 
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