ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΓ΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β΄
∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο
σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή,
όπως τροποποιήθηκε από την Επιτροπή και τον παριστάµενο Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

ΕΚΘΕΣΗ
Της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας
Τάξης και ∆ικαιοσύνης συνήλθε στις 19 και 21 Οκτωβρίου και στις 17 Νοεµβρίου 2010, σε τέσσερις συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Ιωάννη
Βλατή, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης«Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων
του ∆ηµόσιου Τοµέα».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
κ. Ιωάννης Ραγκούσης, οι Υφυπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κυρία Θεοδώρα Τζάκρη και κ. Γεώργιος Ντόλιος, αντίστοιχα, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, ο
Εισηγητής της Μειοψηφίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος,
η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κυρία ∆ιαµάντω Μανωλάκου, ο Ειδικός Αγορητής
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Βασίλειος Μουλόπουλος, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Άγγελος Μανωλάκης, Ιωάννης
Λαµπρόπουλος, Σωτήριος Χατζηγάκης, Μαρία Σκραφνάκη, ∆ηµήτριος Παπουτσής, Γρηγόριος Αποστολάκος,
Χρυσή Αράπογλου, Ιωάννης Βλατής, Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Παντελεήµων (Παντελής) Ασπραδάκης, Λάµπρος
Μίχος, Χρήστος Ζώης, ∆ηµήτριος Βαρβαρίγος, Ευτύχιος
∆αµιανάκης, Σπυρίδων Μοσχόπουλος, Αθανάσιος Πλεύρης και Ιωάννης Βούρος.
Επίσης, προσήλθε και εξέθεσε τις απόψεις του επί του
σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, ο κ. Ηλίας ∆όλγυρας, µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.∆.Ε.∆.Υ..
Ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας και ο Εισηγητής της
Μειοψηφίας εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ενώ ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού και ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, το καταψήφισαν.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις και
προσθήκες, που πρότεινε ο παριστάµενος Υφυπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Τέλος, η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης , αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία,

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών
και φορέων του δηµόσιου τοµέα
Άρθρο 1
Κατάργηση υπηρεσιών, νοµικών προσώπων
δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται τα πιο κάτω νοµικά πρόσωπα, υπηρεσίες και φορείς
του δηµόσιου τοµέα, καθώς και οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρµοδιότητες, τα όργανα και διέπουν τη λειτουργία τους και ρυθµίζονται σχετικά θέµατα
ως εξής:
α) Τα άρθρα 19 έως και 23 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131
Α΄) σχετικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία του Μουσείου και Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου,
Ν.Π.Ι.∆. µε έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου.
Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου
λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή µονάδα του Εθνικού
Τυπογραφείου, επιπέδου τµήµατος, το οποίο συνιστάται
µε τον παρόντα νόµο, υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού του Εθνικού Τυπογραφείου και εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούµενου νοµικού προσώπου, όπως αυτοί προκύπτουν από το άρθρο 20 του ν.
3469/2006.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης θεσπίζεται εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Μουσείου και Βιβλιοθήκης.
β) Το π.δ. 188/2002 (ΦΕΚ 175 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 172/2005 σχετικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής
(Ι.ΜΕ.ΠΟ.), Ν.Π.Ι.∆. µε έδρα την Αττική που εποπτεύεται
από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης αυτής.
Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ι.ΜΕ.ΠΟ. και οι δικηγόροι που έχουν
προσληφθεί σε αυτό µε σχέση έµµισθης εντολής, µεταφέρονται µε την ίδια σχέση εργασίας και καταλαµβάνουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας,
βαθµού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε
της ∆ιεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και των ∆ιευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας
Αττικής, είτε της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής
Πολιτικής που συνεστήθη µε το π.δ.11/2010 (ΦΕΚ 15 Α΄),
η οποία µετονοµάσθηκε σε Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής µε το άρθρο 2 του π.δ.
96/2010 (ΦΕΚ 170 Α’). Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η
µεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού που συνιστώνται µε την πράξη µεταφοράς. Η µετα-
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φορά του προσωπικού του Ι.ΜΕ.ΠΟ. γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών.
Για την µεταφορά οι υπάλληλοι του Ι.ΜΕ.ΠΟ. υποβάλλουν, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µήνα από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αίτηση στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης. Στην αίτηση αυτή δηλώνουν την προτίµησή τους για την υπηρεσία στην οποία επιθυµούν να
µεταφερθούν η οποία λαµβάνεται υπόψη για την έκδοση
της πράξης µεταφοράς.
Ως κριτήρια για τον καθορισµό της σειράς προτεραιότητας των ενδιαφεροµένων για την ίδια θέση, λαµβάνονται υπόψη αυτά που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2.
Οι σκοποί του καταργούµενου νοµικού προσώπου, όπως προκύπτουν από το άρθρο 2 του π.δ. 188/2002 (ΦΕΚ
175 Α΄), εκπληρώνονται στο εξής από τη Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1, περίπτωση γ, υποπερίπτωση αα του π.δ.
96/2010 (ΦΕΚ 170 Α’). Αρµόδιο για τα προβλεπόµενα
στις διατάξεις της παρ. 4 περίπτωση α’, β’ και γ΄ του παρόντος άρθρου όσον αφορά το ΙΜΕΠΟ παραµένει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
γ) Τα άρθρα 1 έως και 5 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 3775/2009
(ΦΕΚ 122 Α΄) σχετικά µε τη σύσταση και λειτουργία του
Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.) και το
άρθρο 2 του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α΄) σχετικά µε τη
σύσταση και λειτουργία του Ειδικού Ταµείου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), Ν.Π.∆.∆. µε έδρα
την Αθήνα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Ειδικά για το Ε.Τ.Α.Ε.Α. η ισχύς του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1.1.2011.
Το σύνολο των εισφορών των πιο πάνω Ταµείων που
καταργούνται και τα πάσης φύσεως ταµειακά υπόλοιπά
τους περιέρχονται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών και διατίθενται για την υλοποίηση του σκοπού
των εισφορών ή δωρεών που αυτές έχουν δοθεί ή θα δοθούν. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες για την αξιολόγηση των προτάσεων αξιοποίησης των πιο πάνω εισφορών ή δωρεών, η διαδικασία διάθεσής τους στους τελικούς ωφελούµενους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την αξιοποίηση των πιο πάνω πόρων.
Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας των Ταµείων που
καταργούνται περιέρχεται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και η
διαχείριση αυτής, καθώς και του κάθε είδους εξοπλισµού, του αρχείου τους κ.λπ. ανατίθεται στο Υπουργείο
Οικονοµικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται
ειδικότερα ο τρόπος εκκαθάρισης κάθε καταργούµενου
Ταµείου.
δ) Το άρθρο 4 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄) σχετικά µε
τη σύσταση και τη λειτουργία της Εθνικής Ακαδηµίας
Γραµµάτων και Επιστηµών (Ε.Α.Γ.Ε.), Ν.Π.∆.∆. µε έδρα
την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
ε) Το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄)
σχετικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία της Ιόνιας Ακα-

δηµίας, Ν.Π.Ι.∆. µε έδρα την Κέρκυρα που εποπτεύεται
από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
στ) Το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 3082/2002 (ΦΕΚ
316 Α΄) σχετικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία της
∆ιεθνούς Ικάριας Αεραθλητικής Ακαδηµίας, Ν.Π.Ι.∆. µε
έδρα τον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας που εποπτεύεται από τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
ζ) Το άρθρο 9 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄) σχετικά
µε τη σύσταση και τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), Ν.Π.∆.∆. µε έδρα την Αθήνα
που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το άρθρο 9 του ν. 2519/
1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) σχετικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), το οποίο αποτελεί
αυτοτελή οργανική µονάδα του εν λόγω Κέντρου
(Ε.Κ.Ε.Υ.), µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου της
παραγράφου αυτής.
Οι σκοποί του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, όπως
προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1579/
1985, καθώς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου
Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, όπως προκύπτουν από
την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2519/1997, εκπληρώνονται εφεξής από υπηρεσιακές µονάδες µε συναφείς αρµοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
η) Το άρθρο 27 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄) και το
π.δ. 283/1993 (ΦΕΚ 123 Α΄) σχετικά µε τη σύσταση και
τη λειτουργία του Κέντρου Κληρονοµικών Νόσων Αίµατος (Κ.Κ.Ν.Α.), Ν.Π.Ι.∆. µε έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου.
Οι αρµοδιότητες του Κέντρου Κληρονοµικών Νόσων
Αίµατος, όπως προκύπτουν από το άρθρο 2 του π.δ.
283/1993, µεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από το
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), Ν.Π.∆.∆. µε έδρα
την Αθήνα που συνεστήθη µε το άρθρο 2 του ν.
3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
θ) Το άρθρο 11 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄), σχετικά
µε τη σύσταση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου Κοινωνικής ∆ηµογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.∆.Ε.), Ν.Π.Ι.∆. µε έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε την επιφύλαξη του
επόµενου εδαφίου.
Οι αρµοδιότητες του Ινστιτούτου Κοινωνικής ∆ηµογραφίας και Έρευνας, όπως προκύπτουν από την παρ. 2
του άρθρου 11 του ν. 3454/2006, µεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), Ν.Π.∆.∆. µε έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, ιδρύθηκε µε το άρθρο 9 του ν.δ.
3998/1959 µε την ονοµασία Κέντρο Κοινωνικών Επιστηµών Αθηνών και µετονοµάσθηκε σε Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) µε τα β.δ. 502/1968 (ΦΕΚ
168 Α΄) και 539/1968 (ΦΕΚ 203 Α΄).
ι) Το άρθρο 10 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3454/2006, σχετικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑµεΑ), Ν.Π.Ι.∆.
µε έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε την επιφύλαξη
του επόµενου εδαφίου.
Οι σκοποί του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόµων µε Α-
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ναπηρίες, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου
10 του ν. 3106/2003 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
13 του ν. 3454/2006, εκπληρώνονται εφεξής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.),
Ν.Π.∆.∆. µε έδρα την Αθήνα που συνεστήθη µε το άρθρο
6 του ν. 3106/2003, µετονοµάστηκε µε το άρθρο 20 του
ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ια) Το άρθρο 1 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄), όπως το
άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 25 και 37 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α΄) σχετικά µε
τη σύσταση και τη λειτουργία των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, υπηρεσιακών µονάδων επιπέδου
τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Γεωργικών Εφαρµογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης µεταφέρεται σε κενές οργανικές θέσεις
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθµού και ειδικότητας
για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα, υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
στον ίδιο νοµό ή σε όµορους νοµούς. Αν δεν υπάρχουν
κενές θέσεις, η µεταφορά ενεργείται σε προσωποπαγείς
θέσεις προσωπικού, που συνιστώνται µε την πράξη της
µεταφοράς.
Η µεταφορά και η τοποθέτηση του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, χωρίς
γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου.
Κατά τη µεταφορά λαµβάνονται υπόψη οι προτιµήσεις
τοποθέτησης των υπαλλήλων, όσον αφορά υπηρεσία ή
νοµό, οι οποίες δηλώνονται σε σχετική αίτησή τους η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί σε Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης που εδρεύουν σε νησί στο οποίο δεν υπάρχουν υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετατάσσεται µε την πιο
πάνω διαδικασία σε θέσεις κρατικών περιφερειακών υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού που εδρεύουν στο οικείο νησί.
Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
διαδικασίες πρόσληψης µε βάση προκηρύξεις του
Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνονται κανονικά και οι επιτυχόντες
σε αυτές, καθώς και όσοι προσλαµβάνονται µε τις διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως ισχύει, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, λαµβανοµένων υπόψη και στην περίπτωση αυτή των δηλώσεων προτίµησης νοµού. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 10 του
ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) ισχύουν και για το προσωπικό
αυτό.
ιβ) Το άρθρο 34 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α΄) περί
σύστασης της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας,
Ν.Π.Ι.∆. µε έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου.
Στον Ελληνικό Οργανισµό Γάλακτος και Κρέατος

(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ), Ν.Π.Ι.∆. που συστήθηκε µε την παρ.1 του
άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3698/2008
(ΦΕΚ 198 Α΄), ανήκει εφεξής η εκπλήρωση του σκοπού
και του έργου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας, όπως προκύπτουν από τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 34 του ν. 2538/1997.
Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ν.Π.Ι.∆. «Εθνική Επιτροπή Γάλακτος
Ελλάδας» που καταργείται και οι δικηγόροι που έχουν
προσληφθεί σε αυτό µε σχέση έµµισθης εντολής, µεταφέρονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου,
βαθµού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά
προσόντα, προσωπικού των Ν.Π.Ι.∆., εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις η µεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται µε την απόφαση της µεταφοράς.
Τα ταµειακά υπόλοιπα της Επιτροπής µεταφέρονται
στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.. Για τη µεταφορά τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του ∆.Σ. του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ..
Με απόφασή του το ∆.Σ. του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή του, στη ∆ιεθνή Οµοσπονδία
Γάλακτος (IDF) και σε άτοµα αναγνωρισµένου κύρους,
µε γνώση και εµπειρία στον τοµέα του γάλακτος και εκτός των µελών του ∆.Σ. του Οργανισµού.
ιγ) Το π.δ. 338/2003 (ΦΕΚ 292 Α΄) σχετικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία του Επιστηµονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.),
Ν.Π.Ι.∆., µε έδρα το νοµό Αττικής που εποπτεύεται από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου λήγει η θητεία των µελών των ∆.Σ. και του προσωπικού µε θητεία
των νοµικών προσώπων που καταργούνται µε την παρ. 1,
αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε εξαίρεση τη θητεία
των µελών του ∆.Σ. της Ε.Τ.Α.Ε.Α., η οποία λήγει την
1.1.2011.
3. Ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την κατάργηση των
πιο πάνω νοµικών προσώπων, υπηρεσιών και φορέων, όπως η άσκηση των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων, στην
περίπτωση που προβλέπεται ρητά µεταφορά αρµοδιοτήτων στην παράγραφο 1, ο καθορισµός των υπηρεσιακών
µονάδων που θα τις ασκήσουν, το χρονικό σηµείο έναρξης της άσκησής τους, όταν δεν συµπίπτει µε την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, η µεταφορά καθώς και κάθε
θέµα κατάστασης προσωπικού, η τύχη των αρχείων και
κάθε άλλο σχετικό θέµα, ρυθµίζονται κατά περίπτωση µε
αποφάσεις των Υπουργών στους οποίους µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες ή που εποπτεύουν τους φορείς
στους οποίους µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες, ή που εποπτεύουν τους καταργούµενους φορείς και υπηρεσίες.
Στην περίπτωση ρύθµισης ζητηµάτων κινητής και ακίνητης περιουσίας, τρόπου διάθεσης των ταµειακών υπολοίπων και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας, εκδίδεται
κοινή απόφαση του αρµόδιου σύµφωνα µε τα πιο πάνω
Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών.
4. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση των πιο
πάνω φορέων µεταφέρονται στους φορείς στους οποίους µεταφέρθηκε η σχετική µε το αντικείµενό τους αρµοδιότητα, οι οποίοι συνεχίζουν και τις εκκρεµείς δίκες.
Αν οι αρµοδιότητες του καταργούµενου φορέα µεταφέρονται σε υπηρεσιακές µονάδες Υπουργείου ή σε υπηρεσίες υπαγόµενες σε Υπουργείο, οι απαιτήσεις, υποχρεώ-

4
σεις και πάσης φύσεως εκκρεµότητες που υφίστανται
κατά την κατάργηση του φορέα, µεταφέρονται στο Υπουργείο στο οποίο ανήκουν οι υπηρεσιακές µονάδες, ή
υπάγονται οι υπηρεσίες, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεµείς δίκες.
Σε περίπτωση κατάργησης του φορέα χωρίς µεταφορά
των αρµοδιοτήτων του, αρµόδιο για τα ανωτέρω είναι το
Υπουργείο που εποπτεύει τον καταργούµενο φορέα.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
φορέων που καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαίως
χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
για δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στους φορείς
στους οποίους µεταφέρθηκαν οι σχετικές αρµοδιότητές
τους, άλλως στα Υπουργεία που εποπτεύουν τους καταργούµενους φορείς, που έχουν στο εξής και την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος
αρχείου.
Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, ο Υπουργός Οικονοµικών προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται
στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Απόσπασµα
της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που
αποκτώνται κατά κυριότητα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρµόδιων αρχών.
γ) Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών των νοµικών προσώπων που καταργούνται, µεταφέρονται µε την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1, µέσα σε δύο (2) µήνες
από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε εντολή του κατά
περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, σε λογαριασµό του
∆ηµοσίου και αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον
προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου ή του φορέα
που αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις.
Άρθρο 2
Λύση ανωνύµων εταιρειών
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου:
α) καταργείται το π.δ. 189/1996 (ΦΕΚ 152 Α΄) σχετικά
µε τη σύσταση και λειτουργία της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής ”Λεύκιππος Α.Ε.”, η οποία έχει έδρα τo ∆ήµο Αγίας Παρασκευής
και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β) Λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός
τους νόµος, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 και
οι λοιπές κείµενες διατάξεις, οι πιο κάτω ανώνυµες εταιρείες:
αα) Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης
(∆ΕΠΟΣ Α.Ε.), που συνεστήθη ως Ν.Π.Ι.∆. µε το άρθρο 1
του ν. 446/1976 (ΦΕΚ 264 Α΄) και µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 158/ 1997
(ΦΕΚ 134 Α΄).
ββ) Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧΘΥ.Κ.Α.), που συνεστήθη µε το άρθρο 1 του π.δ. 297/
1985 (ΦΕΚ 110 Α΄).

γγ) Η Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.) που συνεστήθη µε το άρθρο 46 του ν.
2637/ 1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τις
παραγράφους 23 και 24 του άρθρου 24 του ν. 2945/
2001(ΦΕΚ 223 Α΄).
Η αρµοδιότητα της εταιρείας που προβλέπεται από
την περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν.
2637/1998 που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄) καταργείται.
Οι συµβάσεις εργασίας του προσωπικού που προσελήφθη τελευταίο στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, η ισχύς των οποίων
άρχισε την 1η Σεπτεµβρίου 2009, καθώς και οι συµβάσεις των δικηγόρων που έχουν προσληφθεί στην εταιρεία µε σχέση έµµισθης εντολής καταγγέλλονται τηρουµένων των προβλέψεων της εργατικής νοµοθεσίας.
Το ψηφιακό αρχείο δεδοµένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. περιέρχεται στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
2. α) Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί µε σχέση έµµισθης εντολής και υπηρετούν, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, στις πιο πάνω εταιρείες
που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και του άρθρου
71 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), µπορούν µε αίτησή
τους να µεταφέρονται µε την ίδια σχέση εργασίας στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τους υπηρετούντες στην ΑΓΡΟΓΗ
Α.Ε. ή στο Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου για τους υπηρετούντες στην ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε. ή σε
άλλο φορέα αρµοδιότητας των Υπουργείων τα οποία ασκούν εποπτεία στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες,
ή σε υπηρεσίες των Υπουργείων αυτών ή σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ν.Π.∆.∆. και
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά αιτήµατα των φορέων.
β) Η µεταφορά µε την ίδια σχέση εργασίας του παραπάνω προσωπικού των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών, γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, σε νοµό επιλογής του
ενδιαφεροµένου, εφόσον υπάρχει κενή θέση και υπηρεσιακές ανάγκες σε φορέα του νοµού αυτού. Για την κατά
τα ανωτέρω µεταφορά πρέπει ο ενδιαφερόµενος, µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία ενός µήνα από τη δηµοσίευση της απόφασης της περίπτωσης δ της παραγράφου
αυτής, να υποβάλει αίτηση στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού
του Υπουργείου που εποπτεύει κατά περίπτωση την υπό
λύση και εκκαθάριση εταιρεία, µε την οποία εκφράζεται
η προτίµησή του για µεταφορά, στην οποία αναφέρεται
και ο νοµός επιλογής του. Η µεταφορά µε την ίδια σχέση
εργασίας γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης
ή παρεµφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής
βαθµίδας µε αυτή που ανήκει ο µεταφερόµενος ή µε βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει. Στην περίπτωση
που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η µεταφορά γίνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την
απόφαση µεταφοράς µε την ίδια σχέση εργασίας αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του µεταφεροµένου.
γ) Η µεταφορά του προσωπικού γίνεται µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονοµικών, του εποπτεύοντος την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία Υπουργού και άλλων συναρµόδιων Υπουργών.

5
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου ρυθµίζονται θέµατα υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν, διαδικασίας, επιλογής υπηρεσίας ή φορέα, κριτηρίων που αφορούν στη σειρά προτεραιότητας του µεταφερόµενου
προσωπικού, συγκρότησης επιτροπής στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού
στους φορείς υποδοχής, όπως και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. Ως κριτήρια για τον καθορισµό της σειράς
προτεραιότητας των ενδιαφεροµένων για την ίδια θέση,
λαµβάνονται υπόψη ιδίως η επαγγελµατική εµπειρία, η
εξειδίκευση και τα τυπικά προσόντα, είτε συναφή µε τις
δραστηριότητες του φορέα ή της υπηρεσίας υποδοχής
είτε απαραίτητα για τη λειτουργία και την υποστήριξή
του, η οικογενειακή κατάσταση και η υπαγωγή στις ειδικές κατηγορίες προστατευόµενων προσώπων που αναφέρονται στο ν. 2643/1998, όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού σε υπηρεσίες ή
φορείς αρµοδιότητας του οποίου µεταφέρθηκε το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών και του
κατά περίπτωση εποπτεύοντος τις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες Υπουργού, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του εκκαθαριστή και ύστερα από εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών
του παρόντος άρθρου, καθορίζεται το ελάχιστο προσωπικό που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δέκα υπαλλήλους το οποίο θα αποσπασθεί, χωρίς αίτησή του, από
τους φορείς στους οποίους έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί, στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες, έως την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισης αυτών. Αµέσως µετά την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισης των εταιρειών ακολουθεί η αποδέσµευση, από τον οικείο εκκαθαριστή, του προσωπικού
που είχε αποσπασθεί σε αυτές για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Μετά την πράξη αποδέσµευσης από τον οικείο
εκκαθαριστή αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του
προσωπικού που είχε αποσπασθεί στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες για τις ανάγκες της εκκαθάρισής
τους.
3. Μετά τη λύση και εκκαθάριση των εταιρειών του παρόντος άρθρου κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και η αποκλειστική
χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Υπουργείο το οποίο είναι µοναδικός µέτοχος ή το οποίο κατέχει την
πλειοψηφία των µετοχών, άλλως το εποπτεύον Υπουργείο, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις.
Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, ο Υπουργός Οικονοµικών προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται
στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Απόσπασµα
της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που
αποκτώνται κατά κυριότητα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρµόδιων αρχών.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του Υ-

πουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την κινητή και ακίνητη περιουσία των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών.
4. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού που εποπτεύει τις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες του παρόντος άρθρου και του Υπουργού που έχει το σύνολο ή
την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου, ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λύση
και εκκαθάριση των εταιρειών και ιδίως η ηµεροµηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής, καθώς και
κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών ορίζει εκκαθαριστή µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής µε
κοινή απόφαση των πιο πάνω Υπουργών.
Άρθρο 3
Συγχώνευση νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου (Ν.Π.∆.∆.)
1. α) Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.), Ν.Π.∆.∆. µε έδρα την Αθήνα που συνεστήθη µε το άρθρο 7 παρ. 1 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30
Α΄), µετονοµάστηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 38
του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) και εποπτεύεται από τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταργείται ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και συγχωνεύεται
µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.), Ν.Π.∆.∆. µε έδρα την Αθήνα που συνεστήθη
µε το άρθρο 6 του ν.3106/2003 ως αποκεντρωµένη µονάδα του Ε.Ο.Κ.Φ. µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας» (Ε.Κ.Α.Κ.Β.), µετατράπηκε σε
Ν.Π.∆.∆. µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003,
µετονοµάστηκε µε το άρθρο 20 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ
258 Α΄) διατηρώντας την υφιστάµενη νοµική µορφή του
ως Ν.Π.∆.∆. και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υπηρεσίες, κεντρικές
και περιφερειακές, του Ι.Κ.Π.Α. µεταφέρονται στο
Ε.Κ.Κ.Α. και οι αρµοδιότητές τους ασκούνται από αυτό.
β) Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό του Ι.Κ.Π.Α. και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί σε αυτό µε σχέση έµµισθης
εντολής, µεταφέρονται αυτοδικαίως, µε την ίδια σχέση
εργασίας στο Ε.Κ.Κ.Α. και καταλαµβάνουν αντίστοιχες
κατά κατηγορία, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται µε την πράξη µεταφοράς.
γ) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναδιαρθρώνεται ο Οργανισµός του Ε.Κ.Κ.Α., καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές µονάδες, ιδίως οι οµοειδείς, ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρµοδιότητα ορισµένων από αυτές,
κατανέµονται οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες και οι θέσεις σε υπηρεσιακές µονάδες, ρυθµίζονται τα σχετικά µε
την κινητή και ακίνητη περιουσία ζητήµατα και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.
2. α) Η Σχολή Επιµόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου
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Οικονοµικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) η οποία συνεστήθη ως νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε το άρθρο 6 του ν. 2343/
1995 (ΦΕΚ 211 Α΄) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, καταργείται από 30.6.2011 ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και συγχωνεύεται µε το Εθνικό Κέντρο
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (π.δ. 57/2007,
ΦΕΚ 59 Α΄) το οποίο ασκεί στο εξής τις αρµοδιότητές
της, όπως προκύπτουν από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ιδρυτικού της νόµου.
β) Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και καταλαµβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχει
τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται µε την πράξη µεταφοράς.
3. α) Εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τους φορείς
στους οποίους συγχωνεύτηκαν τα καταργούµενα νοµικά
πρόσωπα. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως
εκκρεµότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση των
πιο πάνω φορέων µεταφέρονται στους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
φορέων που καταργούνται ως αυτοτελείς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης
ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στους φορείς
στους οποίους συγχωνεύονται, µε την επιφύλαξη της
κείµενης νοµοθεσίας για δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική
χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των
καταργούµενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.
Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούµενοι φορείς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που
περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει το φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούµενοι φορείς και του Υπουργού Οικονοµικών και απόσπασµα της
εγκεκριµένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρµόδιων αρχών.
Χρηµατοδοτήσεις υπέρ της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. διατίθενται για
την επιµόρφωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στην περίπτωση της συγχώνευσης του
Ι.Κ.Π.Α. και µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Οικονοµικών, στην περίπτωση της συγχώνευσης της
Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα, λεπτοµερειακά και τεχνικά θέµατα της συγχώνευσης και ιδίως τα θέµατα σχετικά µε την τύχη του εξοπλισµού, των αρχείων,
καθώς και θέµατα που αφορούν στο µεταφερόµενο προσωπικό και τις αρµοδιότητές του.
4. Η θητεία των µελών των ∆.Σ. των νοµικών προσώπων που καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
και 2 και του προσωπικού µε θητεία λήγει από τη δηµοσί-

ευση του νόµου αυτού, αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε εξαίρεση τη θητεία του ∆.Σ. και του προσωπικού
µε θητεία της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. η οποία λήγει την 30.6.2011.
5. Οι κενές θέσεις του Ι.Κ.Π.Α. και της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. καταργούνται.
Άρθρο 4
Συγχώνευση Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης µε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.
1. Το Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε µε την παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 4 του ν.
2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄), καταργείται ως αυτοτελές τµήµα και συγχωνεύεται µε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης, Ν.Π.Ι.∆. που ιδρύθηκε µε την παράγραφο
1 του ίδιου άρθρου. Το σκοπό του Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης εκπληρώνει στο εξής το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, στο οποίο περιέρχεται, εκ του νόµου και χωρίς άλλη διατύπωση, η κυριότητα και κάθε άλλο δικαίωµα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μουσείου και ιδίως επί των κάθε είδους συλλογών, βιτρινών, προθηκών κ.λπ.. Μέσα σε ένα
µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το όργανο διοίκησης του Φεστιβάλ προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών που κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητά του. Το
αρχείο του Μουσείου περιέρχεται στο Φεστιβάλ.
2. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Μουσείου καταργείται
και λήγει η θητεία των µελών της αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
3. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του Μουσείου µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας στο Φεστιβάλ και καταλαµβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, βαθµό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα
απαιτούµενα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν,
προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται µε την πράξη
µεταφοράς. Οι κενές θέσεις του Μουσείου καταργούνται.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την κατάργηση και συγχώνευση του Μουσείου και ειδικότερα µε τον
προϋπολογισµό, το προσωπικό, τη θητεία και τα καθήκοντα του ∆ιευθυντή του Μουσείου, µε την εξασφάλιση
των αναγκαίων οργανωτικών ή άλλων προϋποθέσεων για
την αποτελεσµατική εκπλήρωση του σκοπού του Μουσείου από το Φεστιβάλ και µε το αρχείο του Μουσείου.
Άρθρο 5
Συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών
1. α) Οι εταιρείες «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλοµάζης
Α.Ε.» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας Α.Ε.» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «Κ.Ε.Κ. ΕΛΚΕ∆Ε Ε.Π.Ε.» και
«Κέντρο Ελληνικής Γούνας» συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως στην «ΕΛΚΕ∆Ε Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασµού Α.Ε.». Το Κέντρο Ελληνικής Γούνας λειτουργεί
ως παράρτηµα της ανώνυµης εταιρείας στην οποία απορροφήθηκε, διατηρώντας την ίδια έδρα.
Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιρειών που συγχωνεύονται µε απορρόφηση από το «ΕΛΚΕ∆Ε Κέντρο Τεχνολογίας και
Σχεδιασµού Α.Ε.» και οι δικηγόροι που απασχολούνται
σε αυτές µε σχέση έµµισθης εντολής, µεταφέρονται αυτοδικαίως στην απορροφούσα εταιρεία και αποτελούν
προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώµατα και τις υπο-
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χρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που
ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε άλλο θέµα για τη µεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιρειών που απορροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.
β) Η ανώνυµη εταιρεία «Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου
Α.Ε.» (Ε.∆.Α. Α.Ε.) και η ανώνυµη εταιρεία «∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.» (∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.) συγχωνεύονται
δι’ απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη ως άνω
ανώνυµη εταιρεία (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2364/1995, ΦΕΚ
252 Α΄, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
32 του ν. 2992/2002, ΦΕΚ 54 Α΄).
Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί, κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος, στην καταργούµενη εταιρεία Ε.∆.Α. Α.Ε.,
µπορεί µε αίτησή του να µεταφέρεται µε την ίδια σχέση
εργασίας στη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. ή άλλο φορέα εποπτευόµενο
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ν.Π.∆.∆.
και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού. Κατά τα λοιπά
για τη µεταφορά του προσωπικού της Ε.∆.Α. Α.Ε. εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ έως και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για την εφαρµογή των οποίων ως εποπτεύων Υπουργός νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Από την περάτωση της συγχώνευσης που προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1, η απορροφούσα ανώνυµη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σύµφωνα µε το νόµο, σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες
σχέσεις της απορροφούµενης εταιρείας και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, οι δε δίκες
της απορροφούµενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφούσα χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών λόγω της συγχώνευσης.
Η απορροφούµενη εταιρεία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση.
Η απορροφούµενη εταιρεία µεταβιβάζει το σύνολο της
περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα ανώνυµη εταιρεία και η τελευταία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε
κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου
περιουσιακού στοιχείου της απορροφούµενης.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1β και 2 του άρθρου
αυτού εφαρµόζονται και στην περίπτωση που η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Ε.∆.Α. Α.Ε. από τη ∆.ΕΠ.Α.
ΑΕ έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
4. Η συγχώνευση των ανωτέρω ανωνύµων εταιρειών
δι’απορροφήσεως γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στις διατάξεις του παρόντος και συµπληρωµατικά στα
καταστατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και
78 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως ισχύει, του ν.
2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) και της λοιπής σχετικής κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις
1. Αίτηση µεταφοράς ή µετάταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου υποβάλλει και το µόνιµο και

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό των καταργούµενων ή συγχωνευόµενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων που υπηρετεί µε απόσπαση, κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος.
2. Η µη υποβολή της προβλεπόµενης από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου αίτησης µεταφοράς ή µετάταξης
του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των καταργούµενων ή συγχωνευόµενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης,
υπηρεσιών και φορέων, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης εργασίας και την απόλυσή τους, χωρίς
αποζηµίωση για την αιτία αυτή.
3. Οι προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές, για τη µεταφορά ή µετάταξη προσωπικού καταργούµενων, ή συγχωνευόµενων, ή
υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων, καταργούνται αυτοδικαίως, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν.
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου παύουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού
που υπηρετεί στους καταργούµενους, ή συγχωνευόµενους ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσίες
και φορείς.
5. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µεταφερόµενου
ή µετατασσόµενου προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως
χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
6. Το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου των καταργούµενων ή συγχωνευόµενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων
και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου, απολύονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής κείµενης νοµοθεσίας.
7. Όσοι ζητήσουν τη µεταφορά ή τη µετάταξή τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εφόσον
δεν παρουσιαστούν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση
της απόφασης µεταφοράς ή µετάταξής τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύµβασή
τους και δεν δικαιούνται αποζηµίωση για την αιτία αυτή.
Η κοινοποίηση της απόφασης µεταφοράς ή µετάταξης
στους ενδιαφεροµένους γίνεται µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του υπουργείου που εποπτεύει τους
φορείς που καταργούνται ή συγχωνεύονται το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία τους, είτε στους ίδιους, είτε σε πρόσωπο που συνοικεί µε αυτούς και το οποίο αναφέρει το φύλλο εφηµερίδας της Κυβέρνησης
που δηµοσιεύθηκε η απόφαση µεταφοράς ή µετάταξης,
εφόσον αυτή δηµοσιεύεται, τον φορέα υποδοχής, τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι
ενδιαφερόµενοι και την προθεσµία των δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών εντός της οποία πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας.
8. Η µεταφορά ή µετάταξη του µόνιµου και µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των καταργούµενων, ή συγχωνευόµενων, ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, γίνεται
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
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9. Για όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης µεταφοράς
προσωπικού καταργούµενων ή συγχωνευόµενων ή υπό
καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του υπουργού που εποπτεύει
τον φορέα υποδοχής ή του αρµόδιου Υπουργού που
προΐσταται των υπηρεσιών υποδοχής, η οποία δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Το µεταφερόµενο ή µετατασσόµενο µόνιµο και µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα µε τα τυπικά του προσόντα και
το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαµβάνει τις αποδοχές
της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή
απολαβές και ειδικά επιδόµατα οποιασδήποτε ονοµασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
11. Το µεταφερόµενο ή µετατασσόµενο σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη µεταφορά ή
τη µετάταξή του.
12. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έως τη δηµοσίευση των
πράξεων µεταφοράς ή µετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται µε τις διατάξεις
του νόµου αυτού, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού
στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστηµα αυτό.
13. Όπου σε νόµο, διάταγµα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται κάποιος από τους καταργούµενους ή συγχωνευόµενους φορείς, νοείται ότι αναφέρεται κατά περίπτωση ή ο φορέας στον οποίο συγχωνεύεται ο προς
συγχώνευση φορέας ή ο νέος φορέας που συνιστάται µε
τη συγχώνευση.
14. Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των καταργούµενων ή συγχωνευόµενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται µέσα
σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου να
υποβάλουν στο όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο
µεταφέρθηκαν αρµοδιότητες ή στον οποίο συγχωνεύθηκαν οι καταργούµενοι φορείς ή στους εκκαθαριστές ή
στον εποπτεύοντα τον καταργούµενο φορέα υπουργό:
α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεµών και των περατωµένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν η οποία
προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται µόνο από τον ίδιο το δικηγόρο µε έµµισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για
τις εκκρεµείς υποθέσεις γίνεται λεπτοµερής µνεία του
διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση
και η ηµεροµηνία της επόµενης διαδικαστικής πράξης, β)
Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεµών και περατωµένων υποθέσεων µε ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και
των εγγράφων αποδείξεως.
Σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας ή δεν είναι
πλήρη, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, θεωρείται ότι η σύµβαση λύθηκε για σπουδαίο λόγο µε υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζηµίωση
λόγω καταγγελίας.
Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή έχουν υποχρέωση να
υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις

των οποίων ο χειρισµός ανατέθηκε σε δικηγόρους που
δεν αµείβονταν µε πάγια αντιµισθία, εφόσον τα στοιχεία
έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και
στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύµφωνα µε τα πιο πάνω. Σε περίπτωση που η συλλογή και παράδοση των
στοιχείων του προηγούµενου εδαφίου δεν καταστεί δυνατή µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, άνευ υπαιτιότητας του δικηγόρου, δεν λύεται η σύµβασή του για το
λόγο αυτόν.
15. Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων καταργούµενων
ή συγχωνευόµενων νοµικών προσώπων ή εταιρειών που
λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, λύονται µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού που
εποπτεύει τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα και εταιρείες
µπορεί να παρατείνεται η µίσθωση έως ένα 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.
Άρθρο 7
Κατάργηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών
οργάνων διοίκησης του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα λοιπά όργανα διοίκησης του Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού
Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.) που προβλέπονται από την περίπτωση η΄ της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του ν. 2557/
1997 (ΦΕΚ 271 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2819/2000
(ΦΕΚ 84 Α΄) και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο
11 του άρθρου 1 του ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α΄) και την
παράγραφο 23 του άρθρου 80 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ
239 Α΄), καταργούνται.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων «T.A.Π.» (ν. 736/1977, ΦΕΚ
316 Α΄), ασκεί τη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., υποκαθιστώντας σε όλες του τις αρµοδιότητες το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε..
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. νοείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε
την κατάργηση του ∆.Σ. του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., την υποκατάστασή του από το ∆.Σ. του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και γενικότερα τη διοίκηση
του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε..
Άρθρο 8
Καταργούµενες διατάξεις
1. Το π.δ. 89/2004 (ΦΕΚ 68 Α΄) και οι υπουργικές αποφάσεις µε αριθµό 397741/27.9.2001 (ΦΕΚ 1289 Β΄),
273789/27.7.2004 (ΦΕΚ 1191 Β΄) και 265249/17.3.2006
(ΦΕΚ 390 Β΄), καταργούνται.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµIου.
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Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από
τις επί µέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
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