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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
MΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ-ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 1
Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων
1. Το άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’) 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 παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’) καταργούνται και η
παρ. 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις
δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των
ΟΤΑ.
β) Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την
επιφύλαξη της περίπτωσης δ’, 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, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’,
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις
υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.
Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα
ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να
εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται 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 κοινοποιούνται στην καθύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα
φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/86 και που επιβάλλονται στον υπεύθυνο, εφόσον η πράξη αυτή δεν
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τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για
την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.
γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το
πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 –ΦΕΚ 45 Α’) που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που
αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο 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
λειτουργημάτων τους.
Ομοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν ακριβή
αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, μόνο
στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις
του παρόντος.
δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’, όταν προβλέπεται ρητά από την
κείμενη νομοθεσία, καταργείται με την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου. Εντός του προαναφερόμενου 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 απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων σε
διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σε
αυτήν.
ε. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.»
Άρθρο 2
Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ
1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης
ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα
αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει
υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε
ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η σχετική υποχρέωση καταργείται από την 01.ΧΧ.2014, ανεξάρτητα αν η
δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή με επιμέλεια του
υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση
πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται
αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.
2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονταν με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία
δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Από την 01.07.2014 καταργούνται
α) το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και
β) η περίπτωση γγ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005
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4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3469/2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και
ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης
πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».
Άρθρο 3
Απλούστευση διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου
Η περίπτωση 1.β του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο
συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, − δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, − δεν
τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2
του παρόντος άρθρου καταστάσεις, − είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, − είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4)
του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος, − δεν
τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου κατάσταση.
iii. 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
διοικητικής αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»
Άρθρο 4
Απλούστευση αδειοδότησης παραγωγών
Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ, της παραγράφου 1 «Δικαιούχοι
παραγωγικών Αδειών» του άρθρου 3 «Παραγωγικές, άδειες πωλητών λαϊκών
αγορών» του Π .Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53 Α’) «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.»
Άρθρο 5
Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης
γλώσσας σε φροντιστήρια
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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 χορήγηση επάρκειας προσόντων για
διδασκαλία ξένων γλωσσών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής
Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ), καταργείται.
Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η
ισχύς της παρούσας παραγράφου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές πράξεις
που αφορούν στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του ανωτέρω Συμβουλίου
καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 6
Κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρίας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών
Αυτοκινητοδρόμων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία
«Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων»
και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (εφεξής η Εταιρία), η οποία ιδρύθηκε με το Ν.
2938/2001 καταργείται.
2. Από την κατάργηση της Εταιρίας οι αρμοδιότητές της μεταβιβάζονται ως
ακολούθως:
α. Είσπραξη διοδίων
αα. Η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στον σταθμό των Μαλγάρων
μεταβιβάζεται στην εταιρία Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία θα προβαίνει στη σχετική
είσπραξη για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και ως εντολοδόχος του ΤΑΙΠΕΔ.
ββ. Η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στον σταθμό 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 ΑΚΤΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ-BEE-TECH-ΔΙΟΔΙΑ
ΑΚΤΙΟΥ», 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 μεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε.
γ. Λειτουργία και συντήρηση ΠΑΘΕ και κλάδων αυτού
Η αρμοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του τμήματος ΠΑΘΕ από
Κλειδί έως Ευζώνους μεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε. Όλα τα υπόλοιπα οδικά
τμήματα, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Εταιρία μεταφέρονται στην ΕΥΔΕ Σ.Α. της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
δ. Είσπραξη τελών μηχανημάτων
Η αρμοδιότητα είσπραξης τελών μηχανημάτων έργου μεταβιβάζεται στη Διεύθυνση
Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
ε. Διαχείριση κυκλοφοριακών συνδέσεων
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Η αρμοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων περιλαμβανομένων της
είσπραξης των μισθωμάτων από νόμιμες και των αποζημιώσεων για αυθαίρετες
κυκλοφοριακές συνδέσεις και οι σχετικοί πόροι μεταβιβάζονται 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 Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 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 έναρξη ισχύος του
παρόντος. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται οι συμβάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου
η. Λειτουργία και συντήρηση υποθαλάσσιας αρτηρίας Ακτίου-Πρέβεζας
Η αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης της υποθαλάσσιας σήραγγας ΑκτίουΠρέβεζας μεταφέρεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ ΑΕ
και στην κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και το διακριτικό
τίτλο «ΤΕΟ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ
Ε.Ε.-ΑΚΤΙΟ/ΠΡΕΒΕΖΑ», η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του από 80/80/2013
Συμφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας.
θ. Εισφορά υπέρ ΤΕΟ Α.Ε. από ασφάλιστρα
Η επιβληθείσα υπέρ του ΤΕΟ με τη με αριθ. Κ4-1123/27.08.1977 ΥΑ εισφορά 1% επί
των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων καταργείται. 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 Εταιρία πλην των αναφερόμενων
στις παρ. 1 εδ. β και 8 του παρόντος άρθρου 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 Εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως
και χωρίς άλλη διατύπωση με το Ελληνικό Δημόσιο. Η μη παράδοση ή μη έγκαιρη
παράδοση από τους πληρεξουσίους της καταργούμενης εταιρίας των σχετικών
δικαστικών φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες το Ν.Σ.Κ. κατά το χρόνο συζήτησης
κάθε υποθέσεως ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου αποτελεί λόγο υποχρεωτικής
αναβολής της συζήτησης αυτής για μία φορά.
ιβ. Διαχείριση εκτελούμενων συμβάσεων Εθνικού Οδικού Δικτύου
Η αρμοδιότητα της διαχείρισης και χρηματοδότησης των εκτελούμενων συμβάσεων
συντήρησης και έργων του Εθνικού Οδικού Δικτύου μεταφέρεται στη Διεύθυνση Δ3
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
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ιγ. Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκού φορείς εκμετάλλευσης
αυτοκινητοδρόμων
Μέχρι τη σύσταση ένωσης των φορέων εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων την
εκπροσώπηση της χώρας στις αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις, η οποία μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκε στις δραστηριότητες της Εταιρίας, ανατίθεται
στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία και αναλαμβάνει την
υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τις διεθνείς ενώσεις και να μεριμνήσει για την
ομαλή συνέχεια ως προς την εκπροσώπηση της χώρας στους φορείς.
3. Από την κατάργηση της Εταιρίας:
α. Το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, που υπηρετεί
στους σταθμούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτίου μεταφέρεται και εντάσσεται
αυτοδίκαια στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε. σε προσωποπαγείς
θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Το εν λόγω 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, 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 εταιρεία, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κατωτέρω στο άρθρο 18
παρ. 1 περ. 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
διαθεσιμότητα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ2 της
παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, πλην όσων
υπαλλήλων εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ` του άρθρου 90 του
ν. 4172/2013, όπως ισχύει, οι οποίοι μεταφέρονται αυτοδικαίως με το ίδιο εργασιακό
καθεστώς στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κενές ή
συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις, κατηγορίας και
κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα. Σε περίπτωση
μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. α. Από την κατάργηση της Εταιρίας το σύνολο της περιουσίας αυτής περιέρχεται
στο Ελληνικό Δημόσιο άνευ ανταλλάγματος. Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του
παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και
δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.
β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται,
μέσα σε ένα μήνα από την κατάργηση της Εταιρίας, τριμελής επιτροπή για τη
διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση
απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας
προς το Ελληνικό Δημόσιο, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας δύναται να ανατεθεί
στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.
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δ. Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση κάθε στοιχείου της κινητής περιουσίας της
Εταιρίας που περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ανήκει στον φορέα στον οποίο
μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο οι σχετικές αρμοδιότητες, άλλως στο
εποπτεύον την ΤΕΟ Α.Ε. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει
στο εξής την ευθύνη για τη διαφύλαξη αυτών καθώς και τη διαχείριση του
υπάρχοντος αρχείου.
ε. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της ΤΕΟ Α.Ε.
μεταφέρονται σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
εξόδων του Υπουργείου ή του φορέα που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις.
5. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει εντός δύο μηνών από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να συντάξει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις,
οι οποίες εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία και απαλλάσσονται τα μέλη του πάσης
ευθύνης έναντι της Εταιρίας.
6. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται η ΤΕΟ ΑΕ νοείται ότι
αναφέρεται κατά περίπτωση ο φορέας, στον οποίο έχει περιέλθει η σχετική
αρμοδιότητα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του
παρόντος, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 7
Κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και
Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ Α.Ε.) και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της
1. α) Η Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.
(ΕΑΧΑ Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του
άρθρου 5 του ν. 2229/ 1994 (ΦΕΚ Α` 138), με την αριθ. 69163/21-6-1995 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 551), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , καταργείται.
β) Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της εν λόγω εταιρίας, 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 Αναβάθμισης
Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού 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 Δ/νσης υποδοχής.
Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία
έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς
και εκκρεμείς διαδικασίες διαγωνισμών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων,
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες
αρμοδιότητες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών της
Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Έργων της Γενικής Γραμματείας
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Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η ΕΑΧΑ Α.Ε. νοείται εφεξής το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπου αναφέρεται το Διοικητικό
Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος αυτού νοείται ο Υπουργός 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 υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, η γνώμη
ή η εισήγηση αυτή δεν απαιτείται.
2. Το σύνολο των στοιχείων του παθητικού της ΕΑΧΑ Α.Ε., της ακίνητης περιουσίας
αυτής, καθώς και οι χρηματικές απαιτήσεις της κατά τρίτων μεταβιβάζονται
αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος και χωρίς καμία άλλη διατύπωση
στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.
Το σύνολο της κινητής περιουσίας της ΕΑΧΑ Α.Ε., στην οποία συμπεριλαμβάνονται
σήματα, πνευματικά και κάθε άλλου είδους δικαιώματα, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης, άδειας ή έγκρισης στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον
Υπουργό Οικονομικών, με τη αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους να ανήκει στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο έχει στο εξής
την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου
Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΧΑ Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο και
κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή
τέλος.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού
Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
γ) Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΑΧΑ Α.Ε. συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού
Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΑΧΑ Α.Ε., χωρίς άλλη διατύπωση. Η μη παράδοση ή
μη έγκαιρη παράδοση από τους πληρεξουσίους της καταργούμενης εταιρίας των
σχετικών δικαστικών φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες το Ν.Σ.Κ. κατά το χρόνο
συζήτησης κάθε υποθέσεως ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου αποτελεί λόγο
υποχρεωτικής αναβολής της συζήτησης αυτής για μία φορά.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία
σχετικά με την κατάργηση της ΕΑΧΑ Α.Ε. και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από
τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Έργων της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Άρθρο 8
Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικού
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) που συστάθηκε με το άρθρο 88
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του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καταργείται.
Μεταφέρονται και ασκούνται ως αρμοδιότητες:
α) από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οι περιπτώσεις
α΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν.3996/2011 και οι περιπτώσεις
α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄ ζ΄ και η΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου.
Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 54 του ν. 4178/2013, με πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι οργανικές μονάδες
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με συγχώνευση ή
διάσπαση των υφιστάμενων ή με τη δημιουργία νέων και να καθορίζονται ή να
ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η
κατανομή των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου μεταξύ των
τμημάτων των υφιστάμενων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας γίνεται με απόφαση του οικείου Υπουργού.
β) από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) οι
περιπτώσεις β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παραπάνω άρθρου και οι
περιπτώσεις γ΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιη΄, ιθ΄, κ΄ και κα΄ της παραγράφου 3
του ιδίου άρθρου.
Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 54 του ν. 4178/2013, με πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών και κατόπιν προηγούμενης εισήγησης του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι οργανικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. με
συγχώνευση ή διάσπαση των υφιστάμενων ή με τη δημιουργία νέων και να
καθορίζονται ή να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή
του παρόντος η κατανομή των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού
προσώπου μεταξύ των τμημάτων των υφιστάμενων Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ
γίνεται με απόφαση του Διοικητή αυτού.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. καθίσταται καθολικός διάδοχος που υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα,
υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του καταργούμενου Ε.Ι.Ε.Α.Δ..
Οι πόροι του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 88
του ν. 3996/2011 εξακολουθούν να αποτελούν πόρους του Ο.Α.Ε.Δ., εκτός της
περίπτωσης γ΄.
2. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο
δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου
νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στον Ο.Α.Ε.Δ. και η αποκλειστική
χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στον Ο.Α.Ε.Δ., με την επιφύλαξη της κείμενης
νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, απαλλασσόμενου παντός
φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των παγίων
και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλακείων.
Η ακίνητη περιουσία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μεταβιβάζεται στον Ο.Α.Ε.Δ. από την ημερομηνία
μεταγραφής των πράξεων μεταβίβασής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου
Υποθηκοφυλακείου/ Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ η κινητή από την ημερομηνία
παράδοσής της στον Ο.Α.Ε.Δ.
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Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
μεταφέρονται στον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος αυτού. Ο
Ο.Α.Ε.Δ. καθίσταται δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν
εκπονηθεί καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
Μισθώσεις ακινήτων, εκκρεμείς διαδικασίες του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 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.Ι.Ε.Α.Δ. εξακολουθούν να
διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σχετικής
προκήρυξης και ολοκληρώνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ..
Οι πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από Τεχνικά
Δελτία συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία το καταργούμενο Ν.Π.Ι.Δ.
υπεισέρχεται ως τελικός δικαιούχος ή ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, καθώς και από
τα έργα που θα προκύψουν από την επιτελική αρμοδιότητα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.,
μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να διασφαλισθεί η
διοικητική και οικονομική υποστήριξη των έργων.
3. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται το Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) νοείται ότι αναφέρεται ο Ο.Α.Ε.Δ..
Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του
ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς
υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μεταφέρονται στον
Ο.Α.Ε.Δ.. Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. συνεχίζονται από τον
Ο.Α.Ε.Δ. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους.
Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή με αντικείμενο
τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και
διαχείριση του Οργανισμού. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών.
Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου
Ν.Π.Ι.Δ. μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με
εντολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε
λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και
εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις σε λογαριασμό του Ο.Α.Ε.Δ. που θα
υποδειχθεί από αυτόν.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.
Άρθρο 9
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 (ΦΕΚ Α΄ 233), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται.
β) Οι αρμοδιότητες του Ε.ΚΕ.ΒΙ., όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 2273/1994, ασκούνται εφεξής 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
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Ελληνικού Πολιτισμού, μετονομάστηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2524/1997 και
εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με απόφαση του Διοικητή του Ελληνικού Ίδρυματος Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται
εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι μεταφερόμενες
αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των υφιστάμενων οργανικών μονάδων του φορέα
υποδοχής.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ε.ΚΕ.ΒΙ. νοείται εφεξής το Ελληνικό
Ίδρυμα Πολιτισμού, όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του
Ε.ΚΕ.ΒΙ. νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ίδρυματος
Πολιτισμού και όπου αναφέρεται ο Διευθυντής Ε.ΚΕ.ΒΙ. νοείται ο Γενικός Διευθυντής
του Ελληνικού Ίδρυματος Πολιτισμού.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη ή εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΒΙ.
για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, απαιτείται
πλέον γνώμη ή εισήγηση του Δ.Σ. του Ελληνικού Ίδρυματος Πολιτισμού.
2. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο
δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου
νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού, στο οποίο ανήκει και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, με την
επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς
δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των
αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ
υποθηκοφυλακείων/κτηματολογικών γραφείων.
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 / Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ η
κινητή από την ημερομηνία παράδοσής της στον Ο.Α.Ε.Δ.
Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Ε.ΚΕ.ΒΙ.
μεταφέρονται στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο λειτουργεί ως καθολικός
διάδοχος αυτού. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού καθίσταται δικαιούχος των
προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί καθώς και των πόρων και
των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
Μισθώσεις ακινήτων, 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 καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σχετικής
προκήρυξης και ολοκληρώνονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
Οι πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από Τεχνικά
Δελτία συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία το καταργούμενο Ν.Π.Ι.Δ.
υπεισέρχεται ως τελικός δικαιούχος ή ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, καθώς και από
τα έργα που θα προκύψουν από την επιτελική αρμοδιότητα του Ε.ΚΕ.ΒΙ.,
μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προκειμένου
να διασφαλισθεί η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των έργων.
3. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του
ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς
υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ε.ΚΕ.ΒΙ. μεταφέρονται στο
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Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ.
συνεχίζονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και
χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους.
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή με
αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική
χρήση και διαχείριση του Ιδρύματος. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Ε.ΚΕ.ΒΙ. καθώς και
το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται μέσα σε δύο
μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις σε λογαριασμό του
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού που θα υποδειχθεί από αυτόν.
5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.
Άρθρο 10
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 Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ.
270/1989 (Φ.Ε.Κ. 129 τ. Α΄ 22.5.1989) υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκό Ερευνητικό
Ινστιτούτο Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης»,
μετονομάσθηκε δε σε Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών δια του Προεδρικού
Διατάγματος υπ’ αρ. 218/1998 (Φ.Ε.Κ. 218 τ. Α΄ 24.9.1998,) καταργείται, χωρίς να
ακολουθήσει εκκαθάριση, και μετατρέπεται σε Εργαστήριο, υπό τον τίτλο
«Εργαστήριο Συνταγματικού Δικαίου», εντασσόμενο στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
υποκείμενο στη νομοθεσία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων.
2. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (βιβλία, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και λοιπός εξοπλισμός) του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών περιέρχονται στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανήκουν στην αποκλειστική
χρήση, ως περιουσιακό σύνολο, του «Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών» για
όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα υφίσταται. Μεταβολή της χρήσης του
ως άνω περιουσιακού συνόλου ή μέρους του μπορεί να λάβει χώρα μόνο με
απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών»
και σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής.
3. α) Το «Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και τον Αναπληρωτή
Διευθυντή, οι οποίοι είναι εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθμίδας στον Τομέα
Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, και τρείς καθηγητές του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
12

β) Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του «Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών» προτείνονται από τη Γενική
Συνέλευση του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, διορίζονται δε για τετραετή θητεία με απόφαση της
Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
4. Τη λειτουργία του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών ορίζει Κανονισμός, ο
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5. Από το χρονικό σημείο της μετατροπής του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών
σε Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών, Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής
και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Συνταγματικών
Ερευνών καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία είχαν
εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών.
6. Το χρηματικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του Ινστιτούτου Συνταγματικών
Ερευνών κατά το χρονικό σημείο της κατάργησής του και της μετατροπής του σε
Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών μεταφέρεται σε λογαριασμό του Εργαστηρίου
Συνταγματικών Ερευνών, ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το εν λόγω
υπόλοιπο μηδενισθεί.
Οφειλές εκ της λειτουργίας του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών εξοφλούνται
κατά προτεραιότητα από το ως άνω χρηματικό υπόλοιπο.
7. Τα έξοδα στέγασης, εάν δεν προσφέρεται χώρος σε ακίνητο που ανήκει στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και λειτουργίας του Εργαστηρίου
Συνταγματικών Ερευνών βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 11
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
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών] το οποίο ιδρύθηκε με το
Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρ. 588/1984 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ αρ. 210/27.12.1984) υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Τεχνολογίας και Έρευνας υπό τον τίτλο «Ερευνητικό
Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών», μετατράπηκε δε σε Ακαδημαϊκό Ερευνητικό
Ινστιτούτο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
συνδέθηκε με το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με το Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ αρ. 101/31.7.1990) καταργείται, χωρίς να
ακολουθήσει εκκαθάριση, και μετατρέπεται σε Εργαστήριο, υπό τον τίτλο
«Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» εντασσόμενο στη Νομική Σχολή του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποκείμενο στη νομοθεσία
των πανεπιστημιακών εργαστηρίων.
2. Το σύνολο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων (βιβλία, έπιπλα,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός) του Ερευνητικού Ινστιτούτου
Δικονομικών Μελετών περιέρχονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
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Αθηνών και ανήκουν στην αποκλειστική χρήση, ως περιουσιακό σύνολο, του
Εργαστηρίου με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» για όλο το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα υφίσταται. Μεταβολή της χρήσης του ως
άνω περιουσιακού συνόλου ή μέρους του μπορεί να λάβει χώρα μόνο με απόφαση
της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από
πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Το Εργαστήριο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» διοικείται από
πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου
και τον Αναπληρωτή Διευθυντή, οι οποίοι είναι εν ενεργεία καθηγητές πρώτης
βαθμίδας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, κατά προτίμηση του γνωστικού αντικειμένου του Αστικού Δικονομικού
Δικαίου (Πολιτικής Δικονομίας), και τρείς καθηγητές της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά προτίμηση του γνωστικού
αντικειμένου του Αστικού Δικονομικού Δικαίου (Πολιτικής Δικονομίας).
4. Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εργαστηρίου «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών»
προτείνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διορίζονται δε για τετραετή θητεία με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5. Τη λειτουργία του Εργαστηρίου «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών»
ορίζει Κανονισμός, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. Από το χρονικό σημείο της μετατροπής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών
Μελετών από ΝΠΙΔ σε Εργαστήριο με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών
Μελετών», ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω ΝΠΙΔ (Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών
Μελετών) καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Εργαστηρίου «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών»μέχρι τη λήξη της
θητείας για την οποία είχαν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ (Ερευνητικό
Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών).
7. Το χρηματικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών
Μελετών κατά το χρονικό σημείο της κατάργησής του και της μετατροπής του σε
Εργαστήριο με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» μεταφέρεται
σε λογαριασμό του Εργαστηρίου, ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το
εν λόγω υπόλοιπο μηδενισθεί.
Οφειλές από τη λειτουργία του «Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών»
εξοφλούνται κατά προτεραιότητα από το ως άνω χρηματικό υπόλοιπο.
8. Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο ΝΠΙΔ «Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών», αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετούντες από το έτος 1985, εντάσσεται στο
προσωπικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθεται
στη Νομική Σχολή του.
9. Τα έξοδα στέγασης, εάν δεν προσφέρεται χώρος σε ακίνητο που ανήκει στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και όλα τα έξοδα
λειτουργίας του Εργαστηρίου «Ινστιτούτου Δικονομικών μελετών βαρύνουν
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αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νομικής

Σχολής

του

Εθνικού

και

Άρθρο 12
Κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ και ΟΡΘΙ
και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους
1. α) Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Αθήνας»
(ΟΡΣΑ), που συνεστήθη με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ Α΄ 18),
καταργείται την 28η Φεβρουαρίου 2014.
β) ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης
περιοχής Θεσσαλονίκης (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Θεσσαλονίκης»
(ΟΡΘΕ), που συνεστήθη με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1561/1985 (ΦΕΚ Α΄
148), καταργείται την 28η Φεβρουαρίου 2014.
γ) 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 άρθρου του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α΄ 124),
καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.
Η κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιωαννίνων (ΟΡΣΙ) πραγματοποιείται, ολοκληρώνεται και τα αποτελέσματά της
επέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατ’εξαίρεση, ο
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης
περιοχής της Αθήνας (ΟΡΣΑ) και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας
Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) συνεχίζουν να
διατηρούν τη νομική προσωπικότητά τους και να εκπληρώνουν τους σκοπούς τους
μέχρι τις 28.02.2014, από την επομένη της οποίας επέρχονται γι’ αυτούς, αυτοδίκαια,
τα αποτελέσματα της κατάργησης.
2. α) Οι αρμοδιότητες του ΟΡΣΑ και του ΟΡΘΕ μεταφέρονται στο Τμήμα
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής και στο Τμήμα Μητροπολιτικού
Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, που συστήνονται με το παρόν άρθρο και
υπάγονται στη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
Τα Τμήματα αυτά έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου
της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα,
ββ) μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων
της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα,
γγ) σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού
Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής 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 Κλιματικής Αλλαγής.

15

Το Τμήμα αυτό έχει την αρμοδιότητα για την κατάρτιση, έγκριση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση της εφαρμογής των Ρυθμιστικών Σχεδίων πλην την Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος για τον ΟΡΣΙ και από την 1η Μαρτίου 2014 για
τον ΟΡΣΑ και τον ΟΡΘΕ:
α) το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπεισέρχεται ως
καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα, τις απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως
έννομες σχέσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις των καταργούμενων με την παρ.
1 φορέων και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους
και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την συνέχισή τους.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης
περιουσίας των καταργούμενων φορέων περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς τη τήρηση
οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό
Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και
κληροδοσιών υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν
οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Η
αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που έχει στο εξής και την ευθύνη για την
διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
συγκροτείται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος για τον ΟΡΣΙ και
μέχρι την 1η Απριλίου 2014 για τον ΟΡΣΑ και ΟΡΘΕ, τριμελής επιτροπή από
υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑ, για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα
οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του
Ελληνικού Δημοσίου, από καθέναν από τους ανωτέρω φορείς. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ.
γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων
φορέων καθώς και το αδιάθετο ποσοστό της τυχόν κρατικής επιχορήγησης
μεταφέρονται αυτοδικαίως σε λογαριασμό του Δημοσίου, συνιστούν έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του ΥΠΕΚΑ. Τυχόν 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 ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της κατάργησης των ανωτέρω
φορέων ιδίως δε όσα αναφέρονται στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα
σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.
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 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταργείται.
β) Οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαΐδας, όπως προβλέπονται στο άρθρου 2 του ν.δ.
2488/1953, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.
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Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκδίδεται εντός μηνός
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες
κατανέμονται μεταξύ των υφιστάμενων Δ/νσεων και τμημάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά
την κατάργηση του πιο πάνω φορέα μεταφέρονται στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή
τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία
έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς
και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών
και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Οργανισμού Κωπαΐδας περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό
Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών,
κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη
και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια
απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου
Οργανισμού Κωπαΐδας, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής
επιχορήγησης, μεταφέρονται, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του
παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασμό του Δημοσίου και
αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες
πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης
του Οργανισμού Κωπαΐδας και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία,
στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του
Οργανισμού Κωπαΐδας από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Άρθρο 14
Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Κεντρική Αγορά
Πατρών» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της
1. α) Η «Κεντρική Αγορά Πατρών», ν.π.δ.δ. με έδρα την Πάτρα, το οποίο συνεστήθη
με το εκδοθέν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3475/1955 (ΦΕΚ Α’ 353) π.δ 264/1968
(ΦΕΚ Α΄76) και του οποίου η νομική μορφή διοίκησης, η διαχείριση και η οργάνωση
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της λειτουργίας καθορίσθηκαν με το π.δ. 746/1969 (ΦΕΚΑ Α΄ 234), όπως
τροποποιήθηκαν με το π.δ. 228/1989 (ΦΕΚ Α΄ 109), λειτουργούσε δε ως Διεύθυνση,
σύμφωνα με το π.δ. 201/1992 (ΦΕΚ Α΄ 95) και εποπτεύεται από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καταργείται και οι
αρμοδιότητές της μεταφέρονται στην εποπτεύουσα Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
β) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ασκούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις, που
υφίστανται κατά την κατάργηση της Κεντρικής Αγοράς Πατρών, μεταφέρονται στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία
συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Η μη παράδοση ή μη
έγκαιρη παράδοση από τους πληρεξουσίους της καταργούμενης εταιρίας των
σχετικών δικαστικών φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες το Ν.Σ.Κ. κατά το χρόνο
συζήτησης κάθε υποθέσεως ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου αποτελεί λόγο
υποχρεωτικής αναβολής της συζήτησης αυτής για μία φορά.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του καταργούμενου φορέα περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό
Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών,
κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους ανήκει
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που έχει
στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών
και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην
κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Κεντρικής Αγοράς
Πατρών, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης
μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του
Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης
της Κεντρικής Αγοράς Πατρών και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα
αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των
σκοπών της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
Άρθρο 15
Κατάργηση νομικών προσώπων χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους
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1. Το «Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά»,
Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Τρίπολη, 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 έδρα 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
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργείται.
4. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών 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 Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων λύεται.
Άρθρο 16
Σύσταση Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας
1. Το άρθρο 12 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄128) αντικαθίσταται 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 Εθνικής Άμυνας και λειτουργεί υπό τη διοικητική και οικονομική μέριμνα και
ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σκοπός του ΕΦΑΕΤ είναι η διεξαγωγή, ανάπτυξη και
αξιοποίηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την ενίσχυση της
Εθνικής Άμυνας. Ο ΕΦΑΕΤ χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τους πόρους που προβλέπονται στην παράγραφο 5
του άρθρου 7, οι οποίοι πιστώνονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας σε Κωδικό Αριθμό Εξόδων Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του νόμου 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35) καταργείται.»
2. Το άρθρο 14 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄128) αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας το Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και
το Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας παύουν να
λειτουργούν ως αυτοτελή ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και
συγχωνεύονται στoν ΕΦΑΕΤ. Μέχρι την έκδοση και εφαρμογή της απόφασης αυτής,
τα ανωτέρω ερευνητικά κέντρα εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν
σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΕΤ και καταρτίζεται
Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που
αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία και χρηματοδότησή του, τις
οργανικές του θέσεις και τη στελέχωσή τους, την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων και
των αρμοδιοτήτων του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
άρθρου 12.»
3. Το άρθρο 13 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄128) τροποποιείται ως ακολούθως:
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α. Η υποπαράγραφος α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α.
Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων».
β. Η υποπαράγραφος γ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται 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 17
Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Διαχείρισης – Αξιοποίησης Περιουσίας
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής 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 το νόμο 4407/1929 (ΦΕΚ Α’ 316), το νόμο 4944/1931 (ΦΕΚ Α’
337) και το νομοθετικό διάταγμα 3960/1959 (ΦΕΚ Α’ 153) αντίστοιχα και
εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά
πρόσωπα και αυτοτελής δημόσια 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 οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας (μέσω του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας).
3.
Ο νέος φορέας εκπληρώνει εφεξής τους σκοπούς των συγχωνευόμενων
φορέων, αποβλέποντας στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του για την
ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων 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 κράτους.
ε. Η αντιμετώπιση των αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της
αεροπορικής άμυνας της χώρας.
5. Περιουσία του Ταμείου αποτελούν:
α. Τα υφιστάμενα κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος νόμου περιουσιακά στοιχεία
των Τ.ΕΘ.Α.-Τ.Ε.Σ.-Τ.Α.Α., καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν
από αυτό.
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και
ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων ως αυτοτελών Ταμείων, περιέρχονται
αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και
χωρίς αντάλλαγμα στο Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έχει στο εξής την
αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων
φορέων, αλλά και την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.
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γ. Το Ταμείο αναλαμβάνει την πιστή και ακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών
και δωρητών με την οποία διατέθηκαν περιουσιακά στοιχεία διά κληρονομίας,
κληροδοσίας ή δωρεάς, υπέρ Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α..
δ. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς
και από το σύνολο των πόρων των καταργούμενων φορέων, όπως αυτοί
περιγράφονται στους ιδρυτικούς τους νόμους.
6. Το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, που καταργούνται και συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου φορέα, στον οποίο εφεξής θα υπάγεται
και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας.
7. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται το αργότερο εντός ενός έτους μετά από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, εγκρίνεται ο Οργανισμός Λειτουργίας του
Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας, με τον οποίο καθορίζεται η έκταση της εποπτείας
από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του
διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και
διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή
κατάσταση του προσωπικού και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης,
προϋπολογισμού και περιουσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
8. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο του
παρόντος νόμου Οργανισμού Λειτουργίας του Ταμείου, τα υφιστάμενα Ταμεία
(Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α.) εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις
που τα διέπουν και το προσωπικό τους εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε
αυτά.
9. Μετά την λήξη της προβλεπόμενης από το ΠΔ 96/2000 (ΦΕΚ Α’ 79) διάρκειας
λειτουργίας της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, το
Ταμείο θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο 2745/1999 (ΦΕΚ 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 Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α’ 316)
β. Ο ν. 4944/1931 «Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου» (ΦΕΚ Α’ 337)
γ. Το ν.δ. 3960/1959 ¨Περί Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α’ 153)
Άρθρο 18
Γενικές Διατάξεις περί καταργήσεων – συγχωνεύσεων νομικών προσώπων
και υπηρεσιών του παρόντος νόμου
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, από την έναρξη της
ισχύος του νόμου αυτού:
α) Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 3 της
υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, στα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
καταργούνται οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου λύονται αυτοδικαίως συγχρόνως με την κατάργηση του
νομικού προσώπου, χωρίς προς τούτο να απαιτείται διατύπωση, δήλωση,
καταγγελία, ανακοίνωση ή άλλο, δικαιουμένων των υπαλλήλων αυτών τη νόμιμη
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση για την περίπτωση
της καταγγελίας της σύμβασης.
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β) Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου 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 δικαίου που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται
τίθεται σε διαθεσιμότητα, με εξαίρεση όσους εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2
περίπτωση Δ` του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι
οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως 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 θέσεις, κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχου με τα τυπικά
τους προσόντα. Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.
γ) Τα Υπουργεία ή οι φορείς στους οποίους περιέρχονται οι αρμοδιότητες των
καταργούμενων με το νόμο αυτό φορέων, δύνανται, κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων, να συνάψουν τις απολύτως αναγκαίες, για την ολοκλήρωση
της εκτέλεσης των εκκρεμών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που είχαν
αναλάβει οι ανωτέρω φορείς, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου.
δ) Λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, η θητεία του Προέδρου,
των μελών των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού με θητεία των φορέων που
καταργούνται.
ε) Παύουν, αυτοδικαίως:
αα) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων,
το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους καταργούμενους φορείς. Το ανωτέρω
προσωπικό επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα της οργανικής του θέσης. Για
το σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για την
απόσπαση οργάνου.
ββ) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που καταργούνται,
το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω
προσωπικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις για το προσωπικό
των φορέων που καταργούνται, που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
στ) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητων υπηρεσιών
και έργου μεταξύ οιουδήποτε προσώπου και οιουδήποτε εκ του και των φορέων που
καταργούνται λύονται αυτοδικαίως συγχρόνως με την κατάργηση του νομικού
προσώπου, που αποτελεί και σπουδαίο λόγο λύσης της σύμβασης, χωρίς προς
τούτο να απαιτείται διατύπωση, δήλωση, καταγγελία, ανακοίνωση ή άλλο, ούτε να
οφείλεται οιαδήποτε αποζημίωση.
ζ) Ειδικά και μόνο προς απόληψη της επιδότησης και λοιπών βοηθημάτων ανεργίας,
κάθε συνδεθείς με νομικό πρόσωπο που καταργείται με τον παρόντα νόμο με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας, η οποία λύθηκε κατά τα προαναφερθέντα, οφείλει, εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, να προσκομίσει στον Ο.Α.Ε.Δ. αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του
παρόντος, το οποίο και θα υπέχει θέση καταγγελίας.
η) Η σύμβαση ή/και σχέση έμμισθης εντολής των δικηγόρων 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 υποβάλουν στον Υπουργό που εποπτεύει τις υπηρεσίες και τους
φορείς υποδοχής:
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αα) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων 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 διαδικαστικής πράξης.
ββ) Πλήρεις φακέλους των ανωτέρω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με
ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων
και των σχετικών εγγράφων.
Αν τα πιο πάνω στοιχεία δεν παρασχεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή
δεν είναι πλήρη, ο δικηγόρος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει για το
Δημόσιο από την καθυστέρηση.
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 επιμέρους διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου
επιτροπής. Εντός της ίδιας προθεσμίας απόσπασμα της εγκεκριμένης από τους,
κατά περίπτωση, αρμόδιους Υπουργούς 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 παρόντος, 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 Υπουργό. 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 γίνεται αναφορά στους φορείς
που καταργούνται, νοείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, η υπηρεσία ή ο
φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες τους.
5. Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν
κατοχυρώσει νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις του,
χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες και τους φορείς υποδοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161)
Άρθρο 19
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα αξιολόγησης
Το άρθρο 7 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα αξιολόγησης
1. Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να αξιολογούνται με την
κλίμακα βαθμών του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καθορίζονται ως εξής:
α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων.
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β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.
γ. Με τους βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.
2. Τα ποσοστά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται επί του συνόλου
των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση.
Ο επιμερισμός των ποσοστών αξιολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με
απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των
υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου
επιπέδου οργανικής μονάδας. Για τον επιμερισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη κριτήρια,
ιδίως:
α) η παραγωγικότητα των μονάδων
β)οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της
ασκούμενης πολιτικής.
γ) η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.
4. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται αποκλειστικά εντός του
Ιανουαρίου κάθε έτους και αποστέλλεται στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης πριν από
την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Η μη τήρηση των ποσοστών αυτών από
τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού
καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ. β του άρθρου 107 του ν. 4057/2012
και ελέγχεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου έκδοσης της σχετικής απόφασης.
5. Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου
επιπέδου οργανικών μονάδων, το ανώτατο ποσοστό αξιολόγησης με τους βαθμούς
9 ή 10 ανέρχεται έως και 70%, το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των
προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
6. Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει
κλάσμα μισής μονάδας και άνω λογίζεται ως ακέραιη μονάδα.
7. Όπου κατά την αξιολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα
ποσοστό, το υπολειπόμενο μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε προσαυξάνει το
ποσοστό της αμέσως κατώτερης βαθμολογικής κλίμακας.
8. Τα ποσοστά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την αξιολόγηση των
υπηρετούντων σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών και στους Γενικούς ή Ειδικούς
Γραμματείς, καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες
που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τον Γενικό ή Ειδικό
Γραμματέα. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης
της παρ. 3 του άρθρου αυτού είναι αντίστοιχα ο Διευθυντής του οικείου Γραφείου,
όπου προβλέπεται, και όταν δεν υπάρχει, ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, και ο
Γενικός /Ειδικός Γραμματέας.
9. Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται στον φορέα οργανική μονάδα επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του
άρθρου αυτού είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο Διοίκησης
και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα.»
Άρθρο 20
Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων- Αιτιολογία
Η παρ. 8 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Εφόσον ο αξιολογητής βαθμολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης
με βαθμό 9 έως 10 ή με βαθμό 1 έως 6, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής
αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης».
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Άρθρο 21
Αυτοαξιολόγηση
Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Η βαθμολογία
που δίνει ο ίδιος ο αξιολογούμενος στα ουσιαστικά του προσόντα κατ` ουδένα
τρόπο επηρεάζει τη βαθμολογία που δίνει ο αξιολογητής σ` αυτόν, ούτε επιφέρει
οποιοδήποτε άλλο έννομο αποτέλεσμα. Αποσκοπεί απλώς στο να γνωρίζει ο
αξιολογητής την εικόνα που ο ίδιος ο αξιολογούμενος έχει για τον εαυτό του. Μπορεί
επίσης ο αξιολογητής να εκτιμήσει με βάση την αυτοαξιολόγηση, την ανάγκη να
καλέσει σε συνέντευξη τον αξιολογούμενο.»
Άρθρο 22
Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης
Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:
«γ) ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως στην αρχή κάθε έτους των
εντύπων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους και ακολούθως την διαβίβαση
ενυπογράφως της συμπληρωμένης Έκθεσης από τον αξιολογούμενο στον
Εισηγητή, την παραλαβή των εισηγήσεων και την παράδοσή τους ενυπογράφως
στους αξιολογητές, εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των προθεσμιών.»
Άρθρο 23
Αξιολογητές
Το άρθρο 14 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αξιολογητές
1. Την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ένας προϊστάμενος ανάλογα με τη θέση του
αξιολογούμενου στην ιεραρχία της οικείας δημόσιας υπηρεσίας ή του οικείου
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δηλαδή ο προϊστάμενος της αμέσως
υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν
υπάρχει, κατόπιν γραπτής και τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου
του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του
υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υπερκείμενη οργανική μονάδα, ο
υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενό 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 μονάδας 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 μονάδων επιπέδου Τμήματος είναι ο
προϊστάμενος της οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης, μετά από γραπτή και τεκμηριωμένη εισήγηση από τον άμεσο
προϊστάμενό του.
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4. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης είναι ο
προϊστάμενος της οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης.
5. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή
αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή N.Π.Δ.Δ., το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν
δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις
αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας
σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε
αυτούς.
6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν σε γραφείο Υπουργού ή
Υφυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικείου Γραφείου. Εάν δεν
υπάρχει Διευθυντής, τότε οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό ή
τον Υφυπουργό.
7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου
Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό ή Υφυπουργό,
καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού ή
Υφυπουργού, συντάσσονται από τον οικείο Υπουργό ή Υφυπουργό.
8. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από
τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι. Για τους
υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε
διεθνείς οργανισμούς ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει ειδικών
διατάξεων, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, από τους αρμόδιους προϊστάμενους των φορέων αυτών.
9. Ειδικά για το πολιτικό διδακτικό και βοηθητικό επιστημονικό προσωπικό των
σχολών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας που
υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007), ως προϊστάμενος αξιολογητής
νοείται ο προϊστάμενος της οικείας σχολής.»
Άρθρο 24
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης
Το άρθρο 18 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«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
Μαρτίου για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, κατόπιν έκδοσης της
απόφασης τον Ιανουάριο κάθε έτους από το αρμόδιο όργανο κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 7 του Π.Δ.318/1992. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για
τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Κάθε εισηγητής υποχρεούται να καταθέτει την
εισήγησή του στον αρμόδιο αξιολογητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε
ημερών από την συμπλήρωσή της από τον αξιολογούμενο και το αργότερο έως
τέλος Φεβρουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις
αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο
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αυτών κατά το προηγούμενο έτος 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 παρ. 1 ισχύουν και για τους αξιολογητές που
απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης,
μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. Με
μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ενημερώνονται για την υποχρέωσή
τους αυτή.
3. Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε
τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου
ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, 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,
Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Διευθυντής του Γραφείου του
Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν
από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο
τουλάχιστον μήνες από την αποχώρησή τους. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις όσον
αφορά στον επιμερισμό των ποσοστών εφαρμόζεται η τελευταία απόφαση
επιμερισμού ποσοστών που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του έτους λύσης της
υπαλληλικής σχέσης των αξιολογητών.
4. Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός
της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις
εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’
εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογούμενου είτε από τον Γενικό ή
Ειδικό Γραμματέα ή το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, από τον
πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης, προκειμένου για τους προϊσταμένους
Διεύθυνσης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται εισήγηση.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προτελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση
αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.»
Άρθρο 25
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 μονάδων επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης Υπουργείων και φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών,
Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, ο αξιολογούμενος υπάλληλος
δύναται να ασκήσει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης ένσταση μεροληψίας ή
αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του Αξιολογητή, 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 ισχυρισμούς
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του καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ανακρίβεια των
επικαλούμενων από τον Αξιολογητή γεγονότων.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών
από την κατά το άρθρο 21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο.»
Άρθρο 26
Γνωστοποίηση των εκθέσεων
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε έκθεση
αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού
συμπληρωθεί αρμοδίως η τελευταία σελίδα του εντύπου αξιολόγησης 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 27
Διαδικασία Ένστασης
Η παρ.1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία προσωπικού,
όπου υπηρετεί ο
υπάλληλος. Αντίγραφο της ένστασης παραδίδεται ή αποστέλλεται με τη φροντίδα
της υπηρεσίας προσωπικού στον αξιολογητή, του οποίου η βαθμολόγηση
αμφισβητείται από τον υπάλληλο και ο οποίος υποχρεούται σε δέκα εργάσιμες
ημέρες από τη λήψη του αντιγράφου της ένστασης να παραδώσει ή αποστείλει στην
υπηρεσία ειδικό σημείωμα, στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους
ισχυρισμούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό σημείωμα μαζί με την ένσταση
διαβιβάζονται στην υπηρεσία προσωπικού για την εισαγωγή τους στην Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης. Δεν απαιτείται ειδικό σημείωμα αν στο μεταξύ έχει λυθεί η
υπαλληλική σχέση του προϊσταμένου.»
Άρθρο 28
Εξέταση των ενστάσεων
Το Άρθρο 23 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Εξέταση Ενστάσεων
1. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της
ένστασης και δύναται είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση
αξιολόγησης. Δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει
απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει
για τη διακρίβωση των προβαλλομένων ισχυρισμών. Η Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης θα πρέπει να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο μηνών από την εισαγωγή τους σε αυτή.
2. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κάνει δεκτή την ένσταση, σημειώνεται τη νέα
βαθμολογία στον ειδικό χώρο του εντύπου με μνεία του σχετικού πρακτικού της
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας
προσωπικού αναγράφει τη βαθμολογία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην
οικεία στήλη.»
28

Άρθρο 29
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
1. Σε κάθε υπουργείο, αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφέρεια ή αυτοτελή δημόσια
υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό του
υπηρεσιακό συμβούλιο, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Περιφερειάρχη και
αποτελείται από τρεις Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου φορέα, εκ
των οποίων Πρόεδρος ορίζεται ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με ισάριθμους
αναπληρωτές Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και εάν δεν υπάρχουν ή δεν
επαρκούν ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων.
Τα ν.π.δ.δ., που δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο, υπάγονται στην
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του
φορέα
από τον οποίο εποπτεύονται.
Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος με βαθμό
τουλάχιστον Δ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 19 του Π.Δ.
318/1992, όπως ισχύει, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992.
Άρθρο 30
Τροποποιήσεις – καταργήσεις
1. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται το υπόδειγμα - έντυπο Δ’ .
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: Όπου στα
έντυπα αξιολόγησης αναφέρεται Α΄ αξιολογητής, νοείται εφεξής ο αξιολογητής. Στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη
«πρώτο»
3. Η περ. β της παρ.8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται. Η περ. δ της
παρ. 8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
δ) «Οι στήλες 2, 4, 5, 6 ,7 καταργούνται. Η στήλη τρία (3) αναριθμείται σε 2 και
ονομάζεται «Αξιολογητής» και η στήλη 8 αναριθμείται σε 3 και μετονομάζεται σε
«Τελική Βαθμολογία» και η στήλη 9 αναριθμείται αντιστοίχως σε 4.
Με εξαίρεση τη στήλη 1 όλες οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται από την
υπηρεσία. Η τελική βαθμολογία προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη και τα
αποτελέσματα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης».
4. Η περ. στ. της παρ. 8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο τέλος της έκτης σελίδας τίθεται η υπογραφή του Αξιολογητή και τα στοιχεία του.
Το πεδίο Β΄ Αξιολογητής καταργείται». Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992
καταργείται η λέξη «πρώτο». Η παρ. 2, 10 και 11 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992
καταργούνται.
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται 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»
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτου» και
στην παρ. 2 του άρθρου 10 καταργείται η λέξη «πρώτο»
7. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται
29

8. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται.
9. Το άρθρο 24 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται.
10. Η παρ. 4 του άρθρου 128 του Π.Δ. 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 1943/1911 καθώς και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του
άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος.
Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 7
του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός
μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης αντιστοίχως συντάσσονται σε αποκλειστική προθεσμία
δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του παρόντος άρθρου.
3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος οι
Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που συγκροτήθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4
του άρθρου 54 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 Επιτροπές καταργούνται.
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή και για τις εκθέσεις που αφορούν στο έτος
αξιολόγησης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη
δημοσίευση του παρόντος, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του
παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν
ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, από τους αξιολογητές της παρ. 3
του άρθρου 18 του Π.Δ. 318/1992.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 32
Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄), 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 ανθρώπινου δυναμικού Γενικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
(δ) τρεις (3) εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με
εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών
δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι
απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,
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(ε) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.),
(στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων 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.).
2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται μεταξύ επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και ειδικής
εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στο στοιχ. δ΄ της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον
έχει ασκήσει διοικητικά 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 ισχύουσες ρυθμίσεις για το διορισμό των ανωτέρω ως
οργάνων διοίκησης φορέων του δημοσίου.
3. Ο Πρόεδρος, καθώς και τα μέλη που μνημονεύονται στα στοιχ. γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄,
και η΄ της παρ. 1 με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή θητεία που
μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής
του υπό στοιχ. γ΄ μέλους, ένας εκ των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της οικείας
Γενικής Διεύθυνσης 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 μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α
Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 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 ∆.Σ. Ο
Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. του Ε.Κ.∆.∆.Α. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά
τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανανέωσή της ή τον διορισμό νέων
µελών σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
4. Η θητεία του Προέδρου και των υπό στοιχ. γ΄ και δ΄ μελών του Δ.Σ. μπορεί να
διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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» αντικαθίσταται 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 «Αρμοδιότητες του Προέδρου του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» και οι διατάξεις 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.,
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(γ) Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και καθορίζει
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες τις δαπάνες μέχρι του ποσού
που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για την προκήρυξη πρόχειρου
διαγωνισμού,
(ε) Συνιστά ομάδες μελέτης, έρευνας και σχεδιασμού,
(στ) Έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των ακινήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
και των εγκαταστάσεών 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 απαιτούνται 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 λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
2. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται
από έναν εκ των Διευθυντών 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 προϊσταμένους των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».
6. Μέχρι τον 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 αναπληρωτής 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 (ΦΕΚ 59 Α΄), 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 33
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 Βεβαιώσεις Παρακολούθησης,
βεβαιώσεις υπέρβασης του ορίου απουσιών, βεβαιώσεις για κάλυψη οδοιπορικών
εξόδων 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 διοικητικά έγγραφα, φέρουν
μοναδικό κωδικό, ψηφιοποιημένη αποτύπωση της σφραγίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της
υπογραφής των αρμοδίων Οργάνων, επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου και είναι
έγκυρες για κάθε χρήση από τους επιμορφωνόμενους και τις υπηρεσίες τους.
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
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οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη νόμιμη
χορήγηση των ανωτέρω βεβαιώσεων.
Άρθρο 34
Απόφαση κατανομής σε νησιωτικούς δήμους
Το εδάφιο 3 της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 αντικαθίσταται 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».
Άρθρο 35
Αποσπάσεις ή μεταθέσεις σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή
Οι διατάξεις του τριών πρώτων εδαφίων του άρθρου
10 παρ. 14 του ν.
3051/2002 (ΦΕΚ Α 220) αντικαθίστανται ως εξής:
«Υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, μετατάσσονται
ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή και οι οποίοι τυγχάνουν
ειδικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησής
τους για μία τουλάχιστον δεκαετία, με εξαίρεση την απόσπαση ή μετάθεση τους σε
άλλη υπηρεσία της ίδιας παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής, ή την απόσπαση
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με
διάθεση σε γραφείο βουλευτή στην ίδια παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή. Κάθε
πράξη που συνεπάγεται απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη ή μεταφορά πριν από τη
συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης
είναι αυτοδικαίως άκυρη, εκτός εάν αφορά απόσπαση ή μετάθεση σε υπηρεσία της
ίδιας παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής.»
Άρθρο 36
Μετάταξη υπαλλήλων στις γραμματείες δικαστηρίων
Για τη μετάταξη υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα στις γραμματείες
δικαστηρίων τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια εγκρίνουν τον πίνακα επιλογής 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 έκδοση της απόφασης μετάταξης του οργάνου
διοίκησης στο δικαστήριο στο οποίο μετατάσσονται οι υπάλληλοι.
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 23 του Ν. 4049/2012
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 23 του Ν. 4049/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και
Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη του κυρίου των κατωτέρω αναφερόμενων
ακινήτων εγκαταστάσεων, που παρέχεται με απόφαση του οικείου κατά περίπτωση
οργάνου, δύναται να μεταβιβαστεί αιτία δωρεάς η κυριότητα ή να παραχωρηθεί άνευ
ανταλλάγματος η χρήση ολόκληρων ή τμημάτων εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός
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αυτών κειμένων κτηριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν
κατά κυριότητα στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, προς τους δήμους και τις περιφέρειες, μετά από
σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας.»
Άρθρο 38
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 πενταμελή επιτροπή, ο πρόεδρος
και τα μέλη της οποίας ορίζονται με τριετή θητεία, με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών 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 Παιδείας και Θρησκευμάτων,
καθορίζονται το ύψος του εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο, η διαδικασία αποδοχής
των χορηγιών και δωρεών προς αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4178/2013
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 παρούσας παραγράφου, πλην των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου που συνιστούν επαγγελματικές ή επιστημονικές ενώσεις, βασίζεται σε
εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους που συνοδεύονται από
περιγράμματα αποστολής και θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, τα οποία
έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.»
Άρθρο 40
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη
που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του
παρόντος θέματα.
Άρθρο 41
Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσιευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.
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