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Α. Γεληθά 

 

1. αο γλσζηνπνηνχκε φηη δεκνζηεύηεθε θαη ηζρύεη ήδε από 8.12.2010, ν λόκνο 

3895/2010 «Καηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε ππεξεζηώλ, νξγαληζκώλ θαη θνξέσλ ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα», (ΦΔΚ 206 A΄). 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ λφµνπ είλαη ε νξζνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ δεµφζηνπ 

ηνµέα ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζµνχ ηνπ εχξνπο ηνπ, ψζηε λα δηνηθείηαη 

απνηειεζµαηηθφηεξα θαη απνδνηηθφηεξα θαη λα µελ επηβαξχλεηαη ν Κξαηηθφο 

Πξνυπνινγηζµφο µε ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ δελ εμππεξεηνχλ 

πιένλ ην δεµφζην ζπµθέξνλ, ελφςεη ηεο απζηεξήο δεµνζηνλνµηθήο πνιηηηθήο πνπ 

εθαξµφδεηαη ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ πινπνίεζε θαη ηνπ πξνγξάµµαηνο ζηαζεξφηεηαο.  

 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο ξπζµίζεηο ηνπ λφκνπ 3895/2010 ιακβάλεη ρψξα, θαηά 

πεξίπησζε, ε θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ (λ.π.δ.δ. 

θαη λ.π.η.δ.) ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ή ζπγρψλεπζε ή ελνπνίεζε 

∆.. ζπγθεθξηµέλσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

«∆ηππνπξγηθήο Γλσµνδνηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζχζηαζε, θαηάξγεζε, αλαδηάξζξσζε θαη 

µεηαηξνπή Τπεξεζηψλ, πµβνπιίσλ, Δπηηξνπψλ θαη Φνξέσλ ηνπ ∆εµφζηνπ Σνµέα» 

(ΦΔΚ 19 Β΄/15.1.2010), ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψζεθε, είηε µεξηθή επηθάιπςε 

αξµνδηνηήησλ ηνπο µε άιινπο θνξείο ή ππεξεζίεο, είηε πιήξεο αδξάλεηα ή µεξηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο ίδξπζήο ηνπο, είηε 

εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, είηε είδνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ δηθαηνινγεί ηε 

λνµηθή µνξθή µε ηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ. 

ΑΔΑ: 4ΙΙ6Κ-6



2 

 

 

2. πλνπηηθά ε ζπληειεζζείζα κε ηνλ ππφςε λφκν αλαδηάξζξσζε πεξηιακβάλεη: 

α) Σελ θαηάξγεζε α) πελήληα µίαο (51) ππεξεζηαθψλ µνλάδσλ, επηπέδνπ ηµήµαηνο β) 

ηεζζάξσλ (4) λνµηθψλ πξνζψπσλ δεµνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠ∆∆) θαη γ) ελλέα (9) λνµηθψλ 

πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΝΠΙ∆). (άξζξν 1). 

β) Σε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηξηψλ (3) αλσλχµσλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε 

ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία άιιεο µίαο (άξζξν 2). 

γ) Σε ζπγρψλεπζε δχν (2) ΝΠ∆∆ µε ηζάξηζµα λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ελφο απηνηεινχο ηµήµαηνο ΝΠΙ∆ (άξζξα 3 θαη 4). 

δ) Σε ζπγρψλεπζε, µε απνξξφθεζε ζε άιιε, έμη (6) αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (άξζξν 5). 

ε) Σελ θαηάξγεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο µίαο (1) αλψλπµεο εηαηξείαο θαη ηε δηνίθεζή 

ηεο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπµβνχιην άιιεο αλψλπµεο εηαηξείαο (άξζξν 7) θαη 

ζη) Ρπζµίζεηο γηα ηε µεηάηαμε ή µεηαθνξά ηνπ ηαθηηθνχ (µφληµνπ θαη µε ζχµβαζε 

εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ) πξνζσπηθνχ ησλ θαηαξγνχµελσλ ή ζπγρσλεπφκελσλ θνξέσλ 

θαη γεληθφηεξα ξπζκίζεηο γηα ηελ ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε (ηδίσο άξζξν 6). 

 

3. Παξάιιεια, ξπζκίδεηαη ε ηχρε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηνπο 

θαηαξγνχµελνπο ή ζπγρσλεπφµελνπο θνξείο, κε γλψκνλα ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζή 

ηνπ ζε άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ ∆εµνζίνπ, νη νπνίνη είλαη ππνζηειερσµέλνη, ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ησλ 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ.  

 

Δηδηθφηεξα, ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθφ 

εληάζζεηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

α. Απηνδίθαηε κεηαθνξά ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

φπνπ θξίζεθε ήδε εθ ηνπ λφκνπ ζθφπηκε ε αμηνπνίεζε απηνχ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ 

θαηέρεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. κεηαθνξά ζην 

Δ.Κ.Κ.Α. ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζπγρσλεπφκελνπ Ι.Κ.Π.Α.) 

β. Μεηαθνξά ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο θαηόπηλ 

αηηήζεώο ηνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελόο κήλα από 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ, δειαδή έσο θαη ηελ 10 Ιαλνπαξίνπ 2011, ζηελ 

νπνία δειψλεηαη ε πξνηίκεζε ηνπνζέηεζήο ηνπ θαη ε νπνία ζπλεθηηκάηαη θαηά ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Βι. άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. β΄ θαη ηα΄). 

γ. πγθξφηεζε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο, γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο (θαη΄ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ.) δηαδηθαζίαο θαη κε ζπλεθηίκεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ππαιιήισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε κεηαθνξάο ηνπο ε νπνία ππνβάιιεηαη κέζα 

ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελόο κήλα από ηε δεκνζίεπζε ηεο πην πάλσ απόθαζεο 

ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ. (Βι. άξζξν 2 παξ. 2 πεξ. β΄ θαη άξζξν 5 παξ. 1 πεξ. β΄). 

εκεηώλεηαη όηη ε απόθαζε απηή ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ. πνπ ζα ξπζκίζεη ηελ 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ κέζσ εηδηθήο επηηξνπήο 

πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό ζηελ ππεξεζία καο ζα εθδνζεί εληόο δεθαπέληε 

(15) εµεξώλ από ηε δεµνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόµνπ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε κεηαθνξάο ή κεηάηαμεο πξνζσπηθνύ 

δελ ζπληειείηαη νύηε κεηαηξνπή ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, θαζόζνλ ε 
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πξαγκαηνπνηνύκελε κεηαθνξά ιακβάλεη ρώξα µε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, νύηε 

αύμεζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ πξνζσπηθνύ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε, δεδνκέλνπ όηη 

ζηόρν απνηειεί, ζε θάζε πεξίπησζε, ε ηαθηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ 

ππαιιήισλ ζε αληίζηνηρεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο 

ειιείςεηο θαη ηα πθηζηάκελα θελά ζε ζηειερηαθό δπλακηθό, θαη κόλν αλ δελ 

ππάξρνπλ ηέηνηεο, ζε ζπληζηώκελεο πξνζσπνπαγείο, νη νπνίεο εμάιινπ θαηαξγνύληαη 

απηνδηθαίσο όηαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θελσζνύλ. 

 

4. Γηα ηελ απνθπγή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, θαζπζηεξήζεσλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξφζθαηνπ λφκνπ, πνπ ζα απνβεί θπξίσο εηο βάξνο ησλ θαηεγνξηψλ 

πξνζσπηθνχ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο απηνχ, ελδερνκέλσο δε θαη εηο βάξνο 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, έρεη ιεθζεί κέξηκλα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ κε ηε ζέζπηζε ζχληνκσλ 

πξνζεζκηψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ επηηάρπλζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ 

π.ρ. ππνβνιή αίηεζεο κεηαθνξάο, αλάιεςε ππεξεζίαο ζην λέν θνξέα, νξηζκφο 

εθθαζαξηζηή, δηελέξγεηα απνγξαθήο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θ.ιπ. 

 

 Πξνζνρή: Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ, γηα ηε κεηαθνξά ή 

κεηάηαμε πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηεί ζε θνξείο πνπ θαηαξγνύληαη, πξνβιέπεηαη σο 

απαξαίηεηνο δηαδηθαζηηθόο ηύπνο ε ππνβνιή αίηεζεο εληόο κάιηζηα ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίαο, ε αίηεζε απηή πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιιεηαη εληόο ηεο 

πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο ε νπνία είλαη απνθιεηζηηθή θαη όρη ελδεηθηηθή. Η κε 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπλεπάγεηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6, ηελ 

απηνδίθαηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο θαη ηελ απόιπζε ρσξίο απνδεκίσζε γηα 

ηελ αηηία απηή.   

 

Δθηζηάηαη επίζεο ε πξνζνρή, ηδίσο ζην πξνζσπηθό πνπ κεηαθέξεηαη ή 

κεηαηάζζεηαη, αιιά θαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο, θαζώο κε ηελ παξ. 7 

ηνπ άξζξνπ 6 ηίζεηαη απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο  απόθαζεο κεηαθνξάο εληόο ηεο νπνίαο ην πξνζσπηθό απηό πξέπεη 

λα παξνπζηαζζεί γηα αλάιεςε ππεξεζίαο. Η κε ηήξεζε ηνπ όξνπ απηνύ ζπλεπάγεηαη 

θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπ θαη κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ηελ αηηία 

απηή.    

 

5. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο ζπλέρεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ππφςε 

λφκνπ πξνβιέπεηαη:  

- ε κεηαθνξά ζε άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε 

ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε, ησλ θάζε είδνπο απαηηήζεσλ, ππνρξεψζεσλ θαη πάζεο θχζεσο 

εθθξεκνηήησλ πνπ πθίζηαληαη ζηηο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

θαηαξγνχληαη ή ζπγρσλεχνληαη, κε θχξην ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηπρφλ δηθαησκάησλ 

ηξίησλ.  

- ε δηαθχιαμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ησλ  λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

θαηαξγνχληαη ή ζπγρσλεχνληαη απφ άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο, πνπ επίζεο 

πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε
1
 

                                                 
1
Δπηζεκαίλεηαη φηη αξρεία θαη θάθεινη πνπ δελ είλαη πιένλ ππεξεζηαθά ρξήζηκνη θαηαγξάθνληαη σο 

θαηαζηξεπηέν αξρεηαθφ πιηθφ θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο (ΓΑΚ) ηα νπνία 

εηδνπνηνχληαη ζρεηηθά. Η εηδνπνίεζε ησλ ΓΑΚ είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη «επί απνδείμεη». (Βι. ηδίσο 

λ.1946/1991, ΦΔΚ 69 Α΄ θαη άξζξν 2 ηνπ  π.δ. 87/1981θαη άξζξν 7 ηνπ π.δ.480/1985). 
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- ε απηνδίθαηε πεξηέιεπζε, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηάξγεζεο θνξέσλ θαη 

νξγαληζκψλ, ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ κε εηδηθέο, θαηά πεξίπησζε ξπζκίζεηο, αλαθνξηθά κε ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη δηαρείξηζήο ηεο, ελψ αληίζεηα ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγρψλεπζεο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ επηβεβαηψλεηαη ε πεξηέιεπζε ηεο πθηζηάκελεο πεξηνπζίαο ηνπο ζηελ 

θπξηφηεηα θαη απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο 

ζπγρσλεχνληαη δη΄ απνξξνθήζεσο. 

 

Β. Δηδηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο θαη΄  άξζξν ξπζκίζεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ: 

 

Οη θπξηφηεξεο θαη’ άξζξν ξπζκίζεηο, πνπ εηζάγνληαη κε ηνλ πξφζθαην λφκν έρνπλ σο 

εμήο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: «Καηάξγεζε ππεξεζηώλ, λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ» 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, φπνπ θαζνξίδνληαη, αλά Τπνπξγείν, νη ππεξεζίεο θαη 

ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ θαηαξγνχληαη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ (8-12-2010), πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: 

 

Υποςπγείο Εσωτεπικών, Αποκέντπωσηρ και Ηλεκτπονικήρ Διακςβέπνησηρ 

1. Σν Μνπζείν θαη Βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ, λ.π.η.δ, θαηαξγείηαη κε 

παξάιιειε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ ρσξίο λα εγθαηαιείπεηαη ν ζθνπφο ηεο δηαηήξεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ηζηνξηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ 

(άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. α).  

Θέκαηα νξγαλσηηθά:  
α. χζηαζε απφ 8-12-2010 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ) ζηε Γηεχζπλζε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ ππεξεζηαθήο κνλάδαο 

επηπέδνπ ηκήκαηνο, ε νπνία εθπιεξψλεη ζην εμήο ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

θαηαξγνχκελνπ Μνπζείνπ θαη Βηβιηνζήθεο.  

εκείσζε: Καηά ηελ πξψηε ηξνπνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ νξγαληθψλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (Π.Γ. 188/1996 – ΦΔΚ 146 Α΄) πθίζηαηαη ππνρξέσζε 

απνηχπσζεο ηνπ λένπ απηνχ ηκήκαηνο ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ νηθείνπ 

Οξγαληζκνχ (άξζξν 3-Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ, άξζξν 7-Αξκνδηφηεηεο 

Γηεχζπλζεο Γ΄ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, άξζξν 15-Πξντζηάκελνη Οξγαληθψλ 

Μνλάδσλ). 

β. Θέζπηζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Μνπζείνπ θαη Βηβιηνζήθεο 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.  

 

2. Σν Ιλζηηηνύην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.ΜΔ.ΠΟ.), λ.π.η.δ., θαηαξγείηαη 

θαζφζνλ εθηηκήζεθε φηη ηελ απνζηνιή ηνπ κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ κε πνιχ κηθξφηεξν 

θφζηνο νη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζηηο νπνίεο 

κεηαθέξνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ (άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. β΄).  

Θέκαηα πξνζσπηθνύ:  
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Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ 

Ι.ΜΔ.ΠΟ. θαη νη δηθεγφξνη πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ζε απηφ κε ζρέζε έκκηζζεο 

εληνιήο, κεηαθέξνληαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαη θαηαιακβάλνπλ θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, είηε ηεο Γηεχζπλζεο 

Αζηηθήο Καηάζηαζεο θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, είηε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο 

πλνρήο, ελψ αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πξνζσπηθνχ πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε κεηαθνξάο.  

Αθνινπζεηέα δηαδηθαζία: 

α. Τπνβνιή ζηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αίηεζεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Ι.ΜΔ.ΠΟ., ζηελ νπνία δειψλεηαη ε πξνηίκεζή ηνπο γηα ηελ 

ππεξεζία ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα κεηαθεξζνχλ.  

Πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο: 

 Πξνζνρή ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελόο κήλα 

από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, δει. κέρξη θαη 10-1-2011. Η κε ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ζπλεπάγεηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6, ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο θαη ηελ απόιπζε ρσξίο απνδεκίσζε γηα ηελ αηηία απηή.   

β. Ωο θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ ίδηα ζέζε, ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, ε εμεηδίθεπζε θαη ηα ηππηθά πξνζφληα, είηε ζπλαθή κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο ππνδνρήο, είηε απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηελ ππνζηήξημή ηεο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε ππαγσγή ζηηο εηδηθέο 

θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην λ.2643/1998, 

φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.  

γ. Έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Ι.ΜΔ.ΠΟ., ρσξίο γλψκε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Υποςπγείο Οικονομικών 

Σν Δζληθό Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο (Δ.ΣΑ.Κ..) θαη ην Δηδηθό Σακείν 

Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ (Δ.Σ.Α.Δ.Α.), λ.π.δ.δ., θαηαξγνχληαη, κε 

ηαπηφρξνλε αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. ην 

πιαίζην απηφ ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ ησλ πην πάλσ Σακείσλ θαη ηα πάζεο θχζεσο 

ηακεηαθά ππφινηπά ηνπο πεξηέξρνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 

δηαηίζεληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ησλ εηζθνξψλ ή δσξεψλ πνπ απηέο έρνπλ 

δνζεί ή ζα δνζνχλ (άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. γ΄). 

Έλαξμε ηζρύνο:  

Σν Δ.ΣΑ.Κ.. θαηαξγείηαη από 8-12-2010 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 

λόκνπ), ελώ ην Δ.Σ.Α.Δ.Α. θαηαξγείηαη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2011, πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ 2010. 

Καλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ πξέπεη λα εθδνζνύλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθώλ ξπζκίζεσλ: 

α. Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ 

φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αμηνπνίεζεο ησλ πην 

πάλσ εηζθνξψλ ή δσξεψλ, ηεο δηαδηθαζίαο δηάζεζήο ηνπο ζηνπο ηειηθνχο 

σθεινχκελνπο θαη θάζε άιιεο ιεπηνκέξεηαο αλαγθαίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πην πάλσ πφξσλ.   
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β. Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ εηδηθφηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ηξφπνπ εθθαζάξηζεο θάζε θαηαξγνχκελνπ Σακείνπ.  

 

Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ και Τπουίμων 

1. Σα πελήληα έλα (51) Σνπηθά Κέληξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ππεξεζηαθέο κνλάδεο 

επηπέδνπ ηκήκαηνο ηεο Γ/λζεο Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ, θαηαξγνχληαη (άξζξν 1 παξ. 1 

πεξ. ηα΄). 

Θέκαηα πξνζσπηθνύ:  

Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ 

πνπ ππεξεηεί κέρξη ηηο 8-12-2010 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ) ζηα 

Σνπηθά Κέληξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο 

θαη θαηαιακβάλεη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, θιάδνπ, 

βαζκνχ θαη εηδηθφηεηαο γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα, ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζηνλ ίδην λνκφ ή ζε φκνξνπο 

λνκνχο, ελψ αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ε κεηαθνξά ελεξγείηαη ζε 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πξνζσπηθνχ, πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε κεηαθνξάο.  

εκείσζε: Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε Σνπηθά Κέληξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ εδξεχνπλ 

ζε λεζί, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κεηαηάζζεηαη κε ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία ζε ζέζεηο 

θξαηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. ή ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

βαζκνχ πνπ εδξεχνπλ ζην λεζί. θνπφο ηεο ξχζκηζεο είλαη λα απνθεπρζεί ε 

κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ζε ππεξεζία πνπ εδξεχεη ζε άιιν λεζί απφ απηφ ζην νπνίν 

θαηνηθεί. 

Αθνινπζεηέα δηαδηθαζία: 

α. Τπνβνιή ζηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αίηεζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ 

αλσηέξσ Κέληξσλ, ζηελ νπνία δειψλεηαη ε πξνηίκεζε ηνπνζέηεζήο ηνπο φζνλ 

αθνξά ππεξεζία θαη λνκφ. 

Πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο: 

 Πξνζνρή ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελόο κήλα 

από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, δει. κέρξη θαη 10-1-2011. Η κε ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ζπλεπάγεηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6, ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο θαη ηελ απόιπζε ρσξίο απνδεκίσζε γηα ηελ αηηία απηή.   

 

εκείσζε: Δθθξεκείο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαδηθαζίεο 

πξφζιεςεο κε βάζε πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΔΠ νινθιεξψλνληαη θαλνληθά θαη νη 

επηηπρφληεο ζε απηέο θαζψο θαη φζνη πξνζιακβάλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2643/1998 (Α΄ 220), φπσο ηζρχεη, ηνπνζεηνχληαη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ησλ δειψζεσλ πξνηίκεζεο λνκνχ. Οη ξπζκίζεηο 

ηνπ άξζξνπ 10 «Αλαζηνιή πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2010» ηνπ λ.3833/2010 

(Α΄40) ηζρχνπλ θαη γηα ην πξνζσπηθφ απηφ.  

β. Έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, ρσξίο γλψκε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

2. Η Δζληθή Δπηηξνπή Γάιαθηνο Διιάδαο, λ.π.η.δ., θαηαξγείηαη θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο 

κεηαθέξνληαη θαη αζθνχληαη απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο 
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(ΔΛΟΓΑΚ), θνξέα κε ζπλαθέο αληηθείκελν, πεξηνξίδνληαο έηζη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. ηβ). ηνλ ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ. κεηαθέξνληαη θαη ηα ηακεηαθά 

ππφινηπα ηεο θαηαξγνχκελεο Δπηηξνπήο, ελψ γηα ηελ ελ ιφγσ κεηαθνξά εθδίδεηαη 

δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γ απηνχ (άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. ηβ). 

 

Θέκαηα πξνζσπηθνύ:  

- Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη νη 

δηθεγφξνη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ζηελ παξαπάλσ 

Δπηηξνπή, κεηαθέξνληαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαη θαηαιακβάλνπλ θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζµίδαο γηα ηηο 

νπνίεο θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα, λ.π.η.δ. επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ελψ αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ε 

κεηαθνξά γίλεηαη ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ απφθαζε 

κεηαθνξάο.  

Αθνινπζεηέα δηαδηθαζία: 

- Έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, ρσξίο γλψκε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: «Λύζε αλσλύκσλ εηαηξεηώλ» 

 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 νξίδεηαη φηη ιχνληαη θαη ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε, 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά νη ινηπέο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηδίσο απηέο ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο λφκνπ, 

ηνπ νηθείνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ θ.λ. 2190/1920, νξηζκέλεο αλψλπκεο εηαηξείεο 

(ΓΔΠΟ Α.Δ., ΙΥ.ΘΤ.Κ.Α. θαη ΑΓΡΟΓΗ Α.Δ.), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ έπαπζε λα  

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ.  

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηίζεηαη αθελφο δήηεκα 

εθαξκνγήο ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε παξαπνκπή θαη ζε δηαηάμεηο ηεο 

αζηηθήο θαη εκπνξηθήο λνκνζεζίαο θαη αθεηέξνπ πξφβιεςεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

θαηάξγεζή ηνπο (ζέζε ζε εθθαζάξηζε, νξηζκφο εθθαζαξηζηψλ θιπ), πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ππάξμνπλ θαζπζηεξήζεηο θαη εθθξεκφηεηεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξφζθαηνπ λφκνπ 

3895/2010, ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 εδ. γ θαη δ ηνπ άξζξνπ 2 νξίδεηαη ζύληνκε 

πξνζεζκία ελόο κήλα από ηε δεκνζίεπζε απηνύ (δει. κέρξη θαη 10-1-2011), κέζα 

ζηελ νπνία ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ νθείιεη λα νξίζεη εθθαζαξηζηή, ελψ ζε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο 

εθθαζαξηζηή κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνµίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, ηνπ Τπνπξγνχ πνπ επνπηεχεη ηηο ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξείεο θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ πνπ έρεη ην ζχλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ηνπ µεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, ε νπνία 

εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ  απφ ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο ηνπ ελφο κήλα (δει. απφ 11-1-2011 έσο 25-1-2011).  

 

 ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ θαη ηελ επίιπζε 

εξκελεπηηθψλ ή άιισλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο (λνκηθέο 

θ.α.) ησλ θαηαξγνχκελσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, νθείινπλ, εθφζνλ 

πθίζηαηαη ηέηνηα αλάγθε, φπσο πξνβνχλ ζηελ άκεζε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
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πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα ζπληειεζζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ νη ξπζκίζεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ.  

 

Θέκαηα πξνζσπηθνύ:  

- Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη 

νη δηθεγφξνη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ησλ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεηψλ, 

αμηνπνηνχληαη ζε άιινπο θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, 

κεηαθεξφκελνη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζε λνκφ επηινγήο ηνπο, εθφζνλ 

ππάξρεη θελή ζέζε θαη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζε θνξέα ή ππεξεζία ηνπ λνκνχ 

απηνχ.  

Δμαίξεζε ζηα παξαπάλσ πθίζηαηαη φζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο ΑΓΡΟΓΗ 

Α.Δ., ην νπνίν πξνζειήθζε ηειεπηαίν  ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία κε βάζε ηελ απφ 4 

Απγνχζηνπ 2009 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

κε ζέκα «Γηνξηζκφο Πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ΑΓΡΟΓΗ Α.Δ.» θαη ην απφ 14 

Απγνχζηνπ 2009 πξαθηηθφ ηεο 229εο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο ΑΓΡΟΓΗ Α.Δ., ηνπ νπνίνπ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαηαγγέιινληαη, 

ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν 

θαηαγγέιινληαη θαη νη ζπκβάζεηο ησλ δηθεγφξσλ πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ζηελ ελ 

ιφγσ εηαηξεία κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο.  

Αθνινπζεηέα δηαδηθαζία: 

α. Έθδνζε εληφο δεθαπέληε (15) εµεξψλ απφ ηε δεµνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφµνπ 

(δει. κέρξη ηηο 23-12-2010) ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο (πεξ. δ΄ ηεο παξ. 2), κε ηελ 

νπνία ζα ξπζµίδνληαη ζέµαηα δηαδηθαζίαο, ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, επηινγήο ππεξεζίαο ή θνξέα, θξηηεξίσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηνπ µεηαθεξφµελνπ πξνζσπηθνχ, φπσο 

θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνµέξεηα. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλνπκε φηη γηα ηελ 

επηινγή θαη δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο ζα πξνεγεζεί 

απφθαζε ηεο εηδηθήο επηηξνπήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά πξνο ηνχην ζηελ 

ππεξεζία καο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξφβιεςε πνπ ζα πεξηιεθζεί ζην δηαηαθηηθφ 

ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. 

β. Τπνβνιή ζηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηνπ επνπηεχνληνο, θαηά πεξίπησζε, 

Τπνπξγείνπ αίηεζεο ησλ ππαιιήισλ, ζηελ νπνία εθθξάδεηαη ε πξνηίµεζή ηνπο 

γηα µεηαθνξά θαζψο θαη ν λνµφο επηινγήο ηνπο.  

Πξνζεζκία Οινθιήξσζεο: Πξνζνρή ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελόο κήλα από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ 

αλαθεξόκελεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δ.Α.Η.Γ. (πεξ. β ηεο παξ. 2). Η κε 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπλεπάγεηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6, ηελ 

απηνδίθαηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο θαη ηελ απόιπζε ρσξίο απνδεκίσζε γηα 

ηελ αηηία απηή.   

 

ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία φπσο απηή εηδηθφηεξα ζα πεξηγξαθεί 

ζηελ παξαπάλσ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δ.Α.Η.Γ. πνπ ζα εθδνζεί γηα 

ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ (βι. παξαπάλσ πεξ. α΄).  

γ. Η ηαθηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ ζα νινθιεξσζεί εληέιεη κε ηελ 

έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ επνπηεχνληνο 

ηελ ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεία Τπνπξγνχ θαη ησλ άιισλ ηπρφλ 

ζπλαξµφδησλ Τπνπξγψλ. Με ηελ απφθαζε απηή ζα ιάβεη ρψξα ε κεηαθνξά ηνπ 
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ελδηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο ή 

παξεµθεξνχο εηδηθφηεηαο, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζµίδαο µε απηή πνπ αλήθεη ν 

µεηαθεξφµελνο ή µε βάζε ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ θαηέρεη, ελψ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο θελέο ζέζεηο, ε µεηαθνξά ζα γίλεη ζε πξνζσπνπαγή 

ζέζε αληίζηνηρε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πνπ ζα ζπζηαζεί µε ηελ απφθαζε 

µεηαθνξάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: «πγρώλεπζε λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.)» 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγνχληαη σο απηνηειή λνκηθά πξφζσπα: 

α. ην «Ιλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο» (Ι.Κ.Π.Α.), 

ζπγρσλεπφκελν κε ην  «Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Δ.Κ.Κ.Α.), ιφγσ 

ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο (παξ. 1)  θαη  

β. ε «ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (.Δ.Τ.Τ.Ο.), 

ζπγρσλεπφκελε κε ην «Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο» 

(Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), ιφγσ επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ (παξ. 2).  

 

Αλαθνξηθά, πάλησο, κε ηελ ζπγρψλεπζε ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο., δηεπθξηλίδνπκε φηη 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ βαζηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ ε πινπνίεζή ηνπο 

είλαη ζε εμέιημε θαη εηδηθά ην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ην νπνίν ζα πξνεηνηκάζεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ζεηξά ζεζκηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ, πεξηειήθζε ζηελ ζρεηηθή παξ. 2 εηδηθή πξφβιεςε πεξί ζπληειέζεσο ηεο 

θαηαξγήζεώο ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. από 30.6.2011, εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ιήγεη θαη ε 

ζεηεία ηνπ ∆.. θαη ηνπ πξνζσπηθνχ µε ζεηεία ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Θέκαηα νξγαλσηηθά - Ι.Κ.Π.Α. :  
-   Έθδνζε ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνµηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ε νξγαλσηηθή ηνπ 

δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο. ην πιαίζην απηφ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε νκνεηδψλ 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ,  θαηαλνκήο ησλ κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ θαη ηπρφλ 

θαζνξηζκνχ δηαθνξεηηθήο έδξαο θαη ηνπηθήο αξµνδηφηεηαο νξηζµέλσλ απφ απηέο 

θ.α.  

Θέκαηα πξνζσπηθνύ Ι.Κ.Π.Α. θαη .Δ.Τ.Τ.Ο.:  

-   Σν µφληµν θαη µε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

πξνζσπηθφ ηνπ Ι.Κ.Π.Α. θαη ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. θαζψο θαη νη δηθεγφξνη πνπ 

ππεξεηνχλ ζην Ι.Κ.Π.Α. µε ζρέζε έµκηζζεο εληνιήο, µεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο, 

µε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζην Δ.Κ.Κ.Α. (ην πξνζσπηθφ ηνπ Ι.Κ.Π.Α.) θαη ζηελ 

θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ην πξνζσπηθφ ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο.) 

θαη θαηαιαµβάλνπλ αληίζηνηρεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν, βαζµφ θαη εηδηθφηεηα 

θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη αλ δελ 

ππάξρνπλ, πξνζσπνπαγείο πνπ ζπληζηψληαη µε ηελ πξάμε µεηαθνξάο. Γηα ηελ ελ 

ιφγσ (απηνδίθαηε) κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ε πξάμε πνπ εθδίδεηαη είλαη 

εηδηθφηεξα δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (ζηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ππαιιήισλ ζην Δ.Κ.Κ.Α.) θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ζηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ππαιιήισλ ζηελ Κεληξηθή 
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Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ απηνχ), ε νπνία δεµνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ 

Δθεµεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. θαη κόλν θαηά ηελ πξώηε εθαξµνγή 

ηνπ λόµνπ, δέθα, θαηά αλώηαην όξην, ππάιιεινη από ην µόληµν ή µε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ πξνζσπηθό ηεο πνπ 

µεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνµηθώλ δύλαληαη λα απνζπώληαη ζην 

Δζληθό Κέληξν ∆εµόζηαο ∆ηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο γηα ηηο αλάγθεο 

ππνζηήξημεο ησλ πξνγξαµµάησλ επηµόξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθώλ. Η απόζπαζε ελεξγείηαη µε θνηλή απόθαζε ησλ 

Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο 

θαη Οηθνλνµηθώλ γηα ρξνληθό δηάζηεµα δύν εηώλ, µε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο. 

 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηφζν ζην Δ.Κ.Κ.Α. φζν θαη ζην Δ.Κ.Γ.Γ.Α., πξνο έγθαηξε 

δηεθπεξαίσζε ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ θαη δηαδηθαζηψλ  ιφγσ: 

- ηεο κεηαθνξάο ζε απηά ησλ θάζε είδνπο απαηηήζεσλ, ππνρξεψζεσλ θαη πάζεο θχζεσο 

εθθξεκνηήησλ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ θαηάξγεζε ησλ πην πάλσ θνξέσλ, ησλ νπνίσλ 

ζπλερίδνπλ θαη ηηο εθθξεκείο δίθεο, 

- ηνπ γεγνλφηνο φηη απνθηνχλ ηελ θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη θαζψο θαη 

ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο απηήο θαη 

- ηεο ππνρξέσζεο πνπ ηνπο βαξχλεη αθελφο γηα  ηελ δηαθχιαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ππάξρνληνο αξρείνπ θαη αθεηέξνπ γηα ηε δηελέξγεηα εληφο κελφο απφ ηε δεµνζίεπζε ηνπ 

λφµνπ 3895/2010, απνγξαθήο φισλ ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηά. 

Η ελ ιφγσ έθζεζε απνγξαθήο εγθξίλεηαη µε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ πνπ επνπηεχεη 

ην θνξέα ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχνληαη νη θαηαξγνχµελνη θνξείο θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνµηθψλ, ελψ απφζπαζµα ηεο εγθεθξηµέλεο έθζεζεο, πνπ πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα, 

θαζψο θαη ηα ινηπά εµπξάγµαηα δηθαηψµαηα επί ησλ αθηλήησλ, θαηαρσξίδεηαη αηειψο 

ζηα νηθεία βηβιία ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ή άιισλ αξµφδησλ αξρψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: «πγρώλεπζε Μνπζείνπ Κηλεµαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο µε ην Φεζηηβάι 

Κηλεµαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο» 

 

Σν Μνπζείν Κηλεµαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, θαηαξγείηαη σο απηνηειέο ηµήµα 

θαη ζπγρσλεχεηαη µε ην Ν.Π.Ι.∆. «Φεζηηβάι Κηλεµαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο», πνπ 

εθπιεξψλεη ζην εμήο ην ζθνπφ ηνπ θαηαξγνχκελνπ Μνπζείνπ.  

Θέκαηα πξνζσπηθνύ: 
- Σν πξνζσπηθφ µε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ 

Μνπζείνπ µεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο µε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζην Φεζηηβάι 

θαη θαηαιαµβάλεη αληίζηνηρεο θαηά θαηεγνξία, βαζµφ θαη εηδηθφηεηα θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα απαηηνχµελα ηππηθά πξνζφληα θαη αλ 

δελ ππάξρνπλ, πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη µε ηελ πξάμε µεηαθνξάο. 

Γηα ηελ ελ ιφγσ (απηνδίθαηε) κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ε πξάμε πνπ 

εθδίδεηαη είλαη εηδηθφηεξα δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ, ε νπνία δεµνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ Δθεµεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

Τπνρξεώζεηο Φεζηηβάι Κηλεµαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο 

- Σν Φεζηηβάι Κηλεµαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο θαη εηδηθφηεξα ηα φξγαλα 

δηνίθεζεο απηνχ θέξνπλ ηε ζρεηηθή επζχλε πξνο ελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ 

πξάμεσλ θαη θίλεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ ιφγσ ηεο απφθηεζεο ηεο 
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θπξηφηεηαο θαη θάζε άιινπ δηθαηψκαηνο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Μνπζείνπ θαη ηεο ππνρξέσζε αθελφο γηα  ηελ 

δηαθχιαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ππάξρνληνο αξρείνπ θαη αθεηέξνπ γηα ηε 

δηελέξγεηα εληφο κελφο απφ ηε δεµνζίεπζε ηνπ λφµνπ, απνγξαθήο φισλ ησλ 

θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: «πγρώλεπζε αλσλύµσλ εηαηξεηώλ» 

 

Με ηελ παξ. 1α) νη αλψλπκεο εηαηξείεο, «Διιεληθφ Κέληξν Αξγηιινκάδεο ΑΔ» 

(ΔΛΚΔΑ ΑΔ), «Διιεληθφ Κέληξν Αξγπξνρξπζνρνΐαο ΑΔ» (ΔΛΚΑ ΑΔ), «ΚΔΚ 

ΔΛΚΔΓΔ ΔΠΔ" θαη «Κέληξν Διιεληθήο Γνχλαο» ζπγρσλεχνληαη  κέζσ απνξξφθεζεο 

ζηελ «ΔΛΚΔΓΔ  Κέληξν Σερλνινγίαο θαη ρεδηαζκνχ ΑΔ», ελψ κε ηελ παξ. 1β) ε 

«Δηαηξεία Γηαλνκήο Αεξίνπ ΑΔ» (Δ.Γ.Α. Α.Δ.) θαη ε «Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ ΑΔ» 

(ΓΔΠΑ Α.Δ.) ζπγρσλεχνληαη επίζεο κέζσ απνξξφθεζεο ηεο πξψηεο απφ ηε δεχηεξε. 

Η ζπγρψλεπζε δη΄ απνξξνθήζεσο ησλ αλσηέξσ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζπληειείηαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ηεο ινηπήο ζρεηηθήο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο απηέο 

ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο λφκνπ, ηνπ νηθείνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ άξζξσλ 69 έσο θαη 78 ηνπ 

θ.λ. 2190/1920.  

Γεδνκέλνπ φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηίζεηαη 

δήηεκα εθαξκνγήο ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζέζεο ζε θίλεζε κίαο 

εηδηθήο πεξί ηεο απνξξνθήζεψο ηνπο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ππφςε λφκνπ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο (λνκηθέο θ.α.) ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ, ζηηο νπνίεο αθνξά ην ελ ιφγσ άξζξν, νθείινπλ φπσο πξνβνχλ, γηα ηελ επίιπζε 

εξκελεπηηθψλ ή άιισλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζηελ άκεζε 

δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα 

ζπληειεζζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ νη ξπζκίζεηο ηνπ ελ 

ιφγσ άξζξνπ.  

Ρύζκηζε ζεκάησλ πξνζσπηθνύ ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζπγρσλεύνληαη ζηελ 

«ΔΛΚΔΓΔ  Κέληξν Σερλνινγίαο θαη ρεδηαζκνύ ΑΔ»:  

Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη 

νη δηθεγφξνη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ 

µεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο ζηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία θαη απνηεινχλ 

πξνζσπηθφ ηεο, δηαηεξψληαο ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζπγρψλεπζεο. Γηα ηελ ελ 

ιφγσ πεξίπησζε απηνδίθαηεο µεηαθνξάο πξνζσπηθνχ εθδίδεηαη ζρεηηθή 

δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, ε νπνία δεµνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ Δθεµεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

Ρύζκηζε ζεκάησλ πξνζσπηθνύ ΔΓΑ Α.Δ.: 

Γεδνκέλνπ φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΓΑ Α.Δ. πξνβιέπεηαη ζπγρψλεπζή ηεο 

δη’  απνξξνθήζεσο απφ ηελ ΓΔΠΑ Α.Δ. πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ην πξνζσπηθφ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο απνξξνθνχκελεο 

εηαηξείαο µεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο ζηελ απνξξνθνχζα θαη απνηειεί πξνζσπηθφ 

ηεο, δηαηεξψληαο ηα δηθαηψµαηα ( π.ρ. ιήςε κηζζνχ) θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζπγρψλεπζεο, 

εσζφηνπ ηαθηνπνηεζεί νξηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ 
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παξφληνο λφκνπ (λ.3895/2010), είηε κε ηελ παξακνλή ηνπ ζηε ΓΔΠΑ ΑΔ, είηε κε 

ηε κεηαθνξά ηνπ ζε άιιν θνξέα..   

Γηα ηελ νξηζηηθή ξύζκηζε ησλ ζεκάησλ πξνζσπηθνύ ηεο Δ.Γ.Α. Α.Δ. γίλεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθά παξαπνκπή θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ β΄ έσο θαη 

δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2, πνπ εθαξκόδνληαη αλαιόγσο. Δηδηθόηεξα: 

α. Έθδνζε εληφο δεθαπέληε (15) εµεξψλ απφ ηε δεµνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφµνπ 

(δει. κέρξη ηηο 23-12-2010) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία ζα ξπζµίδνληαη 

ζέµαηα δηαδηθαζίαο, ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ, επηινγήο ππεξεζίαο ή θνξέα, θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ µεηαθεξφµελνπ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνµέξεηα. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλνπκε φηη γηα ηελ επηινγή θαη δηάζεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο ζα πξνεγεζεί απφθαζε ηεο εηδηθήο επηηξνπήο 

πνπ ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά πξνο ηνχην ζηελ ππεξεζία καο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή 

πξφβιεςε πνπ ζα πεξηιεθζεί ζην δηαηαθηηθφ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. 

β. Τπνβνιή ζηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Κιηµαηηθήο Αιιαγήο αίηεζεο ησλ ππαιιήισλ, ζηελ νπνία εθθξάδεηαη ε 

πξνηίµεζή ηνπο γηα µεηαθνξά θαζψο θαη ν λνµφο επηινγήο ηνπο.  

Πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο: 

 Πξνζνρή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 2,  ε αίηεζε 

πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελόο κήλα από ηε δεκνζίεπζε 

ηεο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δ.Α.Η.Γ.. Η κε ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο ζπλεπάγεηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6, ηελ απηνδίθαηε 

ιύζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο θαη ηελ απόιπζε ρσξίο απνδεκίσζε γηα ηελ αηηία 

απηή.   

 

ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία φπσο απηή εηδηθφηεξα ζα πεξηγξαθεί 

ζηελ παξαπάλσ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δ.Α.Η.Γ. πνπ ζα εθδνζεί γηα 

ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ (βι. παξαπάλσ πεξ. α).  

γ. Η ηαθηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ ζα νινθιεξσζεί εληέιεη κε ηελ 

έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηµαηηθήο Αιιαγήο θαη ησλ άιισλ ηπρφλ 

ζπλαξµφδησλ Τπνπξγψλ. Με ηελ απφθαζε απηή ζα ιάβεη ρψξα ε κεηαθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο ή παξεµθεξνχο εηδηθφηεηαο, 

ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζµίδαο µε απηή πνπ αλήθεη ν µεηαθεξφµελνο ή µε βάζε 

ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ θαηέρεη, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ 

αληίζηνηρεο θελέο ζέζεηο, ε µεηαθνξά ζα γίλεη ζε πξνζσπνπαγή ζέζε αληίζηνηρε 

ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πνπ ζα ζπζηαζεί µε ηελ απφθαζε µεηαθνξάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: «Γεληθέο δηαηάμεηο» 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηηο ξπζκίζεηο γηα 

ην πξνζσπηθφ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα επηκέξνπο άξζξα, ξπζκίδνληαη ζέκαηα 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαηαξγνχκελσλ ή ζπγρσλεπφκελσλ ή ππφ 

ιχζε θαη εθθαζάξηζε ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ. 

 

Δηδηθφηεξα, ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ελ ιφγσ άξζξν είλαη ηα 

αθφινπζα: 
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1. Απνζαθελίδεηαη, πξνο απνθπγή παξεξκελεηψλ, φηη φπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3895/2010 πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή αίηεζεο κεηαθνξάο ή κεηάηαμεο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 

ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, ηελ ελ ιφγσ αίηεζε ππνβάιιεη θαη ην κφληκν θαη κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ ησλ θαηαξγνχκελσλ ή 

ζπγρσλεπφκελσλ ή ππφ θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ 

ππεξεηεί, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, κε απφζπαζε (παξ. 1), ελψ ζε άιιν 

ζεκείν νξίδεηαη σο άκεζε ζπλέπεηα ηεο ζπληεινχκελεο αλαδηάξζξσζεο ε απηνδίθαηα 

παχζε ησλ απνζπάζεσλ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηνπο 

θαηαξγνχκελνπο ή ζπγρσλεπφκελνπο ή ππφ θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ππεξεζίεο 

θαη θνξείο, ην νπνίν απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή 

νξγαληθή ηνπ ζέζε (παξ. 4). 

 

2. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνύ πνπ επεξεάδνληαη από ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ λόκνπ όπσο ππνβάιινπλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο απηνύ 

αίηεζε κεηαθνξάο ή κεηάηαμεο εληόο ησλ απνθιεηζηηθώλ πξνζεζκηώλ πνπ 

ηάζζνληαη, θαζόζνλ ε κε ππνβνιή απηήο ζα έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ 

απηνδίθαηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο θαη ηελ απόιπζή ηνπο, ρσξίο απνδεκίσζε 

γηα ηελ αηηία απηή (παξ. 2). 

 

3. Λακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ φζν ην δπλαηφ νκαιφηεξε κεηάβαζε ησλ κεηαθεξφκελσλ 

ή κεηαηαζζφκελσλ ππαιιήισλ ζην λέν εξγαζηαθφ θαζεζηψο κε ηελ πξφβιεςε φηη ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπο, πνπ έρεη δηαλπζεί ζηνπο θνξείο πξνέιεπζεο θαη ν 

ρξφλνο πνπ ηνπο αλαγλσξίζζεθε σο ρξφλνο ππεξεζίαο, ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο 

ππεξεζίαο γηα ηα ζέκαηα βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο θαη γηα θάζε άιιε 

ζπλέπεηα (παξ. 5). 

 

4. Σίζεηαη, γηα όζνπο ππαιιήινπο αηηεζνύλ ηε κεηαθνξά ή ηε κεηάηαμή ηνπο, 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ, από ηελ θνηλνπνίεζε ζε 

απηνύο ηεο απόθαζεο κεηαθνξάο ή κεηάηαμήο ηνπο, εληόο ηεο νπνίαο νθείινπλ λα 

παξνπζηαζηνύλ γηα αλάιεςε ππεξεζίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξείηαη όηη 

θαηήγγεηιαλ ηε ζύκβαζή ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνύληαη απνδεκίσζε γηα ηελ αηηία απηή 

(παξ. 7). Γηα λα δηαζθαιηζηεί δε θαηά ηξφπν αδηακθηζβήηεην ε ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ ππαιιήισλ πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο θνηλνπνίεζεο ηεο 

απφθαζεο κεηαθνξάο ή κεηάηαμήο ηνπο (επίδνζε επί απνδείμεη εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο 

Γηνηθεηηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ επνπηεχεη ηνπο θνξείο πνπ θαηαξγνχληαη ή 

ζπγρσλεχνληαη). 
 

5. Όζνλ αθνξά ζηα δεηήκαηα αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ηνπ κεηαθεξφκελνπ ή 

κεηαηαζζφκελνπ πξνζσπηθνχ πξνβιέπεηαη ε εμαθνινχζεζε ηεο ππαγσγήο ηνπ ζηνπο 

θνξείο πνπ ππαγφηαλ πξηλ ηε κεηαθνξά ή ηε κεηάηαμή ηνπ (παξ. 11). 

 

6. Σέινο, γηα λα δηαζθαιηζζεί απνηειεζκαηηθά ην δεκφζην ζπκθέξνλ, κε ηελ ηειεπηαία 

παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε ιχζε, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, φισλ ησλ κηζζψζεσλ αθηλήησλ ησλ θαηαξγνχκελσλ ή 

ζπγρσλεπφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεηψλ, 

επηηπγράλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ειάθξπλζε ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 7: «Καηάξγεζε ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ θαη ινηπώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ηνπ Ο.Π.Δ.Π. Α.Δ.» 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ θαηαξγείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Οξγαληζκνχ Πξνβνιήο Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ Α.Δ. (ΟΠΔΠ Α.Δ.) θαη ηε δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ απηνχ αζθεί, απφ 8-12-2010 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ), ην 

∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ 

“T.A.Π.” (λ.736/1977, Α΄), ππνθαζηζηψληαο ζε φιεο ηνπ ηηο αξµνδηφηεηεο ην ∆ηνηθεηηθφ 

πµβνχιην ηνπ Ο.Π.Δ.Π. Α.Δ. 

 

Γ΄ Δηδηθέο επηζεκάλζεηο θαη δηεπθνιύλζεηο ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πην πάλσ ν λφκνο παξέρεη ηθαλφ αξηζκφ εμνπζηνδνηήζεσλ 

ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο ππνπξγνχο, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ θαηαξγήζεσλ ή ζπγρσλεχζεσλ. Απηφ θξίζεθε 

απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε πνιππινθφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ ξπζκίδεη 

ν λφκνο. Πνιππινθφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ πιεζψξα θαη ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελφ ηνπ, ζηα πνηθίια θαη πνιπδηάζηαηα 

ζέκαηα πνπ ηίζεληαη φζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πξνζσπηθνχ, ησλ ζεκάησλ 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ θ.ιπ.  

 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ζηελ έγθαηξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ επηζπλάπηνληαη ηα Παξαξηήκαηα 1 θαη 2, εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην 

πεξηέρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή, αλά Τπνπξγείν θαη άξζξν, ησλ 

θαηαξγνχκελσλ/ζπγρσλεπφκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ θαη ην δεχηεξν αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν εμνπζηνδνηήζεσλ πξνο έθδνζε 

θαλνληζηηθψλ ή άιισλ πξάμεσλ. 

 

Δπίζεο, δεδνκέλεο ηεο ζπλζεηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πξέπεη φιεο νη εκπιεθφκελεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ππεξεζίεο 

(π.ρ. Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ. ή ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ., ή ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α.,  θ.ιπ.) λα επηδείμνπλ κέγηζηε επηκέιεηα θαη 

ζπλέπεηα ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν ξπζκίζεσλ, ηαρχηαηε 

δηεπζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ θαη άκεζε επίιπζε εθθξεκνηήησλ, παξέρνληαο 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππαιιήινπο ησλ θαηαξγνχκελσλ ή ζπγρσλεπφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη θνξέσλ ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηα 

ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

 

Παξαθαινχληαη ηα Τπνπξγεία λα δηαβηβάζνπλ άκεζα ηελ παξνχζα εγθχθιην 

ζηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηά θνξείο, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 

3895/2010, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ άκεζα γλψζε ηεο ζπληεινχκελεο, σο πξνο απηνχο 

αλαδηάξζξσζεο θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηθέξεη, θαζψο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ κεηαθνξάο θαη ηαθηνπνίεζεο πνπ απνθηά ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ ηνπο. 

 

Η εγθχθιηνο απηή είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα γηα ηε “Γηαχγεηα” ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ 
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ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο καο www.gspa.gr ζηε δηαδξνκή Γεκφζηα Γηνίθεζε/ 

Οξγάλσζε. 

 

Γηα ηπρφλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ε ππεξεζία καο είλαη ζηε 

δηάζεζή ζαο.                                                                                                         

                                 

                                      Ο Τθππνπξγόο 

 

                                                   

 

                                          Γεώξγηνο Νηόιηνο 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

 

ΠΡΟ 

 

1) Όια ηα Τπνπξγεία 

 

-Γξαθεία  Τπνπξγψλ  

-Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ 

-Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 

 

2) Δπί πιένλ όζνλ αθνξά ζηα Τπνπξγεία: 

α) Οηθνλνκηθώλ 

- Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ θ΄  Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 

Γελ. Γ/λζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ 

Γ/λζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο (Γ10) 

Κνισλνχ 2, η.θ. 104.37, Αζήλα 

 

- Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο  

Γ/λζε Γ.Δ.Κ.Ο. 

Καξ. εξβίαο 8  

10562, Αζήλα 

 

β)Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

- Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ 

Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ & Πίζηεσο 

Κάληγγνο 20 
101 81, Αζήλα 

 

γ) Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

-Γεληθή Γξακκαηεία Δλέξγεηαο 

Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ 

Ακαιηάδνο 17 

115 23, Αζήλα 

 

δ) Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

- Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

Γ/λζε ηερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

Μεζνγείσλ 14-18 

115 10, Αζήλα 

 

ε) Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

- Γ/λζε Πξνζσπηθνχ 

Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ 

Αξηζηνηέινπο 17-19 

10187, Αζήλα 

 

ζη) Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

-Γ/λζε Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ  

Αραξλψλ 2 

10176, Αζήλα 
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3) Σα θάησζη λνκηθά πξόζσπα: 

 

- ΔΛΚΑ ΑΔ 

Βχξσλνο 7  

Σ.Κ. 172 35, Γάθλε 

 

- ΔΛΚΔΑ ΑΔ 

 Γ. Λχξα 55 

145 64, Αζήλα 

 

- ΔΛΚΔΓΔ ΑΔ 

12ν ρικ Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ – Λακίαο 

 Σ.Κ. 144 52, Μεηακφξθσζε 

 

- ΙΜΔΠΟ 

Υάξεηνο 46 Β 

106 76, Αζήλα 

 

- ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΑΛΑΚΣΟ ΔΛΛΑΓΑ 

Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Ιεξά Οδφο 75 

118 55, Αζήλα 

 

- ΓΔΠΟ Α.Δ. 

Σηκνιένληνο Βάζζνπ 11-13 η.θ. 115.21, ΑΘΗΝΑ 

 

- ΙΥΘΤ.Κ.Α. 

θαιί Κνπηζηιάξε Νενρσξίνπ Γήκνπ Οηληάδσλ  

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο  

Σ.Κ. 300 01 

 

- ΑΓΡΟΓΗ Α.Δ. 

Πεηξαηψο 108 

118 54, Αζήλα 

 

- Ι.Κ.Π.Α. 

Τπαηίαο 6 

105 56, Αζήλα 

 

- .Δ.Τ.Τ.Ο. 

Υαλδξή 1 θαη Θεζζαινλίθεο,  

183 46, Μνζράην 

 

- ΜΟΤΔΙΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Απνζήθε Α΄-Ληκάλη 

T.Θ. 104 67 

Σ.Κ. 541 10 Θεζζαινλίθε 
 

- ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Πιαηεία Αξηζηνηέινπο 10 

546 23 Θεζζαινλίθε 
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- ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΟΤΝΑ 

1
ν
 Υηιηφκεηξν Γηζπειηφ -  Καζηνξηά 

52 100, Καζηνξηά 

 

- Δ.Γ.Α. Α.Δ. 

Κακπνχξνγινπ 38 & Λ. Μεζνγείσλ 209 

11525, Αζήλα 

 

- Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ. 

Μαξίλνπ Αληχπα 92 

141 21, Ηξάθιεην Αηηηθήο 

 

- Ο.Π.Δ.Π. Α.Δ. 

Μπνπκπνπιίλαο 42 

106 82, Αζήλα 

 

- ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ 

Παλεπηζηεκίνπ 57 

10564, Αζήλα 

 

- ΔΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΙΟ 
Καπνδηζηξίνπ 34 

104 32, Αζήλα 

 

Κνηλ.: 

1. Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ 

2. Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο  

3. Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο 

(Η απνζηνιή θαη κε  

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) 

 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

Γξαθεία:  

 Τπνπξγνχ 

 Τθππνπξγψλ 

 Γεληθψλ  Γξακκαηέσλ 

 Γεληθψλ Γηεπζπληψλ Γ.Γ.Γ.Γ. & Η.Γ. 

 Γηεπζπληψλ Γ.Γ.Γ.Γ. & Η.Γ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1  

ΤΠΗΡΔΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΡΓΟΤΝΣΑΙ 

Ή ΤΓΥΩΝΔΤΟΝΣΑΙ 

 

ΥΔΣΙΚΔ 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΟΙ 

/ΤΓΥΩΝΔΤΟΜΔΝΟΙ 

ΦΟΡΔΙ-ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΔΠΟΠΣΔΤΩΝ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΡΓ./ΤΓΥΩΝ. 

ΦΟΡΔΙ ΤΠΟΤΡΓΟ  

Α
Ρ

Θ
Ρ

Ο
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ύ
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ηθ

α
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π
 

§ 1 πεξ. α 

Μνπζείν θαη Βηβιηνζήθε 

ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ, 

Ν.Π.Ι.Γ. 

Καηάξγεζε θαη εθπιήξσζε 

ησλ ζθνπώλ ηνπ από 

ππεξεζηαθή κνλάδα ηνπ 

Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ Τπνπξγόο 

Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 
§ 1 πεξ. β 

Ιλζηηηνύηνπ 

Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο (Ι.ΜΔ.ΠΟ.), 

Ν.Π.Ι.Γ. 

Καηάξγεζε θαη εθπιήξσζε 

ησλ ζθνπώλ ηνπ από ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεζπζκνύ θαη Κνηλσληθήο 

πλνρήο ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ. 

§ 1 πεξ. γ 

 

Δζληθό Σακείν Κνηλσληθήο 

πλνρήο (Δ.ΣΑ.Κ..), 

Ν.Π.Γ.Γ. 

Καηάξγεζε 

Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 

 
Δηδηθό Σακείν 

Αληηκεηώπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθώλ 

(Δ.Σ.Α.Δ.Α.), Ν.Π.Γ.Γ. 

Καηάξγεζε από 1.1.2011 

 

§ 1 πεξ. δ 

 

Δζληθή Αθαδεκία 

Γξακκάησλ θαη Δπηζηεκώλ 

(Δ.Α.Γ.Δ.), Ν.Π.Γ.Γ. 

Καηάξγεζε Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ § 1 πεξ. ε 

 

Ιόληνο 

Αθαδεκία, Ν.Π.Ι.Γ. 
Καηάξγεζε 

 

§ 1 πεξ. ζη 

 

Γηεζλήο Ιθάξηνο 

Αεξαζιεηηθή Αθαδεκία, 

Ν.Π.Ι.Γ. 

 

Καηάξγεζε  

Τπνπξγόο Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 

§ 1 πεξ. δ 

 

Δζληθό Κέληξν 

Δξεπλώλ Τγείαο (Δ.Κ.Δ.Τ.), 

Ν.Π.Γ.Γ.  
Καηάξγεζε θαη εθπιήξσζε 

ησλ ζθνπώλ ηνπο από 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

 Τπνπξγόο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο 

 

Ιλζηηηνύην Έξεπλαο θαη 

Διέγρνπ Πνηόηεηαο 

Τπεξεζηώλ 

Τγείαο (Ι.Δ.Δ.Π.Τ.Τ.), 

απηνηειήο νξγαληθή 

κνλάδα ηνπ Δ.Κ.Δ.Τ. 

§ 1 πεξ. ε 

 

Κέληξν Κιεξνλνκηθώλ 

Νόζσλ Αίκαηνο 

(Κ.Κ.Ν.Α.), Ν.Π.Ι.Γ. 

Καηάξγεζε θαη κεηαθνξά 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζην 

Δζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο 

(Δ.ΚΔ.Α.) 

 

§ 1 πεξ. ζ 

 

Ιλζηηηνύην Κνηλσληθήο 

Γεκνγξαθίαο θαη Έξεπλαο 

(Ι.Κ.Γ.Δ.), Ν.Π.Ι.Γ. 

Καηάξγεζε θαη κεηαθνξά 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζην 

Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ 

Δξεπλώλ (Δ.Κ.Κ.Δ.) 
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ΥΔΣΙΚΔ 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΟΙ 

/ΤΓΥΩΝΔΤΟΜΔΝΟΙ 

ΦΟΡΔΙ-ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΔΠΟΠΣΔΤΩΝ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΡΓ./ΤΓΥΩΝ. 

ΦΟΡΔΙ ΤΠΟΤΡΓΟ  

Α
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 1

:Κ
α

η
ά

ξ
γ
ε

ζ
ε

 π
π

ε
ξ

εζ
ηώ

λ,
 λ

ν
κ

ηθ
ώ

λ
 π

ξ
ν

ζ
ώ

π
σ

λ 

δ
ε

κ
ό

ζ
ην

π
 θ

α
η 

ηδ
ησ

η
ηθ

ν
ύ

 δ
ηθ

α
ίν

π
 

§  1 πεξ. η 

 

Δζληθό Παξαηεξεηεξίνπ 

Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο 

(Δ.ΠΑ. ΑκεΑ), Ν.Π.Ι.Γ. 

Καηάξγεζε θαη εθπιήξσζε 

ησλ ζθνπώλ ηνπ από ην 

Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο (Δ.Κ.Κ.Α.) 

Τπνπξγόο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο 

§ 1 πεξ. ηα 

 

Σνπηθά Κέληξα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, 

ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Καηάξγεζε 
 

Τπνπξγόο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

 
§ 1 πεξ. ηβ 

 

Δζληθή Δπηηξνπή Γάιαθηνο 

Διιάδαο, Ν.Π.Ι.Γ. 

Καηάξγεζε θαη εθπιήξσζε 

ησλ ζθνπώλ ηεο από ηνλ 

Διιεληθό Οξγαληζκό 

Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο 

§ 1 πεξ. ηγ 

 

Δπηζηεκνληθό θαη 

Δξεπλεηηθό 

Κέληξν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (Δ.Δ.ΚΔ.Π.Π.), 

Ν.Π.Ι.Γ. 

Καηάξγεζε 
Τπνπξγόο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

Α
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 2

:Λ
ύ

ζ
ε

 α
λ
σ

λ
ύ

κ
σ

λ 
εη

α
ηξ

εη
ώ

λ 
  

 

§ 1 πεξ. α 

Δηαηξεία Γηαρείξηζεο 

θαη Αλάπηπμεο 

Σερλνινγηθνύ Πάξθνπ 

Αηηηθήο «Λεύθηππνο 

Α.Δ.» 

Καηάξγεζε 

Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ 

§ 1 πεξ. β 

ππνπεξ. αα 

Η Γεκόζηα Δπηρείξεζε 

Πνιενδνκίαο θαη ηέγαζεο 

(ΓΔΠΟ Α.Δ.) 

Λύζε θαη εθθαζάξηζε 

Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο 

§ 1 πεξ. β 

ππνπεξ. ββ 

Ιρζπνθαιιηεξγεηηθό Κέληξν 

Αρειώνπ Α.Δ. (ΙΥΘΤ.Κ.Α.) 
Λύζε θαη εθθαζάξηζε 

Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ 

§ 1 πεξ. β 

ππνπεξ. γγ 

Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο 

Αγξνηηθήο Γεο Α.Δ. 

(ΑΓΡΟΓΗ Α.Δ.) 

Λύζε θαη εθθαζάξηζε 
Τπνπξγόο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
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§ 1 πεξ. α 

Ιλζηηηνύην Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγύεο (Ι.Κ.Π.Α.), 

Ν.Π.Γ.Γ. 

 

Καηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε 

κε ην Δζληθό Κέληξν 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

(Δ.Κ.Κ.Α.) 

 

Τπνπξγόο 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο 

§ 2 πεξ. α 

ρνιή Δπηκόξθσζεο 

Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ (.Δ.Τ.Τ.Ο.), 

Ν.Π.Γ.Γ. 

Καηάξγεζε από 30.6.2011 

θαη ζπγρώλεπζε κε ην 

Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο 

θαη Απηνδηνίθεζεο 

Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 
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ΥΔΣΙΚΔ 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΟΙ 

/ΤΓΥΩΝΔΤΟΜΔΝΟΙ 

ΦΟΡΔΙ-ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΔΠΟΠΣΔΤΩΝ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΡΓ./ΤΓΥΩΝ. 

ΦΟΡΔΙ ΤΠΟΤΡΓΟ  

Α
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 4

 

§ 1 

 

Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ 

Θεζζαινλίθεο, απηνηειέο 

ηκήκα ηνπ Φεζηηβάι 

Κηλεκαηνγξάθνπ 

Θεζζαινλίθεο 

 

Καηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε 

κε ην Φεζηηβάι 

Κηλεκαηνγξάθνπ 

Θεζζαινλίθεο 

Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θαη 

Σνπξηζκνύ 
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§ 1 πεξ. α 

Διιεληθό Κέληξν 

Αξγηιινκάδεο Α.Δ. 

(ΔΛΚΔΑ Α.Δ.)  

πγρώλεπζε δη’ 

απνξξνθήζεσο ζηελ 

ΔΛΚΔΓΔ Κέληξν 

Σερλνινγίαο θαη ρεδηαζκνύ 

Α.Δ 

 

Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο 

 

Διιεληθό Κέληξν 

Αξγπξνρξπζνρνΐαο Α.Δ. 

(ΔΛΚΑ Α.Δ.) 

 

Κ.Δ.Κ. ΔΛΚΔΓΔ Δ.Π.Δ. 

 

 

Κέληξν Διιεληθήο Γνύλαο 

 

§ 1 πεξ. β 
Δηαηξεία Γηαλνκήο Αεξίνπ 

Α.Δ (Δ.Γ.Α. Α.Δ.) 

πγρώλεπζε δη’ 

απνξξνθήζεσο ζηελ 

Γεκόζηα Δπηρείξεζε 

Αεξίνπ Α.Δ. (Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ.) 

Τπνπξγόο 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Α
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 7

 

§ 1 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

θαη ηα ινηπά όξγαλα 

δηνίθεζεο 

ηνπ Οξγαληζκνύ Πξνβνιήο 

Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ Α.Δ. 

(Ο.Π.Δ.Π. Α.Δ.) 

Καηάξγεζε θαη άζθεζε ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ Ο.Π.Δ.Π. Α.Δ 

από ην 

 Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

Σακείνπ Αξραηνινγηθώλ 

Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ 

«T.A.Π.» 

Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θαη 

Σνπξηζκνύ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2  

ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ Ν. 3895/2010 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΙΓΟ ΠΡΑΞΗ ΟΡΓΑΝΟ  ΘΔΜΑ 
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§ 1 πεξ. α 

εδάθην 

ηειεπηαίν 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 

Τπνπξγόο 

Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο Μνπζείνπ θαη 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Δζληθνχ 

Σππνγξαθείνπ 

§ 1 πεξ. β 

εδάθην 

ηέηαξην 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

Τπνπξγνί 

Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Οηθνλνκηθώλ 

Μεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ θαηαξγνχκελνπ 

Ιλζηηηνχηνπ Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο (ΙΜΔΠΟ) 

§ 1 πεξ. γ 

εδάθην 

ηέηαξην 

 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 

 

 

Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 

Καζνξηζκφο ησλ 

εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ 

αμηνπνίεζεο ησλ εηζθνξψλ 

ή δσξεψλ ησλ 

θαηαξγνχκελσλ Σακείσλ 

(Δ.ΣΑ.Κ.. θαη Δ.Σ.Α.Δ.Α.), 

ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο 

ζηνπο ηειηθνχο 

σθεινχκελνπο θαη θάζε 

άιιεο ζρεηηθήο 

ιεπηνκέξεηαο 

§ 1 πεξ. γ 

εδάθην 

ηειεπηαίν 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 

 
Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 

Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 

εθθαζάξηζεο ησλ 

θαηαξγνχκελσλ Σακείσλ 
(Δ.ΣΑ.Κ.. θαη Δ.Σ.Α.Δ.Α.) 

 

§ 1 πεξ. ηα 

εδάθην 

ηέηαξην 

 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

Τπνπξγνί 

Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Μεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ θαηαξγνχκελσλ 

Σνπηθψλ Κέληξσλ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

 

§ 1 πεξ. ηβ 

εδάθην ηξίην 

 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

Τπνπξγνί 

Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Μεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο θαηαξγνχκελεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Γάιαθηνο 

Διιάδαο 

§ 3 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 

(ή Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε) 

 

 

Ο Τπνπξγόο ζηνλ νπνίν 

κεηαβηβάδνληαη 

αξκνδηόηεηεο ή ν Τπνπξγόο 

πνπ επνπηεύεη ηνλ θνξέα 

ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη 

αξκνδηόηεηεο ή ν Τπνπξγόο 

πνπ επνπηεύεη ηνλ 

θαηαξγνύκελν θνξέα/ 

ππεξεζία 

Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάξγεζε. ηελ πεξίπησζε 

ξχζκηζεο δεηεκάησλ 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, ηακεηαθψλ 

ππνινίπσλ θαη θάζε άιιεο 

ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο, 

ζπκπξάηηεη θαη ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ 

 

§ 4 πεξ. β 

εδάθην 

δεύηεξν 

 

 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 

 

Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 

Έθζεζε Απνγξαθήο θηλεηψλ 

θαη αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη 

ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ 
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ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΙΓΟ ΠΡΑΞΗ ΟΡΓΑΝΟ  ΘΔΜΑ 
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§ 4 πεξ. γ  

 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 

 

Ο θαηά πεξίπησζε 

επνπηεύσλ ηα λνκηθά 

πξόζσπα πνπ θαηαξγνύληαη 

Τπνπξγόο  

Μεηαθνξά ηακεηαθψλ 

ππνινίπσλ θαη ππνινίπσλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε 

ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

εγγξαθή ηνπο σο αληίζηνηρσλ 

πηζηψζεσλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ ή ηνπ 

θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο 
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§ 2 πεξ. γ 
Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

Τπνπξγνί 

Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Οηθνλνκηθώλ, ν επνπηεύσλ ηελ 

ππό ιύζε θαη εθθαζάξηζε 

εηαηξεία Τπνπξγόο θαη ηπρόλ 

άιινο ζπλαξκόδηνο Τπνπξγόο 

Μεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ θαηαξγνχκελσλ 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ 

§ 2 πεξ. δ 

εδάθην πξώην 
Τπνπξγηθή Απόθαζε 

Τπνπξγόο 

Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

Ρχζκηζε ζεκάησλ 

δηαδηθαζίαο, ππνβνιήο 

αηηήζεσλ, δηθαηνινγεηηθψλ, 

επηινγήο ππεξεζίαο ή 

θνξέα, ζπγθξφηεζεο 

επηηξνπήο θ.α. γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ ππεξεηνχληνο 

ζηηο θαηαξγνχκελεο 

αλψλπκεο εηαηξίεο 

πξνζσπηθνχ 

§ 2 πεξ. ε 

εδάθην πξώην 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

Ο Τπνπξγόο ζε ππεξεζίεο ή 

θνξείο αξκνδηόηεηαο ηνπ 

νπνίνπ κεηαθέξζεθε 

πξνζσπηθό ηεο ππό ιύζε θαη 

εθθαζάξηζε εηαηξείαο θαη ν 

θαηά πεξίπησζε επνπηεύσλ 

ηελ ππό ιύζε θαη εθθαζάξηζε 

εηαηξεία Τπνπξγόο 

Καζνξηζκφο ηνπ ειάρηζηνπ 

πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα 

απνζπαζηεί, ρσξίο αίηεζή 

ηνπ, απφ ηνπο θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο έρεη κεηαηαρζεί ή 

κεηαθεξζεί, ζηηο ππφ ιχζε 

θαη εθθαζάξηζε εηαηξείεο, 

έσο ηελ απνπεξάησζε ησλ 

εξγαζηψλ ιχζεο θαη 

εθθαζάξηζεο απηψλ 

§ 3 εδάθην 

δεύηεξν 
Τπνπξγηθή Απόθαζε Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 

Έθζεζε Απνγξαθήο θηλεηψλ 

θαη αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη 

ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ 

§ 3 εδάθην 

ηειεπηαίν 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

Τπνπξγνί Οηθνλνκηθώλ, 

Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο 

θαη ν θαηά πεξίπησζε 

αξκόδηνο Τπνπξγόο 

Ρχζκηζε θάζε αλαγθαίαο 

ιεπηνκέξεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία 

ησλ θαηαξγνχκελσλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ 

ΑΔΑ: 4ΙΙ6Κ-6



24 

 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΙΓΟ ΠΡΑΞΗ ΟΡΓΑΝΟ  ΘΔΜΑ 
Α

Ρ
Θ

Ρ
Ο

 2
: 

Λ
ύ

ζ
ε

 α
λ
σ

λ
ύ

κ
σ

λ 
εη

α
ηξ

εη
ώ

λ 

§ 4 εδάθην 

πξώην 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

Τπνπξγόο  Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, ν επνπηεύσλ ηελ 

ππό ιύζε θαη εθθαζάξηζε 

εηαηξεία Τπνπξγόο   

θαη ν Τπνπξγόο πνπ έρεη ην 

ζύλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ 

Ρχζκηζε θάζε αλαγθαίαο 

ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιχζε 

θαη εθθαζάξηζε ησλ εηαηξεηψλ 

θαη ηδίσο ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο ή θαη 

ιήμεο απηήο θ.ά. 

§ 4 εδάθην 

ηειεπηαίν 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

Τπνπξγόο  Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, ν επνπηεύσλ ηελ ππό 

ιύζε θαη εθθαζάξηζε εηαηξεία 

Τπνπξγόο   

θαη ν Τπνπξγόο πνπ έρεη ην 

ζύλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ 

Οξηζκφο εθθαζαξηζηή/ψλ ζε 

πεξίπησζε κε νξηζκνχ απηψλ 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ 
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§ 1 πεξ. β Γηαπηζησηηθή Πξάμε 
Τπνπξγόο Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Μεηαθνξά (απηνδίθαηε) ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ι.Κ.Π.Α. ζην 

Δ.Κ.Κ.Α. 

§ 1 πεξ. γ 

 

 

Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 

 

 

 

Τπνπξγνί  Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

 

Αλαδηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(Δ.Κ.Κ.Α.), ξχζκηζε ζεκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ θηλεηή θαη 

αθίλεηε πεξηνπζία θ.ιπ. 

§ 2 πεξ. β 

εδάθην πξώην 
Γηαπηζησηηθή Πξάμε Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 

Μεηαθνξά (απηνδίθαηε) ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. 

ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

§ 2 πεξ. β 

εδάθην 

ηειεπηαίν 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

Τπνπξγνί  Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαη Οηθνλνκηθώλ 

Απφζπαζε δέθα (10), θαηά 

αλψηαην φξην, ππαιιήισλ απφ 

ην  πξνζσπηθφ ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. 

πνπ κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ζην Δζληθφ 

Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο 

§ 3 πεξ. β 

εδάθην ηξίην 

 

 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

 

 

Ο Τπνπξγόο πνπ επνπηεύεη 

ην θνξέα ζηνλ νπνίν 

ζπγρσλεύεηαη ν θαηαξγνύκελνο 

θνξέαο θαη ν Τπνπξγόο 

Οηθνλνκηθώλ 

Έγθξηζε Έθζεζεο Απνγξαθήο 

θηλεηψλ θαη αθηλήησλ  

§ 3 πεξ. γ  Τπνπξγηθή Απόθαζε 
Τπνπξγόο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Ρχζκηζε θάζε αλαγθαίαο 

ιεπηνκέξεηαο  ζρεηηθά κε ηε 

ζπγρψλεπζε ηνπ Ι.Κ.Π.Α. θαη 

ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ησλ αξρείσλ, 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ θ.ά. 

§ 3 πεξ. γ 

 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

 

Τπνπξγνί  Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαη Οηθνλνκηθώλ 

Ρχζκηζε θάζε αλαγθαίαο 

ιεπηνκέξεηαο  ζρεηηθά κε ηε 

ζπγρψλεπζε ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. θαη 

ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ησλ αξρείσλ, 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

κεηαθεξφκελν ή 

απνζπψκελν πξνζσπηθφ 

θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ θ.ά. 
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§ 3 Γηαπηζησηηθή Πξάμε 
Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θαη 

Σνπξηζκνύ 

Μεηαθνξά (απηνδίθαηε) ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Μνπζείνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο 

ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ 

Θεζζαινλίθεο  

§ 4 

 

 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 

 

 

 

Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θαη 

Σνπξηζκνύ 

Ρχζκηζε θάζε ιεπηνκέξεηαο  

ζρεηηθά κε ηε ζπγρψλεπζε ηνπ 

Μνπζείνπ Κηλεκαηνγξάθνπ 

Θεζζαινλίθεο κε ην Φεζηηβάι 

Κηλεκαηνγξάθνπ 

Θεζζαινλίθεο, φπσο γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ην πξνζσπηθφ, 

ηε ζεηεία θαη ηα θαζήθνληα 

ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Μνπζείνπ 

θ.ά. 
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§ 1 πεξ. α 

εδάθην ηξίην 
Γηαπηζησηηθή Πξάμε 

Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο 

Μεηαθνξά (απηνδίθαηε) ηνπ 

πξνζσπηθφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπγρσλεχνληαη κε απνξξφθεζε 

απφ ην ΔΛΚΔΓΔ ΑΔ Κέληξν 

Σερλνινγίαο θαη ρεδηαζκνχ  

§ 1 πεξ. α 

εδάθην 

ηειεπηαίν 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 

Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο 

Ρχζκηζε θάζε ζέκαηνο γηα ηε 

κεηαθνξά θαη έληαμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπγρσλεχνληαη κε απνξξφθεζε 

απφ ην ΔΛΚΔΓΔ Κέληξν 

Σερλνινγίαο θαη ρεδηαζκνχ 

Α.Δ.  

§ 1 πεξ. β 

εδάθην 

ηειεπηαίν 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

 

Τπνπξγνί 

Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο 

θαη ηπρόλ άιινο ζπλαξκόδηνο 

Τπνπξγόο 

Μεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

θαηαξγνχκελεο Δ.Γ.Α. Α.Δ. 
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§ 16 εδάθην 

πξνηειεπηαίν 

 

 

 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

 

Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ θαη ν 

επνπηεύσλ ην θαηαξγνύκελν/ 

ζπγρσλεπόκελν λνκηθό πξόζσπν 

ή ηελ εηαηξεία πνπ 

ιύεηαη θαη ηίζεηαη ζε 

εθθαζάξηζε Τπνπξγόο 

 

Παξάηαζε κηζζψζεσλ αθηλήησλ 

έσο έλα αθφκε κήλα θαη γηα κία 

κφλν θνξά, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο 

§ 16 εδάθην 

ηειεπηαίν 

Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 

 

Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ θαη ν 

επνπηεύσλ ην θαηαξγνύκελν/ 

ζπγρσλεπόκελν λνκηθό πξόζσπν 

ή ηελ εηαηξεία πνπ 

ιύεηαη θαη ηίζεηαη ζε 

εθθαζάξηζε Τπνπξγόο 

Ρχζκηζε θάζε ιεπηνκέξεηαο 

ζρεηηθά κε ηε ιχζε ησλ 

κηζζψζεσλ αθηλήησλ 
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§ 4 Τπνπξγηθή Απόθαζε 
Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θαη 

Σνπξηζκνύ 

Ρχζκηζε θάζε αλαγθαίαο 

ιεπηνκέξεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Ο.Π.Δ.Π. Α.Δ., ηελ 

ππνθαηάζηαζή ηνπ 

απφ ην Γ.. ηνπ TAΠ θαη 

Απαιινηξηψζεσλ θαη 

γεληθφηεξα ηε δηνίθεζε ηνπ 

Ο.Π.Δ.Π. Α.Δ. 

 

ΑΔΑ: 4ΙΙ6Κ-6


