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  ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του 
ν. 3429/2005.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας 

και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του 
κατεπείγοντος θέματος της εφαρμογής της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 που αφορά 
την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4046/2012 και του 
ν. 4093/2012, που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες 
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β 

του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) αντικαθίσταται με δύο νέα 
εδάφια ως εξής:

«2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 
α) σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, όπως και τυ−
χόν θυγατρικών του, καθορίζεται η διακοπή της λειτουρ−
γίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών του, ως και 
ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργού−
μενου νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρι−
κών του, ρυθμίζονται όλα τα θέματα της διαδοχής των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη 
των εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πά−
σης φύσεως εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων 
έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων 
προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της 
αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, 
των διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται για τη 
διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, 

β) σε περίπτωση συγχώνευσης του φορέα, καθορίζεται 
η διακοπή της λειτουργίας και η τύχη της περιουσίας 
του συγχωνευόμενου προσώπου, ρυθμίζονται τα θέματα 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, της ρύθμισης 
των θεμάτων των εργασιακών σχέσεων και κάθε σχε−
τικό με αυτήν θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας 
των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων 
για τη συγχώνευση, το καταστατικό ή ο οργανισμός 
που το διέπει και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά 
περίπτωση εποπτεύοντος τον καταργούμενο ή συγχω−
νευόμενο φορέα, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν 
την διαφύλαξη της περιουσίας των καταργούμενων ή 
συγχωνευόμενων φορέων, οι σχετικές διαδικασίες και 
όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−

κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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