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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2351
20 Οκτωβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 119959/Η
Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώ−
πων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέ−
ντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)»
και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
(Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και των παραγρά−
φων 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16,17,18,19 , 21, 22, 23 και
24 του άρθρου 24 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163) «Ανάπτυ−
ξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του
ν.3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118) και ισχύουν.
2) Το άρθρο 16 του ν.2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων
εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουρ−
γείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νο−
μικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112) σε
συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του
ν.2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ−
παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 188)
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
3) Τις διατάξεις του π.δ. 232/1998 «Σκοποί, συγκρό−
τηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και Θέσεις Προσωπικού
του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολι−
σμού» (Ε.Κ.Ε.Π)» (ΦΕΚ Α’ 179), όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 44/2004 «Τροποποίηση του Π.Δ. 232/1998» (ΦΕΚ
Α’ 37) και ισχύει.
4) Τις διατάξεις του π.δ. 67/1997 «Εθνικό Κέντρο Πι−
στοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»
(ΦΕΚ Α’ 61) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 170/05 (Α’
222) και ισχύει.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 «Πε−
ριορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των

κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38)
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6) Το άρθρο 90 του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα».
7) Το άρθρο 8 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα−
κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’
221), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με το
άρθρο 4 του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.
189/2009» (ΦΕΚ Α’ 56).
8) Το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α’ 145) περί διορισμού του
κου Ευάγγελου Βενιζέλου του Βασιλείου στη θέση του
Υπουργού Οικονομικών.
9) Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α’ 214) περί διορισμού της Άννας
Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
10) Την υπ’ αριθμ. Υ274/30−9−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των Φωτεινής Γεννηματά» (ΦΕΚ Β’ 1595).
11) Τις διατάξεις του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις
για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση −
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πο−
λιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α’ 180/22.08.2011) και το άρθρο 14Β
ν. 3429/2005 «Δημόσιες Εττιχειρήσεις και Οργανισμοί»
(ΦΕΚ Α’ 314/27.12.2005).
12) Το ν.4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’ 195/06.06.2001),
ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 58 «Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και
των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.», παρ. 11.
13) Την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού πυλώνα
για την υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της εθνικής
πολιτικής στους τομείς της συμβουλευτικής και του
επαγγελματικού προσανατολισμού, της πιστοποίησης
επαγγελματικών προσόντων και δομών καθώς και την
ανάγκη μείωσης του κόστους λειτουργίας με την ταυτό−
χρονη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
και των υπαρχουσών υποδομών.
14) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Συγχώνευση με απορρόφηση

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επω−
νυμία «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου
Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)» που συστήθηκε με το άρθρο 22 του
ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α’38) και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματι−
κού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)», που συστήθηκε με το
άρθρο 16 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ Α’ 112), συγχωνεύονται
με απορρόφηση στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» που συστήθηκε με το άρθρο 11
ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163) και καταργούνται ως αυτοτελή
νομικά πρόσωπα.
2. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης ορί−
ζεται η 20.11.2011 (εφεξής «ημερομηνία συγχώνευσης»).
Από την ημερομηνία συγχώνευσης το ν.π.ι.δ με την
επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσό−
ντων (Ε.Ο.Π.Π.)» μετονομάζεται σε «Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού» (εφεξής «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»).
3. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ.6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α’ 65) και τις με−
ταγενέστερες συμπληρώσεις του.
4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εποπτεύεται από τον Υπουργό Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2
Σκοπός και αρμοδιότητες
1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει τους σκοπούς και τις αρμοδιότη−
τες των νομικών προσώπων, που απορροφώνται καθώς
και τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του νομικού
προσώπου που απορροφά, όπως ορίζονται στο άρθρο
22 του ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38) όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει με τα άρθρα 10, 11, 12,13, 17 και
19 του ν.3879/10 (Α’ 163), στο ν.3696/2008 (ΦΕΚ Α’ 177),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του
ν.3848/10 (ΦΕΚ Α’ 71), στο άρθρο 11 και την παράγραφο 4
του άρθρου 24 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163), στο άρθρο
16 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ Α’ 112) σε συνδυασμό με την πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α’ 198),
το π.δ. 232/1998 (ΦΕΚ Α’ 179), όπως αυτό τροποποιήθηκε
με το π.δ 44/2004 (ΦΕΚ Α’ 37) καθώς και σε κάθε άλλη
διάταξη, που αναφέρεται σε αυτές, ακόμη και αν δεν
μνημονεύεται παραπάνω.
2. Για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών και αρ−
μοδιοτήτων του, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ασκεί κάθε πράξη και
δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εκπλήρωση τους
και ιδίως προβαίνει σε:
α) Διαχείριση της περιουσίας αυτού και των συγχω−
νευόμενων φορέων.
β) Προμήθεια ττάσης φύσεως αναγκαίου εξοπλισμού
και των απαραίτητων αναλωσίμων.
γ) Συμμετοχή και υποστήριξη του στρατηγικού σχε−
διασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων στα θέματα αρμοδιότητας του με
μελέτες, έρευνες και παροχή πληροφοριών.
δ) Σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των
δράσεων και των προγραμμάτων που χρηματοδοτού−
νται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσονται στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
ε) Σχεδιασμό και παραγωγή του εκπαιδευτικού και
επιμορφωτικού υλικού που είναι απαραίτητο για την

άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκπόνηση των απα−
ραίτητων μελετών, ερευνών και προγραμμάτων για την
επίτευξη των σκοπών του καθώς και ερευνών, μελετών
και πιλοτικών προγραμμάτων που του αναθέτει κάθε
φορά ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.
στ) Σχεδιασμό, παραγωγή και διαχείριση των απαραί−
τητων βάσεων δεδομένων και των κάθε μορφής λογι−
σμικών εργαλείων, που κρίνονται απαραίτητα για την
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την
εκπλήρωση των σκοπών του, είτε από το ίδιο το νομικό
πρόσωπο είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών
και διακρατικών προγραμμάτων.
ζ) Πιστοποίηση εισροών και εκροών της δια βίου
μάθησης, πιστοποίηση φορέων, επαγγελματικών πε−
ριγραμμάτων και προγραμμάτων και προσόντων του
ανθρώπινου δυναμικού.
η) Δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προ−
σανατολισμού.
θ) Ενέργειες και δράσεις διασφάλισης της ποιότητας
στη Δια Βίου Μάθηση.
ι) Προγραμματισμό σε σχέση με το σύνολο των ανω−
τέρω δραστηριοτήτων και κάθε άλλη δράση ή έργο
στα πλαίσια των σκοπών και αρμοδιοτήτων του, που
του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
3. Προς τούτο, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να:
α) Απογράφει, προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτη−
ματογράφηση και συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτη−
σίας των ως άνω κινητών και ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων του με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου
αρχείου.
β) Εκμισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία του ή παραχω−
ρεί με εύλογο αντάλλαγμα ή δωρεάν τη χρήση αυτών
σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους φο−
ρείς του δημόσιου φορέα, μισθώνει ή αποδέχεται την
παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων πραγμάτων
στο όνομα του για τη θεραπεία των σκοπών του.
γ) Αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές, κληρονομιές,
χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδή−
ποτε πηγή και για λογαριασμό του Δημοσίου.
δ) Αναθέτει ην εκπόνηση μελετών που αφορούν στην
ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση καθώς
και οποιονδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποί−
ηση των ακινήτων του.
ε) Προβαίνει στην προμήθεια του πάσης φύσεως εξο−
πλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και
την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
στ) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και
συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων
του.
ζ) Εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βι−
ομηχανικής ιδιοκτησίας του.
η) Ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός
δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν όλω
ή εν μέρει, πό εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση
ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρη−
ματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
θ) Συμμετέχει σε συζητήσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκ−
θέσεις, ομάδες εργασίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
κλπ, που έχουν στόχο την προώθηση θεμάτων που ανα−
φέρονται στους τομείς αρμοδιότητάς του.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ι) Αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διαχείρισης ή
συμβούλου αξιολόγησης ή συμβούλου μελετών και γενι−
κότερα προγραμμάτων που αφορούν στους τομείς δρα−
στηριότητας του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς
ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εκτελούνται από
Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Α.Ε.Ι και γενικότερα φορείς
του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και φορείς
της αλλοδαπής, κατόπιν εντολής του Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή κατόπιν
απόφασης του Δ.Σ.
ια) Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών
εθνικής κλίμακας σχετικών με τις δραστηριότητες του,
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους
πόρους μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ιβ) Πραγματοποιεί κάθε σχετική δραστηριότητα στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, που του αναθέτει ο Υπουρ−
γός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ιγ) Ενάγει ή ενάγεται και γενικά διεξάγει στο όνομά
του κάθε δίκη και επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που
αφορά τα περιουσιακά στοιχεία αυτού και των συγχω−
νευόμενων φορέων.
4 Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λειτουργεί ως φορέας διοίκησης
της διά βίου μάθησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του
ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α’).
5. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαμ−
βάνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. νοούνται ιδίως τα ακόλουθα περι−
ουσιακά στοιχεία:
α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα,
συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, τα οποία
ανήκουν στους συγχωνευόμενους φορείς ή τελούν υπό
τη διοίκηση και διαχείρισητους ή έχουν μισθωθεί από
αυτούς ή βρίσκονται στην εκμετάλλευση τους για οποι−
αδήποτε αιτία και με οποιαδήποτε νομική μορφή.
β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των συγ−
χωνευόμενων οργανισμών, όπως χρήματα, καταθέσεις,
ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε κάθε εί−
δους νόμισμα.
γ) Τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδι−
οκτησίας των συγχωνευόμενων φορέων, όπως ευρε−
σιτεχνίες, υποδείγματα, σήματα και τα δικαιώματα σε
νέες τεχνογνωσίες καθώς και οι επωνυμίες, διακριτικοί
τίτλοι και γνωρίσματα που χρησιμοποιούν.
δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα,
πόροι, κινητές αξίες και δικαιώματα που ανήκουν ή περι−
έρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον και κατά το
μέρος που συνεχίζουν να εξυπηρετούν, άμεσα ή έμμεσα,
τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων. Εκκρεμείς
πράξεις παραχώρησης φορέων υλοποιούνται από το
απορροφών νομικό πρόσωπο
Άρθρο 3
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του απορροφώντος φορέα (Ε.Ο.Π.Π.), μέχρι την έκδοση
απόφασης του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων η οποία θα ορίζει τη νέα συγκρό−
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι
σχετικές διατάξεις για τις αμοιβές, αποδοχές και κάθε
είδους αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.
εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Από την ημερομηνία συγχώνευσης λήγουν αζημίως
για το Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς άλλη διατύπωση οι
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θητείες των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των πάσης φύσεως
συμβούλων ή ειδικών συνεργατών όλων των συγχω−
νευόμενων φορέων, ανεξαρτήτως του τρόπου και της
διαδικασίας ορισμού ή πρόσληψής τους.
Άρθρο 4
Πόροι και περιουσία
1. Πόροι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατόπιν της συγχώνευσης
είναι οι πόροι, που κατά τις διατάξεις του νόμου ορίζο−
νται για τους συγχωνευόμενους φορείς καθώς και για
τον φορέα που απορροφά, οι οποίοι ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, είναι:
α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.
β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρω−
παϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοι−
χείων του, τόκοι από τη χρηματοοικονομική εκμετάλ−
λευση των διαθεσίμων του και κάθε άλλη πρόσοδος
από την εκμετάλλευση του ενεργητικού του.
δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που
είτε ανατίθενται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον Υπουργό Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τη Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς είτε εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων,
όπως ιδίως δημοσίων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών
οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου και ιδιωτών, τα οποία εκτελούνται ύστερα από
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και
άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από τρίτες
πηγές.
στ) Τακτική επιχορήγηση και πόροι από το Λογαρια−
σμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
(Λ.Α.Ε.Κ.) και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας κατά την πα−
ράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α’ 205).
ζ) Έσοδα από την καταβολή παραβόλων και χρηματικών
ποσών που καταβάλλονται για την πιστοποίηση προσό−
ντων, την πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων και
των στελεχών Σ.Υ.Υ., την ισοτίμηση τίτλων, την αδειοδό−
τηση και την εποπτεία φορέων πιστοποίησης προσόντων,
την πιστοποίηση και αδειοδότηση φορέων παροχής υπη−
ρεσιών δια βίου μάθησης, την πιστοποίηση των Ιδιωτικών
Γραφείων ή Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού καθώς και των Στελεχών Συμβουλευ−
τικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
η) Ειδική εισφορά προβλεπομένη στον ετήσιο προϋ−
πολογισμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.),
η οποία ανέρχεται στο ένα και μισό τοις εκατό (1,5%)
των εξ εισφορών ετήσιων εσόδων του Ο.Ε.Ε.
2. Από την ημερομηνία συγχώνευσης η κυριότητα και
κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της
κινητής και ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώ−
πων που απορροφώνται κατά την παρούσα, περιέρ−
χονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα,
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως καθολικό διάδοχο, ο οποίος έχει
στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των
περιουσιακών στοιχείων αυτών καθώς και την ευθύνη
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για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου των
νομικών προσώπων, που απορροφώνται.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα σε
ένα μήνα από την ημερομηνία συγχώνευσης, υποχρε−
ούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και
ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην
αποκλειστική χρήση και διαχείριση του από την απορρό−
φηση. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που
περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα
δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ
533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία
βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.
Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες
κτηματολογικές εγγραφές.
Άρθρο 5
Οικονομική Διαχείριση
1. Η οικονομική διαχείριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται με
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος συνοδευ−
όμενος από αιτιολογική έκθεση και ετήσιο πρόγραμμα
δράσης, που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο υπο−
βάλλεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για έγκριση μέσα
στις νόμιμες προθεσμίες για τους εποπτευόμενους από
το Δημόσιο φορείς.
2. Η διαχειριστική χρήση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμπίπτει με
το ημερολογιακό έτος. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχει−
ριστική χρήση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αρχίζει από την ημερο−
μηνία συγχώνευσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του
επόμενου ημερολογιακού έτους.
3. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Ε.Π.
γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε
έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των
ελεγκτών.
4. Έως το τέλος Ιουνίου του επόμενου της οικονομικής
χρήσης ημερολογιακού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο
υποβάλει στους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για έγκριση τον
ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με την
Έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και Έκθεση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου για την τήρηση των νόμιμων διατά−
ξεων και των διατάξεων του Οργανισμού. Ο Υπουργός
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί
να διατάξει οποιοδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής
διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Οι δαπάνες του ελέγχου
βαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
5. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει την υποχρέωση να τηρεί βιβλία
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Γ’ Κατηγορίας με
διπλογραφική μέθοδο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν
δεν υπάρχει επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε υποχρέωση, που αναλαμβάνεται
χωρίς να υπάρχει επαρκής πίστωση είναι αυτοδικαίως
και απολύτως άκυρη.
7. Για το σκοπό της συγχώνευσης τα Διοικητικά Συμ−
βούλια των νομικών προσώπων, που απορροφώνται με−
ριμνούν για τη σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού
αυτών με ημερομηνία 20.11.2011, τον οποίο υποβάλλουν
αυθημερόν στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 6
Κανονισμός Λειτουργίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν πρότασης του
διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που δίδεται
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία συγχώνευσης,
καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του.
2. Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζονται ιδίως τα εξής:
α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβου−
λίου.
β) Η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπη−
ρεσιών του φορέα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις
αρμοδιότητές του.
γ) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες του.
δ) Οι ειδικότερες διαδικασίες του τρόπου λειτουργίας του.
ε) Ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή
τους στις διοικητικές μονάδες του φορέα, καθώς και
ο αριθμός των θέσεων νομικού συμβούλου ή/και δικη−
γόρων, οι οποίοι συνδέονται με τον φορέα με σχέση
έμμισθης εντολής.
στ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας
και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του κάθε
φύσης προσωπικού.
ζ) Το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.
Άρθρο 7
Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του
διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Ε.Π. εντός 30 ημερών
από την ημερομηνία συγχώνευσης της παρούσας και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθο−
ρίζεται ο κανονισμός οικονομικής διαχείρισης καθώς και
οι κανονισμοί ανάθεσης της εκπόνησης μελετών, της
προμήθειας υπηρεσιών ή προϊόντων και της εκτέλεσης
έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11
του άρθρου 11 ν. 3879/2010.
2. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Κανονισμού εφαρ−
μόζονται ανάλογα οι αντίστοιχοι κανονισμοί και διατά−
ξεις του απορροφώντος φορέα.
Άρθρο 8
Προσωπικό
1. Από την ημερομηνία συγχώνευσης το μόνιμο και
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα που
απορροφώνται, καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στον οποίο μεταφέρεται και παρέχει τις
υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας. Τα παρα−
πάνω ισχύουν και για τους δικηγόρους, που υπηρετούν
με σχέση έμμισθης εντολής στα νομικά πρόσωπα, που
απορροφώνται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κε−
νές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου
και ειδικότητας για τις οποίες ο μεταφερόμενος ή ο
μετατασσόμενος κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προ−
σόντα, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις
ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 65 ν.4002/2011.
Η μισθοδοσία του προσωπικού και των δικηγόρων
των συγχωνευθέντων φορέων από την ημερομηνία
συγχώνευσης καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατ’
εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
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2. Η μεταφορά του προσωπικού, ως άνω, και η ανά−
ληψη των καθηκόντων του στις νέες θέσεις βεβαιούται
με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που
εκδίδεται την ημέρα της συγχώνευσης.
3. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των νομικών προ−
σώπων που απορροφώνται, υποχρεούνται μέσα σε ένα
μήνα από την ημερομηνία συγχώνευσης να υποβάλουν
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε Π.: α) Αναλυτική
κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικα−
στικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπο−
γράφεται για την ακρίβεια της από τον προϊστάμενο
της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει,
διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο τον δικη−
γόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για
τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του
διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση
και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης,
β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και πε−
ρατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικο−
γράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων
και των εγγράφων αποδείξεως. Αν τα πιο πάνω στοιχεία
δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμί−
ας ή δεν είναι πλήρη, με την επιφύλαξη της επόμενης
παραγράφου, η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά
για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και
δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας.
4. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση
να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υπο−
θέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγό−
ρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον
τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη
περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοι−
χεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν σύμφωνα
με τα πιο πάνω. Η αδυναμία συλλογής και παράδοσης
των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου μέσα στην
προβλεπόμενη προθεσμία, χωρίς υπαιτιότητα του δικη−
γόρου, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει σπουδαίο λόγο
καταγγελίας της σύμβασης έμμισθης εντολής.
5. Όσοι μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας εφόσον δεν παρουσιαστούν μέσα σε απο−
κλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση της πράξης μεταφοράς τους για ανάληψη
υπηρεσίας θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβαση τους
και δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη λύση της.
6. Η κατάταξη και κατανομή του προσωπικού, που
μεταφέρεται στις θέσεις εργασίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε,Π., η
οργανωτική δομή των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητες
τους καθώς και η εν γένει διοικητική διάρθρωση αυτού
γίνεται προσωρινά και μέχρι την έκδοση του Κανονι−
σμού Λειτουργίας αυτού, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
7. Το προσωπικό που μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς
στο οποίο υπαγόταν πριν την μεταφορά του.
8. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ως άνω μετα−
φερόμενου προσωπικού από την αρχική πρόσληψή του
στα νομικά πρόσωπα, που απορροφώνται ή και μετά τη
μεταφορά του σε αυτά από προηγούμενους φορείς του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας σε αυτούς τους
φορείς, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για
τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και
για κάθε άλλη συνέπεια.
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9. Η στελέχωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται με: α) την
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28), κατόπιν σχετικής απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και προσδιορίζει τον
αριθμό των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα και τυχόν πρόσθετα προσόντα,
β) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που μεταφέρεται και εντάσσεται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τα νομικά πρόσωπα που απορροφώνται,
γ) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο νομικό πρόσωπο,
που απορροφά κατά τη δημοσίευση της παρούσας, δ)
δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετούν
στο νομικό πρόσωπο, που απορροφά κατά τη δημοσί−
ευση της παρούσας ή μεταφέρονται σε αυτό από τα
νομικά πρόσωπα που απορροφώνται.
10. Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης παύουν αυτο−
δίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού,
που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται.
Τυχόν ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τους συγχω−
νευόμενους φορείς (Ε.Ο.Π.Π, ΕΚΕΠΙΣ και ΕΚΕΠ) σχετικά
με την απόσπαση προσωπικού συνεχίζουν να εφαρμό−
ζονται εφεξής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μέχρι την δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Λει−
τουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιτρέπεται να αποσπώνται
στον Ε.Ο.Π.ΓΙ.Ε.Π. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή
των λοιπών φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα,
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου
υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμ−
βουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των αρμοδίων οργάνων του
φορέα προέλευσης. Η απόσπαση γίνεται μόνο ύστερα
από σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Η διάρκεια της
απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και
μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλή−
λου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι
λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση είτε μετά από αίτη−
ση του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην
οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν από αυτόν το σύνολο των
αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά
ή ειδικά, που έχουν στην οργανική θέση τους.
11. Είναι δυνατή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την άσκηση αρμοδιοτήτων του:
α) η σύσταση τακτικών ή κατά περίπτωση επιτροπών ή
ομάδων εργασίας στις οποίες συμμετέχουν προϊστά−
μενοι ή υπάλληλοι των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., β) η
σύσταση και συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργα−
σίας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων.
Στις επιτροπές ή ομάδες αυτές είναι δυνατόν να συμ−
μετέχουν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.
12. Για το σκοπό της συγχώνευσης ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του απορροφώντος φορέα με−
ριμνά για τη σύνταξη μελέτης, στην ανωτέρω προθε−
σμία του άρθρου 6, στην οποία περιλαμβάνεται και η
εκπόνηση νέου οργανογράμματος, βάσει του οποίου
προσδιορίζεται ο αριθμός του τυχόν πλεονάζοντος προ−
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σωπικού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180), για το οποίο εφαρμό−
ζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011
(ΦΕΚ Α’ 152). Ο προσδιορισμός του προσωπικού για το
οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 37
του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) γίνεται με απόφαση του
Προέδρου του Ε.Ο.Π.Ε.Π. πριν από την 31/12/2011.
Άρθρο 9
Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις
1. Οι υφιστάμενοι έως την ημερομηνία συγχώνευσης
τραπεζικοί λογαριασμοί των συγχωνευόμενων φορέων
συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ονόματι και για λογαρια−
σμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους
σκοπούς, για τους οποίους συνεστήθησαν, όσο αυτό
είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα
τραπεζικών λογαριασμών των απορροφώμενων φορέων
εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του Ε.Ο.Π. Π.Ε.Π.
2. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδο−
τούμενα από την Ε.Ε ή χρηματοδοτούμενα από ευρω−
παϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί
και υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς,
υλοποιούνται εφεξής από την ημερομηνία συγχώνευσης
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι καθολικός διάδοχος
των συγχωνευόμενων φορέων ως προς όλα τα δικαι−
ώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς
και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών των συγ−
χωνευόμενων φορέων για τη χρηματοδότηση αυτών
των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. Στις υπο−
χρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και
όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου
μέχρι τη λήξη τους.
3. Από την ημερομηνία συγχώνευσης, τα υπόλοιπα
των πιστώσεων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του
έτους 2011 των απορροφώμενων φορέων καθώς και τα−
μειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών
αυτών, μεταφέρονται με εντολή του Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως επιχορήγηση
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
4. Για τις υφιστάμενες μισθώσεις των νομικών προσώ−
πων, που απορροφώνται, το Διοικητικό Συμβούλιο του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οφείλει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες
για τη λύση τους κατά νόμο εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία συγχώνευσης.
5. Από την ημερομηνία συγχώνευσης όπου στις δια−
τάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται συμμετο−
χή εκπροσώπων των συγχωνευόμενων φορέων ή του
απορροφώντος φορέα σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επι−
τροπές Παρακολούθησης και σε κάθε είδους συλλογικά
όργανα ή όργανα και επιτροπές του δημόσιου τομέα,
νοείται η συμμετοχή εκπροσώπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
6. Από την ημερομηνία συγχώνευσης όπου στις κείμε−
νες διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόμενων
φορέων, νοείται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
7. Από την ημερομηνία συγχώνευσης εκκρεμείς δί−
κες των συγχωνευόμενων φορέων συνεχίζονται από
τον απορροφώντα φορέα ως καθολικό διάδοχο αυτών,
χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέ−
χιση τους.
8. Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται
διαφορετικά στην παρούσα, εξακολουθούν να εφαρ−
μόζονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι ισχύουσες κατά το χρό−
νο δημοσίευσης της παρούσας διατάξεις που διέπουν
τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η ρύθμιση των
λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την συγχώνευ−
ση και δεν ρυθμίζονται με την παρούσα.
Άρθρο 10
Ισχύς
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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