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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α' 52/01.04.2019 

Δ • Π(νακας οριστικής αnόδοσης_θtσεων (παρ. 21 στ και 21ι του άρθρου 59). 
--

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

Άρθρο 102 

1. α. Η περίπτωση β · της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4013/
2011 (Α' 204), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Προϊσταται των υπηρεσιών που υπάγονται απ' ευ
θείας στον Πρόεδρο της Αρχής, συντονίζει και κατευ
θύνει τις υπηρεσίες που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση 
Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής.». 

β. Η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α· της παρ. 6
του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής: 

«αα) Προϊσταται των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυν
σης Δημοσίων Συμβάσεων και μεριμνά για την εκτέλεση 
των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Αρχής και τις οδηγίες του Προέδρου της.». 

γ. Στην περίπτωση α' της παρ. 6 του άρθρου 9 του 
v. 4013/2011, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση
δδ' ως εξής:

«δδ) έχει τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικο
νομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται στην εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία περί δημόσιου λογιστικού.». 

δ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 6 του 
άρθρου 9 του v. 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής: 

« Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει τριετή
εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειρι
στικού ελέγχου και διοικητική εμπειρία στο δημόσιο ή
τον ιδιωτικό τομέα, ενώ συνεκτιμάται η εμπειρία σε γνω
στικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Αρχής.».

Άρθρο 103 

Τροποποίηση του v. 4072/2012 {Α' 86)

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 294 του v. 407 2/2012
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4 .α. Σε εταιρεία του άρθρου 2 70, οι εταίροι ευθύνονται 
για τις υποχρεώσεις της μέχρι του ποσού της εταιρικής 
μερίδας τους, όταν η είσοδός τους στην εταιρεία και η 
γένεση των υποχρεώσεων έλαβαν χώρα πριν την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και δεν συμμετείχαν καθοιονδή
ποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας. 

β. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ενώ
πιον των Δικαστηρίων υποθέσεις.» . 

Άρθρο 104 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 7 του
ν. 4540/2018 (Α' 91) καταργείται.

Άρθρο 105 

Μετά το τρίτο εδάφιο της π 2 ν. 4587/2018 (Α' 218) 
, αρ. :0υ αρθροu 2 3  τουπροστιθεται εδαφιο ως ακολούθως:

--

«Για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη και
εξέλιξη του μεταφερόμενου προσωπικού, αναγνωρίζε
ται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στην
Ε.Β.Ζ. Α.Ε.». 

Άρθρο 106 
Η παράγραφος 4α του άρθρου 111 του ν. 2725/1999

(Α · 121) τροποποιείται ως εξής: 
«4.α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-

2017 και εφεξής, σε περίπτωση που Α.Α.Ε. υποβιβάζεται 
και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης εξαιτίας υποβι
βασμού της ομάδας από την κατώτερη επαγγελματική 
κατηγορία του αθλήματος ή αναδιάρθρωσης των επαγ
γελματικών κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
και εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα Α.Α.Ε. από 
το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση 
συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα 
παραμείνει από τη συγχώνευση, τότε η νέα Α.Α.Ε. δια
δέχεται την υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπεισέρχεται ως 
προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση 
Α.Ε.Ε, ως εξής: 

α) Αυτοδικαίως στο σύνολο των υποχρεώσεων προς το 
Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 

β) αυτοδικαίως στο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών 
οφειλών (ήτοι οφειλών προς ποδοσφαιριστές, άλλες 
ομάδες, προπονητές, γυμναστές και εν γένει προπονη
τικά επιτελεία, διαμεσολαβητές, διοργανωτές, τη Διεθνή 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία «FIFA», την Ένωση Ευρωπα
ϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών «UEFA» και άλλες 
Ομοσπονδίες), 

γ) στο υπόλοιπο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφει
λών {κατά την προηγούμενη περίπτωση), καθώς και 
στο σύνολο των μη αγωνιστικών οφειλών προς τρί
τους, εάν οι οφειλές αυτές δεν ικανοποιήθηκαν από 
τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της υπό 
εκκαθάριση Α.Ε.Ε . και υπό την προϋπόθεση ότι, έχει 
ολοκληρωθεί αμετάκλητα η δικαστική διεκδίκηση των 
απαιτήσεων των τρίτων τόσο προς τον εκκαθαριστή 
της Α.Ε.Ε. όσο και προς τα πρόσωπα που δημιούργησαν 
τις οφειλές. 

Ως υποχρεώσεις/ οφειλές νοούνται εκείνες, των οποί
ων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και τη 
θέση της Α.Ε.Ε. σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των 
περί παραγραφής διατάξεων. Διακοπή παραγραφής, η 
οποία έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Ε.Ε. 


