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δρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Το σύνολο των 
αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ως 
άνω φορέων μεταφέρονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις του παρόντος, στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

2. Το σύνολο των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων των 
φορέων και των οργάνων της παρ. 1, όπως προβλέπονται 
στις οικείες διατάξεις περί συστάσεως αυτών ή σε κάθε 
άλλη κείμενη διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη, ασκού-
νται στο εξής από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικώς.

3. Έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών της παρ. 2 του άρθρου 4, 
τα καθήκοντα διοίκησης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ασκούν ο 
Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυ-
χημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων.

4. Το π.δ. 59/2004 (Α’ 50) διατηρείται σε ισχύ, έως την 
έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., οπότε τα καθήκοντα 
της διερεύνησης των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και 
συμβάντων αναλαμβάνει ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος: α) το σύνο-
λο της ακίνητης και της κινητής περιουσίας των καταρ-
γούμενων φορέων μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον 
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή 
και εφεξής ο νέος φορέας υπεισέρχεται σε όλα τα δι-
καιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο καταργούμενων 
φορέων, β) η εκτέλεση τυχόν εκκρεμών, κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεων μεταξύ τρίτων και 
της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας 
Πτήσεων, μεταξύ τρίτων και της Επιτροπής Διερεύνησης 
Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, καθώς και 
εκκρεμείς δίκες συνεχίζεται με τους ίδιους όρους από 
τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και γ) όλα τα υφιστάμενα ταμειακά 
υπόλοιπα μεταφέρονται στον νέο φορέα, ο οποίος συνε-
χίζει και την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού.

6. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετεί στην Επιτρο-
πή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων 
και στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυ-
χημάτων και Συμβάντων, από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, μετατάσσεται και μεταφέρεται αυτοδικαίως 
με διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικά οι Διερευνητές 
μετατάσσονται και μεταφέρονται αυτοδικαίως με διαπι-
στωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 51

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Το Κεφάλαιο Ε’ του Μέρους Δεύτερου του 

ν. 4632/2019 (Α’ 159), περί διερεύνησης σιδηροδρομι-
κών ατυχημάτων και συμβάντων,

2. το Κεφάλαιο Α’ του ν. 4313/2014 (Α’ 261), περί της 
Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων 
και Συμβάντων και εναρμόνισης της ελληνικής νομοθε-
σίας με την Οδηγία 2004/49/ΕΚ, και

3. το Κεφάλαιο Α’ του ν. 2912/2001 (Α’ 94), περί κανόνων 
που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων 
πολιτικής αεροπορίας και σύστασης επιτροπής διερεύ-
νησης.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52

Παράταση προθεσμιών για ρυθμίσεις 

Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(ΜΗ.Τ.Ε.) - Τροποποίηση παρ. 1 και 2

άρθρου 144 ν. 4764/2020

Οι παρ.  1 και 2 του άρθρου 144 του ν.  4764/2020 
(Α’ 256) τροποποιούνται ως προς την παράταση για ένα 
(1) έτος των προθεσμιών που λήγουν την 31η.12.2022 
και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 
του άρθρου 3, της περ. β’ της παρ. 3 και της παρ. 7 του 
άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 
(Α’ 112), από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2023.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρη-
σης των μητρώων από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2023 για εγγραφή ή μεταβολή ήδη 
εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο 
Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευα-
στών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές 
του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύ-
ουσες του προεδρικού διατάγματος διατάξεις. Τα πτυχία 
των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται, 
εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η.12.2023.»

Άρθρο 53

Παράταση ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων 

εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, στο 

Μητρώο Γραφείων Μελετών και στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - Τροποποίηση 

παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65

π.δ. 71/2019

1. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112) 
τροποποιείται ως προς την παράταση για ένα (1) έτος 
της ισχύος των πτυχίων που λήγει την 31η.12.2022 και 
η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελε-
τητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε 
ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως 
και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση ανανέ-
ωσης, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 
10 και το άρθρο 11 του π.δ. 138/2009 (Α’ 185).»

2. Το πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρ-
θρου 65 του π.δ. 71/2019, τροποποιούνται ως προς την 
παράταση για ένα (1) έτος των προθεσμιών ισχύος των 
βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., των πτυχίων των 
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Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων και της 
ενημερότητας πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις 
και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και 
τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολου-
θούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου 
που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται 
αίτηση τακτικής αναθεώρησης, όπως προβλέπεται στην 
παρ. 11 του άρθρου 92 και τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 
97 του ν. 3669/2008 (Α’ 116). Οι υποβαλλόμενες κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετά-
ζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά 
την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δη-
μοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για 
το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 2023 εξακολουθεί να εκδίδεται, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η 
ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.»

Άρθρο 54

Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής 

πτυχίων στο Μ.Ε.ΕΠ. - Τροποποίηση παρ. 4 

άρθρου 74 ν. 4821/2021

Στην παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), 
α) παρατείνεται για ένα (1) έτος η προθεσμία ισχύος των 
βεβαιώσεων εγγραφής πτυχίων στο Μ.Ε.ΕΠ., β) επέρχεται 
νομοτεχνική βελτίωση στη λέξη «πτυχία» και η παρ. 4 
διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Βεβαιώσεις εγγραφής πτυχίων που εκδόθηκαν μετά 
την 3η Ιουλίου 2019 και είναι σε ισχύ έως την 1η Σε-
πτεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2023, χωρίς προηγούμενη αίτηση αναθεώ-
ρησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομο-
θετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019.»

Άρθρο 55

Δυνατότητα υποβολής δήλωσης προτίμησης 

στην αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για 

εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο - Τροποποίηση 

παρ. 3 άρθρου 18 ν. 4692/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), 
περί της υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε πρότυπα 
σχολεία, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο 
πρώτο εδάφιο, η φράση «σε ένα Π.Σ.» αντικαθίσταται 
από τη φράση «σε Π.Σ.», β) προστίθεται νέο, δεύτερο 
εδάφιο, γ) στο τρίτο εδάφιο, μετά από τη λέξη «ένα» 
προστίθεται ο αριθμός «(1)», και η παρ. 3 διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση 
και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε Π.Σ. 
Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα στην αίτησή του να 
δηλώνει με σειρά προτίμησης μέχρι δύο (2) Π.Σ. Η συμ-
μετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρ-
τητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η κατάθεση 
της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει τη συμμετοχή 

του αιτούντος στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα 
(1) ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 7.»

Άρθρο 56

Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση 

του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών 

του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

(Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση 

άρθρου 80 ν. 4823/2021

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 80 του ν. 4823/2021 
(Α’ 136), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφα-
λαίου Γ’ του Μέρους Γ’ του νόμου αυτού, για την αξιο-
λόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τρο-
ποποιείται, ως προς το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, 
και το άρθρο 80 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη της Αρχής Δια-
σφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δύναται να καθορί-
ζονται: α) επιμέρους υποπεδία ή υποκριτήρια, στα οποία 
αναλύονται τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης των εκ-
παιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού (Ε.Β.Π.), οι τετράβαθμες κλίμακες των επιμέρους 
κριτηρίων ή υποκριτηρίων κάθε πεδίου ή υποπεδίου που 
αξιοποιούνται από τους αξιολογητές κατά τη διενέργεια 
της αξιολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 
θέμα σχετικό με τα πεδία, υποπεδία, κριτήρια και υπο-
κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των 
μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. και β) κάθε άλλη λεπτο-
μέρεια σχετική με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ή τη διαδικασία 
διενέργειάς της. Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων του πρώτου εδαφίου, εφόσον αφορά σε 
ειδικά ζητήματα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των 
μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. της μειονοτικής πρωτο-
βάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της διαδικα-
σίας διενέργειάς της, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση και 
του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 57

Μεταβατικές διατάξεις για τις δομές και τα 

στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -

Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

Στο άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των με-
ταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ 
του νόμου αυτού, για τις δομές και τα στελέχη της δημό-




