
ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών

στο σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών

με τίτλο
«Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και

την ασψάλεια των μεταψορών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Παράταση προθεσμιών για ρυθμίσεις Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναψών επιστημονικών υπηρεσιών

(ΜΗ.Τ.Ε.) — Τροποποίηση παρ. Ι και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020

Οι παρ. Ι 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. Ι και 2
διαμορψώνονται ως εξής:

«Ι. 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 Ιη

Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την Ιη

Σεπτεμβρίου 2021 ως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 για εγγραψή ή μεταβολή ήδη

εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραψείων Μελετών, στο Μητρώο

Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ .Ε.ΕΠ.),

εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμψωνα με τις

προΙσχύουσες του προεδρικού διατάγματος διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και

Γραψείων Μελετών που εκδίδονται, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 3Ιη.Ι22023.»

Άρθρο 2

Παράταση ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραψής στο Μητρώο Μελετητών, στο
Μητρώο Γραψείων Μελετών και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων —

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. ό άρθρου 65 π.δ. 71/2019

Ι. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του πδ. 71/2019 (Α’ 112) τροποποιείται ως προς την παράταση

για ένα (1) έτος της ισχύος των πτυχίων που λήγει την 31η.122022 και η παρ. 2

διαμορψώνσνται ως εξής:

«2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραψείων

Μελετών, που Είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η

Δεκεμβρίου 2023, εψόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε

Ι



έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση ανανέωσης, όπως προβλέπεται στις

παρ. Ι έως 3 του άρθρου 10 καιτο άρθρο 11 του π.δ. 138/2009 (Α’ 185).»

2. Το πρώτο και το τέταρτο εδάψιο της παρ. ό του άρθρου 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 εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών

‘Εργων και της ενημερότητας πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις και η Παρ. ό

διαμορφώνεται ως εξής:

<ιό. Οι βεβαιώσεις εγγραψής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων

Δασοτεχνικών’Εργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν

έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εψόσον 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 εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την

πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραψής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία

Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών ‘Εργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα

από Ιη Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023 εξακολουθεί να εκδίδεται,

σύμψωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα πτυχίου για

εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.»

Άρθρο 3

Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραψής 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 εγγραψής πτυχίων στο Μ.Ε.ΕΠ., β) επέρχεται

νομοτεχνική βελτίωση στη λέξη «πτυχία» και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Βεβαιώσεις εγγραψής πτυχίων που εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και είναι σε ισχύ

έως την Ιη Σεπτεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η Δεκεμβρίου 2023,

χωρίς προηγούμενη αίτηση αναθεώρησης, εψόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του

νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως καιτις 2 Ιουλίου 2019.»
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜ1ΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

—

Επισπεύδον Υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών

Στοιχεία επικοινωνίας; Αλίκη Τζίμα 2106508071, ιι πιίίεοπ, Φωτεινή Παπατσώρη 210
6508010, ρο[ ιίΙ.ςη, νομικοί σύμβουλοι

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλσνσ τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
στουςοποίουςαφορούνοι8ασικέςδατάξειςτηςαξιολοούμενηςρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

_________

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 Χ



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η <(Ταυτότητα)) της αξιολογού μενης ρύθμιση ς

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις παρατείνεται η αναστολή ισχύος διατάξεων του

π.δ. 71/2019 (Α’ 112), προκειμένου να ολοκληρωθούν σι διαδικασίες κατασκευής

της ηλεκτρονικής πλατψόρμας λειτουργίας των νέων μητρώων, όπως αυτά

προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία με το π.δ. 71/2019, καθώς και η μετάπτωση

των στοιχείων των υψιστάμενων μητρώων στη νέα ψηψιακή πλατψόρμα μέχρι την

31η.12.2023 και παρατείνεται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η ισχύς πτυχίων και

βεβαιώσεων εγγραψής στα Μητρώα του π.δ. 71/2019.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Οσον αψορά στα προτεινόμενα άρθρα η αναστολή της ισχύος διατάξεων του π.δ.

71/2019 και η παράταση ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραψής είναι

επιβεβλημένη για την εξακολούθηση ισχύος εργοληπτικών και μελετητικών

πτυχίων, σε μια περίοδο αύξησης των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα,

με μεγάλα έργα σε εξέλιξη.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Τα προτεινόμενα άρθρα αψορούν στις αναθέτουσες αρχές και τους πτυχιούχους, οι

οποίοι εγγράψονται στα αναψερόμενα μητρώα.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

4.
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 74 του Ν. 4821/2021.

5, Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Η ιτάροδος των διαλαμβανόμενων προθεσμιών,

καθιστά αναγκαία την άμεση νομοθετική ρύθμιση.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Τα ρυθμιζόμενα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο

πρακτικής αν ληψθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

συμπερ ιλαμβανο μένη ς
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
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προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ί) με διάθεση Τα ρυθμιζόμενα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν
περισσότερων μόνο αν ληψθεί σχετική νομοθετική Πρωτοβουλία.
ανθρώιτινων και
υλικών_πόρων;

Συνα4είς πρακτικές

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

Η) σεόργανατης ΕΕ:
ί) σε διεθνείς

οργανισμούς:

Στόχοι αξισλογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
ετιιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Π π π ΓΙ ΓΙ

έίΙ
ΓΙ Π Χ Χ Χ

Π ΓΙ ΓΙ Π Π

πχΙ

8. Ποιοι Είναι οι στόχοι της αξισλογούμενης ρύθμισης;

) βραχυπρόθεσμοι:

Η παροχή του αναγκαίου χρόνου για την
έκδοση των ιτροβλεπόμενων διοικητικών
πράξεων και την Ενεργοποίηση της νέας
ψηψιακής πλατόρμας των Μητρώων

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

ΝΑΙ ΓΙ

ΌιΨΙ
ΟΧΙ Χ



συντελεστών Παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και

λοιπών συναψών επιστημονικών υπηρεσιών

(ΜΗ.Τ.Ε.) για τη μετάπτωση των δεδομένων
των υψιστάμενων μητρώων εργοληπτικών

επιχειρήσεων και μελετητικών γραψείων.

Ο εκσυγχρονισμός των μητρώων στον χώρο

ΙΙ) μακροιτρόθεσμοι: της κατασκευής δημόσιων υποδομών.

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10, η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

________ ΑΜΕΣΗ ΧΙΙ ή/και ΕΜΜΕΣΗ 11

. ‚
, Ο εκσυγχρονισμός των μητρώων μέσω της

ι) Εαν ειναι αμεση
‚ ενεργοποιησης ψηψιακης ττλατψορμας.

εξηγηστε:

Η) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ ΧΠ Οχι Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

· άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π Οχι ΧΓΙ

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

Ί13 ‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Χ Π

Εξηγήστε:



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος
1-3 Με τα προτεινόμενα άρθρα Ι έως 3, παρατείνεται η ισχύς των

βεβαιώσεων και των πτυχίων των οικονομικών ψορέων, οι
οποίοι είναι εγγεγραμμένσι στα αντίστοιχα μητρώα,
προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος:

α) για την υλοποίηση της τροποποίησης του π.δ. 71/2019, μετά
την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των υπό ρύθμιση θεμάτων
από την ομάδα εργασίας, που ορίσθηκε με την υπ’ αρ.
186477/12.7.2021 απόψαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών
(ΑΔΑ: ΩΜΖΟ465ΧΘΞ-Τ95), και

β) για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και Απλούστευση

διαδικασιών διαχείρισης των Μητρώων Συντελεστών

Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών’Εργων, Μελετών, Τεχνικών

και λοιπών συναψών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)»,

που συμβασιοποιήθηκε την 5η.Ι2.2Ο22 και έχει διάρκεια

δώδεκα (12) μηνών από την υπογραψή της σύμβασης.

Η σύμβαση αψορά στην υλοποίηση του υποέργου 1 «Βελτίωση

και Απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης των Μητρώων

Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών ‘Εργων,

Μελετών και λοιπών συναψών επιστημονικών υπηρεσιών

(ΜΗ.Τ.Ε.)» της Πράξης με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών

εγγραψής, διαχείρισης και έκδοσης πιστοποιητικών ΜΗ.Τ.Ε. της

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταψορών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρη ματικότητα και

Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) με βάση την απόψαση

ένταξης υπό στοιχεία 4771/1024/Α3 (ΑΔΑ 6ΘΛΟ46ΜΤΛΡ-ΣΟΛ),

όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 274/1712022 (ΑΔΑ:

ΨΗΥΡ46ΜΤΛΡ-6Ξ2) απόψαση του Ειδικού Γραμματέα

Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση και απλούστευση
των διαδικασιών διαχείρισης των Μητρώων Συντελεστών
Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών’Εργων, Μελετών, Τεχνικών
και λοιπών συναψών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).
Μέσα στο διάστημα αυτό περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση
προσωπικού για τη λειτουργία της πλατψόρμας, καθώς και η
πιλοτική εψαρμογή της, ώστε, μετά τη λήξη της προτεινόμενης
παράτασης, να Είναι εψικτή η απρόσκοπτη λειτουργία των
ανωτέρω Μητρώων.



Δ. ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Μείωση δαπανών

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Με την παράταση που προτείνεται, έως την 31η.12.2023

προβλέπεται να καθίσταται εψικτή η ολοκλήρωση της

τροποττοίησης του π.δ. 71/2019 και, ταυτόχρονα, η ανάπτυξη

της ηλεκτρονικής πλατψόρμας, ώστε να είναι δυνατή η άμεση

και ανεμιτόδιοτη εψαρμογή του.

Το άρθρο 1, συγκεκριμένα, αναστέλλει την εψαρμογή

διατάξεων του π.δ. 71/2019 έως την 31η.12.2023 και τα πτυχία

Μελετητών και Γραψείων Μελετών που εκδίδονται

εξακολουθούν να ισχύουν έως την ως άνω ημερομηνία.

Το άρθρο 2 παρατείνει την ισχύ των πτυχίων και βεβαιώσεων

εγγραψής στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραψείων

Μελετών και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων έως την

31η.12.2023.

Τέλος με τσ άρθρο 3 οι βεβαιώσεις εγγραψής πτυχίων στο

Μ.Ε.ΕΠ. παρατείνονται αυτοδίκαια έως την ως άνω

ημερομηνία.

Θ ΕΣ Μι),
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΙ,
ΔΙΑΦι\Ν Ε ΙΔ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΛΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

Ο ΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΙΙΕΡΙΒΑΛΑΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγιιλύτερη
αττοδοτικότητα / Χ

ιιποτελεσματικότητα

Άλλο Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση Χ
πολιτών

9



μετάβαση στις νέες διαδικασίες διαχείρισης των Μητρώων.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑι\ΛΟΝ

Σχεδιασμος /
προεταιμασια

Υποδομή /
εξοπλισμος

: ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡ:Η

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΓΙροσληψεις/

ΤΗΣ
κινητικοτητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημέρωση
εκτιαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχειρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά Χ

ΛΕΙΤΟΥΡΓίΑ την εκτέλεση
&ΛΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ Κοστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ συμμετοχης
στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Χ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Με το προτεινόμενο άρθρο αναστέλλεται η εψαρμογή διατάξεων του πδ. 71/2019, ώστε να καταστεί ομαλή η



ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοιτισμός

κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχουςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

ΚίΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υι,λλο

ΓΙ ιλοτ ική
εφαρμογή

Μ ΕΙΩΣΗ
ΚΙ ΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη κιιλών
πριικτιιιών κατά
την υλοποίηση
της_ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγτστ
διαδικιισιιιν Χ
δ ιιιχε Ιρ ισης
κινδύνιιν

Άλλο

Σχολιασμός / πιιοτική αποτίμηση:

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Παρ. Ι άρθρου 106

ΊΊί



25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Π
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π
Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

Π
δικαστήριο

( αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

____________________

Στοιχεία_& Βασικό περιεχόμενο_απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
ΓΙ Ε.Ε.

‘12



Π

Π

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης

Άρθρο Ι

Παράταση προθεσμιών νια ρυθμίσεις

Μητρώων συντελεστών παραγωγής

δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,

Τεχνικών και λοιπών συναψών

επιστημονικών υπηρεσιών (Μ Η.Τ. Ε.) —

Τροποποίηση Παρ. Ι και 2 άρθρου 144 ν.

4764/2020

Οι παρ. Ι 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 σι παρ. 1 και 2 διαμορψώνονται ως

εξής:
«1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων

της παρ. 9 του άρθρου 3, της περ. β’ της

παρ. 3 καιτηςπαρ. 7τσυ άρθρου 13, καθώς

και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α’

112), απότην 1η Σεπτεμβρσυ 2021 έως την

31η Δεκεμβρίου 2023.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην

υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την

Ιη Σεπτεμβρίου 2021 ως και την 31η

Δεκεμβρίου 2023 για εγγραψή ή μεταβολή

ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο

Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων

Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας

Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.),

εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές

του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμψωνα με

τις προΙσχύουσες του προεδρικού

διατάγματος διατάξεις. Τα πτυχία των

Μελετητών και Γραφείων Μελετών που

εκδίδονται, εξακολουθούν να ισχύουν έως

την 3Ιη.12.2Ο23.»

______ _______

1:3

Άρθρο 144,

Θέματα Μητρώων συντελεστών ποραγωγής
δημοσίων
και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και

λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

(ΜΗ.Τ.Ε.)

«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 Ιη Σεπτεμβρίου 2021 έωςτην 31η
Δεκεμβρίου 2022.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην
υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η
Σεπτεμβρίου 2021 ως και την 3Ιη Δεκεμβρίου
2022 για εγγραφή ή μεταβολή ήδη
εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο
Μητρώα Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο
Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες
επιτροπές του π.δ. 71/20 19 και κρίνονται
σύμφωνα με τις προΙοχύουσες του
προεδρικού διατάγματος διατάξεις. Τα πτυχίο
των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που
εκδίδονται, εξακολουθούν να ισχύουν έως την
31 η. 12.2022. »

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις



Άρθρο 2 Άρθρο 39
Παράταση ισχύος πτυχίων και

βεβαιώσεων εγγραψής στο Μητρώο
Μελετητών, στο Μητρώο Γραψείων

Μελετών και στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων — Τροποποίηση Παρ. 2
άρθρου 39 και Παρ. ό 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 διαμορφώνονται ως εξής:
«2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο
Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο
Γραψείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά
την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να
ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023,
εψόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και
τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται
αίτηση ανανέωσης, όπως προβλέπεται στις
παρ. Ι έως 3 του άρθρου 10 και το άρθρο
11 του π.δ. 138/2009 (Α’ 185).»

Μετα βατικές διατάξεις

«2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο
Μητρώο Μελετητών και οτο Μητρώο
Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά
την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να
ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2
Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση
ανανέωσης, όπως προβλέπεται στις παρ. 1
έως 3 του άρθρου 10 και το άρθρο 11 του
π.δ. 138/2009 (Α’ 185).

Άρθρο 65

Μεταβατικές διατάξεις

2. Το πρώτο καιτο τέταρτο εδάψιο της παρ.
& του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019,
τροποποιούνται ως προς την παράταση για
ένα (1) έτος των προθεσμιών ισχύος των
βεβαιώσεων εγγραψής στο Μ.Ε.ΕΠ., των
πτυχίων των εργοληπτών Δημοσίων
Δασοτεχνικών’Εργων και της ενημερότητας
πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις και
η παρ. ό διαμορψώνεται ως εξής:

«6. Οι βεβαιώσεις εγγραψής στο Μ.Ε.ΕΠ.,
καθώς καιτα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων
Δασοτεχνικών ‘Εργων που Είναι σε ισχύ
κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να
ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023,
εψόοον πληρούνται σι 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

«6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.,
καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων
Δασοτεχνικών ‘Εργων που είναι σε ισχύ κατά
την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να
ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022,
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’ 118). Οι υποβαλλόμενες κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις
μεταβολών εξετάζονται με βάση το προϊσχύον
νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της
παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία
Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνι κών ‘Εργων
παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα
από Ιη Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2022 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.»



κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα

αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση

το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά

την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι

βεβαιώσεις εγγραψής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα

πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων

Δασοτεχνικών ‘Εργων παύουν να ισχύουν.

Για το χρονικό διάστημα από Ιη

Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η

Δεκεμβρίου 2023 εξακολουθεί να

εκδίδεται, σύμψωνα με τα ισχύοντα μέχρι

την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα

πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που

είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.»

Άρθρο 3

Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραψής

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 εγγραψής πτυχίων στο

Μ.Ε.ΕΠ., β) επέρχεται νομοτεχνική

βελτίωση στη λέξη ((πτυχία)> και η παρ. 4

διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Βεβαιώσεις εγγραψής πτυχίων που

εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και

είναι σε ισχύ έως την Ιη Σεπτεμβρίου 2021,

παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η

Δεκεμβρίου 2023, χωρίς προηγούμενη

αίτηση αναθεώρησης, εψόσον πληρσύνται

οι προϋποθέσεις του νομοθετικού

Πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου

2019»

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης που

πρσ8λέττουν κατάργηση

Άρθρο 74

Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών

παραγωγής

δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,

τεχνικών και λοιπών

ουναψών επιστημονικών υπηρεσιών -

4. Βεβαιώσεις εγγραψής - πτυχία που

εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και είναι

σε ισχύ έωςτην Ιη Σεπτεμβρίου 2021,

Παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η

Δεκεμβρίου 2022, χωρίς Προηγούμενη αίτηση

αναθεώρησης, εψόσον πληρούνται οι

προϋποθέσεις του νομοθετικού Πλαισίου που

ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019. 5. Οι

περιπτώσεις διαγραψής από το Μητρώο

Μελετητών, το Μητρώο Γραψείων Μελετών,

το Μ.Ε.Κ. καιτο Μ.Ε.ΕΠ., εξετάζονται

αντίστοιχα σύμψωνα με τα άρθρα 9, 20, 34

και 60, πλην της περ. δ) της παρ. Ι αυτού, του

π.δ. 71/2019.

30. Κατάργηση διατάξεων

Καταργούμενες διατάξεις

ς
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Αριθ. 10 / 2 / 2023
ΓΕΝΙΚΟ /ΟΓίΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 7 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και
σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, παρατείνονται, μέχρι την οριζόμενη
ημερομηνία, σι προΘεσμίες που αφορούν Θέματα Μητρώων συντελεστών
παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) και συγκεκριμένα, μεταξύ
άλλων:

α. Αναστέλλεται, η ισχύς των διατάξεων του π.δ.71/2019 σχετικά με την
εποπτεία και επίβλεψη της σχετικής μελέτης και του σχετικού έργου, από
υπάλληλο με συναφή τίτλο σπουδών με το αντικείμενο της μελέτης και του
έργου, αντίστοιχα κ.λπ.

β. Παρατείνεται η ισχύς: 1) των πτυχίων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο
Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που ήταν σε ισχύ στις
3.7.2019, 11) των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των πτυχίων εργοληπτών Δημοσίων
Δασοτεχνικών ‘Εργων που ήταν σε ισχύ στις 3.7.2019 κ.λ.π..
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
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Η Γενική Διευθύντρια
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Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΥΠΟΜΕ-Τροτιολ. ΜΗ.Τ.Ε.
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