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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι:
α. ο εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού πλαισίου που

ρυθµίζει τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής
Διερεύνησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και
της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµά-
των και Συµβάντων,
β. η λήψη µέτρων εφαρµογής του Κανονισµού

996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τη διερεύ-
νηση και την πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων στην
πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της Οδηγίας
94/56/ΕΚ (L 295),
γ. η πλήρης προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας

στο Κεφάλαιο V της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης
Μαΐου 2016 για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος είναι η σύσταση του Εθνι-
κού Οργανισµού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηρο-
δροµικών Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, η
ρύθµιση κάθε ζητήµατος που αφορά στην οργάνωση, τη
λειτουργία και τις αρµοδιότητές του, καθώς και κάθε συ-
ναφούς ζητήµατος σχετικά µε τη διερεύνηση αεροπορι-
κών και σιδηροδροµικών ατυχηµάτων και συµβάντων και
την ασφάλεια των µεταφορών.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.)

Άρθρο 3
Σύσταση του Εθνικού Οργανισµού Διερεύνησης 
Αεροπορικών και Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων

1. Συστήνεται αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία διερεύνη-
σης ατυχηµάτων και ασφάλειας µεταφορών, εποπτευό-
µενη από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Διερεύνησης Αερο-
πορικών και Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Ασφάλει-
ας Μεταφορών», εφεξής καλούµενος
«Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.», ο οποίος είναι αρµόδιος για τη διε-
ρεύνηση των αεροπορικών ατυχηµάτων πολιτικής αερο-
πορίας και των σιδηροδροµικών ατυχηµάτων και την επί-
τευξη και διατήρηση της ασφάλειας στις µεταφορές.

2. Η έδρα του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. είναι στην Αθήνα. Ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας
και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή
άλλες διοικητικές αρχές, πέραν των προβλεποµένων
στις διατάξεις του παρόντος.
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3. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. είναι λειτουργικά και οργανωτι-
κά ανεξάρτητος από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, του
οποίου τα συµφέροντα θα µπορούσαν να έλθουν σε σύ-
γκρουση µε την αποστολή που έχει ανατεθεί στον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ή να επηρεάσουν την αντικειµενικότη-
τά του και ιδίως:
α) από τις αεροπορικές αρχές που είναι υπεύθυνες για

την αξιοπλοΐα, την πιστοποίηση, την εκτέλεση πτήσεων,
τη συντήρηση, την αδειοδότηση, τον έλεγχο εναερίου
κυκλοφορίας ή την εκµετάλλευση αεροδροµίων, 
β) από οποιονδήποτε διαχειριστή υποδοµής, σιδηρο-

δροµική επιχείρηση, φορέα χρέωσης, φορέα κατανοµής
και οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Επιπλέ-
ον, είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από τη Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων, από τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από οποιονδήποτε ρυθµι-
στικό φορέα για σιδηρόδροµους.

5. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έ-
λεγχο και υποβάλλει ετησίως έκθεση πεπραγµένων στον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, ο οποίος τη διαβι-
βάζει αµέσως στη Βουλή, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ο-
ρίζονται στον Κανονισµό της Βουλής.

6. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. συγκροτείται από το συµβούλιο
και την αυτοτελή Μονάδα Μελετών και Διερευνήσεων.

7. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. στελεχώνεται από υπαλλήλους
που διατίθενται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών.

Άρθρο 4
Συγκρότηση - Θητεία µελών συµβουλίου

1. Το συµβούλιο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. συγκροτείται α-
πό πέντε (5) µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου
και του Αναπληρωτή Προέδρου αυτού. Ο Πρόεδρος, ο Α-
ναπληρωτής Πρόεδρος και τα υπόλοιπα µέλη του συµ-
βουλίου είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους που διακρί-
νονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση, την επαγ-
γελµατική τους ικανότητα και εµπειρία σε τοµείς που έ-
χουν σχέση µε την αποστολή και τις αρµοδιότητες του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.. Ο Πρόεδρος και άλλα δύο (2) µέλη
διαθέτουν επιστηµονική γνώση και εµπειρία στον αερο-
πορικό τοµέα και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και άλλο έ-
να (1) µέλος διαθέτουν επιστηµονική γνώση και εµπειρία
στον σιδηροδροµικό τοµέα. Στις περιπτώσεις διερεύνη-
σης σιδηροδροµικών ατυχηµάτων και συµβάντων, τις αρ-
µοδιότητες του Προέδρου ασκεί ο Αναπληρωτής Πρόε-
δρος.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τα υπό-
λοιπα µέλη του συµβουλίου διορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφα-
ση ορίζεται ο Γραµµατέας του συµβουλίου, ο οποίος εί-
ναι υπάλληλος του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών. 

3. Η θητεία των µελών του συµβουλίου είναι πενταε-
τής και παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον διορισµό νέ-
ων µελών. Η θητεία κάθε µέλους µπορεί να ανανεωθεί
µία µόνο φορά. Σε περίπτωση κένωσης θέσης, αυτή κα-
λύπτεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών για το υπόλοιπο της θητείας.

4. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του συµ-
βουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Η ιδιότητά τους αυτή συνεπάγεται την αναστολή οποι-
ουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος και άσκησης καθη-
κόντων σε οποιαδήποτε θέση στον δηµόσιο τοµέα, όπως
αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα µέλη
του συµβουλίου απολαύουν λειτουργικής και προσωπι-
κής ανεξαρτησίας. 

6. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του συµ-
βουλίου, εάν προέρχονται από φορέα του δηµοσίου το-
µέα, µετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτο-
δικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από τον διορισµό
τους. Ο χρόνος θητείας του Προέδρου και του Αναπλη-
ρωτή Προέδρου του συµβουλίου λογίζεται για κάθε συ-
νέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που
κατείχαν πριν από τον διορισµό τους.

Άρθρο 5
Κωλύµατα, ασυµβίβαστα και υποχρεώσεις 

των µελών του συµβουλίου

1. Τα µέλη του συµβουλίου υποχρεούνται να ασκούν
τα καθήκοντά τους µε αµεροληψία και αντικειµενικότη-
τα. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς και για πέ-
ντε (5) χρόνια µετά την αποχώρησή τους µε οποιονδή-
ποτε τρόπο, τα µέλη του συµβουλίου έχουν υποχρέωση
εχεµύθειας.

2. Τα µέλη του συµβουλίου που δεν εντάσσονται στην
πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 4, δεν επιτρέπεται: α)
να κατέχουν θέση δηµοσίου, µόνιµου, µε σχέση ιδιωτι-
κού δικαίου, ή µετακλητού υπαλλήλου στο Υπουργείο Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, στους εποπτευόµενους από
αυτό φορείς, σε ανεξάρτητες αρχές ή αυτοτελείς υπη-
ρεσίες, υπαγόµενες στον Υπουργό Υποδοµών και Μετα-
φορών, στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων του
ν. 3891/2010 (A΄ 188), καθώς και σε οποιαδήποτε αρχή
που συµµετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δηµόσιας υ-
πηρεσίας, β) να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε αεροπο-
ρική ή σιδηροδροµική επιχείρηση ή διαχειριστή σιδηρο-
δροµικής υποδοµής ή φορέα χρέωσης ή φορέα κατανο-
µής ή κοινοποιηθέντα οργανισµό, υπό την έννοια της
περ. 42 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
Μαΐου 2016, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του σιδη-
ροδροµικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L
138), ή να συµµετέχουν στο κεφάλαιό τους ή να προ-
σπορίζονται, άµεσα ή έµµεσα, οποιοδήποτε όφελος από
υπηρεσίες σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή από τρίτους,
που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητά τους για
όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Αν τα µέλη του συµβουλίου κατέχουν εταιρικά µερίδια

ή µετοχές σε οποιαδήποτε αεροπορική ή σιδηροδροµική
επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο του
πρώτου εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από κληρονοµική
διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους,  υποχρεού-
νται να απέχουν από την άσκηση των δικαιωµάτων συµ-
µετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης
και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων και µέχρι τη συ-
µπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της θητείας τους. 
Τα µέλη του συµβουλίου δεν επιτρέπεται να ασκούν τα
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καθήκοντά τους που απορρέουν από τον παρόντα σε φο-
ρείς µε τους οποίους διατηρούσαν οποιαδήποτε εργα-
σιακή σχέση ή στο κεφάλαιο των οποίων συµµετείχαν ή
από τους οποίους αντλούσαν, άµεσα ή έµµεσα, οποιοδή-
ποτε όφελος και απέχουν από την άσκηση των δικαιωµά-
των συµµετοχής και ψήφου στις συνεδριάσεις του συµ-
βουλίου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ως προς τους εν λόγω φο-
ρείς.

3. Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για τα µέλη του συµβου-
λίου: α) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων µέλους Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων, µε καθεστώς µερικής απασχόλη-
σης, και η άσκηση καθηκόντων µέλους του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους, β) η άσκηση του δικηγορικού λει-
τουργήµατος, µε την επιφύλαξη ότι κατά τη διάρκεια της
θητείας τους δεν παρέχονται υπηρεσίες σε πρόσωπα
που παρέχουν υπηρεσίες αεροπορικών ή σιδηροδροµι-
κών µεταφορών ή συµµετέχουν σε διαγωνισµούς που
προκηρύσσει ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.. 

4. Η παράβαση από µέλος του συµβουλίου των παρ. 1
έως 3, κατά τη διάρκεια της θητείας του, αποτελεί πει-
θαρχικό παράπτωµα, που τιµωρείται µε την ποινή της έκ-
πτωσης από τη θέση του µέλους του συµβουλίου. Για τη
διαπίστωση της διάπραξης του ανωτέρω παραπτώµατος
κινείται πειθαρχική διαδικασία, σύµφωνα µε τις παρ. 3
και 4 του άρθρου 6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών και Μεταφορών διαπιστώνεται η έκπτωση του µέ-
λους. Με όµοια απόφαση αντικαθίσταται το µέλος που
τιµωρείται µε την ποινή της έκπτωσης για το υπόλοιπο
της θητείας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 2 του
άρθρου 4. Η έκπτωση κατά την παρούσα δεν αποκλείει
την ποινική ή    αστική ευθύνη του µέλους.  

5. Τα ασυµβίβαστα και οι λοιποί περιορισµοί της παρ. 2
εφαρµόζονται στα µέλη του συµβουλίου και στην περί-
πτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο συζύγων, συµβιού-
ντων υπό την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄
181) και συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και
του δευτέρου βαθµού.

6. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί α-
µετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα που συνεπάγεται
κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκ-
πτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 103
έως 105 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007, Α΄ 26), και µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη α-
θωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα µέλους, διο-
ρίζεται νέο µέλος µε τη διαδικασία της παρ. 2 του άρ-
θρου 4. Η θητεία του νέου µέλους διαρκεί  όσο και ο χρό-
νος αναστολής.

7. Τα µέλη του συµβουλίου εκπίπτουν αυτοδικαίως α-
πό τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυ-
µα διορισµού σε θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση
δηµόσιου υπαλλήλου, σύµφωνα µε το άρθρο 149 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

8. Τα µέλη του συµβουλίου υποβάλλουν κατ’ έτος την
προβλεπόµενη από τον ν. 3213/2003 (Α΄ 309) δήλωση
περιουσιακής κατάστασης.

9. Τα µέλη του συµβουλίου υποχρεούνται να γνωστο-
ποιούν αµέσως στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κάθε κώλυµα ή α-
συµβίβαστο που συντρέχει στο πρόσωπό τους.

Άρθρο 6
Πειθαρχική ευθύνη των µελών του συµβουλίου

1. Τα µέλη του συµβουλίου υπέχουν πειθαρχική ευθύ-
νη για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέ-
ουν από τη νοµοθεσία.

2. Τα µέλη του συµβουλίου υπάγονται στο πειθαρχικό
συµβούλιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3891/2010
(Α΄ 188) που προβλέπεται για τα µέλη της Ρυθµιστικής
Αρχής Σιδηροδρόµων του άρθρου 22 του ν. 3891/2010.
Για τα µέλη του συµβουλίου, χρέη γραµµατέα στο ως ά-
νω πειθαρχικό συµβούλιο εκτελεί υπάλληλος του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ο οποίος ορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.

3. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού
συµβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφο-
ρών.

4. Κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την πειθαρχική ευθύ-
νη των µελών του συµβουλίου και την πειθαρχική διαδι-
κασία ρυθµίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουρ-
γίας και Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..

Άρθρο 7
Εκπροσώπηση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

1. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. έχει ικανότητα δικαίου και παρί-
σταται ως διάδικος στα δικαστήρια σε κάθε δίκη.

2. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ένα-
ντι κάθε άλλης Αρχής ή έναντι τρίτων, δικαστικώς και ε-
ξωδίκως, για θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητας του
αεροπορικού τοµέα. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκπρο-
σωπεί τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. για θέµατα που άπτονται
της αρµοδιότητας του σιδηροδροµικού τοµέα.

3. Η νοµική και δικαστική υποστήριξη του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης
γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα του Προέδρου του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., της νοµικής υποστήριξης του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κατά την κατάρτιση των συµβάσεων
και της νοµοτεχνικής υποστήριξης κατά την κατάρτιση
των σχεδίων νόµων και των κανονιστικών πράξεων που
αφορούν στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., ανήκει στην αρµοδιό-
τητα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.

4. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. είναι µέλος του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Διερεύνησης Ατυχηµάτων
της Πολιτικής Αεροπορίας (ENCASIA), που απαρτίζεται
από τους επικεφαλής των αρχών διερεύνησης ασφάλει-
ας σε κάθε κράτος µέλος ή, στην περίπτωση συνδυασµέ-
νης αρχής, τον επικεφαλής του οικείου κλάδου αεροπο-
ρίας, ή τους αντιπροσώπους τους. Ο Αναπληρωτής Πρό-
εδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. είναι µέλος του Δικτύου των
Ευρωπαϊκών Φορέων Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυ-
χηµάτων (Δίκτυο ΝΙΒ).

Άρθρο 8
Λειτουργία του συµβουλίου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

1. Το συµβούλιο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. συνέρχεται
στην έδρα του ή και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί
προηγουµένως µε απόφαση του Προέδρου, τακτικώς
τουλάχιστον µία (1) φορά τον µήνα και εκτάκτως, όταν
ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτού. Δύναται να συνεδριά-
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ζει και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκε-
ψη). Το συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέ-
χουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, όταν αυτός απου-
σιάζει, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τρία (3) τουλάχι-
στον µέλη. Τα µέλη του συµβουλίου δεν µπορούν να α-
πουσιάζουν αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις
(3) κατά σειρά συνεδριάσεις. Σε περίπτωση αδικαιολόγη-
της απουσίας για περισσότερες από τρεις (3) κατά σειρά
συνεδριάσεις του συµβουλίου, η αποζηµίωση των µελών
περιορίζεται αναλόγως.

2. Το συµβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον
Πρόεδρο αυτού, ο οποίος καταρτίζει την ηµερήσια διά-
ταξη. Τη σύγκληση του συµβουλίου µπορεί να ζητήσει
και ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, ο οποίος,
στην περίπτωση αυτή, ορίζει και τα προς συζήτηση θέµα-
τα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση
να συγκαλέσει το συµβούλιο εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος.

3. Για τη λειτουργία του συµβουλίου εφαρµόζονται ο
παρών, ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας και Δια-
χείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και συµπληρωµατικά ο
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 9
Αρµοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. έχει τις αρµοδιό-
τητες που προβλέπονται στον παρόντα, καθώς και στον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισης του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.. 

2. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., διευθύνει τη λει-
τουργία του Ε.O.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και ασκεί την πειθαρχική
εξουσία επί του προσωπικού.

3. Ο Πρόεδρος µεριµνά για την εκτέλεση των αποφά-
σεων του συµβουλίου και την εύρυθµη λειτουργία του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..

4. Ο Πρόεδρος µπορεί, µε απόφασή του, να εξουσιο-
δοτήσει άλλα µέλη του συµβουλίου να υπογράφουν «µε
εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της αρµο-
διότητάς του.

5. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. σε
περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του Πρόεδρου, ασκεί
τις αρµοδιότητες αυτού, παράλληλα µε τις αρµοδιότητες
που ο ίδιος αναλαµβάνει σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 4.

Άρθρο 10
Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχηµάτων

1. Συστήνεται στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. Αυτοτελής Μο-
νάδα Μελετών και Διερευνήσεων Ατυχηµάτων (Μονά-
δα), σε επίπεδο διεύθυνσης. Η Μονάδα υπάγεται απευ-
θείας στον Πρόεδρο και απαρτίζεται από τα κάτωθι γρα-
φεία: 
α) Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχηµάτων

και Συµβάντων.
β) Γραφείο Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων

και Συµβάντων. 
γ) Γραφείο Πρόληψης, Μελετών, Ανάλυσης, Εφαρµο-

γών και Στατιστικής. 
2. Συστήνονται είκοσι µία θέσεις (21) προσωπικού, οι

οποίες κατανέµονται ως εξής:
(α) είκοσι (20) θέσεις Διερευνητών, 
(β) µια (1) θέση δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντο-

λής, η οποία δεν είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση του
δικηγορικού λειτουργήµατος, µε αρµοδιότητες την πα-
ροχή νοµικής υποστήριξης στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.. 
Τα προσόντα για τη θέση του προϊσταµένου, η κατανο-

µή των θέσεων προσωπικού ανά οργανική µονάδα, κα-
θώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την οργάνωση και
τη λειτουργία του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ρυθµίζονται στον Ε-
σωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισης. 
Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δι-

καίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην Επιτροπή Διε-
ρεύνησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και στην
Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και
Συµβάντων µετατάσσεται και µεταφέρεται αυτοδικαίως
στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και οι διερευ-
νητές µετατάσσονται και µεταφέρονται αυτοδικαίως
στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρ-
θρου 50. 
Κενές θέσεις του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δύνανται να καλύ-

πτονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε µετάταξη και µετα-
φορά προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδο-
µών και Μεταφορών, στους εποπτευόµενους φορείς του
ιδίου υπουργείου, καθώς και στην Αρχή Πολιτικής Αερο-
πορίας και στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προ-
σόντα του κλάδου και της ειδικότητας στον οποίο µετα-
τάσσεται. 

3. Η µετάταξη και µεταφορά του προσωπικού διενερ-
γείται σε κενές θέσεις και, εφόσον δεν υπάρχουν, σε συ-
νιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις συναφούς ή παρεµ-
φερούς κλάδου και ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης
κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος κατέ-
χει τα τυπικά προσόντα του κλάδου και της ειδικότητας
στον οποίο µετατάσσεται και η οποία καταργείται µε την
καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση του υπαλλήλου. Η
µετάταξη βάσει του παρόντος δεν καταλύει την υπηρε-
σιακή σχέση δηµοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου του υπαλλήλου, ούτε µε-
ταβάλλει τη νοµική φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέ-
σεις ασφάλισης, µε τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος
στον φορέα προέλευσής του. Η µετάταξη γίνεται µε τον
βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που ο υπάλληλος κα-
τείχε πριν τη µετάταξή του.

4. Το ως άνω προσωπικό διατηρεί το µισθολογικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς που το διέπει προ της µετάτα-
ξης. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του θεωρείται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στον νέο φορέα για κάθε συνέ-
πεια. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Επιτροπή Διερεύ-
νησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και στην Ε-
πιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και
Συµβάντων µε απόσπαση ή µε σύµβαση εργασίας ορι-
σµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες
στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών έως τη λήξη
της απόσπασής του ή τη µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη
της σύµβασής του.

5. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να χρησιµοποιεί άτοµα
καταλλήλως εκπαιδευµένα και πιστοποιηµένα για την υ-
ποστήριξη της διερεύνησης των ατυχηµάτων και συµβά-
ντων, ως τεχνικούς συµβούλους. Η εκπαίδευση και οι
λοιπές προϋποθέσεις επιλογής των διερευνητών και τε-
χνικών συµβούλων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτο-
µέρεια ορίζονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισµό
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Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..
6. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να προβαίνει σε ανάθεση

µελετών, έργων, συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, στις
οποίες συµπεριλαµβάνονται οι υπηρεσίες τεχνικών συµ-
βούλων και προµηθειών για θέµατα που άπτονται της
λειτουργίας του. Η σύναψη και η υλοποίηση των συµβά-
σεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες δια-
τάξεις της οικείας νοµοθεσίας και από τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισης.

7. Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπον υπηρετούντες στον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. τηρούν εχεµύθεια για θέµατα που χα-
ρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείµενες διατάξεις,
καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων
λαµβάνουν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ή  επ’ ευκαιρία αυτών.

8. O Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διατηρεί ενηµερωµένη ιστοσελί-
δα και τηλεφωνική γραµµή για την ενηµέρωση και επικοι-
νωνία των ενδιαφεροµένων.

Άρθρο 11
Πόροι

Οι πιστώσεις για τη λειτουργία του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
εγγράφονται σε ειδικό φορέα του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται
από την αρµόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Ο ε-
τήσιος προϋπολογισµός εναρµονίζεται µε τις δηµοσιο-
νοµικές πολιτικές του εποπτεύοντος Υπουργείου και µε
τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Άρθρο 12
Αποζηµίωση των Διερευνητών του Γραφείου

Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχηµάτων
και Συµβάντων του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

Από το µηνιαίο ποσό το οποίο αποδίδεται από τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια των Πτήσεων
(Eurocontrol), καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση στους
υπηρετούντες Διερευνητές του Γραφείου Διερεύνησης
Αεροπορικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.. Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Διε-
ρευνητών που υπηρετούν στο Γραφείο Διερεύνησης Αε-
ροπορικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων δεν µπορούν να
είναι κατώτερες των πάσης φύσεως αµοιβών των επιθε-
ωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. 

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι αποδοχές
του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου, καθώς
και οι αποζηµιώσεις των υπολοίπων µελών του συµβου-
λίου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό
του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..

2. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από εισήγηση των Υ-
πουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών και Ε-
σωτερικών, εκδίδεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λει-
τουργίας και Διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται µετά από
εισήγηση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., µπορεί να καθορίζονται
πρόσθετοι πόροι, πλέον του Κρατικού Προϋπολογισµού,
υπέρ του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., καθώς και οι λεπτοµέρειες
για τη διαδικασία υπολογισµού, είσπραξης, διαχείρισης
και απόδοσης αυτών.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του
Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., καθορίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε την άντληση, τη διάθεση, το ύψος και την κα-
ταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων, καθώς και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου
12.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Εσωτερικών προσδιορίζο-
νται τα προσόντα των διερευνητών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

Άρθρο 14
Πεδίο εφαρµογής

1. Το Μέρος Γ΄ εφαρµόζεται στις διερευνήσεις ασφά-
λειας για ατυχήµατα και σοβαρά συµβάντα:
α. που συνέβησαν σε αεροσκάφη της πολιτικής αερο-

πορίας, εντός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων
(Flight Information Region - F.I.R.) Αθηνών, καθώς και τη
συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση στοιχείων που
έχουν σχέση µε αυτά,
β. στα οποία εµπλέκεται αεροσκάφος µε ελληνικό νη-

ολόγιο ή υπό την εκµετάλλευση επιχείρησης εγκατεστη-
µένης στην Ελλάδα, που συνέβησαν εκτός της Περιοχής
Πληροφοριών Πτήσεων (F.I.R.) Αθηνών, εφόσον οι διε-
ρευνήσεις δεν διεξάγονται από άλλο κράτος. Οι διερευ-
νήσεις αυτές διενεργούνται µε την επιφύλαξη του δικαί-
ου του κράτους στην επικράτεια του οποίου συνέβη το α-
τύχηµα ή το συµβάν,
γ. στις οποίες ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δικαιούται, σύµφωνα

µε τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώµενες πρακτικές,
να ορίσει διαπιστευµένο αντιπρόσωπο για να συµµετέχει
ως κράτος νηολόγησης, κράτος του φορέα εκµετάλλευ-
σης, κράτος σχεδιασµού, κράτος κατασκευής ή κράτος
που παρέχει πληροφορίες, διευκολύνσεις ή εµπειρογνώ-
µονες κατ’ αίτηση του κράτους µέλους που διεξάγει τη
διερεύνηση,
δ. στις οποίες ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. που διεξάγει τη διε-

ρεύνηση επιτρέπει σε κράτος που έχει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον, λόγω θανάτου ή σοβαρών τραυµατισµών πολιτών
του, να ορίσει εµπειρογνώµονα.

2. Το Μέρος Γ΄ εφαρµόζεται επίσης για όλα τα θέµατα
που σχετίζονται µε την έγκαιρη διαθεσιµότητα των πλη-
ροφοριών που αφορούν όλα τα πρόσωπα και τα επικίν-
δυνα εµπορεύµατα επί αεροσκάφους εµπλεκόµενου σε
ατύχηµα, καθώς και την παροχή συνδροµής στα θύµατα
αεροπορικών ατυχηµάτων και τις οικογένειές τους.

3. Το Μέρος Γ΄ δεν εφαρµόζεται για διερευνήσεις α-
σφάλειας που αφορούν ατυχήµατα και σοβαρά συµβά-
ντα στα οποία εµπλέκεται αεροσκάφος που χρησιµοποι-
είται για στρατιωτικές, τελωνειακές, αστυνοµικές ή ανά-
λογες υπηρεσίες, εκτός αν ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. προσκλη-
θεί από τον φορέα διερεύνησης του αρµόδιου Υπουργεί-
ου.
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Άρθρο 15
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους νοούνται ως:
1. «Αεροσκάφος»: Κάθε µηχανή που µπορεί να επιτυγ-

χάνει τη στήριξή της στην ατµόσφαιρα από αντιδράσεις
του αέρα διαφορετικές από τις αντιδράσεις του αέρα
στην επιφάνεια της γης.

2. «Ατύχηµα»: γεγονός που συνδέεται µε τη λειτουρ-
γία αεροσκάφους το οποίο, στην περίπτωση στελεχωµέ-
νου αεροσκάφους, επέρχεται στο χρονικό διάστηµα µε-
ταξύ της στιγµής που ένα πρόσωπο επιβιβάζεται σε αε-
ροσκάφος που πρόκειται να αναχωρήσει και της στιγµής
που όλοι οι επιβαίνοντες έχουν αποβιβασθεί ή, στην πε-
ρίπτωση µη στελεχωµένου αεροσκάφους, συµβαίνει στο
χρονικό διάστηµα µεταξύ της στιγµής που το αεροσκά-
φος είναι έτοιµο να κινηθεί για να αναχωρήσει µέχρι τη
στιγµή που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτή-
σης και το πρωτογενές σύστηµα προώθησης απενεργο-
ποιείται, κατά το οποίο:
α. επέρχεται θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός προ-

σώπου εξαιτίας:
αα. του γεγονότος ότι βρισκόταν µέσα στο αεροσκά-

φος,
αβ. άµεσης επαφής του µε οποιοδήποτε τµήµα του αε-

ροσκάφους, συµπεριλαµβανοµένων των τµηµάτων που
αποσπάστηκαν από το αεροσκάφος, ή
αγ. άµεσης έκθεσής του στα αέρια των στροβιλοκινη-

τήρων, εκτός αν πρόκειται για τραυµατισµούς που οφεί-
λονται σε φυσικά αίτια, για αυτοτραυµατισµούς ή τραυ-
µατισµούς από άλλα πρόσωπα ή
β. το αεροσκάφος υφίσταται βλάβη ή θραύση στα δο-

µικά του στοιχεία, η οποία αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά,
που αφορούν στη δοµική αντοχή, τις επιδόσεις ή τα πτη-
τικά χαρακτηριστικά του και για την αποκατάσταση της
οποίας απαιτείται σηµαντική επισκευή ή αντικατάσταση
του µέρους που έχει υποστεί βλάβη, εκτός αν η ζηµιά ή η
βλάβη περιορίζεται στον κινητήρα ή στο περίβληµά του ή
τα εξαρτήµατά του ή πρόκειται για ζηµιές που περιορίζο-
νται στους έλικες, τα ακροπτερύγια, τις κεραίες, τα ελα-
στικά, το σύστηµα τροχοπέδησης, τα αεροδυναµικά πε-
ριβλήµατα ή σε µικρές οδοντώσεις ή διατρήσεις στο πε-
ρίβληµα του αεροσκάφους, ή
γ. το αεροσκάφος έχει απωλεσθεί ή δεν υπάρχει καµία

δυνατότητα προσπέλασης προς αυτό.
3. «Σοβαρός τραυµατισµός»: κάθε σωµατική βλάβη την

οποία υφίσταται πρόσωπο σε περίπτωση ατυχήµατος ε-
φόσον:
α. απαιτηθεί η νοσηλεία του για χρονικό διάστηµα µε-

γαλύτερο των σαράντα οκτώ (48) ωρών και η εισαγωγή
πραγµατοποιηθεί εντός διαστήµατος επτά (7) ηµερών α-
πό την ηµεροµηνία κατά την οποία επήλθε η σωµατική
βλάβη, ή
β. προκληθεί κάταγµα οποιουδήποτε οστού, εκτός από

απλά κατάγµατα δακτύλων του χεριού, δακτύλων του
ποδιού ή της µύτης, ή
γ. προκληθούν λύσεις της συνέχειας ιστών µε αποτέ-

λεσµα σοβαρή αιµορραγία ή βλάβη νεύρων, µυών ή τενό-
ντων, ή
δ. προκληθεί βλάβη σε οποιοδήποτε εσωτερικό όργα-

νο, ή
ε. προκληθούν εγκαύµατα δεύτερου ή τρίτου βαθµού ή

οποιαδήποτε άλλα εγκαύµατα σε ποσοστό µεγαλύτερο

του πέντε τοις εκατό (5%) της επιφάνειας του σώµατος,
ή
στ. οφείλεται στην εξακριβωµένη έκθεση σε µολυσµα-

τικές ουσίες ή σε επιβλαβείς ακτινοβολίες.
4. «Θανάσιµος τραυµατισµός»: τραυµατισµός προσώ-

που που εµπλέκεται σε ατύχηµα, εξαιτίας του οποίου ε-
πέρχεται θάνατος εντός τριάντα (30) ηµερών από την η-
µεροµηνία του ατυχήµατος.

5. «Αίτια»: ενέργειες ή παραλείψεις, γεγονότα, συνθή-
κες ή συνδυασµός αυτών που οδήγησαν σε ατύχηµα ή
συµβάν. Η διαπίστωση των αιτίων δεν συνεπάγεται τον
καταλογισµό σφάλµατος ή τον καθορισµό διοικητικής, α-
στικής ή ποινικής ευθύνης.

6. «Διερεύνηση ασφάλειας»: δραστηριότητα που διε-
ξάγεται από αρχή διερεύνησης µε σκοπό την πρόληψη
ατυχήµατος και συµβάντος και περιλαµβάνει τη συλλογή
και την ανάλυση πληροφοριών, την εξαγωγή συµπερα-
σµάτων, καθώς και τη διαπίστωση των αιτίων ή των σχε-
τικών παραγόντων και, εφόσον απαιτείται, τη διατύπωση
συστάσεων ασφάλειας.

7. «Επικεφαλής διερεύνησης»: πρόσωπο στο οποίο έ-
χει ανατεθεί, µε βάση τα προσόντα του, η ευθύνη για την
οργάνωση, τη διεξαγωγή και τον έλεγχο της διερεύνη-
σης ασφάλειας.

8. «Τεχνικός σύµβουλος»: πρόσωπο το οποίο διενερ-
γεί, µε βάση τα προσόντα του, πράξεις που σχετίζονται
µε τη διερεύνηση, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της
διερεύνησης.

9. «Συσκευή καταγραφής στοιχείων πτήσης»: οποιου-
δήποτε τύπου καταγραφικό σύστηµα, τοποθετηµένο σε
αεροσκάφος για να διευκολύνει τη διερεύνηση ασφάλει-
ας ατυχήµατος ή συµβάντος.

10. «Διαπιστευµένος αντιπρόσωπος»: πρόσωπο διορι-
σµένο από κράτος, µε βάση τα προσόντα του, µε σκοπό
τη συµµετοχή του σε διερεύνηση ασφάλειας που διεξά-
γεται από άλλο κράτος. Ο διοριζόµενος από κράτος δια-
πιστευµένος αντιπρόσωπος πρέπει να προέρχεται από
αρχή διερεύνησης ασφάλειας.

11. «Φορέας εκµετάλλευσης»: κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, που επιδίδεται ή προτίθεται να επιδοθεί σε εκ-
µετάλλευση ενός ή περισσότερων αεροσκαφών.

12. «Κράτος νηολόγησης»: κράτος στο νηολόγιο του
οποίου είναι καταχωρισµένο το αεροσκάφος.

13. «Κράτος κατασκευής»: κράτος το οποίο ασκεί,
σύµφωνα µε τους κανόνες του αεροπορικού δικαίου, την
εποπτεία επί της επιχείρησης, η οποία είναι υπεύθυνη
για την τελική συναρµολόγηση του αεροσκάφους.

14. «Κράτος σχεδιασµού»: κράτος στην επικράτεια
του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης που έχει
σχεδιάσει τον τύπο του αεροσκάφους.

15. «Εµπλεκόµενο πρόσωπο»: ο ιδιοκτήτης, µέλος
πληρώµατος ή φορέας εκµετάλλευσης του εµπλεκοµέ-
νου σε ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν αεροσκάφους· κάθε
πρόσωπο που εµπλέκεται στη συντήρηση, τον σχεδια-
σµό, την κατασκευή του εν λόγω αεροσκάφους ή στην
κατάρτιση του προσωπικού του· κάθε πρόσωπο που ε-
µπλέκεται στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου της εναέ-
ριας κυκλοφορίας, πληροφοριών πτήσης ή αερολιµενι-
κής εξυπηρέτησης, που έχει παράσχει υπηρεσίες για το
αεροσκάφος· το προσωπικό της αρχής πολιτικής αερο-
πορίας· ή το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Α-
σφάλειας της Αεροπορίας (European Union Aviation
Safety Agency, «EASΑ»).

16. «Πτητική λειτουργία αεροσκάφους»: η εκτελούµε-
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νη από αυτό πτήση, καθώς και το σύνολο των εκτελού-
µενων πριν ή µετά την έναρξη της πτήσης ή και µετά την
περάτωση αυτής αναγκαίων ενεργειών επί ή υπό το αε-
ροσκάφος, οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε την πραγµα-
τοποίηση της πτήσης.

17. «Συµβάν»: γεγονός, εκτός ατυχήµατος, που συν-
δέεται µε τη λειτουργία αεροσκάφους, το οποίο θέτει σε
κίνδυνο ή θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφά-
λεια της λειτουργίας του.

18. «Σοβαρό συµβάν»: συµβάν που συνδέεται µε τη
λειτουργία αεροσκάφους και συντελείται υπό συνθήκες
από τις οποίες διαφαίνεται ότι υπήρξε µεγάλη πιθανότη-
τα να σηµειωθεί ατύχηµα, επέρχεται δε, στην περίπτωση
στελεχωµένου αεροσκάφους, κατά το χρονικό διάστηµα
µεταξύ της στιγµής που ένα πρόσωπο επιβιβάζεται σε α-
εροσκάφος που πρόκειται να αναχωρήσει και της στιγ-
µής που όλοι οι επιβαίνοντες έχουν αποβιβασθεί ή, στην
περίπτωση µη στελεχωµένου αεροσκάφους, συµβαίνει
στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της στιγµής που το αερο-
σκάφος είναι έτοιµο να κινηθεί για να αναχωρήσει µέχρι
τη στιγµή που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτή-
σης και το πρωτογενές σύστηµα προώθησης απενεργο-
ποιείται. Κατάλογος παραδειγµάτων σοβαρών συµβά-
ντων παρατίθεται στο άρθρο 16.

19. «Σύσταση ασφάλειας»: κάθε πρόταση του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., βασιζόµενη σε πληροφορίες που προ-
έκυψαν από διερεύνηση ασφάλειας ή άλλες πηγές, ό-
πως µελέτες ασφάλειας, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
µε σκοπό την πρόληψη ατυχήµατος και συµβάντος.

20. «Διεθνή πρότυπα και συνιστώµενες πρακτικές»: τα
διεθνή πρότυπα και οι συνιστώµενες πρακτικές για τη
διερεύνηση αεροπορικού ατυχήµατος και συµβάντος, τα
οποία θεσπίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 37 της Σύµβα-
σης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας της 7ης Δεκεµ-
βρίου 1944 («Σύµβαση του Σικάγο»), που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 211/1947 (Α΄ 35).

21. «Σύµβουλος»: πρόσωπο διορισµένο από κράτος,
µε βάση τα προσόντα του, µε σκοπό να επικουρήσει τον
διαπιστευµένο αντιπρόσωπο σε διερεύνηση ασφάλειας.

22. «Συγγενείς»: το στενό οικογενειακό περιβάλλον
και τα άτοµα του αµέσου περιβάλλοντος του θύµατος α-
τυχήµατος, όπως ορίζονται µε βάση το εθνικό δίκαιο του
κράτους της υπηκοότητας του θύµατος.

23. «Προκαταρκτική αναφορά»: ανακοίνωση που χρη-
σιµοποιείται για την άµεση διαβίβαση των στοιχείων που
συγκεντρώνονται κατά τα πρώτα στάδια της διερεύνη-
σης.

24. «Οµάδα διερεύνησης»: πρόσωπα, συµπεριλαµβα-
νοµένου του επικεφαλής της διερεύνησης, στα οποία έ-
χει ανατεθεί, µε βάση τα προσόντα τους, αρµοδίως η ευ-
θύνη για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και τον έλεγχο
της διερεύνησης ασφάλειας.

Άρθρο 16
Σοβαρά συµβάντα

Σοβαρά συµβάντα αποτελούν ιδίως:
1. Παραλίγο σύγκρουση κατά την οποία απαιτήθηκε ε-

λιγµός αποφυγής για να αποφευχθεί σύγκρουση ή επι-
κίνδυνη κατάσταση.

2. Πρόσκρουση στο έδαφος χωρίς απώλεια του ελέγ-
χου, η οποία µόλις αποσοβήθηκε.

3. Διακοπή απογείωσης λόγω κλειστού ή κατειληµµέ-
νου διαδρόµου ή απογείωση από κλειστό ή κατειληµµέ-

νο διάδροµο µε οριακή απόσταση από εµπόδια.
4. Προσγείωση ή απόπειρα προσγείωσης σε κλειστό ή

κατειληµµένο διάδροµο.
5. Σηµαντική απόκλιση από τις προβλεπόµενες επιδό-

σεις κατά την απογείωση ή το αρχικό στάδιο ανόδου.
6. Κάθε περίπτωση πυρκαγιάς ή εµφάνισης καπνών

στον χώρο των επιβατών, στα διαµερίσµατα φορτίου ή
πυρκαγιάς στον κινητήρα, ακόµη και αν η πυρκαγιά κατα-
σβέσθηκε µε πυροσβεστικό υλικό.

7. Κάθε γεγονός για το οποίο απαιτήθηκε η χρησιµο-
ποίηση εφεδρικού οξυγόνου από το πλήρωµα διακυβέρ-
νησης.

8. Αστοχία δοµικού στοιχείου του αεροσκάφους ή α-
πόσπαση τµηµάτων του κινητήρα, χωρίς όµως η περί-
πτωση να κατατάσσεται στα ατυχήµατα.

9. Πολλαπλές βλάβες ενός ή περισσότερων συστηµά-
των του αεροσκάφους µε σοβαρές επιπτώσεις στον χει-
ρισµό του.

10. Κάθε περίπτωση αδυναµίας µέλους του πληρώµα-
τος διακυβέρνησης να ασκήσει τα καθήκοντά του κατά
την πτήση.

11. Οποιαδήποτε σχετική µε τα καύσιµα βλάβη, η ο-
ποία θα απαιτούσε ο χειριστής να δηλώσει ότι ανέκυψε
κατάσταση ανάγκης.

12. Συµβάντα κατά την απογείωση και την προσγείω-
ση, συµβάντα όπως η προσγείωση πριν από την αρχή
του διαδρόµου, υπέρβαση του τέρµατος του διαδρόµου
ή πλευρική εκτροπή.

13. Βλάβες συστηµάτων, µετεωρολογικά φαινόµενα,
πτήση εκτός των εγκεκριµένων περιθωρίων πτήσης ή άλ-
λα περιστατικά που θα µπορούσαν να καταστήσουν δύ-
σκολη τη διακυβέρνηση του αεροσκάφους.

14. Βλάβη περισσότερων του ενός συστηµάτων σε
πολλαπλό σύστηµα, που είναι υποχρεωτικό για την κα-
θοδήγηση των πτήσεων και την αεροναυτιλία.

Άρθρο 17
Διερεύνηση ασφάλειας 

1. Κάθε διερεύνηση ασφάλειας ολοκληρώνεται µε πό-
ρισµα ανάλογα µε το είδος και τη σοβαρότητα του ατυ-
χήµατος ή του συµβάντος. Στόχος της διερεύνησης ατυ-
χηµάτων είναι η διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν
το ατύχηµα ή το σοβαρό συµβάν, µε στόχο την πρόληψη
ατυχηµάτων ή συµβάντων στο µέλλον. 
Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διεξάγει διερεύνηση ασφάλειας:
α) Σε αεροπορικό ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν µε αερο-

σκάφος, στο οποίο εφαρµόζεται ο Κανονισµός (ΕΕ)
2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 για τη θέσπιση κοινών κα-
νόνων στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και την ί-
δρυση Οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Α-
σφάλεια της Αεροπορίας (L 212). 
β) Σε αεροσκάφος µε ελληνικό νηολόγιο, στο οποίο ε-

φαρµόζεται ο Κανονισµός (ΕΕ) 2018/1139, το οποίο έχει
εµπλακεί σε ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν, η θέση του οποί-
ου δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί µε βεβαιότητα ότι
βρίσκεται στην επικράτεια οποιουδήποτε κράτους.

2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να αιτηθεί από τους φο-
ρείς διερεύνησης αεροπορικών ατυχηµάτων του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άµυνας, πέραν όσων διαλαµβάνονται
στην παρ. 1, στοιχεία τελικής αναφοράς διερεύνησης
συµβάντος, σοβαρού συµβάντος ή ατυχήµατος, τα οποία
µπορούν να κοινοποιηθούν όταν υπάρχει εµπλοκή αερο-
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σκάφους της στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τη διάθεση
των στοιχείων και σε περίπτωση που δύνανται να τηρη-
θούν οι απαιτήσεις ασφαλείας απορρήτου του Εθνικού
Κανονισµού Ασφαλείας, λαµβάνεται απόφαση από τον
αρµόδιο φορέα τήρησης και διαχείρισής τους.

3. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., κατόπιν σχετικής πρόσκλησης
του κατά περίπτωση αρµόδιου φορέα, µπορεί, πέραν ό-
σων διαλαµβάνονται στις παρ. 1 και 2, να συµµετάσχει
στη διερεύνηση σε συµβάντα και σε ατυχήµατα ή σοβα-
ρά συµβάντα, στα οποία εµπλέκονται άλλοι τύποι αερο-
σκαφών.

4. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να αποφασίσει, λαµβάνοντας
υπόψη τα αναµενόµενα διδάγµατα για τη βελτίωση της
αεροπορικής ασφάλειας, να µην κινήσει διερεύνηση α-
σφάλειας σε περίπτωση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβά-
ντος µε µη στελεχωµένα αεροσκάφη για τα οποία δεν α-
παιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση δυνάµει των παρ. 1 και
5 του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1139, ή µε
στελεχωµένα αεροσκάφη µε µέγιστη µάζα απογείωσης
µικρότερη ή ίση των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα
(2.250) χιλιογραµµαρίων, και εφόσον δεν έχει προκληθεί
θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός.

5. Η έκταση της διερεύνησης ασφάλειας των παρ. 1
και 2 και η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διεξα-
γωγή της καθορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., λαµ-
βανοµένων υπόψη των συνεπειών του ατυχήµατος ή σο-
βαρού συµβάντος και των πορισµάτων για τη βελτίωση
της αεροπορικής ασφάλειας που αναµένεται από την εν
λόγω διερεύνηση. 

6. Οι διερευνήσεις ασφάλειας κατά τις παρ. 1 και 2 δεν
αποσκοπούν στην απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης. Οι
εν λόγω διερευνήσεις είναι ανεξάρτητες και τελούν υπό
την επιφύλαξη δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας για
την απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.

Άρθρο 18
Διαδικασία διερεύνησης

1. Η διερεύνηση αποβλέπει στην απόκτηση και αποτύ-
πωση των διαθέσιµων σχετικών πληροφοριών, την ανά-
λυση των υπαρχόντων αποδεικτικών στοιχείων, καθώς
και τη διαπίστωση των πιθανών αιτίων ενός ατυχήµατος
ή συµβάντος. Η διαδικασία και οι τεχνικές διερεύνησης
είναι σύµφωνες µε το Παράρτηµα 13 της Σύµβασης του
Σικάγο, τα εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισµού Πολιτι-
κής Αεροπορίας (Δ.Ο.Π.Α.) και τον Κανονισµό 996/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε τη διερεύνηση και την
πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων στην πολιτική αε-
ροπορία. 

2. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ορίζει για κάθε α-
τύχηµα ή συµβάν την οµάδα διερεύνησης και τον επικε-
φαλής διερεύνησης, ο οποίος διευθύνει τη συγκεκριµένη
έρευνα. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβά-
ντος που συνδέεται µε τη χρησιµοποίηση αεροσκάφους
ύδατος εντός των ορίων τοπικής αρµοδιότητας του Λιµε-
νικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.Α-
ΚΤ.), στην οµάδα διερεύνησης µπορεί να µετέχει και διε-
ρευνητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτι-
κών Ατυχηµάτων και Συµβάντων (ΕΛΥΔΝΑ) που έχει συ-
σταθεί µε τον ν. 4033/2011 (Α΄ 264). Ο διερευνητής ορί-
ζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδοµών και Μεταφορών, κα-

τόπιν σχετικού αιτήµατος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και γνώ-
µης της ΕΛΥΔΝΑ. Η συµµετοχή του διερευνητή της Ε-
ΛΥΔΝΑ αφορά στην παροχή τεχνικής συνδροµής σε θέ-
µατα ασφάλειας πλοίων, ναυσιπλοΐας και θαλασσίων µε-
ταφορών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, υπό την επιφύλαξη του καθεστώτος των διερευ-
νήσεων ασφαλείας ναυτικών ατυχηµάτων και συµβά-
ντων και του διερευνητικού έργου, σύµφωνα µε τον
ν. 4033/2011. 

3. Η οµάδα διερεύνησης καθορίζει την έκταση της διε-
ρεύνησης ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του ατυ-
χήµατος ή του συµβάντος, λαµβάνοντας υπόψη τα συ-
µπεράσµατα που ενδέχεται να προκύψουν για τη βελτίω-
ση της ασφάλειας των πτήσεων.

4. Η διερεύνηση που διεξάγεται από τον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. έχει προτεραιότητα έναντι όλων των
άλλων ειδικών και τεχνικών ερευνών που προσανατολί-
ζονται σε στόχους διαφορετικούς από αυτούς που ανα-
φέρονται στο άρθρο 17. Με την επιφύλαξη της παρ. 1
του άρθρου 37, οι αρµοδιότητες και το έργο των διωκτι-
κών, δικαστικών και λοιπών κρατικών αρχών δεν επηρεά-
ζονται, εφόσον δεν παρεµποδίζεται το έργο της οµάδας
διερεύνησης.

Άρθρο 19
Καθεστώς των διερευνητών ασφάλειας

1. Η οµάδα διερεύνησης, µόλις ορισθεί από τον Πρόε-
δρο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και ανεξάρτητα κάθε δικαστι-
κής έρευνας, έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει τα ανα-
γκαία µέτρα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της διε-
ρεύνησης ασφάλειας.

2. Κατά παρέκκλιση των υποχρεώσεων εµπιστευτικό-
τητας βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, η οµά-
δα διερεύνησης:
α) έχει άµεση, απεριόριστη και απρόσκοπτη πρόσβαση

στον τόπο του ατυχήµατος ή του συµβάντος, καθώς και
στο αεροσκάφος, το περιεχόµενό του ή τα συντρίµµατά
του, και δύναται να εισέρχεται σε ιδιωτικούς χώρους, ό-
πως οικόπεδα και κατοικίες, που υπέστησαν ζηµιές προ-
κειµένου να διενεργεί αυτοψία,
β) εξασφαλίζει άµεση καταγραφή των τεκµηρίων και ε-

λεγχόµενη λήψη θραυσµάτων ή συστατικών µερών µε
σκοπό την εξέταση ή την ανάλυση,
γ) έχει άµεση πρόσβαση στις συσκευές καταγραφής

στοιχείων πτήσης, στο περιεχόµενό τους και σε άλλα
σχετικά καταγραφικά συστήµατα, και έχει τον έλεγχό
τους,
δ) ζητεί την ιατρική εξέταση των προσώπων που ε-

µπλέκονταν στη λειτουργία του αεροσκάφους ή τη διε-
ξαγωγή δοκιµών επί δειγµάτων από τα πρόσωπα αυτά
και έχει άµεση πρόσβαση στα αποτελέσµατα των εν λό-
γω εξετάσεων ή δοκιµών,
ε) καλεί και εξετάζει µάρτυρες και ζητεί να παρέχουν

ή να προσκοµίζουν πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία
σχετικά µε τη διερεύνηση ασφάλειας,
στ) έχει άµεση πρόσβαση στα αποτελέσµατα εξέτα-

σης ή έρευνας των προσώπων που εµπλέκονται στην
πτήση του αεροσκάφους και η οποία πραγµατοποιήθηκε
από άλλες αρχές, 
ζ) έχει πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία ή αρ-

χεία που διαθέτουν ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος του πιστο-
ποιητικού του τύπου σχεδιασµού, o οργανισµός που εί-
ναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, ο οργανισµός κατάρτι-
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σης, ο φορέας εκµετάλλευσης ή ο κατασκευαστής του
αεροσκάφους, οι υπεύθυνες αρχές πολιτικής αεροπο-
ρίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αερο-
πορίας (EASA) και οι πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρε-
σιών ή οι αερολιµενικές αρχές.
Οι αρµόδιες αστυνοµικές, λιµενικές και άλλες αρχές

υποχρεούνται να συνδράµουν την οµάδα διερεύνησης
κατά την άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων της.

3. Ο επικεφαλής της οµάδας διερεύνησης έχει, κατά
τη διάρκεια της διερεύνησης, τις εξουσίες ανακριτικών
υπαλλήλων, που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δι-
κονοµίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96).

4. Ο επικεφαλής της διερεύνησης επεκτείνει στους τε-
χνικούς συµβούλους του, καθώς και στους διαπιστευµέ-
νους αντιπροσώπους και στους συµβούλους τους, τις ε-
ξουσίες της παρ. 2, στον βαθµό που απαιτείται, ώστε να
µπορούν να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη διερεύ-
νηση ασφάλειας. Οι εξουσίες αυτές ισχύουν µε την επι-
φύλαξη των δικαιωµάτων των πραγµατογνωµόνων και ε-
µπειρογνωµόνων που ορίζει η επιφορτισµένη µε δικαστι-
κή έρευνα αρχή.

5. Κάθε πρόσωπο που συµµετέχει σε διερεύνηση α-
σφάλειας εκτελεί τα καθήκοντά του µε ανεξαρτησία και
δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από κανέναν πλην του ε-
πικεφαλής διερευνητή ή του διαπιστευµένου αντιπροσώ-
που.

6. Οι διερευνητές, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει
η Μονάδα, υποχρεούνται καθ’ όλο το έτος να βρίσκονται
σε ετοιµότητα, είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ηµέρα, ε-
πτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα,   για άµεση µετακίνηση σε
οποιοδήποτε σηµείο της επικράτειας ή και εκτός αυτής,
σε περίπτωση που σηµειωθεί αεροπορικό ατύχηµα ή σο-
βαρό συµβάν σε αεροσκάφος, η διερεύνηση του οποίου
ανήκει στην αρµοδιότητα του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..

Άρθρο 20
Συντονισµός των διερευνήσεων

1. Οσάκις κινείται επίσης δικαστική έρευνα, ενηµερώ-
νονται σχετικά ο επικεφαλής διερεύνησης και τα µέλη
της οµάδας διερεύνησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο επι-
κεφαλής διερεύνησης και τα µέλη της οµάδας διερεύνη-
σης εξασφαλίζουν την ιχνηλασιµότητα και τη φύλαξη
των συσκευών καταγραφής δεδοµένων πτήσης και κάθε
υλικού αποδεικτικού στοιχείου. Η δικαστική αρχή µπορεί
να ορίσει υπεύθυνο ένα από τα στελέχη της, προκειµέ-
νου να συνοδεύσει τις συσκευές καταγραφής δεδοµέ-
νων πτήσης ή τα υλικά αποδεικτικά στοιχεία µέχρι τον
τόπο ανάγνωσης ή επεξεργασίας τους. Εφόσον η εξέτα-
ση ή η ανάλυση τέτοιων υλικών αποδεικτικών στοιχείων
µπορεί να τα µεταβάλει, να τα αλλοιώσει ή να τα κατα-
στρέψει, απαιτείται προηγουµένως η συµφωνία των δι-
καστικών αρχών. Αν η δικαστική αρχή έχει δικαίωµα πα-
ρακράτησης αποδεικτικών στοιχείων, η οµάδα διερεύνη-
σης έχει άµεση και απεριόριστη πρόσβαση στα στοιχεία
αυτά.

2. Εφόσον, κατά τη διάρκεια διερεύνησης ασφάλειας,
γίνει γνωστό ή δηµιουργηθεί υποψία ότι το ατύχηµα ή το
σοβαρό συµβάν σχετίζεται µε παράνοµη ενέργεια, ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ενηµερώνει την Αρχή Πολιτικής Αερο-
πορίας, καθώς και τις αρµόδιες διωκτικές και εισαγγελι-
κές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών ερευνών. Με
την επιφύλαξη του άρθρου 22, οι σχετικές πληροφορίες
που συλλέγονται κατά τη διερεύνηση ασφάλειας γνω-

στοποιούνται αµέσως στις εν λόγω αρχές και τα σχετικά
στοιχεία διαβιβάζονται επίσης στις αρχές αυτές, κατόπιν
αιτήµατος. Η διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών και
στοιχείων πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη της αρµο-
διότητας του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. να συνεχίσει τη διερεύ-
νηση ασφάλειας, σε συντονισµό µε τις αρχές στις οποί-
ες έχει µεταβιβασθεί ο έλεγχος του τόπου του ατυχήµα-
τος.

3. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αφενός, και άλλες αρχές που
ενδέχεται να εµπλέκονται στις δραστηριότητες που α-
φορούν στη διερεύνηση ασφάλειας, όπως οι δικαστικές
αρχές, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η Υπηρεσία Πολι-
τικής Αεροπορίας και οι αρχές έρευνας και διάσωσης, α-
φετέρου, συνεργάζονται µεταξύ τους στη βάση ρυθµίσε-
ων που αναφέρονται σε µνηµόνια συνεργασίας. Οι ρυθ-
µίσεις του πρώτου εδαφίου καλύπτουν ιδίως: 
α) την πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος,
β) τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων και την

πρόσβαση σε αυτά,
γ) την πραγµατοποίηση της αρχικής και των επόµενων

συνεχών ενηµερώσεων σχετικά µε το στάδιο κάθε διαδι-
κασίας,
δ) την ανταλλαγή πληροφοριών,
ε) την κατάλληλη χρήση των πληροφοριών ασφάλει-

ας,
στ) τη διευθέτηση διαφορών.
Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ανακοινώνει τις ρυθµίσεις του πα-

ρόντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τις διαβιβάζει
στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Διερεύ-
νησης Ατυχηµάτων της Πολιτικής Αεροπορίας (ENCA-
SIA), στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
προς ενηµέρωση.

Άρθρο 21
Τόπος του ατυχήµατος - Διαφύλαξη 

αποδεικτικών στοιχείων

1. Για κάθε ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν που σηµειώνε-
ται εντός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων (Flight
Information Region - F.I.R.) Αθηνών, οι κατά τόπον αρµό-
διες αστυνοµικές ή λιµενικές αρχές αποκλείουν τον τό-
πο του ατυχήµατος, το συντοµότερο δυνατόν από την
πρόσβαση τρίτων. Για την πρόσβαση στον αποκλεισµένο
τόπο του ατυχήµατος αποφασίζει ο επικεφαλής της διε-
ρεύνησης. Η οµάδα διερεύνησης είναι υπεύθυνη να εξα-
σφαλίζει την ασφαλή επεξεργασία κάθε αποδεικτικού
στοιχείου και να λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα, προκει-
µένου να προστατεύσει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία
και να εγγυηθεί την ασφαλή φύλαξη του αεροσκάφους,
του περιεχοµένου του και των συντριµµάτων του για τον
χρόνο που είναι απαραίτητος για τους σκοπούς της διε-
ρεύνησης ασφάλειας. Η προστασία των αποδεικτικών
στοιχείων περιλαµβάνει τη διατήρηση, µε φωτογραφικά
ή άλλα µέσα, κάθε αποδεικτικού στοιχείου που είναι δυ-
νατόν να αφαιρεθεί, να διαγραφεί, να απωλεσθεί ή να
καταστραφεί. Η ασφαλής φύλαξη περιλαµβάνει την προ-
στασία από κάθε περαιτέρω ζηµία, πρόσβαση προσώπων
άνευ σχετικής έγκρισης, κλοπή και φθορά.

2. Μέχρι την άφιξη των διερευνητών ασφάλειας, δεν
µεταβάλλεται από κανέναν η κατάσταση του τόπου του
ατυχήµατος, δεν λαµβάνονται δείγµατα από αυτόν, δεν
επιχειρείται µετακίνηση ούτε πραγµατοποιείται δειγµα-
τοληψία από το αεροσκάφος, το περιεχόµενο ή τα συ-
ντρίµµατά του, δεν µετακινείται ούτε αποµακρύνεται το
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αεροσκάφος, εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια απαιτείται
για λόγους ασφάλειας ή για να παρασχεθεί συνδροµή σε
τραυµατίες µε ταυτόχρονη, αν είναι δυνατόν, γραπτή και
φωτογραφική καταγραφή της θέσης τους στον τόπο του
ατυχήµατος ή σε σχέση µε τον τόπο του ατυχήµατος ή
µε τη ρητή άδεια των αρχών που έχουν τον έλεγχο του
τόπου και εφόσον είναι δυνατόν, σε συνεννόηση µε τον
επικεφαλής της διερεύνησης. 

3. Κάθε εµπλεκόµενο πρόσωπο λαµβάνει όλα τα ανα-
γκαία µέτρα για να διαφυλάξει έγγραφα, υλικό και κατα-
γραφές που σχετίζονται µε το γεγονός, ιδίως για να α-
ποφευχθεί η διαγραφή καταγεγραµµένων συνοµιλιών
και σηµάτων συναγερµών µετά την πτήση.

4. Για την αποδέσµευση του τόπου του ατυχήµατος,
του αεροσκάφους και των συντριµµάτων αυτού αποφα-
σίζει ο επικεφαλής της διερεύνησης.

Άρθρο 22
Προστασία ευαίσθητων πληροφοριών ασφάλειας

1. Τα κάτωθι στοιχεία δεν διατίθενται ούτε χρησιµοποι-
ούνται για σκοπούς άλλους πλην της διερεύνησης α-
σφάλειας:
α) όλες οι καταθέσεις προσώπων που ελήφθησαν από

την οµάδα διερεύνησης κατά τη διάρκεια της διερεύνη-
σης ασφάλειας,
β) στοιχεία που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των

προσώπων που κατέθεσαν στο πλαίσιο της διερεύνησης
ασφάλειας,
γ) πληροφορίες που συνέλεξε η οµάδα διερεύνησης

και οι οποίες είναι ευαίσθητες και προσωπικού χαρακτή-
ρα, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που αφο-
ρούν στην υγεία προσώπων,
δ) υλικό που προέκυψε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια

της διερεύνησης, όπως σηµειώσεις, προσχέδια, γραπτές
γνώµες των διερευνητών, γνώµες που εκφράσθηκαν κα-
τά την ανάλυση πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων
των πληροφοριών των συσκευών καταγραφής στοιχείων
πτήσης,
ε) πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που παρα-

σχέθηκαν από διερευνητές άλλων κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα και τις συνιστώµενες πρακτικές, κατόπιν
αιτήµατος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.,
στ) σχέδια προκαταρκτικών ή τελικών εκθέσεων ή

προσωρινές καταθέσεις,
ζ) εγγραφές ήχου και εικόνας από το πιλοτήριο και η

µεταγραφή τους, καθώς επίσης εγγραφές από τις µονά-
δες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας ε-
πίσης ότι προστατεύονται δεόντως οι πληροφορίες που
δεν αφορούν στη διερεύνηση ασφάλειας, ιδίως δε οι
πληροφορίες της ιδιωτικής ζωής, µε την επιφύλαξη της
παρ. 3.

2. Τα κάτωθι αρχεία διατίθενται ή χρησιµοποιούνται
µόνον για τη διερεύνηση ασφάλειας ή µε σκοπό τη βελ-
τίωση της ασφάλειας πτήσεων:
α) κάθε επικοινωνία µεταξύ προσώπων που εµπλέκο-

νται στη λειτουργία του αεροσκάφους,
β) γραπτές ή ηλεκτρονικές ηχογραφήσεις και µετα-

γραφές ηχογραφήσεων από µονάδες ελέγχου της εναέ-
ριας κυκλοφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσε-
ων και αποτελεσµάτων που προορίζονται για εσωτερι-
κούς σκοπούς,
γ) συνοδευτικές επιστολές για τη διαβίβαση συστάσε-

ων ασφάλειας από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. στον παραλή-
πτη,
δ) αναφορές περιστατικών βάσει του Κανονισµού (ΕΕ)

376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανά-
λυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική α-
εροπορία (L 122).
Οι καταγραφές της συσκευής καταγραφής δεν διατί-

θενται ούτε χρησιµοποιούνται για σκοπούς άλλους πλην
της διερεύνησης ασφάλειας ή για λόγους αξιοπλοΐας ή
συντήρησης, εκτός εάν αποχαρακτηρισθούν ή δηµοσιο-
ποιηθούν µε διαδικασίες ασφάλειας.

3. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2, η δικαστική αρχή
ή η αρχή που είναι αρµόδια να αποφασίζει για τη δηµο-
σιοποίηση των ηχογραφήσεων ή αποτυπώσεων µπορεί
να αποφασίσει ότι τα οφέλη από τη δηµοσιοποίηση των
αρχείων στα οποία αναφέρονται οι παρ. 1 και 2 για κάθε
άλλο σκοπό που επιτρέπεται από τον νόµο, αντισταθµί-
ζουν τον ενδεχόµενο αρνητικό εσωτερικό και διεθνή α-
ντίκτυπο µιας τέτοιας ενέργειας στη συγκεκριµένη ή άλ-
λη µελλοντική διερεύνηση ασφάλειας. Μπορεί να απο-
φασιστεί ο περιορισµός των περιπτώσεων κατά τις οποί-
ες µπορεί να λαµβάνεται απόφαση δηµοσιοποίησης, µε
την επιφύλαξη πάντως της τήρησης του ενωσιακού δι-
καίου.
Η κοινοποίηση σε άλλο κράτος µέλος των στοιχείων

στα οποία αναφέρονται οι παρ. 1 και 2 για σκοπούς που
δεν αφορούν στη διερεύνηση ασφάλειας και, επιπλέον
όσον αφορά στην παρ. 2, για σκοπούς που δεν αφορούν
στη βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων µπορεί να ε-
πιτραπεί εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο. Η ε-
πεξεργασία ή η δηµοσιοποίηση των αρχείων που λαµβά-
νονται µέσω τέτοιας κοινοποίησης από τις αρχές του
κράτους µέλους παραλαβής, επιτρέπεται µόνο µετά από
προηγούµενη διαβούλευση µε το κράτος µέλος κοινο-
ποίησης και διέπεται από τις διατάξεις του εθνικού δικαί-
ου του κράτους µέλους παραλαβής.

4. Δύνανται να δηµοσιοποιούνται αποκλειστικά και µό-
νο τα δεδοµένα που είναι απολύτως αναγκαία κατά την
παρ. 3.

Άρθρο 23
Πρόσωπα που συµµετέχουν 
στη διαδικασία διερεύνησης

1. Στη διαδικασία διερεύνησης µπορούν να συµµετέ-
χουν µε έναν διαπιστευµένο αντιπρόσωπο το κράτος νη-
ολόγησης, το κράτος του φορέα εκµετάλλευσης, το κρά-
τος σχεδιασµού και το κράτος κατασκευής του αεροσκά-
φους. Οι διαπιστευµένοι εκπρόσωποι µπορούν να επι-
κουρούνται από συµβούλους. 
Επίσης, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να καλέσει να συµ-

µετέχουν στη διαδικασία διερεύνησης, υπό την προϋπό-
θεση ότι πληρούται η απαίτηση περί µη σύγκρουσης συµ-
φερόντων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Α-
εροπορίας (EASA) και οι εθνικές αρχές πολιτικής αερο-
πορίας των ενδιαφεροµένων κρατών, στο πλαίσιο των α-
ντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, διορίζοντας αντιπρόσω-
πο για να συµµετέχει:
α) ως σύµβουλος του επικεφαλής της διερεύνησης, υ-

πό τον έλεγχο του επικεφαλής της διερεύνησης·
β) ως σύµβουλος διορισµένος για να συνδράµει τον ή

τους διαπιστευµένους αντιπροσώπους των κρατών, τα ο-
ποία έχουν κληθεί να ορίσουν διαπιστευµένο αντιπρό-
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σωπο σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώµε-
νες πρακτικές για τη διερεύνηση αεροπορικού ατυχήµα-
τος και συµβάντος, υπό την εποπτεία του διαπιστευµέ-
νου αντιπροσώπου.

2. Οι συµµετέχοντες στους οποίους αναφέρεται η
παρ. 1 δικαιούνται συγκεκριµένα:
α) να επισκέπτονται τον τόπο του ατυχήµατος και να

εξετάζουν τα συντρίµµατα·
β) να υποδεικνύουν πεδία εξέτασης των µαρτύρων και

να λαµβάνουν τις µαρτυρίες τους·
γ) να λαµβάνουν αντίγραφα όλων των σχετικών εγ-

γράφων και τα κατάλληλα πραγµατολογικά στοιχεία·
δ) να συµµετέχουν στην αποδελτίωση των µέσων κα-

ταγραφής, εξαιρουµένων των αποτυπωτών οµιλίας ή ει-
κόνων θαλάµου διακυβέρνησης·
ε) να συµµετέχουν σε δραστηριότητες διερεύνησης ε-

κτός του τόπου του ατυχήµατος, όπως η εξέταση δοµι-
κών µερών, δοκιµές και προσοµοιώσεις, τεχνικές ενηµε-
ρώσεις και συνεδριάσεις για την πρόοδο έρευνας, εκτός
εάν πρόκειται για τον καθορισµό των αιτίων ή τη διατύ-
πωση συστάσεων ασφάλειας.

3. Η παρουσία των διαπιστευµένων αντιπροσώπων και
των συµβούλων τους δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
έναρξη και τη διεξαγωγή της διερεύνησης.

4. Οι διαπιστευµένοι αντιπρόσωποι και οι σύµβουλοί
τους υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία
που περιήλθαν σε γνώση τους και είναι σηµαντικά για το
ατύχηµα και τη διερεύνησή του.

5. Οι διαπιστευµένοι αντιπρόσωποι και οι σύµβουλοί
τους δεν έχουν το δικαίωµα να κοινοποιούν στοιχεία της
έρευνας ή να λαµβάνουν δηµόσια θέση για την πορεία
αυτής ή τα επί µέρους αποτελέσµατά της χωρίς τη ρητή
συγκατάθεση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..

6. Οι διαπιστευµένοι αντιπρόσωποι και οι σύµβουλοί
τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος απο-
κλείονται από την έρευνα.

7. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπο-
ρίας (EASA) και οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας
υποστηρίζουν τη διερεύνηση στην οποία συµµετέχουν,
παρέχοντας τις αιτούµενες πληροφορίες, συµβούλους
και εξοπλισµό στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..

Άρθρο 24
Αίτηση εξαίρεσης

1. Αν υπάρχουν γεγονότα που µπορούν να δικαιολογή-
σουν δυσπιστία για την αντικειµενικότητα και αµερολη-
ψία προσώπων που συµµετέχουν στη διερεύνηση ατυχή-
µατος ή συµβάντος, όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπο-
ρεί να υποβάλλει στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αίτηση εξαίρε-
σης. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως και πρέπει να πε-
ριέχει τους λόγους της εξαίρεσης και να αναφέρει µε
σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίζο-
νται οι λόγοι αυτοί, καθώς και τα µέσα απόδειξής τους.
Επί της αίτησης αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθ-
µό το συµβούλιο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. σε ολοµέλεια.
Δεύτερη αίτηση από τον ίδιο αιτούντα κατά του αυτού
προσώπου για τους ίδιους λόγους δεν επιτρέπεται.

2. Έως ότου αποφανθεί το συµβούλιο του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. επί της αίτησης εξαίρεσης, το πρόσω-
πο κατά του οποίου αυτή στρέφεται δεν µετέχει των ερ-
γασιών διερεύνησης. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, αποκλείε-
ται η συµµετοχή του προσώπου που εξαιρέθηκε στη συ-

γκεκριµένη έρευνα. Διαδικαστικές πράξεις που έχουν ή-
δη ενεργηθεί παραµένουν έγκυρες.

Άρθρο 25
Πόρισµα διερεύνησης

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διερεύ-
νησης, ο επικεφαλής της διερεύνησης διαβιβάζει στον
προϊστάµενο της Μονάδας το σχέδιο πορίσµατος διε-
ρεύνησης. Στο σχέδιο πορίσµατος αναφέρεται ρητά ότι
στόχος της διερεύνησης ασφάλειας είναι η πρόληψη α-
τυχηµάτων και συµβάντων στο µέλλον χωρίς την απόδο-
ση υπαιτιότητας ή ευθύνης. Το σχέδιο πορίσµατος περι-
λαµβάνει, ενδεχοµένως, συστάσεις ασφάλειας.

2. Το σχέδιο πορίσµατος συντάσσεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Παράρτηµα 13 της Σύµβασης του Σι-
κάγου και τον Κανονισµό (ΕΕ) 996/2010, όπως ισχύουν
κάθε φορά. Το σχέδιο πορίσµατος περιέχει πληροφορίες
για τις λεπτοµέρειες του ατυχήµατος ή του συµβάντος,
τα εµπλεκόµενα αεροσκάφη, τις εξωτερικές συνθήκες,
τα συµπεράσµατα των ερευνητικών πράξεων και γνωµο-
δοτήσεων, την αξιολόγηση όλων των στοιχείων και τον
προσδιορισµό των πιθανών αιτίων του ατυχήµατος ή του
συµβάντος. 

3. Ο προϊστάµενος της Μονάδας υποβάλλει το σχέδιο
πορίσµατος µε τον φάκελο του ατυχήµατος στον Πρόε-
δρο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.. Το συµβούλιο του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., αφού επιβεβαιώσει ότι ακολουθήθη-
καν τα προβλεπόµενα από τον νόµο κατά την διερεύνη-
ση και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκεντρώ-
θηκαν και αξιολογήθηκαν από την οµάδα διερεύνησης,
προβαίνει στην επικύρωση του σχεδίου πορίσµατος. Εάν
κατά την κρίση του συµβούλιου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
πρέπει να γίνουν αλλαγές σε σηµεία του σχεδίου πορί-
σµατος, αυτές οι αλλαγές πρέπει να στοιχειοθετούνται
και γίνονται σε συµφωνία µε την οµάδα διερεύνησης. Ε-
άν η διερεύνηση τεκµηριωµένα κρίνεται ελλιπής σε κά-
ποιο πεδίο, το συµβούλιο ζητεί τη διενέργεια συµπληρω-
µατικής διερεύνησης στο συγκεκριµένο πεδίο από τους
ήδη διενεργήσαντες τη διερεύνηση.

4. Η έκθεση διαφυλάσσει την ανωνυµία κάθε προσώ-
που που εµπλέκεται στο ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν.

5. Πριν από τη δηµοσίευση του τελικού πορίσµατος, ο
επικεφαλής της διερεύνησης ζητεί την υποβολή σχολίων
από τις αρµόδιες αρχές, καθώς και από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), και, µέ-
σω αυτών, από τον κάτοχο του πιστοποιητικού του βιο-
µηχανικού σχεδίου, από τον κατασκευαστή και από τον
ενδιαφερόµενο φορέα εκµετάλλευσης, οι οποίοι δε-
σµεύονται από τους ισχύοντες κανόνες περί επαγγελµα-
τικού απορρήτου όσον αφορά στο περιεχόµενο της δια-
βούλευσης. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., οσάκις ζητεί την υποβο-
λή σχολίων, ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και τις συνι-
στώµενες πρακτικές.

6. Απόψεις και παρατηρήσεις που γίνονται αποδεκτές
από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αναφέρονται στο τελικό πόρι-
σµα. Αποκλίνουσες απόψεις που δεν έγιναν αποδεκτές,
στην τελική διαµόρφωση του εν λόγω πορίσµατος, προ-
σαρτώνται σε αυτό ως παράρτηµα. Αν εντός εξήντα (60)
ηµερών από την αποστολή του σχεδίου του πορίσµατος
δεν υποβληθούν εγγράφως απόψεις ή παρατηρήσεις, ο-
λοκληρώνεται το τελικό πόρισµα.

7. Αν η διερεύνηση διεξαχθεί µε συνοπτικές διαδικα-
σίες, σύµφωνα µε το άρθρο 31, δεν αποστέλλεται σχέ-
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διο πορίσµατος για ανταλλαγή απόψεων.
8. Οι πληροφορίες που εµπίπτουν στο άρθρο 22 περι-

λαµβάνονται στο πόρισµα µόνον εφόσον σχετίζονται µε
την ανάλυση του ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος.
Πληροφορίες ή µέρη αυτών των πληροφοριών που δεν
σχετίζονται µε την ανάλυση δεν δηµοσιοποιούνται.

9. Εφόσον από τη διερεύνηση ασφάλειας προκύπτουν
εκθέσεις πριν από την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να ζητεί πριν από τη δηµοσίευ-
σή τους την υποβολή σχολίων από τις ενδιαφερόµενες
αρχές, καθώς και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφά-
λειας της Αεροπορίας (EASA), και, µέσω αυτών, από τον
κάτοχο του πιστοποιητικού του βιοµηχανικού σχεδίου, α-
πό τον κατασκευαστή και από τον ενδιαφερόµενο φορέα
εκµετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται οι εφαρ-
µοστέοι κανόνες του επαγγελµατικού απορρήτου όσον
αφορά στο περιεχόµενο της διαβούλευσης.

Άρθρο 26
Κοινοποίηση πορίσµατος

1. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διαβιβάζει αντίγραφο του τελι-
κού πορίσµατος, το συντοµότερο δυνατόν:
α. στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
β. στους αποδέκτες που αναφέρονται στην παρ. 1 του

άρθρου 23,
γ. στον Διεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟ-

ΠΑ), όταν πρόκειται για αεροσκάφη µε µέγιστο βάρος ά-
νω των 5.700 κιλών,
δ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Ορ-

γανισµό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), εκτός εάν
το τελικό πόρισµα δηµοσιοποιηθεί µε ηλεκτρονικά µέσα,
οπότε ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. απλώς τις κοινοποιεί αναλό-
γως,
ε. στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, αν λό-

γω του ατυχήµατος έχει προκύψει θάνατος ή βαριά σω-
µατική βλάβη µέλους του πληρώµατος, επιβάτη ή τρίτου
στο έδαφος, 
ζ. στις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές, αν υπάρχουν εν-

δείξεις ότι τελέσθηκε ποινικό αδίκηµα ή σε εκτέλεση ει-
σαγγελικής παραγγελίας.

2. Αν το πόρισµα αναθεωρηθεί κατά τη διαδικασία του
άρθρου 35, αντίγραφο του αναθεωρηµένου πορίσµατος
διαβιβάζεται στις αρχές που αναφέρονται στην παρ. 1
του παρόντος, µε τη φροντίδα του προϊσταµένου της
Μονάδας.

3. Το πόρισµα αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.. Περίληψή του καταχωρίζεται στον Ευ-
ρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο, όπως αυτό ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 32. 

Άρθρο 27
Χρονικοί περιορισµοί διερεύνησης

1. Κάθε διερεύνηση ασφάλειας ολοκληρώνεται µε πό-
ρισµα ή έκθεση υπό µορφή ανάλογη µε τον τύπο και την
σοβαρότητα του ατυχήµατος ή του σοβαρού συµβάντος.

2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δίδει στη δηµοσιότητα το τελικό
πόρισµα το ταχύτερο δυνατόν.

3. Εάν το τελικό πόρισµα δεν είναι δυνατόν να δηµο-
σιοποιηθεί εντός δώδεκα (12) µηνών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
δίδει στη δηµοσιότητα προσωρινή δήλωση το αργότερο
σε κάθε επέτειο του ατυχήµατος ή του σοβαρού συµβά-

ντος, στην οποία αναφέρονται λεπτοµερώς η πρόοδος
που σηµειώνεται στη διερεύνηση και τυχόν θέµατα α-
σφάλειας που προέκυψαν.

Άρθρο 28
Δήλωση αεροπορικών ατυχηµάτων και συµβάντων

1. Κάθε εµπλεκόµενο πρόσωπο που γνωρίζει ότι ση-
µειώθηκε ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν εντός της περιοχής
πληροφοριών πτήσεων (F.I.R.) Αθηνών, απευθύνει αµελ-
λητί κοινοποίηση στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ή την πλησιέ-
στερη αεροπορική, αερολιµενική, αστυνοµική ή άλλη το-
πική αρχή. 

2. Κάθε µέσο επικοινωνίας, δηµόσιο ή ιδιωτικό, διατί-
θεται κατά προτεραιότητα για την άµεση µετάδοση στις
αρµόδιες αρχές της παρ. 1, των πληροφοριών για το α-
τύχηµα ή το σοβαρό συµβάν που έγινε. Μέσω της ιστο-
σελίδας του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. παρέχεται η δυνατότητα
της υποβολής δήλωσης ατυχήµατος ή σοβαρού συµβά-
ντος. 

3. Ανεξάρτητα από την περίπτωση της παρ. 1, οι αρµό-
διες αρχές για τον έλεγχο, την εποπτεία και τη διευκό-
λυνση των πτήσεων είναι υποχρεωµένες να αναφέρουν
αµέσως στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κάθε ατύχηµα ή σοβαρό
συµβάν που σηµειώθηκε κατά τη λειτουργία ενός αερο-
σκάφους και του οποίου έλαβαν γνώση.

Άρθρο 29
Συνεργασία µε άλλα κράτη

1. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος
στην αλλοδαπή, αεροσκάφους εγγεγραµµένου στο µη-
τρώο ελληνικών αεροσκαφών ή αεροσκάφους του οποί-
ου την εκµετάλλευση έχει επιχείρηση µε έδρα την Ελλά-
δα, o Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δύναται να διορίσει διαπιστευµέ-
νο αντιπρόσωπο, ο οποίος συµµετέχει στη διερεύνηση
µε βάση το Παράρτηµα 13 της Σύµβασης του Σικάγου,
περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, και τον Κανονισµό
(ΕΕ) 996/2010. Εφόσον διορισθεί διαπιστευµένος αντι-
πρόσωπος, παρέχονται επίσης το ονοµατεπώνυµο και τα
στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και η προβλεπόµενη η-
µεροµηνία άφιξης, εάν ο διαπιστευµένος αντιπρόσωπος
προτίθεται να ταξιδέψει στη χώρα που διαβίβασε την
κοινοποίηση.

O Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διαβιβάζει στις αρµόδιες αλλοδα-
πές αρχές τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά µε το
διερευνώµενο ατύχηµα, µε την παρατήρηση ότι µπορούν
να χρησιµοποιηθούν µόνο για τον σκοπό για τον οποίο
τους διαβιβάσθηκαν.

2. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος
που έγινε εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων
(F.I.R.) Αθηνών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να ζητήσει τη
συνδροµή των αρµόδιων αρχών ή οργάνων άλλων κρα-
τών, προκειµένου να θέσουν στη διάθεσή του απαραίτη-
το για τη διερεύνηση εξοπλισµό, καθώς και τεχνικούς
συµβούλους. O Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να παρέχει α-
νάλογη συνδροµή στις αρµόδιες αρχές διερεύνησης άλ-
λων κρατών, ύστερα από σχετικό αίτηµά τους.

Άρθρο 30
Υποχρέωση ενηµέρωσης

1. Για ατυχήµατα ή σοβαρά συµβάντα που λαµβάνουν
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χώρα εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων (F.I.R.)
Αθηνών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ενηµερώνει το ταχύτερο δυ-
νατόν:
α. το κράτος νηολόγησης,
β. το κράτος του φορέα εκµετάλλευσης,
γ. το κράτος κατασκευής,
δ. το κράτος σχεδιασµού του αεροσκάφους,
ε. για αεροσκάφη µέγιστου βάρους άνω των 2.250 κι-

λών, τον Διεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας
(Δ.Ο.Π.Α.),
στ. τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της Αερο-

πορίας (EASA),
ζ. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
η. κάθε άλλον που προβλέπεται από το Παράρτηµα 13

της Σύµβασης του Σικάγου και τον Κανονισµό (ΕΕ)
996/2010.

2. Η ενηµέρωση της παρ. 1 πραγµατοποιείται σύµφω-
να µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτηµα 13
της Σύµβασης του Σικάγου και τα σχετικά Εγχειρίδια του
Διεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας µέσω του
εντύπου «Notification to Authorities».

Άρθρο 31
Συνοπτικές εκθέσεις έρευνας

1. Για ατυχήµατα και σοβαρά συµβάντα, τα συµπερά-
σµατα διερεύνησης των οποίων δεν έχουν, κατά την κρί-
ση του επικεφαλής της διερεύνησης, ιδιαίτερη σηµασία
για την ασφάλεια των πτήσεων, συντάσσονται συνοπτι-
κές εκθέσεις έρευνας. 

2. Η συνοπτική έκθεση της παρ. 1 περιέχει µόνο πλη-
ροφορίες για τα αεροσκάφη που εµπλέκονται στο ατύ-
χηµα ή το συµβάν και την εξέλιξη αυτού. Το συµβούλιο
του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να αποφασίσει τη διενέρ-
γεια ευρύτερης διερεύνησης του ατυχήµατος ή του σο-
βαρού συµβάντος, εάν από την υποβληθείσα συνοπτική
έκθεση και από τα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί, στοι-
χειοθετηµένα συντρέχει προς τούτο λόγος.

Άρθρο 32
Συστάσεις ασφάλειας - Παρακολούθηση 

των συστάσεων ασφάλειας και ηλεκτρονική βάση
συστάσεων ασφάλειας

1. Σε κάθε στάδιο της διερεύνησης ασφάλειας, ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µε χρονολογηµένη διαβιβαστική επι-
στολή, µετά από κατάλληλη διαβούλευση µε τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη, συστήνει στις ενδιαφερόµενες αρχές, συ-
µπεριλαµβανοµένων όσων εδρεύουν σε άλλα κράτη µέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, κάθε προ-
ληπτικό µέτρο που κρίνει αναγκαίο να ληφθεί αµέσως
για την ενίσχυση της αεροπορικής ασφάλειας. Το περιε-
χόµενο µιας σύστασης ασφάλειας πρέπει να συνδέεται
µε τα αίτια του συγκεκριµένου ατυχήµατος ή συµβάντος.

2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί επίσης να εκδίδει συστά-
σεις, βάσει µελετών ή αναλύσεων σειράς διερευνήσεων
ή άλλων δραστηριοτήτων που ανατίθενται στον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και δύνανται να επεκτείνονται στη
συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών σχετικών µε την
ασφάλεια πτήσεων, ιδίως για σκοπούς πρόληψης ατυχη-
µάτων, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές δεν θίγουν την
ανεξαρτησία του και δεν συνεπάγονται ευθύνη σε θέµα-
τα κανονιστικά, διοικητικά ή τυποποίησης.

3. Οι συστάσεις ασφάλειας δεν συνιστούν τεκµήριο υ-

παιτιότητας ή ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος, σοβα-
ρού συµβάντος ή συµβάντος.

4. Ο παραλήπτης σύστασης ασφάλειας βεβαιώνει τον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. για την παραλαβή της διαβιβαστικής ε-
πιστολής και στη συνέχεια τον ενηµερώνει, εντός ενενή-
ντα (90) ηµερών από την παραλαβή της εν λόγω επιστο-
λής, σχετικά µε τη δράση που αναλήφθηκε ή πρόκειται
να αναληφθεί και, εφόσον χρειάζεται, για τον χρόνο που
απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ενώ αν δεν έχει α-
ναληφθεί δράση, για τους σχετικούς λόγους.

5. Εντός εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή της α-
πάντησης, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ενηµερώνει τον αποστο-
λέα, εάν κρίνει ικανοποιητική την απάντησή του και ανα-
φέρει σχετική αιτιολόγηση, σε περίπτωση που διαφωνεί
µε την απόφαση να µην αναληφθεί δράση.

6. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. εφαρµόζει διαδικασίες για την
καταχώριση των απαντήσεων σε εκδοθείσες συστάσεις
ασφάλειας.

7. Κάθε αποδέκτης σύστασης ασφάλειας, συµπεριλαµ-
βανοµένων των υπευθύνων αρχών ασφάλειας της πολι-
τικής αεροπορίας των κρατών µελών και σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, εφαρµόζει διαδικασίες παρακολού-
θησης της προόδου της δράσης που αναλήφθηκε
κατ’ εφαρµογή των συστάσεων ασφάλειας που παρέλα-
βε.

8. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. καταχωρίζει στο Ευρωπαϊκό Κε-
ντρικό Αποθετήριο, που έχει δηµιουργηθεί µε βάση τον
Κανονισµό (ΕΕ) 376/2014, σχετικά µε τον καθορισµό κα-
νόνων για την καταχώριση σε κεντρικό αποθετήριο πλη-
ροφοριών σχετικών µε περιστατικά στην πολιτική αερο-
πορία, που ανταλλάσσονται βάσει του ανωτέρω Κανονι-
σµού, όλες τις συστάσεις ασφάλειας που εκδίδονται
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του παρόντος και τις αντί-
στοιχες απαντήσεις. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. καταχωρίζει ε-
πίσης στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο όλες τις συ-
στάσεις ασφάλειας που παραλαµβάνει από τρίτες χώ-
ρες.

9. Οι συστάσεις ασφάλειας που εκδίδονται από τον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..

Άρθρο 33
Αλλοδαπά πορίσµατα διερεύνησης

1. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 απαγο-
ρεύεται να δηµοσιεύονται ή να καθίστανται προσιτά σε
τρίτους σχέδια πορισµάτων ή εκθέσεων διερεύνησης,
µέρη αυτών ή έγγραφα από την αλλοδαπή, τα οποία
λαµβάνει ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. λόγω της συµµετοχής του
σε συγκεκριµένη διερεύνηση, χωρίς τη συναίνεση της
αλλοδαπής διερευνητικής αρχής, εκτός αν η αλλοδαπή
αρχή έχει ήδη δηµοσιεύσει ή καταστήσει γνωστά τα έγ-
γραφα αυτά.

2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δεν υποχρεούται να δηµοσιεύ-
σει αλλοδαπά πορίσµατα διερεύνησης. Αν όµως κρίνει α-
ναγκαία τη δηµοσίευση αλλοδαπού πορίσµατος, εφαρ-
µόζεται η παρ. 1.

Άρθρο 34
Κοινοποίηση πληροφοριών

1. Το υπεύθυνο προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., ή κά-
θε άλλο πρόσωπο που έχει κληθεί να συµµετάσχει ή να
συµβάλει στη διερεύνηση ασφάλειας, δεσµεύεται από
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τους ισχύοντες κανόνες για το επαγγελµατικό απόρρη-
το, συµπεριλαµβανοµένης της ανωνυµίας των εµπλεκο-
µένων σε ατύχηµα ή συµβάν, µε βάση την ισχύουσα νο-
µοθεσία.

2. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέ-
πονται στα άρθρα 17 και 18, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κοινο-
ποιεί τις πληροφορίες, τις οποίες κρίνει σχετικές µε την
πρόληψη ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος σε πρόσω-
πα υπεύθυνα για την κατασκευή ή τη συντήρηση αερο-
σκάφους ή του εξοπλισµού του και σε άτοµα ή νοµικές
οντότητες υπεύθυνα για τη λειτουργία του αεροσκά-
φους ή την εκπαίδευση προσωπικού.

3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέ-
πονται στα άρθρα 26 και 32, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ, και ο ή οι
διαπιστευµένοι αντιπρόσωποι που προβλέπονται στο άρ-
θρο 23 κοινοποιούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφά-
λειας της Αεροπορίας (EASA) και στις εθνικές αρχές πο-
λιτικής αεροπορίας σχετικές πληροφορίες για τα γεγο-
νότα, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διερεύνηση ασφά-
λειας, εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 22 ή που προκαλούν σύγκρουση
συµφερόντων. Οι πληροφορίες που λαµβάνουν ο Ευρω-
παϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
και οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας προστατεύο-
νται σύµφωνα µε το άρθρο 22, το ενωσιακό και το εθνικό
δίκαιο.

4. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. εξουσιοδοτείται να ενηµερώνει
τα θύµατα και τους συγγενείς τους ή τις ενώσεις τους ή
να δηµοσιοποιεί σχετικές µε τα γεγονότα παρατηρήσεις,
τις διαδικασίες της διερεύνησης ασφάλειας, προκαταρ-
κτικές εκθέσεις ή συµπεράσµατα ή συστάσεις ασφάλει-
ας, µε την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι στόχοι της
διερεύνησης ασφάλειας και τηρείται η ισχύουσα νοµοθε-
σία σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα.

5. Πριν από τη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών της
παρ. 4, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διαβιβάζει τις πληροφορίες
αυτές στα θύµατα, στους συγγενείς τους ή στις ενώσεις
τους, µε τρόπο ο οποίος δεν διακυβεύει τους στόχους
της διερεύνησης ασφάλειας.

Άρθρο 35
Αναθεώρηση του πορίσµατος

1. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να αναθεωρεί το πόρι-
σµα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών ή του κράτους που έχει συµ-
µετάσχει στη διερεύνηση σύµφωνα µε το άρθρο 23 ή ο-
ποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Στην αίτηση περιέ-
χονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η αναθεώ-
ρηση και τα στοιχεία που τη βεβαιώνουν. Η αναθεώρηση
επιτρέπεται εφόσον:
α. το πόρισµα στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση µάρτυρα,

σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση τεχνικού συµβούλου ή σε
πλαστά έγγραφα, εφόσον το ψεύδος ή η πλαστότητα α-
ναγνωρίστηκαν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
β. αποκαλύφθηκαν µετά την έκδοση του πορίσµατος

νέα κρίσιµα έγγραφα ή στοιχεία, των οποίων η ύπαρξη ή-
ταν άγνωστη στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ή η έγκαιρη υποβο-
λή των οποίων εµποδίστηκε από ανώτερη βία,
γ. µετά την έκδοση του πορίσµατος για την εξαφάνιση

αεροσκάφους εµφανιστεί πρόσωπο που επέβαινε σε αυ-
τό κατά τον χρόνο του ατυχήµατος.

2. Η προθεσµία υποβολής αίτησης αναθεώρησης είναι
εξήντα (60) ηµέρες και αρχίζει:
α. στην περ. α΄ της παρ. 1, από την ηµεροµηνία δηµο-

σίευσης της αµετάκλητης απόφασης, µε την οποία ανα-
γνωρίζεται η ψευδορκία ή η ψευδοµαρτυρία ή η πλαστό-
τητα,
β. στην περ. β΄, από την ηµέρα κατά την οποία εκείνος

που ζητά την αναθεώρηση αποδεδειγµένα έλαβε γνώση
ότι υπάρχουν νέα στοιχεία,
γ. στην περ. γ΄, από την ηµέρα κατά την οποία, εκεί-

νος που ζητά την αναθεώρηση αποδεδειγµένα έλαβε
γνώση ότι εµφανίστηκε το αγνοούµενο πρόσωπο.
Για την εφαρµογή των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1, ο αι-

τών φέρει το βάρος της απόδειξης του χρόνου που έλα-
βε γνώση της ύπαρξης νέων στοιχείων ή της εµφάνισης
του αγνοούµενου προσώπου.

3. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία
δηµοσίευση του πορίσµατος, η αίτηση αναθεώρησης εί-
ναι απαράδεκτη.

4. Αν απορριφθεί η αίτηση αναθεώρησης του πορίσµα-
τος, ο αιτών µπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτι-
κής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Α-
θηνών εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών.

Άρθρο 36
Πληροφορίες για πρόσωπα και επικίνδυνα 

εµπορεύµατα επί του αεροσκάφους

1. Οι αεροπορικές εταιρείες εφαρµόζουν διαδικασίες
που σε περίπτωση ατυχήµατος θα επιτρέπουν την υπο-
βολή:
α. το συντοµότερο δυνατό, και πάντως το αργότερο ε-

ντός δύο (2) ωρών από την κοινοποίηση του ατυχήµατος
στο αεροσκάφος, επικυρωµένης κατάστασης όλων των
προσώπων που επέβαιναν στο αεροσκάφος βάσει των α-
κριβέστερων διαθέσιµων πληροφοριών και
β. αµέσως µετά την κοινοποίηση του ατυχήµατος που

συνέβη στο αεροσκάφος, κατάστασης των επικινδύνων
εµπορευµάτων επί του αεροσκάφους.

2. Οι καταστάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 δια-
βιβάζονται στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., στην αρµόδια αρχή
για τις επαφές µε τους συγγενείς των επιβαινόντων και,
εφόσον χρειάζεται, σε ιατρικές µονάδες, οι οποίες, εν-
δεχοµένως, χρειάζονται πληροφορίες για την παροχή
ιατρικής βοήθειας στα θύµατα.

3. Το ονοµατεπώνυµο επιβαίνοντος στο αεροσκάφος
δεν δηµοσιοποιείται πριν ενηµερωθεί η οικογένεια του
συγκεκριµένου προσώπου από τις αρµόδιες αρχές. Η κα-
τάσταση της περ. α) της παρ. 1 παραµένει εµπιστευτική,
σύµφωνα µε το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Το ονοµα-
τεπώνυµο κάθε προσώπου που περιλαµβάνεται στην εν
λόγω κατάσταση, δηµοσιοποιείται, µόνον εφόσον δεν
προβάλλει αντιρρήσεις η οικογένεια του επιβαίνοντος
στο αεροσκάφος.

Άρθρο 37
Αναστολή της ποινικής διαδικασίας

1. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης του ατυχήµατος
και µέχρι την έκδοση του πορίσµατος από τον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να ανασταλεί η ποινική διαδικα-
σία. Η αναστολή παύει, αν παρέλθει ένα (1) έτος από την
τέλεση του ποινικού αδικήµατος.
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2. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για ό-
σο χρόνο διαρκεί η αναστολή που προβλέπεται στην
παρ. 1.

Άρθρο 38
Διάρκεια φύλαξης στοιχείων

1. Οι φάκελοι και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη
διερεύνηση αποθηκεύονται σε βάσεις δεδοµένων και
φυλάσσονται για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, αν
πρόκειται για θανατηφόρα ατυχήµατα, και για χρονικό
διάστηµα είκοσι (20) ετών σε όλες τις άλλες περιπτώ-
σεις.

2. Η διάρκεια φύλαξης αρχίζει από τη δηµοσίευση του
πορίσµατος.

Άρθρο 39
Απαγορεύσεις - Κυρώσεις

1. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να:
α. εισέρχεται στον τόπο του ατυχήµατος κατά παρά-

βαση της παρ. 1 του άρθρου 21,
β. επιφέρει µεταβολές στον τόπο του ατυχήµατος, τα

πειστήρια, τα συντρίµµατα ή το λοιπό περιεχόµενο του
αεροσκάφους, πριν από την άρση του αποκλεισµού του
τόπου του ατυχήµατος κατά παράβαση της παρ. 2 του
άρθρου 21,
γ. εκφέρει δηµόσια άποψη για την πορεία της έρευνας

ή για επί µέρους συµπεράσµατα, χωρίς τη συγκατάθεση
του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ..

2. Κατά των παραβατών της παρ. 1 επιβάλλεται πρό-
στιµο πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιά-
δων (500.000) ευρώ. Τα όρια του προστίµου αναπροσαρ-
µόζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Δι-
οικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον το ατύ-
χηµα έχει συµβεί σε χώρο ευθύνης της, και από τις κατά
τόπους αστυνοµικές αρχές σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 40
Ενηµέρωση κοινής γνώµης

1. Μετά την έκδοση του πορίσµατος, ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., προκειµένου για ατυχήµατα και σοβα-
ρά συµβάντα ιδιαίτερης βαρύτητας, µπορεί να καλέσει ό-
λους τους ενδιαφεροµένους και να προβεί σε ενηµέρω-
ση επί των αποτελεσµάτων της διερεύνησης. Στην ενη-
µέρωση αυτή προβαίνει ο Πρόεδρος του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ή µέλος του συµβουλίου που ορίζεται
από τον Πρόεδρο. 

2. Η ενηµέρωση της παρ. 1 αφορά στα πραγµατικά πε-
ριστατικά και τις συνθήκες που συνδέονται µε το εν λό-
γω ατύχηµα, τα πιθανά αίτια αυτού, τα µέσα που διετέ-
θησαν, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διε-
ρεύνησή του, καθώς και τις προτάσεις µέτρων, η λήψη
και εφαρµογή των οποίων κρίνεται αναγκαία για την α-
ποτροπή αεροπορικών ατυχηµάτων.

Άρθρο 41
Παροχή συνδροµής στα θύµατα αεροπορικών 

ατυχηµάτων και στους συγγενείς τους

1. Η Ελλάδα καταρτίζει, σε εθνικό επίπεδο, σχέδιο έ-

κτακτης ανάγκης για τα ατυχήµατα πολιτικής αεροπο-
ρίας. Το εν λόγω σχέδιο έκτακτης ανάγκης καλύπτει επί-
σης την παροχή βοήθειας στα θύµατα ατυχηµάτων στον
τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και τις οικογένειές
τους.

2. Για ατύχηµα που λαµβάνει χώρα εντός της περιοχής
πληροφοριών πτήσεων (F.I.R.) Αθηνών, ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., το κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η αεροπορική ε-
ταιρεία, το αεροσκάφος της οποίας έχει εµπλακεί στο α-
τύχηµα ή το κράτος µέλος που είχε σηµαντικό αριθµό υ-
πηκόων του στο αεροσκάφος που έχει εµπλακεί στο ατύ-
χηµα, ορίζουν ένα πρόσωπο αναφοράς, ως σηµείο επα-
φής και ενηµέρωσης για τα θύµατα και τις οικογένειές
τους.

3. Το κράτος, που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, λόγω θανά-
των ή σοβαρών τραυµατισµών πολιτών του, δικαιούται
να ορίσει εµπειρογνώµονα, ο οποίος έχει το δικαίωµα:
α. να επισκέπτεται τον τόπο του ατυχήµατος,
β. να έχει πρόσβαση στις σχετικές µε τα γεγονότα

πληροφορίες, τη δηµοσιοποίηση των οποίων έχει εγκρί-
νει ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και στις πληροφορίες για την
πρόοδο της διερεύνησης, και
γ. να λαµβάνει αντίγραφο του τελικού πορίσµατος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

Άρθρο 42
Υποχρέωση διερεύνησης

1. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διεξάγει έρευνα ύστερα από κά-
θε σοβαρό ατύχηµα στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Ελ-
λάδας. Στόχος της έρευνας είναι η βελτίωση της σιδηρο-
δροµικής ασφάλειας και η πρόληψη ατυχηµάτων.

2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διερευνά τα ατυχήµατα και τα
συµβάντα που κάτω από διαφορετικές συνθήκες, θα
µπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήµατα,
µεταξύ των οποίων τεχνικές βλάβες στα διαρθρωτικά υ-
ποσυστήµατα ή στα στοιχεία διαλειτουργικότητας του
σιδηροδροµικού συστήµατος.
Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αποφασίζει κατά πόσο πρέπει να

διερευνηθεί ή όχι ένα τέτοιο ατύχηµα ή συµβάν. Στην α-
πόφασή του, λαµβάνονται υπόψη:
α) η σοβαρότητα του ατυχήµατος ή του συµβάντος,
β) αν αυτό εντάσσεται σε µια σειρά ατυχηµάτων ή

συµβάντων σηµαντικών σε επίπεδο συστήµατος, ως σύ-
νολο,
γ) ο αντίκτυπός του στην ασφάλεια των σιδηροδρό-

µων, 
δ) τα αιτήµατα διαχειριστή υποδοµής, διαχειριστή τρο-

χαίου υλικού, σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, της Ρυθµι-
στικής Αρχής Σιδηροδρόµων ή του Υπουργείου Υποδο-
µών και Μεταφορών.

3. Η έκταση των ερευνών και η διαδικασία που εφαρ-
µόζεται κατά τη διεξαγωγή τους καθορίζονται από τον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., λαµβάνοντας υπόψη τα άρθρα 44 και
45, καθώς και σε συνάρτηση µε τα διδάγµατα που ανα-
µένεται να συναχθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας α-
πό το ατύχηµα ή το συµβάν.

4. Η έρευνα δεν αφορά την απόδοση υπαιτιότητας ή
ευθύνης.
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Άρθρο 43
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, ισχύουν οι α-
κόλουθοι ορισµοί:

1. «Υπεύθυνος έρευνας»: πρόσωπο που φέρει την ευ-
θύνη για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και τον έλεγχο έ-
ρευνας.

2. «Ατύχηµα»: κάθε ακούσιο ή ανεπιθύµητο και αιφνί-
διο περιστατικό ή ειδική αλληλουχία τέτοιων περιστατι-
κών µε επιζήµιες συνέπειες. Τα ατυχήµατα διακρίνονται
στις εξής κατηγορίες: συγκρούσεις, εκτροχιασµοί, ατυ-
χήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις, ατυχήµατα που προκα-
λούνται σε άτοµα από κινούµενο τροχαίο υλικό, πυρκα-
γιές και άλλα.

3. «Σοβαρό ατύχηµα»: κάθε σύγκρουση ή εκτροχια-
σµός αµαξοστοιχιών, µε έναν (1) τουλάχιστον νεκρό ή
πέντε (5) ή περισσότερους σοβαρά τραυµατισµένους, ή
εκτεταµένες ζηµίες στο τροχαίο υλικό, τις υποδοµές ή
το περιβάλλον, καθώς και κάθε άλλο ατύχηµα µε τις ίδιες
συνέπειες και µε προφανείς επιπτώσεις στη ρύθµιση της
ασφάλειας των σιδηροδρόµων ή τη διαχείριση της ασφά-
λειας. Ως «εκτεταµένες ζηµίες» νοούνται οι ζηµίες, οι ο-
ποίες µπορεί να εκτιµηθούν αµέσως από τον φορέα διε-
ρεύνησης ότι κοστίζουν συνολικά δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ τουλάχιστον. 

4. «Συµβάν»: κάθε περιστατικό, πλην ατυχήµατος ή
σοβαρού ατυχήµατος, το οποίο επηρεάζει την ασφαλή
λειτουργία των σιδηροδρόµων.

5. «Έρευνα» ή «διερεύνηση»: διαδικασία που διεξάγε-
ται µε σκοπό την πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων
και περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και την ανάλυση πλη-
ροφοριών, την εξαγωγή συµπερασµάτων, συµπεριλαµ-
βανοµένου του καθορισµού των αιτίων, και, οσάκις κρί-
νεται ενδεδειγµένο, τη διατύπωση συστάσεων ασφάλει-
ας.

6. «Αίτια»: ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα ή συνθή-
κες ή συνδυασµός αυτών, που οδήγησαν σε ατύχηµα ή
συµβάν.

7. «Οργανισµός»: ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 (L 138).

8. «Διαχειριστής υποδοµής»: ο Οργανισµός Σιδηρο-
δρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), ως ο φορέας που έχει την ευ-
θύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αναβάθµιση
και την ανακαίνιση της σιδηροδροµικής υποδοµής σε ένα
δίκτυο, καθώς και την ευθύνη για τη συµµετοχή στην α-
νάπτυξή της, σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζει
το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, στο πλαίσιο
της γενικής πολιτικής του για την ανάπτυξη και τη χρη-
µατοδότηση της υποδοµής. 

9. «Σιδηροδροµική επιχείρηση»: σιδηροδροµική επιχεί-
ρηση όπως ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4408/2016 (Α΄ 135) και κάθε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική
επιχείρηση, δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή υ-
πηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς εµπορευµάτων ή
επιβατών, µε την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή πρέ-
πει να εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη, συµπερι-
λαµβανοµένων των επιχειρήσεων που παρέχουν µόνο
έλξη.

10. «Διαχειριστής τροχαίου υλικού»: η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ,

ως ο φορέας διαχείρισης τροχαίου υλικού που προβλέ-
πεται στο άρθρο 44 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261). 

Άρθρο 44
Καθεστώς - διεξαγωγή έρευνας

1. Στους διερευνητές του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ή στους
διερευνητές οποιουδήποτε αντίστοιχου φορέα διερεύ-
νησης άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή στους διερευνητές ή τεχνικούς συµβούλους του
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και για τη διευκόλυνση της διεξαγω-
γής της έρευνας, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, ο δια-
χειριστής υποδοµής, καθώς και κάθε αρµόδια για τη δι-
καστική ανάκριση αρχή, υποχρεούνται να παρέχουν:
α) άµεση πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος ή του

συµβάντος, καθώς και στο σχετικό τροχαίο υλικό και τις
εγκαταστάσεις υποδοµής και τις εγκαταστάσεις ελέγ-
χου και σηµατοδότησης της κυκλοφορίας,
β) δικαίωµα άµεσης καταγραφής των αποδεικτικών

στοιχείων και ελεγχόµενης αποµάκρυνσης των συντριµ-
µιών, των εγκαταστάσεων ή στοιχείων υποδοµής για ε-
ξέταση ή ανάλυση,
γ) απεριόριστη πρόσβαση και δικαίωµα χρήσης των

στοιχείων των συσκευών καταγραφής επί των αµαξο-
στοιχιών, καθώς και του εξοπλισµού εγγραφής φωνητι-
κών µηνυµάτων και δεδοµένων για τη λειτουργία του συ-
στήµατος σηµατοδότησης και ελέγχου της κυκλοφο-
ρίας,
δ) πρόσβαση στα αποτελέσµατα της νεκροψίας των

θυµάτων,
ε) πρόσβαση στα αποτελέσµατα της εξέτασης του

προσωπικού του τρένου και του λοιπού σιδηροδροµικού
προσωπικού που εµπλέκεται στο ατύχηµα ή συµβάν,
στ) δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων του εµπλεκόµε-

νου στο ατύχηµα ή συµβάν σιδηροδροµικού προσωπικού
και λοιπών µαρτύρων και
ζ) πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρ-

χεία που τηρούν ο διαχειριστής της υποδοµής, οι σιδη-
ροδροµικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση
φορείς και η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.

2. Η έρευνα του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. είναι ανεξάρτητη α-
πό τη δικαστική έρευνα, πραγµατοποιείται όµως σε συ-
νεργασία µε τις αρµόδιες για τη δικαστική έρευνα ανα-
κριτικές αρχές. Για τον σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας µε τις αρχές που εί-
ναι αρµόδιες για οποιαδήποτε δικαστική έρευνα, την Ελ-
ληνική Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα και άλλους ε-
µπλεκόµενους στα σιδηροδροµικά ατυχήµατα φορείς, µε
σκοπό να τυποποιηθούν οι διαδικασίες συνεργασίας, συ-
ντονισµού και παροχής στοιχείων µεταξύ των εµπλεκό-
µενων µερών.

3. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, ο διαχειριστής υ-
ποδοµής και, όποτε ενδείκνυται, η Ρυθµιστική Αρχή Σι-
δηροδρόµων υποχρεούνται να κοινοποιούν αµέσως στον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. τα ατυχήµατα και τα συµβάντα που α-
ναφέρονται στο άρθρο 42 και να παρέχουν κάθε διαθέσι-
µη πληροφόρηση. Η κοινοποίηση αυτή επικαιροποιείται,
µόλις καθίστανται διαθέσιµες πληροφορίες που ελλεί-
πουν. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αποφασίζει, χωρίς καθυστέρη-
ση και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός δύο (2)
µηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης του ατυχή-
µατος ή του συµβάντος, αν θα αρχίσει ή όχι η έρευνα.
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Άρθρο 45
Αρµοδιότητες Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών ανατίθεται στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. η διεξαγωγή ε-
ρευνών για άλλα σιδηροδροµικά ατυχήµατα και συµβά-
ντα πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να συνδυάζει τα καθήκο-
ντα έρευνας, βάσει του παρόντος, µε τα καθήκοντα διε-
ρεύνησης άλλων περιστατικών πέραν των σιδηροδροµι-
κών ατυχηµάτων και συµβάντων. Σε κάθε περίπτωση, τα
καθήκοντα αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία
της διενεργούµενης έρευνας.

3. Εφόσον απαιτείται, και εφόσον δεν υπονοµεύεται η
ανεξαρτησία της έρευνας όπως προβλέπεται στην παρ.
2, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. µπορεί να ζητά τη βοήθεια φορέων
διερεύνησης άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης ή του Οργανισµού για την παροχή εµπειρογνωµο-
σύνης ή τη διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων, αναλύ-
σεων ή αξιολογήσεων.

4. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. συµµετέχει ενεργά στην ανταλ-
λαγή απόψεων και εµπειριών µε άλλους φορείς διερεύ-
νησης, µε στόχο την κατάρτιση κοινών µεθόδων διερεύ-
νησης και κοινών αρχών για την παρακολούθηση των συ-
στάσεων ασφάλειας, καθώς και για την προσαρµογή
στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο. Ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., µε την υποστήριξη του Οργανισµού,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2016/796, καταρτίζει πρόγραµµα αξιολόγησης από
οµότιµους φορείς για να παρακολουθούνται η αποτελε-
σµατικότητα και η ανεξαρτησία του. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.A.M.,
µε την υποστήριξη της Γραµµατείας της παρ. 2 του άρ-
θρου 38 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796, δηµοσιεύει:
α) το κοινό πρόγραµµα αξιολόγησης από οµότιµους

φορείς και τα κριτήρια αξιολόγησης και
β) ετήσια έκθεση επί του προγράµµατος, στην οποία α-

ναδεικνύονται πλεονεκτήµατα και προτάσεις για βελτιώ-
σεις.
Οι εκθέσεις της αξιολόγησης από οµότιµους φορείς

διαβιβάζονται σε όλους τους φορείς διερεύνησης και
στον Οργανισµό και δύνανται να δηµοσιεύονται.

Άρθρο 46
Διαδικασία διερεύνησης

1. Η διερεύνηση ατυχήµατος ή συµβάντος που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 42 διενεργείται από τον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.A.M., αν το ατύχηµα συνέβη στην ελληνική
επικράτεια. Αν δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί σε ποιο
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβη ή αν συ-
νέβη σε συνοριακή εγκατάσταση µεταξύ δύο κρατών µε-
λών ή πλησίον αυτής, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και οι αρµόδιοι
φορείς διερεύνησης των άλλων κρατών µελών συµφω-
νούν ποιος από τους δύο πρέπει να αναλάβει τη διεξα-
γωγή της διερεύνησης ή συµφωνούν να συνεργαστούν
για την πραγµατοποίησή της. Στην πρώτη περίπτωση, ο
άλλος φορέας διερεύνησης έχει το δικαίωµα να συµµε-
τέχει στη διερεύνηση και να λαµβάνει πλήρη γνώση των
αποτελεσµάτων της.
Φορείς διερεύνησης από άλλα κράτη µέλη καλούνται

από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., εφόσον απαιτείται, να συµµε-
τέχουν σε έρευνες όποτε:
α) στο ατύχηµα ή το συµβάν ενέχεται σιδηροδροµική

επιχείρηση εγκατεστηµένη σε ένα από τα εν λόγω κράτη
µέλη και αδειοδοτηµένη από αυτό, ή
β) όχηµα καταχωρισµένο ή συντηρούµενο σε ένα από

τα εν λόγω κράτη µέλη ενέχεται στο ατύχηµα ή το συµ-
βάν.
Στους φορείς διερεύνησης από προσκεκληµένα κράτη

µέλη παρέχονται οι απαραίτητες εξουσίες, προκειµένου
να µπορούν, εφόσον τους ζητηθεί, να συνδράµουν στη
συλλογή στοιχείων.
Στους φορείς διερεύνησης από προσκεκληµένα κράτη

µέλη παρέχεται πρόσβαση στα πληροφοριακά και απο-
δεικτικά στοιχεία που είναι αναγκαία, προκειµένου να
µπορούν να συµµετέχουν ουσιαστικά στην έρευνα, µε
τήρηση του εθνικού δικαίου που διέπει τη δικαστική δια-
δικασία.
Η παρούσα δεν εµποδίζει τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και

τους σχετικούς φορείς να διεξάγουν διερευνήσεις σε
συνεργασία µεταξύ τους υπό άλλες συνθήκες.

2. Για κάθε ατύχηµα ή συµβάν αρµοδιότητάς του, ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. εξασφαλίζει τα ενδεδειγµένα µέσα,
µεταξύ των οποίων την απαραίτητη για την εκτέλεση της
διερεύνησης πραγµατογνωµοσύνη σε λειτουργικά και
τεχνικά θέµατα. Η πραγµατογνωµοσύνη διενεργείται α-
πό τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ή από εξωτερικό φορέα ανάλο-
γα µε το χαρακτήρα του προς διερεύνηση ατυχήµατος ή
συµβάντος.

3. Η διερεύνηση διενεργείται µε διαφάνεια και εξα-
σφαλίζει ότι όλα τα εµπλεκόµενα µέρη εκφράζουν τις α-
πόψεις τους και λαµβάνουν γνώση των αποτελεσµάτων.
Ο διαχειριστής υποδοµής, ο διαχειριστής τροχαίου υλι-
κού και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων, ο Οργανισµός, τα θύµατα και οι
συγγενείς τους, οι ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχεί-
ων που υπέστησαν ζηµίες, οι κατασκευαστές, οι εµπλε-
κόµενες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι εκπρόσωποι
του προσωπικού και των χρηστών έχουν τη δυνατότητα
να παρέχουν σχετικές τεχνικές πληροφορίες, προκειµέ-
νου να βελτιωθεί η ποιότητα της έκθεσης διερεύνησης.
Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. λαµβάνει επίσης υπόψη της τις εύ-
λογες ανάγκες των θυµάτων και των συγγενών τους και
τους παρέχει ενηµέρωση όσον αφορά στην πρόοδο της
διερεύνησης.

4. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ολοκληρώνει την έρευνα στον
τόπο του ατυχήµατος, το ταχύτερο δυνατό, προκειµένου
ο διαχειριστής της υποδοµής να είναι σε θέση να αποκα-
ταστήσει την υποδοµή και να την ανοίξει για τις σιδηρο-
δροµικές µεταφορές όσο το δυνατόν συντοµότερα.

Άρθρο 47
Εκθέσεις

1. Για τη διερεύνηση ατυχήµατος ή συµβάντος που α-
ναφέρεται στο άρθρο 42, συντάσσονται εκθέσεις σε
µορφή ανάλογη µε το είδος και τη σοβαρότητα του ατυ-
χήµατος ή του συµβάντος και τη σηµασία των πορισµά-
των. Στις εκθέσεις δηλώνονται οι στόχοι των διερευνή-
σεων, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 42 και
περιλαµβάνονται, όπου απαιτείται, συστάσεις για την α-
σφάλεια.

2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δηµοσιεύει την τελική έκθεση
το συντοµότερο δυνατόν. Αν η τελική έκθεση δεν είναι
δυνατόν να δηµοσιοποιηθεί εντός δώδεκα (12) µηνών, ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δίδει στη δηµοσιότητα προσωρινή έκ-
θεση το αργότερο σε κάθε επέτειο του ατυχήµατος, ό-
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που αναφέρονται λεπτοµερώς η πρόοδος που σηµειώνε-
ται στη διερεύνηση και θέµατα ασφάλειας που προέκυ-
ψαν. Η έκθεση, µαζί µε τις συστάσεις ασφάλειας, κοινο-
ποιείται στα εµπλεκόµενα µέρη που αναφέρονται στην
παρ. 3 του άρθρου 46, καθώς και στους ενδιαφερόµε-
νους φορείς και µέρη άλλων κρατών µελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

3. Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δηµοσιεύει ετήσια έκθεση απολογι-
σµού για όλες τις διερευνήσεις που διενεργήθηκαν το
προηγούµενο έτος, τις συστάσεις ασφάλειας που εκδό-
θηκαν και τα µέτρα που λήφθηκαν σύµφωνα µε τις προ-
εκδοθείσες συστάσεις.

Άρθρο 48
Πληροφορίες προς διαβίβαση στον Οργανισµό

1. Εντός επτά (7) ηµερών από τη λήψη της απόφασης
να αρχίσει η διεξαγωγή διερεύνησης, ο
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ενηµερώνει σχετικά τον Οργανισµό.
Στην ενηµέρωση του πρώτου εδαφίου παρέχονται πλη-
ροφορίες για την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο του
περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις συνέπειές
του όσον αφορά στην απώλεια ζωών, τραυµατισµούς και
υλικές ζηµιές.

2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διαβιβάζει στον Οργανισµό α-
ντίγραφο των τελικών εκθέσεων που αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρου 47, καθώς και της ετήσιας έκθεσης α-
πολογισµού που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 47.

Άρθρο 49
Συστάσεις ασφάλειας

1. Σύσταση ασφάλειας που εκδίδεται από τον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. δεν δηµιουργεί τεκµήριο υπαιτιότητας
ή ευθύνης για ατύχηµα ή συµβάν.

2. Οι συστάσεις απευθύνονται στη Ρυθµιστική Αρχή Σι-
δηροδρόµων και, όπου απαιτείται λόγω του χαρακτήρα
της σύστασης, στον Οργανισµό και σε άλλους φορείς ή
αρχές της χώρας ή άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Οι εν λόγω αρχές, εντός του πεδίου των
αρµοδιοτήτων τους, λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα
για να εξασφαλίζουν ότι οι συστάσεις για την ασφάλεια
που εκδίδονται από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., καθώς και από
τους φορείς διερεύνησης άλλων κρατών µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνονται δεόντως υπόψη και, ό-
ποτε ενδείκνυται, ακολουθούνται από τις δέουσες ενέρ-
γειες.

3. Ο Οργανισµός, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων,
καθώς και άλλες αρχές ή φορείς ή, εφόσον ενδείκνυται,
άλλα κράτη µέλη αποδέκτες των συστάσεων ενηµερώ-
νουν ανά τακτά διαστήµατα τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. για τα
µέτρα που λαµβάνονται ή προγραµµατίζονται, ώστε να
δοθεί συνέχεια σε ορισµένη σύσταση.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργού-
νται: (α) Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχηµάτων και Α-

σφάλειας Πτήσεων και (β) Η Επιτροπή Διερεύνησης Σι-
δηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων. Το σύνολο
των αρµοδιοτήτων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των
ως άνω φορέων µεταφέρονται, σύµφωνα µε τις ειδικότε-
ρες 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 προβλέπο-
νται στις οικείες διατάξεις περί συστάσεως αυτών ή σε
κάθε άλλη κείµενη διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη,
ασκούνται 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 Υπο-
δοµών και Μεταφορών της παρ. 2 του άρθρου 4, τα κα-
θήκοντα διοίκησης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ασκούν ο Πρόε-
δρος και τα µέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχηµά-
των 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 σύνολο
της ακίνητης και της κινητής περιουσίας των καταργού-
µενων φορέων µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον
Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατο-
χή 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 δι-
καίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην Επιτροπή Διε-
ρεύνησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και στην
Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και
Συµβάντων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µετα-
τάσσεται και µεταφέρεται αυτοδικαίως µε διαπιστωτική
πράξη του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδο-
µών και Μεταφορών, στο Υπουργείο Υποδοµών και Με-
ταφορών. Ειδικά οι Διερευνητές µετατάσσονται και µε-
ταφέρονται αυτοδικαίως µε διαπιστωτική πράξη του αρ-
µοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., κατά παρέκκλιση κάθε γενι-
κής 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 κα-
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νόνων που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβά-
ντων πολιτικής αεροπορίας και σύστασης επιτροπής διε-
ρεύνησης.

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 Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτρο-
πές του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύµφωνα µε τις προϊ-
σχύουσες του προεδρικού διατάγµατος διατάξεις. Τα
πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδί-
δονται, 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 ισχύ-
ουν έως την 31η Δεκεµβρίου 2023, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου που ίσχυε έ-
ως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση α-
νανέωσης, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 έως 3 του άρ-
θρου 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
Εργοληπτών Δηµοσίων Δασοτεχνικών Έργων και της ε-
νηµερότητας 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 α-
νωτέρω χρονικό διάστηµα αιτήσεις µεταβολών εξετάζο-
νται µε βάση το προϊσχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Μετά
την πάροδο της παραπάνω προθεσµίας οι βεβαιώσεις εγ-
γραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δηµο-
σίων 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 ε-
νηµερότητα 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) επέρχε-
ται νοµοτεχνική βελτίωση στη λέξη «πτυχία» και η παρ. 4
διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Βεβαιώσεις εγγραφής πτυχίων που εκδόθηκαν µε-
τά 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.» αντικαθίστα-
ται 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 διαµορφώνεται
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 δη-
λώνει µε σειρά προτίµησης µέχρι δύο (2) Π.Σ.. Η συµµε-
τοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτη-
τα 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.»
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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 Ειδι-
κού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δηµόσιας πρω-
τοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τροποποιεί-
ται, 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 Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και γνώµη της Αρχής Διασφά-
λισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτερο-
βάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζο-
νται: α) επιµέρους υποπεδία ή υποκριτήρια, στα οποία α-
ναλύονται τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού (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 υποκρι-
τήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των µε-
λών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. και β) κάθε άλλη λεπτοµέ-
ρεια σχετική µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και
των µελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ή τη διαδικασία διε-
νέργειάς 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-
σιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ε-
πέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:  
α) στην παρ. 1, γίνονται λεκτικές µεταβολές και επέρ-

χονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο
τροποποιείται, ώστε να µην αναφέρεται στους Συντονι-
στές Εκπαιδευτικού Έργου, β) το δεύτερο εδάφιο καταρ-
γείται, γ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε οι µε

κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού να
µεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µετά από την
παύση λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαι-
δευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), δ) το πέµπτο εδάφιο
τροποποιείται, ώστε δα) να µην αναφέρεται στους Συµ-
βούλους Εκπαίδευσης και δβ) να προβλέπεται ανάληψη
υπηρεσίας µετά από την τοποθέτηση, και η παρ. 1 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«1. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα οποία καταργούνται σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις
αρµοδιότητές τους, σύµφωνα µε τον ν. 4547/2018
(Α΄ 102), όπως ίσχυε µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Συµβούλων
Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης
και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης. Για την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι µε κάθε σχέση εργασίας
οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαµβανοµένων και
των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται µε την
παρ. 1 του άρθρου 233, από την παύση της λειτουργίας
των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. µεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευ-
θύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης. Η ανάληψη υπηρεσίας από τους Επόπτες Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης και τους Περιφερειακούς Επόπτες
Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, µετά την τοποθέτη-
σή τους, το αργότερο µέχρι και την πέµπτη (5η) εργάσι-
µη ηµέρα µετά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης
του δεύτερου εδαφίου.»,
β) στην παρ. 1Α, γίνονται λεκτικές µεταβολές και ε-

πέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται
νέα, πρώτο και δεύτερο, εδάφια, β) προστίθενται νέα ε-
δάφια, έβδοµο, όγδοο και ένατο, και η παρ. 1Α διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«1Α. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι θέ-
σεις των οποίων καταργούνται σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότη-
τές τους, σύµφωνα µε τον ν. 4547/2018, όπως ίσχυε µέ-
χρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την επιλογή
και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις του έβδο-
µου εδαφίου, οπότε λήγει η θητεία τους ή παύουν να α-
σκούν τις αρµοδιότητές τους µε την έκδοση της απόφα-
σης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης του ό-
γδοου εδαφίου. Για τη λήξη της θητείας τους ή την παύ-
ση άσκησης των αρµοδιοτήτων τους εκδίδεται διαπιστω-
τική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των. Κατά το χρονικό διάστηµα του πρώτου εδαφίου, αν
για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο Οργανωτικός Συντο-
νιστής ή υπάρχει αδυναµία νόµιµης αναπλήρωσής του,
καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος υπηρετεί
στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη µεγαλύτερη συ-
νολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Συντο-
νιστές Εκπαιδευτικού Έργου διαθέτουν την ίδια συνολι-
κή εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθενται
τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιφερεια-
κό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλληλων
καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του
τρίτου εδαφίου γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού
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Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης
των παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Συ-
ντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ως επίδοµα θέσης ευθύ-
νης µόνο το επίδοµα που λαµβάνουν οι Οργανωτικοί Συ-
ντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύµφωνα µε την παρ. 6. Αν δεν
καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων
σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο, καθήκοντα Οργανωτικού
Συντονιστή ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαί-
δευσης. Μετά από την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρε-
σίας των επιλεγέντων Συµβούλων Εκπαίδευσης στις Δι-
ευθύνσεις Εκπαίδευσης κάθε Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης, στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και µέχρι την
παύση της λειτουργίας του σύµφωνα µε την παρ. 1,
προΐσταται και ασκεί αρµοδιότητες και καθήκοντα Οργα-
νωτικού Συντονιστή Σύµβουλος Εκπαίδευσης, ο οποίος
υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη µεγα-
λύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσό-
τεροι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης διαθέτουν την ίδια συνο-
λική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθε-
νται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιφε-
ρειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλ-
ληλων καθηκόντων στον Σύµβουλο Εκπαίδευσης του
προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε την οποία ορίζεται
και ο αναπληρωτής του για όσο χρονικό διάστηµα διαρ-
κούν τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα. Κατά τη διάρ-
κεια της άσκησης των εν λόγω παράλληλων καθηκόντων
καταβάλλεται στον Σύµβουλο Εκπαίδευσης ως επίδοµα
θέσης ευθύνης µόνο το επίδοµα που λαµβάνουν οι Ορ-
γανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύµφωνα µε την
παρ. 6.»,
γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι θέσεις

των οποίων καταργούνται σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητές
τους, σύµφωνα µε τον ν. 4547/2018, όπως ίσχυε µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιλογής από το κάθε ένα Περιφερειακό
Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων Εκπαίδευσης της παρ.
4 του άρθρου 37 και την τοποθέτηση των επιλεγέντων
Συµβούλων Εκπαίδευσης, οπότε σταδιακά παύει η άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων εκ µέρους εκείνων των Συντονι-
στών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι κατέχουν θέση και
στελεχώνουν τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Περιφερειακών Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των
οποίων έχουν αναλάβει υπηρεσία και ασκούν τις αρµο-
διότητές τους οι επιλεγέντες Σύµβουλοι Εκπαίδευσης.
Για τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των
αρµοδιοτήτων τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η ανάληψη υπη-
ρεσίας από τους Συµβούλους Εκπαίδευσης, γίνεται µετά
την τοποθέτησή τους και το αργότερο µέχρι και την πέ-
µπτη (5η) εργάσιµη ηµέρα µετά την έκδοση της διαπι-
στωτικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου. Από την α-
νάληψη υπηρεσίας οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης ασκούν
τις αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε τον παρόντα και τις
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του, συγκροτούν την Ολοµέλεια του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευ-
σης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των οποίων έχουν α-
ναλάβει υπηρεσία και ασκούν αρµοδιότητες, και εν γένει
συµπράττουν ή συµβάλλουν στην άσκηση των αρµοδιο-
τήτων και τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σε αντικατάστα-
ση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι θέσεις

των οποίων καταργούνται. Ειδικά και µόνο για τις περι-
πτώσεις, όπου προβλέπεται η συµµετοχή Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου στη συγκρότηση συλλογικών ορ-
γάνων, µεταξύ των οποίων και συµβουλίων επιλογής, µε
εξαίρεση την Ολοµέλεια των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου εξακολουθούν να ασκούν τα καθή-
κοντά τους ως µέλη των οργάνων αυτών και µετά από τη
λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των λοιπών
αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
παρούσας, έως την ανασυγκρότηση των εν λόγω συλλο-
γικών οργάνων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 233.
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που τους έχουν ανα-
τεθεί αρµοδιότητες και καθήκοντα επιστηµονικής ή και
παιδαγωγικής ευθύνης σε σχολική µονάδα ή σε σχολι-
κές µονάδες, τα οποία, ακόµη και κατά ένα µέρος, δεν α-
σκούνται από τους τοποθετούµενους Συµβούλους Εκ-
παίδευσης, εξακολουθούν να ασκούν τις εν λόγω αρµο-
διότητες και καθήκοντά τους κατά το µέρος αυτό µέχρι
την ανάληψη υπηρεσίας και την εξ ολοκλήρου άσκηση
αυτών από Συµβούλους Εκπαίδευσης ή Επόπτες Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης ή Περιφερειακούς Επόπτες Ποιό-
τητας της Εκπαίδευσης και, το αργότερο, µέχρι την έκ-
δοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου. Σύµβουλοι
Εκπαίδευσης, των οποίων η περιοχή αρµοδιότητας ε-
κτείνεται σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκ-
παίδευσης εκτός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της έ-
δρας τους, συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολοµέ-
λειας και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και συµπράττουν ή συµ-
βάλλουν στην άσκηση των αρµοδιοτήτων και τη λειτουρ-
γία και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγεται η Διεύθυνση ή οι Δι-
ευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου εκτείνεται η περιοχή αρ-
µοδιότητάς τους.»,
δ) προστίθενται παρ. 2Α, 2Β και 2Γ ως εξής: 
«2Α. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Συ-

ντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έως τη λήξη της θητεί-
ας τους, αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο είναι το Ανώτε-
ρο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου υ-
πηρετούν. Αρµόδια συµβούλια για τη συµµόρφωση της
Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αφο-
ρούν σε διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Συντονι-
στών Εκπαιδευτικού Έργου, είναι τα Περιφερειακά Συµ-
βούλια Επιλογής της παρ. 4 του άρθρου 37.

2Β. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερει-
ακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Επο-
πτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, την ευθύνη του προ-
γραµµατισµού των αξιολογήσεων έχει ο Περιφερειακός
Διευθυντής Εκπαίδευσης, ενώ ο Διευθυντής Πρωτοβάθ-
µιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υποβάλλει στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης ετήσιο προγραµµατισµό στην πε-
ριοχή ευθύνης του. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαί-
δευσης διατηρούν την αρµοδιότητα ανάθεσης και κατα-
νοµής της επιστηµονικής και παιδαγωγικής ευθύνης
σχολικών µονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου, σε περίπτωση κενών ή κενούµενων θέσεων, µέ-
χρι τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των
καθηκόντων τους σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ.
2.

2Γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων δύναται να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα και
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κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παρ.
1, 1Α, 2, 2Α και 2Β κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την
παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και, ιδίως, σχετικά
µε την άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους Συµ-
βούλους Εκπαίδευσης που ασκούσαν οι Συντονιστές Εκ-
παιδευτικού Έργου, των οποίων λήγει η θητεία ή παύει η
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και µε τη σύ-
µπραξη ή συµβολή των Συµβούλων Εκπαίδευσης στην ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων και τη λειτουργία των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ..», και
ε) στην παρ. 6 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιή-

σεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να α-
ναφέρεται και στην παύση άσκησης των αρµοδιοτήτων
και αβ) να παραπέµπει και στην παρ. 1Α, β) το δεύτερο ε-
δάφιο τροποποιείται, ώστε βα) να αναφέρεται, οµοίως,
και στην παύση άσκησης των αρµοδιοτήτων και ββ) να
παραπέµπει στο πέµπτο και έκτο, και όχι στο τελευταίο,
εδάφιο της παρ. 2, και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής: 

«6. Έως τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκη-
σης των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις παρ. 1Α και
2, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι Συ-
ντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαµβάνουν το επίδοµα
θέσης ευθύνης, που προβλέπεται στις υποπερ. γγ΄ και
δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύουν έως την έναρξη ι-
σχύος του άρθρου 28 του παρόντος. Οι Οργανωτικοί Συ-
ντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτι-
κού Έργου εξακολουθούν να λαµβάνουν το επίδοµα θέ-
σης ευθύνης σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και
µετά από τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης
των αρµοδιοτήτων τους στις περιπτώσεις του πέµπτου
και έκτου εδαφίου της παρ. 2, εφόσον δεν έχουν επιλε-
γεί και τοποθετηθεί ως Σύµβουλοι Εκπαίδευσης. Έως την
επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταµένων των
Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαµβάνουν το επίδο-
µα θέσης ευθύνης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 4354/2015, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102).»

Άρθρο 58
Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

- Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 73 ν. 4823/2021

Στην παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136),
περί της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαι-
δευτικών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το
πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί ότι η
αποτίµηση της αξιολογικής κρίσης από τον αξιολογητή
γίνεται µε έγγραφη τεκµηρίωση, η οποία γνωστοποιείται
µε κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογού-
µενο, β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να διευκρι-
νιστεί ότι η έκθεση του εκπαιδευτικού αφορά στην αξιο-
λογική κρίση, και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής: 

«6. Ο αξιολογητής συζητά µε τον εκπαιδευτικό την α-
ξιολογική κρίση του, τεκµηριώνοντας εγγράφως την α-
ποτίµησή του, η οποία γνωστοποιείται µε κάθε πρόσφο-
ρο τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούµενο. Ο εκπαι-
δευτικός δύναται να υποβάλει σε διάστηµα πέντε (5) η-
µερών έκθεση µε τις παρατηρήσεις του, σε περίπτωση
που υπάρχει διαφωνία, ως προς την αξιολογική κρίση. Η
έκθεση του εκπαιδευτικού επί της αξιολογικής κρίσης
καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού.»

Άρθρο 59
Θέµατα της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην

Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - 
Τροποποίηση περ. ε) παρ. 4 άρθρου 1 ν. 4142/2013

Στην περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013
(Α΄ 83), περί της θητείας του προέδρου και των λοιπών
µελών του Συµβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποι-
ότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευ-
ση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιή-
σεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να µην ε-
πιτρέπεται ο διορισµός για περισσότερες από τρεις (3),
και όχι δύο (2) θητείες, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποι-
είται, ώστε να εναρµονιστεί µε την τροποποίηση του
πρώτου εδαφίου, και η περ. ε) διαµορφώνεται ως εξής:

«ε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών µελών του
Συµβουλίου είναι τετραετής, ενώ δεν επιτρέπεται ο διο-
ρισµός τους για περισσότερες από τρεις (3) θητείες, δια-
δοχικές ή µη. Σε περίπτωση διαδοχικών θητειών δεν α-
παιτείται δηµόσια προκήρυξη της θέσης και γνώµη της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βου-
λής.»

Άρθρο 60
Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την παροχή 
συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 2

ν. 2644/1998

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. Η ανώνυµη εταιρεία που κατέχει την άδεια της
παρ. 1 δεν µπορεί να κατέχει και άδεια παροχής ραδιο-
φωνικού ή τηλεοπτικού περιεχοµένου µέσω επίγειων δι-
κτύων ελεύθερης λήψης. Η συµµετοχή της εταιρείας του
πρώτου εδαφίου σε εταιρεία που κατέχει άδεια σταθµού
ελεύθερης λήψης είναι δυνατή, εφόσον µε τη συµµετο-
χή της:
α) δεν παραβιάζονται οι κανόνες του ελεύθερου αντα-

γωνισµού, 
β) δεν γίνεται κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που

έχει αποκτήσει στην αγορά των ραδιοφωνικών και τηλε-
οπτικών υπηρεσιών, και
γ) δεν θίγεται η αντικειµενική, πλουραλιστική και µε ί-

σους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
Οι µέτοχοι της εταιρείας του πρώτου εδαφίου µπο-

ρούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του δευτέρου εδα-
φίου, vα κατέχουν άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης ή vα µετέχουν
σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια.»

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




