ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)
Επί του σχεδίου νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
I.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη ύψους 18,5 εκατ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση 550
θέσεων Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και 550 θέσεων Κοινωνικών
Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, με αποκλειστικό σκοπό τη στελέχωση των
Ε.Δ.Υ. (άρθρο 17 παρ.4) Η δαπάνη αυτή θα υλοποιείται στο βαθμό πλήρωσης
των θέσεων και εφόσον αυτές καλυφθούν με διορισμό.
2.
Ετήσια πρόσθετη δαπάνη ύψους 5,6 εκατ. ευρώ από: α) τη θέσπιση
επιδομάτων θέσης ευθύνης για τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους
Εκπαίδευσης και β) την αύξηση των καταβαλλόμενων ποσών του επιδόματος
θέσης ευθύνης για τα λοιπά στελέχη της εκπαίδευσης, όπως αυτά
κατηγοριοποιούνται με την παρ.1β του άρθρου 16 του ν.4354/2016. (άρθρο
28)
3.
Ετήσια δαπάνη για τη διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων
διαγνωστικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος σπουδών. (άρθρο 104) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα (συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κ.λπ.) και από την έκδοση
των σχετικών υ.α.
4.
Ετήσια δαπάνη από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης Διευθυντή
Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, στον Διευθυντή έκαστης
Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.). (άρθρο 150) Το ύψος της
εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 12 χιλ. ευρώ περίπου.

5.
Δαπάνη από την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Κ.Ε.ΠΕ.Α.
μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέσω
καταβολής κρατικής επιχορήγησης στους δήμους ή στους φορείς διαχείρισης,
με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων αυτών. (άρθρο 19 παρ. 7-9) Το ύψος της
δαπάνης αυτής εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α..
6.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας
ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
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Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr–ΕΨΠ), για την υλοποίηση της διαδικασίας
αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης και του λοιπού εκπαιδευτικού
προσωπικού. (άρθρα 57, 72 και 81)
7.
Δαπάνη, από τη δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική
υποστήριξη Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β), σε περίπτωση που οι εν λόγω
υπηρεσίες ανατεθούν σε ιδιωτικούς φορείς. (άρθρο 84) Η εν λόγω δαπάνη
εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής υ.α.
Δαπάνη από την αντιμετώπιση:
των εξόδων μετακίνησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), (άρθρο 111 παρ.4)
του κόστους ίδρυσης Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) (κτιριακές
υποδομές, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.), [άρθρα 112 παρ. 1 και 137 παρ.2]
του κόστους πρόσληψης διδασκόντων συγκεκριμένων ξένων γλωσσών για
την εκμάθηση αυτών στους αντίστοιχους ομίλους που λειτουργούν υποχρεωτικά
στα Ε.Σ., (άρθρα 125 παρ. 2 και 137 παρ.9)
του κόστους λειτουργίας των συνιστώμενων τριών Σ.Μ.Υ.Κ. στην Αθήνα,
στα Ιωάννινα και στην Κρήτη (η στέγασή τους θα πραγματοποιηθεί σε
υφιστάμενες Εκκλησιαστικές Σχολές), (άρθρα 141 παρ.1 και 164 παρ.1)
των εξόδων διανομής των έντυπων συγγραμμάτων των θεωρητικών
μαθημάτων των Σ.Μ.Υ.Κ. από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», (άρθρο 143 παρ.2)
των εξόδων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των
ιεροσπουδαστών των Σ.Μ.Υ.Κ., εφόσον δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι,
(άρθρα 152 και 164 παρ.8)
των λειτουργικών εξόδων, των εξόδων προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού
και εξοπλισμού καθώς και των συνήθων εξόδων συντήρησης των κτιρίων στα
οποία λειτουργούν οι Σ.Μ.Υ.Κ., (άρθρο 154)
των εξόδων εκτέλεσης εργασιών στα υφιστάμενα κτίρια των εστιών, ώστε
αυτά να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαιτούμενης
άδειας λειτουργίας. (άρθρο 213 παρ.3)
Οι εν λόγω δαπάνες εξαρτώνται από πραγματικά περιστατικά.
8.

9.
Δαπάνη από τη διάθεση επιπλέον ποσού, ύψους έως 50,76 εκατ. ευρώ για
το έτος 2022, για την πληρωμή από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε.,
των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων των
μνημονευόμενων κατηγοριών εκπαιδευτικού προσωπικού (ιδιώτες και
εμπειροτέχνες
ιδιώτες
που
προσλαμβάνονται
για
τη
διδασκαλία
αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία). (άρθρο 177)
10.
Δαπάνη από την υπαγωγή και των καταρτιζομένων των Επαγγελματικών
Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) που πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε
εργασιακό χώρο, στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
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Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστημα της μαθητείας αυτών και την ως εκ
τούτου καταβολή των σχετικών εργοδοτικών εισφορών. (άρθρο 194)
11.
Δαπάνη από την παράταση: α) έως 30.09.2021, της δυνατότητας σύναψης
συμβάσεων κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την έκτακτη
προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, τις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής δωρεών από τρίτους και
ειδικά διοικητικά θέματα για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών
καθώς και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, (άρθρο 201)
β) έως 31.12.2021, της υποχρέωσης υποβολής των μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε διαγνωστικό
έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, για τη συμμετοχή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία και στις πάσης φύσεως εξετάσεις του οικείου
Υπουργείου. (άρθρο 202)

12.
Ενδεχόμενη δαπάνη από: α) την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
μελών Ε.Ε.Π., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και
των Ε.Δ.Υ., (άρθρα 15 παρ.3 και 17 παρ.4)
β) τη σύσταση, με κ.υ.α., νέων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α., Ε.Κ.Φ.Ε. και την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους, με επιχορήγηση των οικείων ο.τ.α.,
(άρθρο 29 παρ.2)
γ) τη σύσταση νέων θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης, θέσεων
προσωπικού για τη στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ καθώς και θέσεων Ψυχολόγων
του κλάδου ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, (άρθρο 29
παρ.3)
δ) την κάλυψη του κόστους υλοποίησης συγκριμένων προγραμμάτων
επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης. (άρθρο 48)
13.
Ενδεχόμενη δαπάνη στην περίπτωση ανάθεσης, από τον Διευθυντή ή
τον Προϊστάμενο σχολικής μονάδας, πέραν εκείνων που ανατίθενται από τον
Σύλλογο Διδασκόντων, σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί σε αυτή,
υπερωριακής διδασκαλίας έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη
διδακτικών αναγκών και την συνακόλουθη καταβολή υπερωριακής
αποζημίωσης. (άρθρο 100 παρ.3)
14.
Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση αναβάθμισης της ιστοσελίδας σε
κάθε δημόσια σχολική μονάδα προκειμένου να πληροί τις προβλεπόμενες
απαιτήσεις προσβασιμότητας. (άρθρο 105 και 106)
15.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αμοιβής υπερωριακής
απασχόλησης, στην περίπτωση ανάθεσης σε εκπαιδευτικούς των τμημάτων
ένταξης, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, παροχής διδασκαλίας στο
σπίτι και παράλληλης στήριξης, της παροχής εκπαιδευτικού έργου σε μαθητές με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (άρθρο 171)
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16.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν σύσταση και συγκρότηση επιτροπών
επεξεργασίας θεμάτων για τη δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα
εξεταζόμενα μαθήματα στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (άρθρο 187)
17.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την επαναφορά των αποσπασμένων Διευθυντών
και Υποδιευθυντών των Δ.Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ., σε κενές θέσεις προϊσταμένων
στις οργανικές μονάδες του οικείου Υπουργείου, ανεξάρτητα από τον χρόνο
απόσπασης αυτών (και πριν την έναρξη ισχύος του ν.4763/21.12.2020. (άρθρο
197)
18.
Ενδεχόμενη δαπάνη στην περίπτωση αναβάθμισης/επέκτασης των
υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων και διαδικασιών για: α) τη διεξαγωγή
των διαδικασιών εκλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των
Α.Σ.Ε.Ι., των εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. και της προμήθειας διδακτικών
συγγραμμάτων για τα Α.Σ.Ε.Ι. και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., (άρθρα 181, 186 και 188)
β) την παροχή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής
παρέμβασης στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους
μνημονευόμενους δικαιούχους και την ένταξη των μαθητών με σοβαρές ψυχικές
παθήσεις στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. (άρθρα 174 και 204)

19.
Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση διορισμού σε θέση μέλους Δ.Ε.Π των
μελών του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς
Ιωαννίνων που καταργούνται και την ως εκ τούτου καταβολή διαφοράς αποδοχών
σε αυτά. (άρθρο 216 παρ.6)
Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
20.
Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή των Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών
Ενοριών, Ιερών Μονών, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από την υποχρέωση καταβολής κάθε είδους φόρων
και τελών για τα κτίρια που παραχωρούν δωρεάν για τη στέγαση των Σ.Μ.Υ.Κ.
(άρθρο 151 παρ.2)

Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α. κ.λπ.)

1.
Δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων συντήρησης, λειτουργίας και
καθαρισμού των κτιρίων των Ε.Σ., μέσω χρηματοδότησης της οικείας Σχολικής
Εφορείας ή εκτέλεσης από τους ο.τ.α., για τις σχετικές εργασίες ή υπηρεσίες.
(άρθρο 132 παρ.2)
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2.
Δαπάνη από τη χρηματοδότηση μέσω Π.Δ.Ε. του Ιδρύματος Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.): ως αρμόδιου φορέα για: α) τη διενέργεια
διαγωνισμών και κατασκευής του έργου, της εκτέλεσης συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και κατασκευής νέων κτιρίων φοιτητικών εστιών ή ανακαίνισης ή
ανακατασκευής των υφιστάμενων κτιρίων των φοιτητικών εστιών Α.Ε.Ι., β) την
οικονομική διαχείριση φοιτητικών εστιών Α.Ε.Ι.. (άρθρο 205)
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη του κόστους επισκευής ή
ανακατασκευής των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται τα Ε.Σ., εφόσον δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας που ισχύουν για τα δημόσια
σχολεία. (άρθρο 213 παρ.2)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
4.
Απώλεια εσόδων των προϋπολογισμών των ο.τ.α. από τη μη είσπραξη
μισθωμάτων για τα κτίρια ιδιοκτησίας τους τα οποία παραχωρούνται χωρίς
αντάλλαγμα για τη στέγαση των Σ.Μ.Υ.Κ. (άρθρο 151 παρ.1)

Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων
των ο.τ.α..
ΙΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους διεξαγωγής επιμορφωτικού
προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς, το έργο των οποίων αξιολογείται
οριστικά ως «μη ικανοποιητικό», η οποία θα αντιμετωπίζεται από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του ανωτέρω φορέα. (άρθρο 78 παρ.1, 2)
ΙV.

Επί του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ / φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη δημιουργία, λειτουργία και υποστήριξη του
πληροφοριακού συστήματος για την καταχώριση των αποφάσεων επιλογής
διδακτικών βιβλίων από τις σχολικές μονάδες, σε περίπτωση που οι εν λόγω
υπηρεσίες ανατεθούν σε ιδιωτικούς φορείς. (άρθρο 85) Η εν λόγω δαπάνη, η
οποία εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής υ.α., θα αντιμετωπίζεται από
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ανωτέρω φορέα.
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V.

Επί του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ (Φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη, από την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
στους καταρτιζόμενους των Ε.Σ.Κ. που πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε
εργασιακό χώρο, για το διάστημα της μαθητείας αυτών. (άρθρο 194) Η εν λόγω
δαπάνη, η οποία εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής υ.α., θα

αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ανωτέρω
φορέα.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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