ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

/ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
με τίτλο
«Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου νια τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής
και των τουριστικών ημερόιτλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών

—

Τροποποίηση άρθρου 165 ν.

4763/2020
Στο άρθρο 165 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί. της πρόσληψης προσωρ ινών αναπληρωτών
νοσηλευτών, προστίθεται πέμπτο εδάψιο και το άρθρο 165 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 165
Πρόσληψη προσωρινών αναπλη ρωτών νοσηλευτών
Αν σι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυψθούν

από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα ΓΙ’ του Α.Σ.ΕΠ. του οικείου
κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως
προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον
αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής. Οι
προσλήψειςτου πρώτου εδαψίου μιτορείναπραγματοποιούνταιμόνο σύμψωνα μετο άρθρο
86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι
υποψήψιοι του κλάδου ΠΕ25. Οι υποψήψιοι του κλάδου ΠΕ87.02 δύνανται να συμμετέχουν
στην ανωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο
ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και γ) ταυτότητα μέλους του οικείου
συλλόγου. Η προϋπηρεσία που αποκτάται σύμψωνα με το παρόν προσμετράται και στον
κλάδο ΠΕ25 Νοσηλευτών κατά την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων του ΑΣΕΠ».
—

Άρθρο 2
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεψοκόμων τιαιδοκόμων
-

—

Τροποποίηση άρθρου 102 ν. 4790/2021
Στο άρθρο 102 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών

βοηθών βρεψοκόμων παιδοκόμων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τέλος του
πρώτου εδαψίου διαγράψονται τα εισαγωγικά, β) προστίθεται τέταρτο εδάψιο, και το άρθρο
—

102 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεψοκόμων παιδοκόμων
-

‘1

Αν σι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικά Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π. δεν είναι
δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2’
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω
εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, δύναται να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον αξιολογικό
πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων υπό
την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ0Ι-Ε.Β.Π.. Οι προσλήψεις του
πρώτου εδαψίου δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμψωνα με το άρθρο 86 του ν.
4547/2018 (Α 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήψιοι
του κλάδου ΔΕΟΙ- Ε.Β.Π.. Η προϋπηρεσία που αποκτάται σύμψωνα με το παρόν
προσμετράται και στον κλάδο ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π. κατά την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων του
Α.Σ.Ε.Π..».

Άρθρο 3
Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
-

εκπαίδευσης
Αιτήσεις εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τη χορήγηση, με ή χωρίς αποδοχές, μακροχρόνιων, πλέον των είκοσι (20)
ημερών, αδειών σχετικών με την ανατροψή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας
και της μητρότητας, τις διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους, την υπηρεσιακή
εκπαίδευση, την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών και την ανάγκη προσωρινής
εγκατάστασης στο εξωτερικό υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μίου εκάστου έτους,
η απόψαση χορήγησής τους εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου, και αψορά σε
χρονικό διάστημα εντός του αμέσως επόμενου σχολικού έτους. Το πρώτο εδάψιο δεν
εψαρμόζεται αν α) η ιδιότητα του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. ή μέλους ΕΒ.Π. αποκτάται
μετά την 31η Μςϊου, β) είναι αντικειμενικά αδύνατος ο προγραμματισμός του χρονικού
διαστήματος, στο οποίο αψορά η αιτούμενη άδεια, όπως σε περιπτώσεις που
δικαιολογούνται από λόγους υγείας ή από άλλους εξαιρετικούς λόγους που ανακύπτουν
μετά την 31η Μςίου και γ) οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη Ε.Ε.Π. ή τα μέλη Ε.Β.Π. έχουν
αποσπαστεί σε εξωδ ιδακτικές θέσεις.

Άρθρο 4
Βιομηχανικά διδακτορικά

1. Υποψήψιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραψής σε προγράμματα διδακτορικών
σπουδών σύμψωνα μετα άρθρα 38 έως 41 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) δύνανται να υποβάλουν
αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία,
που εδρεύει ή παράρτημα της οποίας λειτουργεί στην ημεδαπή, Η αίτηση αψορά στη

9%

διεξαγωγή βασικής

ή

εψαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών
αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.
2. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υποδεικνύει έναν (1) εκπρόσωπό της με
εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που έχει ως
καθήκοντα την καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή
της βιομηχανίας δύναται να συμμετέχει ως μέλος στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή,
εψόσον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, κατόπιν σύμψωνης γνώμης της Συνέλευσης
του τμήματος κατά παρέκκλιση των άρθρων 38 και 41 του ν. 4485/2017, άλλως μετέχει στις
συνεδριάσεις της τριμελούς και επταμελούς επιτροπής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης,
εκψράζοντας τις απόψεις του, χωρίς δικαίωμα ψήψου.
3. Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της
συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του υποψήψιου διδάκτορα, το οποίο
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν
εισήγησης του Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών
αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών και εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., εάν η έρευνα διεξάγεται
εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους,
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του
έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υποψήψιος διδάκτορας
δύναται να διεξάγει, εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του δραστηριότητα σε χώρους της
επιχείρησης ή της βιομηχανίας, μετά από σύμψωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι εξασψαλίζονται η υποστήριξη και καθοδήγηση από τον
επιβλέποντα και εψαρμόζονται ο εσωτερικός κανονισμός του ιδρύματος και ο κανονισμός
διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.
5. Οι υποψήψιοι διδάκτορες του παρόντος έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος και τον κανονισμό διδακτορικών
σπουδών του Τμήματος.
6. Επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα στην ημεδαττή δύναται να
χρηματοδοτούν, εν μέρει ή εν όλω, την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού. Η οικονομική
διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων ‘Ερευνας (ΕΛΚ.Ε.) του
Α.Ε.Ι. Ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος του
έργου/προγράμματος καθορίζεται με το πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 3.
7. Οι υποψήψιοι διδάκτορες που εκπονούν βιομηχανικά διδακτορικά, κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους, ασψαλίζονται για παροχές σε είδος και σε χρήμα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (-ΕΦΚΑ), εκτός αν είναι παράλληλα ασψαλισμένοι, άμεσα ή
έμμεσα, για υγειονομική περίθαλψη σε ψορέα ασψάλισης ασθενείας. Η υποχρέωση
καταβολής ασψαλι.στικών εισψορών ασψαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται
επί του κατώτατου μισθού, βαρύνει τη συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία, εκτός εάν
η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτείται μέσω της επιχείρησης ή της
βιομηχανίας για την εκτέλεση έργου/προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), οπότε οι ασψαλιστικές εισψορές δύνανται να βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του χρηματοδοτούμενου έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε..

3

8. Η εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού σύμψωνα με Το παρόν άρθρο δύναται να

χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης και ΑνΘεκτικότητας και επιχειρήσεις
βιομηχανίες, που εδρεύουν ή λειτουργούν παράρτημα στην ημεδαπή.

ή

Άρθρο 5
Επισκέπτες καθηγητές Επισκέπτες ερευνητές
—

1. Επιστήμονες, ‘Ελληνες

ή

αλλοδαποί, σι οποίοι είτε κατέχουν Θέση καθηγητή σε
πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικό οργανισμό της αλλοδαπής είτε
διαθέτουν κατ’ ελάχιοτον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε Θέση επίκουρου
καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ερευνητή Γ’ βαθμ[δας
σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), δύνανται να
απασχολούνται ως επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, αντίστοιχης βαθμίδας, σε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής για την κάλυψη εκπαιδευτικών και
ερευνητικών αναγκών Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι..
2. Η επιλογή των επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών πραγματοποιείται με
απόψαση της Συνέλευσης Τμήματος του Α.Ε.Ι. Με την απόψαση της Συνέλευσης του
Τμήματος καθορίζονται το διδακτικό έργο που ανατίθεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών σύμψωνα με το άρθρο 31 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και των
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος, το είδος της απασχόλησης, το ύψος
των αποδοχών τους και η πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους απασχόλησής
τους. Ειδικώς στον επισκέπτη ερευνητή δύναται να ανατίθεται και αποκλειστικά ερευνητικό
έργο στο πλαίσιο του τμήματος ή των επιμέρους ακαδημαϊκών δομών που εντάσσονται σε
αυτό.
3. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών της παρ. Ι
πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.
δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής
απασχόλησης, ή σύμβασης έργου για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση τριών (3) ακαδημαϊκών ετών. Η θητεία των
επισκεπτών ερευνητών δύναται να ορίζεται σε ημερολογιακά έτη. Με την απόψαση επιλογής
του επισκέπτη καθηγητή ή επισκέπτη ερευνητή καθορίζεται εάν η απασχόληση είναι
αποκλειστική ή μη αποκλειστική. Η Θητεία δύναται να ανανεωθεί για μία ακόμα τριετία με
τις ίδιες διαδικασίες και λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της πρώτης τριετίας.
4. Το κόστος απασχόλησης των επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών βαρύνει
αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία
χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και τον
προϋπολογισμό συγχρη ματοδοτού μενων προγραμμάτων και ευρωπαϊκών και διεθνών
προγραμμάτων κινητικότητας διδασκόντων και ερευνητών. Το ύψος των αποδοχών των
επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών καθορίζεται ελεύθερα από τη Συνέλευση του
τμήματος, εψόσον αυτό βαρύνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους,
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων, το ύψοςτων
αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει την αμοιβή καθηγητή ή ερευνητή της αντίστοιχης
βαθμ[δας του επισκέπτη καθηγητή ή ερευνητή σύμψωνα με τα άρθρα 128 έως 131 και 132
έως 135 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Η μισθοδοσία επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών του

1.)

Α.Ε.Ι. δύναται να καλύπτεται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το
κόοτος απασχόλησης δεν μπορεί να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι..
5. Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές κατά το χρονικό διάστημα
απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι., πέραν του έργου που τους ανατίθεται με την απόψαση της
Συνέλευσης του Τμήματος της παρ. 2, δύνανται να:
α) παρέχουν διδακτικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και σε
προπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), που οργανώνονται από το ίδιο ή

άλλο τμήμα του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόΦασης του αρμόδιου οργάνου του προγράμματος,
β) συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και να
ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων σύμΦωνα με το άρθρο 56 του
ν. 4485/20 17 (Α’ 114),
γ) συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιμορψωτικά προγράμματα που παρέχονται μέσω του
Κέντρου ΕπιμόρΦωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και να ορίζονται ως ακαδημαϊκοί
υπεύθυνοι αυτών,
δ) συμμετέχουν ως μέλη σε επιτροπές που αψορούν σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης
του τμήματος ή του ιδρύματος,
ε) παρέχουν εργαστηριακό έργο στο πλαίσιο εργαστηρίων του ιδρύματος.
Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές δύνανται να αμείβονται πρόσθετα για
την εκτέλεση δραστηριοτήτων των περ. α), β) και. γ), εΦόσον το προς ανάθεση έργο
υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Η αμοιβή βαρύνει αποκλειστικά το
έργο/πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η πρόσθετη απασχόληση.
6. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα των επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών του ιδρύματος.
7. Οι παρ. 1 έως 6 εψαρμόζονται αναλόγως για την απασχόληση επιστημόνων που πληρούν
τις προϋποθέσεις της παρ. 1, ως επισκεπτών ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα
και τους τεχνολογικούς Φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. ‘Οπου στο παρόν
αναψέρονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά
κέντρα ινστιτούτα ή οι τεχνολογικοί Φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. ‘Οπου
ανωτέρω αναψέρεται η Συνέλευση του Τμήματος, νοείται αντίστοιχα το Διοικητικό
Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου ινστιτούτου ή του τεχνολογικού Φορέα του άρθρου
13α του ν. 43 10/2014.
—

-

-

Άρθρο ό
Εξεταστές της γνώσης ξένων γλωσσών στα συμβούλια επιλογής
στελεχών εκπαίδευσης

—

Τροποποίηση παρ. ό άρθρου 33 ν. 4823/2021

Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. ό του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) επέρχονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις: α) μετά τη Φράση «Η εξέταση του πρώτου εδαψίου γίνεται από
ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή» προστίθεται η ψράση: «ή μέλος Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)», β) μετά τη Φράση «η επιλογή των οποίων ανατίθεται
στα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως ό του άρθρου 37 και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή
ομότιμο καθηγητή» προστίθεται η Φράση : «ή μέλος Ε.Ε.Π.» και η παρ. ό διαμορΦώνεται ως
εξής:

5

«6. ‘Οσοι υποψήφιοι ιτροσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικά δίπλωμα
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2, καθώς και
για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμψωνα με την περ. γ) της ίδιας
παραγράψου, εξετάζονται προψορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του
αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής. Η εξέταση του
πρώτου εδαψίου γίνεται από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή ή μέλος Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή
εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή
των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. Ι έως & του άρθρου 37 και από
ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή ή μέλος Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης
ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή Σύμβουλο
Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά
περίπτωση, της αντίστοιχης ειδικότητας για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων
ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4
του άρθρου 38. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Σε περίπτωση που
οι υποψήψιοι βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για:
α) τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2 και β) τη γνώση της αντίστοιχης ξένης
γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμψωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράψου. Ο
εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται με απόψαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για
τη συγκρότηση του οικείου συμβουλίου επιλογής.».

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙ

((Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής
και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των
επαννελυατικών πλοίων αναώυό και άλλες διατάεεις»
Επισπεύδον Υπουργείο:
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Στοιχεία επικοινωνίας: Νικόλαος Παπαθανασίου, συνεργάτης Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, τηλ: 210-3442806, θΓΤιίΐ:
Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλοΙιο τον Τομέα ή τους τομείς νομοΟέτησης
στους οποίους_αφορούν σι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύμισης:
ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

Χ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6
—

Ζ
Ι

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

2

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξισλογούμενη ρύθμιση;
ΓΙ ρ οτε ινό μενες
διατάξεις
άρθρων
Ι

2

Προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ87.02Νσσηλευτικής, που προσλαμβάνονται σύμψωνα με το άρθρο 165 του ν.
4763/2020 (Α’254) ως προσωρινοί αναπληρωτές, για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25, θα προσμετράται και
στον κλάδο ΠΕ25 κατά την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Αντιστοίχως, προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του κλάδου
ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων, που προσλαμβάνονται σύμψωνα με
το άρθρο 102 του ν. 4790/2021 (Α’48) ως προσωρινοί αναπληρωτές, για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π., θα προσμετράται και στον κλάδο
ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π. κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων αξιολογικών πινάκων.
Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του έγκαιρου χρονικού προγραμματισμού της
υποβολής αιτήσεων αδειών για τις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί καιτα μέλη
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕ.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) γνωρίζουν εκ των προτέρων τον λόγο της αιτούμενης
άδειας, όπως συμβαίνει για τις άδειες, με ή χωρίς αποδοχές, σχετικά με την
ανατροψή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τις
διευκσλύνσεις για οικογενειακούς λόγους και την υπηρεσιακή εκπαίδευση.
Προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υπσψηψίων που
πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραψής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών
σύμψωνα με τα άρθρα 38 έως 41 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), σε συνεργασία με
επιχείρηση ή βιομηχανία (βιομηχανικό διδακτορικό).
Προβλέπεται ότι’Ελληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι είτε κατέχουν Θέση
καθηγητή σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικό οργανισμό
της αλλοδαπής είτε διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για
την εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή ή ερευνητή Γ βαΘμίδας, δύνανται να
απασχολούνται ως επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της στελέχωσης των αρμόδιων συμβουλίων για την
επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, ως προς τον τρόπο εξέτασης για τη
διακρίβωση της γνώσης της ξένης γλώσσας και, συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι
τη σχετική προψορική εξέταση δύνανται να διενεργούν και μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΑΕΙ).

ό

2.
Προτεινόμενες
διατάξεις
άρθρων
Ι και 2

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ίση αντιμετώπιση των υποψηψίων κατά τη
μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Η υποβολή αιτήσεων αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, από τους εκπαιδευτικούς και
τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.ΒΠ.), με την έναρξη και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους,
προκαλεί δυσκολίες ως προς τις τοποθετήσεις του εκπαιδευτικού δυναμικού, την
κάλυψη των πραγματικών λειτουργικών κενών, καθώς και τον έγκαιρο και
ορθολογικό προγραμματισμό των προσλή ψεων προσωρινών αναπληρωτών
εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π..

3

Η καθιέρωση των βιομηχανικών διδακτορικών αποσκοπεί στη διεξαγωγή
έρευνας και την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της για την παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς
ψορε ίς.
Η ρύθμιση αποσκοπεί στην κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και γενικότερα
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της
ποιότητας του διδακτικού και ερευνητικού έργου, με την απασχόληση
επιστημόνων με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.
ό

Για την ταχεία και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των
στελεχών της εκπαίδευσης, ως προς τη διακρίβωση της γνώσης ξένης γλώσσας
των υποψηψίων που προσκομίζουν τίτλο σπουδών της αλλοδαιτής προκειμένου
να λάβουν τη σχετική μοριοδότηση, προβλέπεται η δυνατότητα η σχετική
προψορική εξέταση ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής να
διενεργείται, πέραντων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και
των ομότιμων καθηγητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και
από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., ειδικότητας
της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.
3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

1110

Προτεινόμενες
διατάξεις
άρθρων
Ι
2

Αψορά στους υποψηψίους των κλάδων ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής και ΠΕ25Σχολικών Νοσηλευτών.
Αψορά στους υποψηψίους των κλάδων ΤΕΟΙ-Βοηθοί Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων
και ΔΕΟΙ-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

3

Αψορά στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετούν στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

4

Αψορά στους υποψήψιους διδάκτορες καιτα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.), καθώς και στις βιομηχανίες και επιχειρήσεις που εδρεύουν ή διατηρούν
παράρτημα στην ημεδαπή.
Αψορά στους’Ελληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, οι οποίοι είτε κατέχουν θέση
καθηγητή σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικό οργανισμό
της αλλοδαπής, είτε διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα προσόντα για την
εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή ή ερευνητή Γ’ βαθμίδας, καθώς και
ευρύτερα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα ερευνητικά κέντρα
και τεχνολογικά ινστιτούτα.

5

Αψορά στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), καθώς και στα υποψήψια στελέχη της
εκπαίδευσης.

ό

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
Οχι Π
ΝΑΙ Π
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Προτεινόμενες
διατάξεις
άρθρων
Ι

Άρθρο 165 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)

2

Άρθρο 102 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)

11

5

Άρθρο 16 παρ. ό του ν. 4009/2011 (Α’ 195)

3 και 4

Άρθρα 3 και 4: ‘Οχι

ό

Άρθρο 6: Παρ. ό του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 (Α’ 136)

5

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης
νομοθεσίας

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

1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ίί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Προτεινόμενες διατάξεις άρθρων 1, 2 και 6:
Τροποποιούνται
νόμων,
διατάξεις
τυπικών
συνεπώς απαιτούνται διατάξεις της ίδιας τυπικής
ισχύος.
Προτεινόμενες διατάξεις άρθρων 3, 4 και 5: Δεν
υ ίστανται σχετικές εξο υσιοδοτικές διατάξεις.

Δεν υ ψίστανται σχετικές διοικητικές πρακτικές,
καθώς πρόκειται για νέες ρυθμίσεις.

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πορων δεν Θα συνέδραμε στην επίλυση των
ζητημάτων.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ

ΙΙ

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ή

Προτεινόμενες διατάξεις άρθρων 4 και 5: Ο θεσμός των
επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών είναι
διαδεδομένος στις Περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης (Ε.Ε.) και του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης με σκοπό την κινητικότητα των
Καθηγητών και Ερευνητών μεταξύ των Πανεπιστημίων και
ερευνητικών κέντρων διαψορετικών χωρών με σκοπό την
προώθηση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας
και την ανταλλαγή ιδεών.
Η δυνατότητα εκπόνησης βιομηχανικών διδακτορικών
εντός των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε
συνεργασία με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες στο πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών γ’ κύκλου σπουδών είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη ιδίως σε χώρες της Ε.Ε. και έχει ως
σκοπό την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας.

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

Δεν υψίστανται σχετικές πρακτικές σε όργανα της Ε.Ε. για
τις προτεινομενες ρυθμίσεις.

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Δεν υψίστανται σχετικές πρακτικές σε
οργανισμούς για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

διεθνείς

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης
7

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

Π

Π

Π

11711
Π

Π

Π

1Π

Π

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Προτεινόμενες διατάξεις άρθρων Ι και 2:
Η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας
προσωρινών αναπληρωτών άλλων
κλάδων, οι οποίοι προσλαμβάνονται
γιατην κάλυψη λειτουργικών αναγκών
της
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
σχολικούς νοσηλευτές και βοηθούς
βρεψοκόμων-παιδοκόμων, κατά την
κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων
του Ανωτατου Συμβουλιου Επιλογης
Προσωπικού (Α.Σ.ΕΠ.).

ι) βραχυπροθεσμοι:

Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 3:
ο καλύτερος προγραμματισμός για την
έγκαιρη κάλυψη των αναγκών των
σχολικών μονάδων σε Προσωπικό.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 4:
Η πρόβλεψη και ο λεπτομερής
καθορισμός όλων των προϋποθέσεων

1’1

για την εκπόνηση των βιομηχανικών
διδακτορικών, με αντικείμενο την
προώθηση της έρευνας, μέσα από τον
συνδυασμό
της
θεωρητικής
προσέγγισης και της πρακτικής
εμπειρίας που επιτυγχάνεται με τη
συνεργασία με τους παραγωγικούς
Φορείς.
Η εμπορική αξιοποίηση της έρευνας
για την Παραγωγή
καινοτόμων
προϊόντων ή υπηρεσιών.
Η
μεγαλύτερη
σύνδεση
των
Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις και
τη βιομηχανία.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 5:
Η προσέλκυση και η απασχόληση
Ελλήνων ή αλλοδαπών επιστημόνων
υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων, ως
επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών
ερευνητών οτα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα ερευνητικά
κέντρα και τεχνολογικά ινστιτούτα της
η μεδαπής.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 6:
Η
ομαλή,
χωρίς
χρονικές
καθυστερήσεις,
διεξαγωγή
της
εξέτασης για τη διακρίβωση της
γνώσης
ξένης
γλώσσας
των
υποψήψιων στελεχών εκπαίδευσης,
τα οποία προσκομίζουν τίτλο σπουδών
της αλλοδαπής, προκειμένου να
λάβουν τη σχετική μοριοδότηση κατά
τη διαδικασία επιλογής.

Προτεινόμενη διατάξεις άρθρων Ι και 2:
.
Η προσέλκυση υποψηψίων για την
κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
·
Η
επιλογή
των
μόνιμων
και
προσωρινών
αναπληρωτών
εκπαιδευτικών από το Ανώτατο

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

1

Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), σύμψωνα με τις αρχές της
ισότητας καιτης αξιοκρατίας.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 3:
Η έγκαιρη κάλυψη των αναγκών σε
προσωπικό των σχολικών μονάδων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων
και
απρόσκοπτη
η
εξυπηρέτηση
των
εκπαιδευτικών
αναγκών, καθ’ όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 4:
Η
δημιουργία
εξειδικευμένων
στελεχών με συναψή διδακτορικό
τίτλο σπουδών, που θα συμβάλλει
στην αναβάθμιση και στην καινοτομία
στην παραγωγή
προϊόντων
και
υπηρεσιών, ενισχύοντας τους τομείς
της παραγωγής και συμβάλλοντας
στην τόνωση της εθνικής οικονομίας.
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 5:
Η αναβάθμιση του θεσμού των
Επισκεπτών
Καθηγητών
και
η
εισαγωγή του θεσμού των Επισκεπτών
Ερευνητών,
μέσω
του
οποίου
παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.) και στα ερευνητικά κέντρα και
τεχνολογικά

ινστιτούτα

νέου

διδακτικού
και
ερευνητικού
προσωπικού με υψηλά προσόντα,
ενισχύοντας αψενός το “1ΓΊπ Ίπ”,
και συμβάλλοντας αψετέρου στην
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου των Α.Ε.Ι..
Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 6:

Η
των
διεξαγωγή
εύρυθμη
διαδικασιών επιλογής στελεχών της
εκπαίδευσης και η αξιοκρατική
επιλογή των υποψηφίων.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

9.

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιιύκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αττοφοίτων γ’βαθμισς εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εργασία στον Τομέα Των σπουδών τους εντός ό μηνών σινά Την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστπππιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ίδΟ <λπ)
Αριθμός συμμετοχών σε Προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών Που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τορέσ, ανά Πεινεττιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Διιπάνη ανά ιρνιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιινά ΑΕί
Ποσοστό ενηλίκων (στν σύνολο του ενεργυύ πληθυσμού) που
συμμετέχουν_σε προγράμμειτα_δισ_βίου_εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφάβηνων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βόθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά
Περιφέρεια
(τινσυστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) πυυ φοιτούν σε
διασολιτισμικά_σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σόνολο (των μαθητών)
Κατανομή_ανά_Περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευρατινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτνύν οκ αυτά
—

Μέσος όρος καθηγητών
Μέσος όρος Η/Υ

/ σύνολο

/ σύνολο

μαθητών

μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής_εκπαίδευσης_/_έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμισ, Β’θμια)
εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιηθείσες
ανασκαφές,
κατά
ανιοτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων

είδος

Χρηματνδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά
διατέθηκαν

και

Που

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν αε Εφνρείες
Αρχαιοτήτων
Κήρνξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Γίραγρατνττνιηδείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείοες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχιιιπλογικούς χώρους, και δαπάνες έργων παν βρίσκονται
σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται οε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μπρφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικά
διαμέρισμα

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων
και της ΕΛΣΤΑΤ (τ(ρ://ννννν.55115.Γ/).

του

ΟΟΣΑ

5
> Εϋνική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
Οικονομική / Δημοσισνομική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/ Φορολογική πολιτική:
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενας
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταια 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες Τιμές ιδια.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές Τιμές
Ισοζόγιο τρεχονσών συναλλαγών

(% ΑΕΠ)

ίσοζόγισ γενικής κυβέρνησης (χωρίς Τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χμέος γενικής κυβέμνησης (κατά Μάαστμιχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα ιως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κατεινσλωνι)

ΦΟΡΟΑΟΓΙΑ
Φορολογικό έσοδα ως σοσοστό τσν ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμρεσης φορολογίας
Ποσό που εισπμότεονται μέχρι σήμερα από τον φόμο
φόρους στους οποίους σφομνόν Οι διατόξεις τοκ
νομοσχεδίου.

ή ενος

Ποπό παν εισπρόχθηκσν από φυμσλογικαός ελέγχους
Ποσοστό πμόξεων θιοικητικσέ σμσσθιομισμσό φόρου ή
επιβολής προστίμων που σκορώθηκαν κν μέμει ή κν όλω από
τα θικασπ)ρια

> Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός εσιχειρησιακών, κλαδικών και σμσιοεσαγγκλματικών
συμβάσεων (και εγσσε. εόν συνήφθη τσ συγκικμιμέυσ έτος)
και αριθμός/πυασστό εργαζομένων σαν καλόπτσνται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς πμσσφνγι) πε
θιαμεσσλόβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. σον συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μκασλόβησης

Μέσος χρόνσς ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση θιόμκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικό κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παρότασης μετό τη συμβατική
τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομόθα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμκιβόμκνων υνερωμιών
εργαζόμενο ται κλόθο νινονομίας

(νου

δηλώθηκαν)

ανά

ατνχημότων
ανά
κλάδο
οικονομίας
Αριθμός
και
αριθμός/ποσοστό
ατυχημάτων σον προκόλεσαν θόνατο ή
ανανημία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετ(α)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Εοτώιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Ειτιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστά μακροχρόνια ανέργων
Γίσσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό Τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
καταακεοές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως οοαοστό της αννολικής σπασχόληαης
(στα σύνολο τον πληθοσμού και ειδικότερα για νέους)
Γίσσοστό σπασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο του πληθναρού και ειδικότερα για νέοος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
( μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δηρόσισι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης_ναι_αντίστοιχες_δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
( μισθωτοί τον ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι νπάλληλοι,
επαγγελματίες Και έμποροι, αγρότες) Και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (ιτρσγμστική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό σονταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό πρσσφογών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδννο
φτώχειας_ή_σε Κοινωνικό_αποκλεισμό
Ποσοσεό ολικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά
ογαθά ή_υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο Τον πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία_αντιμετώπισης_έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθοσμού που λαμβάνει επιδόματα Και η αντίστοιχη
Κρατική_δαοάνη_(συνολικά_Και ανά_επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτραφτίσ
Αριθμός σστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται αοό δήμοος και
άλλες_οττηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού πον μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, Πυρκαγιά)
Κόστος Κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας.
δοσκσλίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

/ εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας Κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάνων Κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκονς
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια εοείγοοσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
σεριστοτικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένοου για Χ μήνες να εξυττηρετηθοόν
(για μη εσείγονσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 Κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλεντική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Γίοσνστό ασασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Γίοσοστό ανεργίας ανά φόλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοασααχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργνδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου. περιιρερειακών και δημοτικών
συμβοολίων_ανά_φύλο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αιτήματα ασύλου
αποφάσεων

—

Ποσοστό αποδοχής

—

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετια)

Μέσος χρόνος έκδοσης

Μεταναστεντικές ροές ανά πύλη εισύδοο/χώρα προέλεοσης/

ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
ασελάσεων
ανά
ασελαυνορένων/αιτία ααέλασης

Χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας Και
πραγματικού αριθμού φιλοξενοομένων)
Περιστατικά Και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Ιίροφσνώς, στο πεδία αυτό Θα υπάρχουν και στοιχεία Που αφορούν τους αλλοδαπούς παν προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

,-

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

Δικαιοσύνη:
Εξέλιξη την τελευταια Εετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταια 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενας
στοχας (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό σ) μονίμων/ιδοχ β) ιδαχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ποά τμήμα, διεόθυνση, γενική διεόθοοση
Ποσοστό οπσλλήλων με σρόσβσση στο ΙΝΤΕθΝΕΤ
Αμιθμός οπηρεσιώο μτ εσωτερική διοτόωση (ίιιίτιιπετ)
Αοσλογίσ Η/Υ στό θέση εργσσίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών Και φομέων/ πόνολο
δημοσίων υπηρεσιών_και φορέων
Αριθμός Κέντρων πληροφόρησης πολιτών, ον κεντρικό,
περιφερειακό. νομσρλισκό Και τοπικό επίπεδα καθώς και ον
επίπεδο πομικών προσώπων. οργανισμών κλπ
Αριθρός ατόμων που εξοιτηρετοόνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες_στό_έτος Και στό υπηρεσία
Κόστος προσωπικοό (δαπάνες μιοδοδοαίας κσι πρόσθετες
δαπάυες ως ποσοστό επί ης συνολικής δαπάνης_ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεράτων προσωσικοό: δαπάνες μονάδων
προσωπικαό_ως ποσοστό της_συνολικής_δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣίΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπροχδέντα αδικήματα, δράσττς αδικημάτων και αναλογία
ανά Ιθδ.δδδ κατοίκοος
Αδικήρατα Παιυικαό Κώδικα κατά τατηγορίες και Κατά
γεωγραφική περιοχή
Διασραχθέντα αδικήρατα Και θεωροόμενοι ως δράστες αυτών
Κατά εθνικότητσ. φόλα Και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και οξιόπαινων
συμπεριφαρών σον προκαλοόν τα Κοινό αίσθημα
(ανθρωπακτανίες. ληστείες, κλοπές διαρρήξεις)
Αδικήματα ποο αφαροόν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στηχώρα
—

Σοχνότητα εγκλημάτων ανά τόπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
οόνολο των εγκλημάτων
Σόνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό. ανά αστυνομικό τμήμα Και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικώυ ανά δδδδ κατοίκους αναλογία
καεοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστονόρεοσης
—

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση ης παραβατικής
οομσεριφοράς ανά τομείς (σ.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά. τροχαία, κλοπές, τρομοκρατίο)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόρενων αστικών, εργατικών Και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόρενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος σον απαιτείται για την επίλυση αατικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών Και άλλων οποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηναδικεία,
Πρωτπδικεία._Εφετεία,_Αρειος_Πάγας/Σνμβαόλια_Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά Και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακορώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλόπνται με το σόστημο του
εξωδικαστικοό_σομβιβασμοό
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων εαίλυοης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους_(νομική_προστασία)
Κόστος προσφογής στη δικαιοσόνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής οπαβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιοκμένων Κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών_(σε_ετήσια_και_σονολική_βάση_εκκρεματήτων)
Ποσοστό ποπικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές_μετατρέψιμες_σε χρήμα
Μέσα κάστας σωφρανιστικαό συστήματος ανά κρατοόμενο
Αναλογία σροοωσικοά φάλαξης (φολάκων) ανά κρατοόμεοα

Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Ειτιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης Παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεωνΠσυ ανοίγουν ανά κλάδο και Περιφέρεια
και αντίστοιχος_αριθμός_απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν συά κλάδο και Περιφέρεια
και_αυτίστσιχος_αριθμός_απασχσλουρένων_σε αυτές
Διοικητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέασς χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΛΑΛΟΝ

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μονάδες Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοαφιιιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό Του πληθυσμού Που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καδσρισμούς
Ποσοστό Των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με Το σύνολο των δουάμενωυ υα χρησιμοποιηθούν
ακτών
-

Αριθμός ελέγχων κατσλληλότητσς δικτύοο ύδρευσης κατ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχαυικώυ αοορριρμάτωυ Που
διατέθηκαυ σε άλλες χρήσεις (π.χ. αναιτύκλωση, παραγωγή
ευέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιδέμενων απορριμμότωυ σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων τισΟ καταστράφηκαν από πυρκαγιά
δασικών εκτάαεωυ
Ποσοστό αυαδασωδεισώυ (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)

/ σύνολο

εκτάσεων /σύυολο κατεστραμμένωυ δασών από πυρκαγιές

σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Ποσοστό τιροστατεοόμευων περιοχών σε

Κατανόλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά ρορφή ενέργειας

Κατανάλωση εσέργειας από αυαυεώαιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολσγούμενης ρύθμισης:
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ Π
ΑΜΕΣΗ Π
1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

11) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__Π
Οχι__Π

Εξηγήστε:

12

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

βιωσιμότητας του
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ

Εξηγ ήστε:

21

προβλεπόμενου πληροψοριακού
Π

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο

Στόχος

Άρθρο 1

Η προσμέτρηση και στον κλάδο ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών
της προϋπηρεσίας των υποψηψίων του κλάδου ΠΕ87.02Νοσηλευτικής που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί
αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε σχολικούς νοσηλευτές, κατά την κατάρτιση των
αξιολογικών πινάκων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Άρθρο 2

Η προσμέτρηση και στον κλάδο ΔΕΟΙ-Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της προϋπηρεσίας των υποψηψίων του
κλάδου ΤΕΟΙ,30-Βοηθοί Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων που
προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΕΒΠ.,
κατά την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.ΓΙ.).

Άρθρο 3

0 καθορισμός χρονικού πλαισίου για την υποβολή και έγκριση
των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, των μελών Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
για τη χορήγηση αδειών άνω των είκοσι (20) ημερών, με ή χωρίς
αποδοχές, για το επόμενο σχολικό έτος.

Άρθρο 4

Η καθιέρωση της δυνατότητας εκπόνησης βιομηχανικών
διδακτορικών διατριβών, οι οποίες εκπονούνται σε συνεργασία
με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή διατηρούν
παράρτημα στην ημεδαπή. Με πρωτόκολλο συνεργασίας
μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της
συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του
υποψήψιου διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν
εισήγησης του τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι
συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην
επιχείρηση ή τη βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών
αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών και εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,
εάν η έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και
τα
δικαιώματα
κάθε
συμβαλλόμενου
μέρους,

συ μπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η εκπόνηση
βιομηχανικού διδακτορικού δύναται να χρηματοδοτείται από
πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας και
επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, που εδρεύουν ή λειτουργούν
παράρτημα στην ημεδαπή.

Άρθρο 5

Η αναβάθμιση του θεσμού των επισκεπτών καθηγητών και η
εισαγωγή του θεσμού των επισκεπτών ερευνητών, μέσω του
οποίου παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ.) νέου διδακτικού και
ερευνητικού προσωπικού με υψηλά προσόντα, με στόχο την
κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Α.Ε.Ι.
και την ενίσχυση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου.

Άρθρο ό

Η παροχή της δυνατότητας ορισμού ως εξεταστών της γνώσης
ξένων γλωσσών στα συμβούλια επιλογής στελεχών
εκπαίδευσης, πέραν των μελών Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και των ομότιμων καθηγητών των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και των μελών
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι..

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα/
αποτελεσματικότητα

Χ

Αλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχειριση κινδυνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αττοτίμηση:
Προτεινόμενες διατάξεις άρϋρων Ι έως 3: Αποτρέπεται ο κίνδυνος ύπαρξης κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό,
καώς και σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό Βοηητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.), κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους και επιτυγχάνεται καλύτερος προγραμματισμός νια την εύρυιμη λειτουργία των
σχολικών μονάδων.
Προτεινόμενη διάταξη άριρου 4: Η λεπτομερής ρύμιση του πλαισίου για την εκπόνηση όιομηχανικής
διδακτορικής διατριόής, σε συνεργασία με επιχείρηση ή όιομηχανία, αναμένεται να συμόάλλει στην
ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς καυοτερήσεις και με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα για το αντικείμενο
της διδακτορικής διατριόής. Η πρόόλεψη των ειδικότερων όρων μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας συμόάλλει
περαιτέρω στην ποιοτική ανα8άιμιση και αξιοποίηση της διδακτορικής διατριόής.

Προτεινόμενη διάταξη άριρου 5: Με την παροχή της δυνατότητας απασχόλησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.ΕΙ.), ως επισκέπτες καιηητές ή επισκέπτες ερευνητές, και στα ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικά
ινστιτούτα, ως επισκέπτες ερευνητές, σε λληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες υψηλών προσόντων επιδιώκονται
η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτική ς και ερευνητικής διαδικασίας και η
όελτίωση των υπηρεσιών των Α.Ε.Ι..
Προτεινόμενη διάταξη άρρου 6: Με την αξιολοούμενη ρύμιση διασφαλίζονται εξοικονόμηση χρόνου και
με’αλύτερη αποτελεσματικότητα ‘ια τη διεξαμ’ωή των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης.

19.

Κό&ος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικοτητα
Ενη μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχης
στη νεα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Δεν υφίσταται κόστος, πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων νια τις νέες ρυϋμίσεις.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΙΙΕΡΙΒΜΑΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή
Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά

την υλοποίηση
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν υφίστανται κίνδυνοι.
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Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).

Ειδική αιτισλογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 4, 5, 16, 21, 25 και 103 του Συντάγματος.

25.

Ενωσιακό δίκαιο

1

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

30

ή συμψωνιών

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π

28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου

Ε.Ε.

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποτωιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολοούμενης
ρύιμισης

Άρθρο Ι
Με το άρθρο 1 προστίθεται πέμπτο
εδάιο στο άρθρο 165 του ν. 4763/2020

34

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Το άρθρο 165 του ν. 4763/2020 είχε ως
εξής:
«Αρθρο 165

(Ν
254) και το
διαμορψώνεται ως εξής:

άρθρο

165

«Αρθρο 165
Πρόσληψη προσωρινών αναιτληρωτών
νσσηλευτών
Αν οι λειτουργικές ανάγκες των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
εκπαίδευσης
δευτεροβάθμιας
σε
Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου
ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυψθούν
από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον
αξιολογικό πίνακα ΓΙ του Α.Σ.Ε.Π. του
οικείσυ κλάδου, λόγω εξάντλησης των
διαθέσιμων υποψηψίων, μπορεί να
προσλαμβάνονται
ως
προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής
εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον
αξισλσγικό πίνακα κατάταξης Α του
κλάδου
ΠΕ87.02Α.Σ.Ε.Π.
του
Νσσηλευτικής. Οι ττροσλήψεις του
μπορεί
να
πρώτου
εδαψίσυ
πραγματοποιούνται μόνο σύμψωνα με
το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α 102).
Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων
αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του
κλάδου ΠΕ25. Οι υποψήψιοι του
δύνανται
να
κλάδου
ΠΕ87.02
συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία
υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α)
πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΠΕ25, β)
σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος
και γ) Ταυτότητα μέλους του οικείου
προϋττηρεσία
που
συλλόγου.
Η
αποκτάται σύμψωνα με το παρόν
προσμετράται και στον κλάδο ΠΕ25
Νοσηλευτών κατά την κατάρτιση των
αξιολογικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π..».

Πρόσληψη προσωρ ινών αναπληρωτών
νοσηλευτών
Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών
μονάδων
τφωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
σε
Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25
δεν είναι δυνατό να καλυψθούν από τα
μέλη που
είναι ενταγμένα στον
αξιολογικό πίνακα ΓΙ του Α.Σ.Ε.Π. του
οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των
διαθέσιμων υποψηψίων, μπορεί να
προσλαμβάνονται
προσωρινοί
ως
αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί γενικής
εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον
αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α του
Α.Σ.Ε.Π.
ΠΕ87.02του
κλάδου
Νοσηλευτικής. Οι προσλήψεις του
να
πρώτου
εδαψίσυ
μπορεί
πραγματοποιούνται μόνο σύμψωνα με Το
άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α 102). Κατά
τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών
προηγούνται οι υποψήψισι του κλάδου
ΠΕ25. Οι υποψήψιοι του κλάδου ΠΕ87.02
δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω
διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι
κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο
ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης
επαγγέλματος και γ) Ταυτότητα μέλους
του σικείου συλλόγου.»

—

Άρθρο 2
Με τσ άρθρο 2 προστίθεται Τέταρτο
εδάψιο στο άρθρο 102 του ν. 4792/2021
(Α’
48)
και το άρθρο 102
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 102

39

Το άρθρο 102 του ν. 4792/2021 είχε ως
εξής:

«Αρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
βοηθών βρεψοκόμων -παιδσκόμων

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
βοηθών βρεψοκόμων ιταιδοκόμων
Αν σι λειτουργικές ανάγκες των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
-

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του
κλάδου ΔΕ0Ι-Ε.Β.Π. δεν είναι δυνατόν
να καλυψθούν από τα μέλη που έχουν
ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα
Γ2’ του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου
εξάντλησης
των
κλάδου,
λόγω
διαθέσιμων υποψηψίων, δύναται να
προσωρινοί
προσλαμβάνονται
ως
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής
εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον
αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α του
Α.Σ.ΕΠ. του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί
Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων υπό την
προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο
ένταξης στον κλάδο ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π.. Οι
προσλήψεις του πρώτου εδαψίου
δύναται να πραγματοποιούνται μόνο
σύμψωνα με το άρθρο 86 του ν.
4547/2018 (Α 102). Κατάτη διαδικασία
των προσλήψεων αυτών προηγούνται
οι υποψήψιοι του κλάδου ΔΕΟΙ- Ε.Β.Π..
Η
που
αποκτάται
προϋπηρεσία
σύμψωνα με το παρόν προσμετράται
και στον κλάδο ΔΕ0Ι-Ε.Β.Π. κατά την
κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων

Αν σι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών
μονάδων
και
πρωτοβάθμιας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του
κλάδου ΔΕΟΙΕ.Β.Π. δεν είναι δυνατόν να
καλυψθούν από τα μέλη που έχουν
ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα
Γ2’ του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου
κλάδου,
λόγω
εξάντλησης
των
διαθέσιμων υποψηΦίων, δύναται να
προσλαμβάνονται
προσωρινοί
ως
αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί γενικής
εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον
αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α του
Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί
Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων
την
υπό
προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης
στον κλάδο ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π,» Οι προσλήψεις
του πρώτου εδαψίου δύναται να
πραγματοποιούνται μόνο σύμψωνα με το
άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Κατά
τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών
προηγούνται οι υποψήψιοι του κλάδου
ΔΕθ 1 Ε. Β. Π. »

του Α.Σ.Ε.Π..».
Άρθρο ό
Με το άρθρο ό, στο δεύτερο εδάψιο της
παρ. ότου άρθρου 33 του ν. 4823/202 1
(Ν 136) επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) μετά τη ψράση «Η
εξέταση του πρώτου εδαψίου γίνεται
από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο
καθηγητή» προστίθεται η Φράση: «ή
Εκπαιδευτικού
μέλος
Ειδικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)», β) μετά τη
ψράση «η επιλογή των οποίων
ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής
των παρ. Ι έως ότου άρθρου 37 και από
ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμσ

Η παρ. ό του άρθρσυ 33 του ν. 4823/2021
είχε ως εξής:
«ό. ‘Οσοι υποψήψιοι πρσσκομίζουν
πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό
δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
αλλοδαπής,
να
προκειμένου
μοριοδοτηθούν
για
τους
τίτλους
σπουδών της περ. α) της παρ. 2, καθώς
και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην
οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την
Περ.
γ)
της
ίδιας
παραγράψου,

Καθηγητή>) προστίθεται η ψράση
και
ιταρ.
μέλος
Ε.Ε.Π.»
η
διαμορψώνεται ως εξής:

ό

‘Οσοι υποψήψιοι προσκομίζουν πτυχίο
ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα
αναγνωρισμένου
οποιουδήποτε
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της αλλοδαπής, προκειμένου να
μοριοδοτηθούν

για τους τίτλους
α) της παρ. 2, καθώς

σπουδών της περ.
και για τη γνώση της ξένης γλώσσας
στην οποία αποκτήθηκαν, σύμΦωνα με
την περ. γ) της ίδιας παραγράψου,
εξετάζονται προψορικά
κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του
αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως
προς τη γνώση της γλώσσας αυτής. Η
εξέταση του πρώτου εδαψίου γίνεται
από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο
Ειδικού
καθηγητή
μέλος
ή
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης
ξένων
γλώσσας
ή εκπρόσωπο
διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για
τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των
οποίων ανατίθεται στα συμβούλια
επιλογής των παρ. Ι έως ό του άρθρου
37 και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή
ομότιμο καθηγητή ή μέλος Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ι.
ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης
εκπρόσωπο
ξένων
γλώσσας
ή
διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή
Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό
Πρωτοβάθμιας
ή Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της
αντίστοιχης ειδικότητας για τα στελέχη
εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων
ανατίθεται στα συ μβούλια επιλογής
των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς
και της Παρ. 4 του άρθρου 38. Οι
εξεταζόμενσι
βαθμολογούνται
σε
δεκάβαθμη κλίμακα. Σε περίπτωση που
οι υποψήψιοι βαθμολογούνται με
βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν
μοριοδοτούνται για: α) τους τίτλους
σπουδών της περ. α) της παρ. 2 και β) τη

εξετάζονται προψορικά κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου
συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση
της γλώσσας αυτής. Η εξέταση του
Πρώτου εδαψίου γίνεται από ένα (1)
μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι.
ειδικότητας της αντίστοιχης
ξένης
γλώσσας
εκπρόσωπο
ξένων
ή
διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για τα
στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των
οποίων ανατίθεται στα συμβούλια
επιλογής των παρ. 1 έως ότου άρθρου 37
και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο
καθηγητή
Α.Ε.Ι.
ειδικότητας
της
αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο
ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα
ή Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό
Πρωτοβάθμιας
Δευτεροβάθμιας
ή
εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της
αντίστοιχης ειδικότητας για τα στελέχη
εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων
ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των
παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και
της παρ. 4 του άρθρου 38. Οι
εξεταζόμενοι
βαθμολογούνται
σε
δεκάβαθμη κλίμακα. Στην περίπτωση που
οι υποψήψιοι βαθμολογούνται με βαθμό
μικρότερο

του

Πέντε
δεν
(5)
μοριοδοτούνται για: α) τους τίτλους
σπουδών της περ. α) της παρ. 2 και β) τη
γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας,
οποιουδήποτε επιπέδου, σύμψωνα με
την περ. γ) της ίδιας ιταραγράψου. Ο
εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται
με απόψαση του οργάνου που είναι
αρμόδιο για τη συγκρότηση του οικείου
συμβουλίου επιλογής.»

γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας,
οποιουδήποτε επιπέδου, σύ μψωνα με
την περ. γ) της ίδιας παραγράψου. Ο
εξεταστής νια κάθε ξένη γλώσσα
ορίζεται με απόψαση του οργάνου που
είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση του
σικείου συμβουλίου επιλογής.».

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022
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ΓΕΜΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού
πλαισίου για τη δραστηριοτιοίηση των πλοίων αναψυχής και των
τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»

Α.
Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα:
1.
Συμπληρώνονται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 16 του
ν.4763/2020 και άρΘρο 102 του ν.4790/2021), αναφορικά με την προσμέτρηση
της προϋπηρεσίας των
μνημονευόμενων
κατηγοριών προσωρινών
αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων
του Α.Σ.Ε.Π.
2.
Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης
μακροχρόνιων, πλέον των είκοσι (20) ημερών, με ή χωρίς αποδοχές, αδειών σε
εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

3.α. Παρέχεται η δυνατότητα σε υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις
εγγραφής σε Προγράμματα διδακτορικών σπουδών (ν.4485/2017), να
υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με
βιομηχανία ή επιχείρηση της ημεδαπής, για την Παραγωγή καινοτόμων
προϊόντων ή υπηρεσιών (βιομηχανικό διδακτορικό), κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.
β. Περαιτέρω, προβλέπονται: 1) η δυνατότητα χρηματοδότησης της
εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (ΤΑΛ) καθώς και από τις ανωτέρω επιχειρήσεις ή
βιομηχανίες, ΙΙ) η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης μέσω του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ΙΙ) η υποχρέωση καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, στον Ηλεκτρονικό

Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-ΕΦΚΑ) για παροχές σε είδος και σε
χρήμα, κατά τη διάρκεια των σπουδών των υποψήφιων διδακτόρων
βιομηχανικών διδακτορικών, από τη συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία
ή μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., οπότε επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του
χρηματοδοτούμενου έργου! προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
4.α. Επιτρέπεται η απασχόληση επιστημόνων, Ελλήνων ή αλλοδαπών, ως
επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών αντίστοιχης βαθμίδας, σε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδατιής για την κάλυψη
εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών Τμημάτων ή Σχολών αυτών, καθώς
και η απασχόληση αυτών ως επισκεπτών ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα
ινστιτούτα και στους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν.4310!2014,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Το κόστος απασχόλησης των ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τον
προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε., ενώ το ύψος των
αποδοχών τους καθορίζεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης του έργου
το οποίο βαρύνουν. Ειδικά δε σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, το ύψος των
αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ισχύουσες αποδοχές αντίστοιχης
κατηγορίας καθηγητή ή ερευνητή (άρθρα 128 135 του ν.4472/2017).
Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της μισθοδοσίας των
επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
Υ. Επιτρέπεται, επίσης, στους επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες
ερευνητές, η παροχή πρόσθετου έργου κατά το χρονικό διάστημα
απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. (παροχή διδακτικού έργου σε μεταπτυχιακά
προγράμματα, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα/προγράμματα κ.λπ.), για το
οποίο λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή που βαρύνει αποκλειστικά το
έργο/πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η πρόσθετη απασχόληση.
—

-

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης ως προς τη γνώση
5.
ξένης γλώσσας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4823/2021, και από
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης τα ακόλουθα Οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων, Κατά περίπτωση,
από: α) την κάλυψη του κόστους εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού από
υποψήφιους διδάκτορες, β) την καταβολή αμοιβής στους επισκέπτες
καθηγητές ή ερευνητές για το παρεχόμενο διδακτικό έργο, γ) τη χορήγηση
αμοιβής για την παροχή πρόσθετης απασχόλησης των ανωτέρω Πέραν των
συμβατικών τους υποχρεώσεων.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά
(αριθμός βιομηχανικών διδακτορικών, διάρκεια σύμβασης, πρόσθετο έργο

κ.λπ.). Στον βαθμό που σι δαπάνες αυτές καλύπτονται από πόρους του ΤΑΛ, το
δημοσιονομικό αποτέλεσμα για τη Γενική Κυβέρνηση είναι ουδέτερο.
2.
Δαπάνη του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε. από την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-ΕΦΚΑ), με αντίστοιχη αύξηση
εσόδων αυτού, για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και χρήμα στους
υποψηφίους διδάκτορες βιομηχανικών διδακτορικών. Η δαπάνη εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ Α}ΜΑΟΟ
18.04.2022 18:44

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο
σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη
δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των Τουριστικών
ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού και. του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.
Δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων, κατά περίπτωση,

από: α) την κάλυψη του Κόστους εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού από
υποψήφιους διδάκτορες, β) την καταβολή αμοιβής στους επισκέπτες
καθηγητές ή ερευνητές για το παρεχόμενο διδακτικό έργο, γ) τη χορήγηση
αμοιβής για την παροχή πρόσθετης απασχόλησης των ανωτέρω πέραν των
συμβατικών τους υποχρεώσεων.
Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (αριθμός βιομηχανικών διδακτορικών, διάρκεια σύμβασης,
πρόσθετο έργο κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού [συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης και ΑνΘεκτικότητας (ΤΑΛ)] και από πόρους των οικείων
Ε.Λ.Κ.Ε., κατά περίπτωση.
2.
Δαπάνη του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε. από την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-ΕΦΚΑ), για παροχές υγειονομικής
περίθαλψης σε είδος και χρήμα στους υποψηφίους διδάκτορες βιομηχανικών
διδακτορικών, Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και Θα
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού τιον Ε.Λ.Κ.Ε.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022
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