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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
-

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο Ι
«Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ»

1. Είναι δυνατή η εκπόνηση προγράμματος για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού
και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που
-

απασχολείται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω
συστήματος επιταγών (νουι) που Θα διατεθούν στους δικαιούχους για την αγορά
τεχνολογικού εξοπλισμού, με τίτλο «Ψηψιακή Μέριμνα ΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βαρύνει τη Σ.Α.Τ.Α. 047 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Θα υλοποιηθεί από
την ((Κοινωνία της Πληροψορίας Α.Ε.».
2. Οι δικαιούχοι του άρθρου εικοοτού τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), δύνανται
να είναι δικαιούχοι και του προγράμματος της παρ. 1.
3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι όροι, ο
ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του Προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα
και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση,
υλοποίηση, τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος.
Άρθρο 2
Είδη παραβάσεων από τα ιδιωτικά σχολεία

—

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 41 του

ν. 682/1977 (Α’ 244)

Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 (Α’ 244), περί των παραβάσεων των κείμενων
διατάξεων για την ιδιωτική εκπαίδευση εκ μέρους των ιδιοκτητών σχολείων, των διευθυντών
και του διδακτικού προσωπικού αυτών, προστίθεται περ. κδ) ως εξής:
«κδ) Παράβαση του άρθρου 2Α.».

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

—

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου

54 ν. 4777/2021

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), Περί των μεταβατικών
διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, στο οποίο ρυθμίζονται θέματα για την εισαγωγή

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τροποποιείται, ώστε η μεταβατική διάταξη να καταλαμβάνει
και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και η παρ. Ι του άρθρου 54 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και
2022-2023, υποβάλλεται μόνο το μηχανογραψικό δελτίο της Παρ. Ι του άρθρου 4Γτου ν.
4186/2013 (Α1 193) (μηχανογραψικό δελτίο Πρώτης ψάσης), όπως το άρθρο αυτό
προστίθεται με το άρθρο 3 του παρόντος. Το μηχανογραψικό δελτίο του προηγούμενου
εδαψίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάψια
δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την Παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013,
όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του παρόντος.».

Άρθρο 4
Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και
Διαχείρισης Τροποποίηση άρθρου 130 ν. 4763/2020
—

Στο άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), Περί της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών δρυ μάτων, επέρχονται ο ι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται
το πρώτο εδάψιο, ώστε η προθεσμία να παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2022,
β) προστίθενται δεύτερο και Τρίτο εδάψιο, και το άρθρο 130 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 130
Παράταση προθεσμίας έκδοσης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης
Η προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν.
4485/2017 (Α’ 114) παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.06.2022 για όλους τους
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), τα ερευνητικά κέντρα,
τα ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) που
έχουν σχετική υποχρέωση. ‘Εως την έκδοση των Οδηγών Χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., οι
υψιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται
σε ισχύ, κατά το μέρος που οι προβλεπόμενες σε αυτούς ρυθμίσεις δεν αντίκεινται στα
άρθρα 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Με απόψαση της Επιτροπής Ερευνών δύνανται
να ρυθμίζονται ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.».

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης Τροποποίηση Παρ. 3 άρθρου 15
και παρ. 4 άρθρου 59 ν. 4653/2020
—

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), περί των συμψωνιών προγραμματικού
σχεδιασμού των ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, προστίθεται πέμπτο εδάψιο και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

2

«3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για την προγραμματική συμψωνία υποβάλλεται από τον Πρύτανη,
κατόπιν απόψασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι., στο Ανώτατο Συμβούλιο
της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου από το οποίο
αρχίζει η ισχύς της επόμενης προγραμματικής συμψωνίας. ‘Υστερα από διαπραγμάτευση του

Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. με το Α.Ε.Ι., κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως,
το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρψωση του
ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμψωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, η συμψωνία εγκρίνεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
υπογράψεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και
δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αψορά οτα Θέματα
της παραγράψου 1, ενώ, ως προς το οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκψράζει γνώμη μόνο ως
προς την κατανομή της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., σύμψωνα με το άρθρο
16, και όχι ως προς το συνολικό ύψος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις
συμψωνίες προγραμματικού σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους
δημοσίου συμψέροντος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Κατά την πρώτη εψαρμογή του
παρόντος η προθεσμία του πρώτου εδαψίου δύναται να παραταθεί από τη λήξη της με
απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020, περί των μεταβατικών διατάξεων του
Κεψαλαίου Α’ του νόμου αυτού, στο οποίο ρυθμίζονται Θέματα για την Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης, προστίθεται Τέταρτο εδάψιο και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τμήματα ή σχολές κατά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου υποβάλλονται σε διαδικασία πιστοποίησης, η οποία ολοκληρώνεται το
αργότερο έως τις 31.12.2021. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν επέρχονται για τα
προγράμματα σπουδών του προηγούμενου εδαψίου οι επιπτώσεις που προβλέπονται από
τον παρόντα νόμο για τα μη πιστοποιημένα προγράμματα. Τα προηγούμενα εδάψια
εψαρμόζονται και για τα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμψωνα με την
παράγραψο Ι του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραψο 4 περίπτωση α’ του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). Με απόψαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η προθεσμία του πρώτου εδαψίου δύναται να
παραταθεί από τη λήξη της για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνειτα δύο (2) έτη.».
3. Οι παρ. Ι και 2 ισχύουν από την 31η12.2021.
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
1Π
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ι
Ι

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
«Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
-

Επισπεύδον Υπουργείο: Παιδείας και Θρησκευμάτων
Στοιχεία επικοινωνίας: ΓραΦείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
210-3442806,
Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης
στους_οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
-

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

Χ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι

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

5.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογοιιμενης ρυθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης προγράμματος «Ψηψιακή Μέριμνα
ΙΙ», με αντικείμενο την ενίσχυση για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Το
Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ως Πρόσθετη διακριτή δράση εντός του έργου του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ελλάδα 2.0 με τίτλο «Παροχή και εγκατάσταση
διαδραστικών συστημάτων μάθησης».
Άρθρο 2: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υπαγωγής στις παραβάσεις των ιδιωτικών
σχολείων, για τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές, της μη διενέργειας
αξιολόγησης των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των
ιδιωτικών σχολείων, κατ’ ανάλογη εψαρμογή των κριτηρίων για την αξιολόγηση των
δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων,
σύμψωνα με το άρθρο 2Α του ν. 682/1977 (Α’ 244).
Άρθρο 3: Προβλέπεται ότι οι υποψήψιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση θα υποβάλουν, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, μόνο το
μηχανογραψικό δελτίο πρώτης ψάσης που προβλέπεται στην παρ. Ι του άρθρου 4Γ
του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
Άρθρο 4: Παρατείνεται, έως τις 30.6.2022, η προθεσμία κατάρτισης και έκδοσης των
Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης για τους Ειδικούς Λογαριασμούς
Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ.), τα ερευνητικά κέντρα, τα ινστιτούτα
και τους τεχνολογικούς ψορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
Άρθρο 5: Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης, με απόψαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, της προθεσμίας υποβολής των εισηγήσεων περί. των
προγραμματικών συμψωνιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στην
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), καθώς και η δυνατότητα
παράτασης, ομοίως με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, της προθεσμίας για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε. προγραμμάτων
σπουδών που παρέχονται από τμήματα ή σχολές των Α.Ε.Ι..

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Επιδιώκεται, αψενός, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού καιτων
μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, αψετέρου, η ενίσχυση
όσων έχουν πληγεί εξόχως σοβαρά και περιέλθει σε ολοσχερή αδυναμία από τις
πυρκαγιές που εκδηλωθήκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, σύμψωνα με
το άρθρο εικοστό τρίτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Α’
—

ς.

143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), για την αγορά
ηλεκτρονικού ψορητού εξοπλισμού μέσω επιταγής (νους[Γ).

Άρθρο 2: Η μη αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και
εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα,
παράβαση των σχετικών διατάξεων, ενώ παράλληλα αποβαίνει εις βάρος
διαρκούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας που επιδιώκεται μέσω
διαδικασίας της αξιολόγησης.

των
ως
της
της

Άρθρο 3: Παρέχεται περισσότερος χρόνος για την προετοιμασία των υποηψίων για
την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο του ν. 4777/2021 (Α 25) για την εισαγωγή

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Άρθρο 4: Η παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και
Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. παρέχεται, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτούς

πρόσψατες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιοποίησης ερευνητικών
αποτελεσμάτων και την ίδρυση εταιριών τεχνοβλαστών σύμψωνα με τον ν.
4864/2021 (Α’ 237).
Άρθρο 5: Παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για την υποβολή των εισηγήσεων των Α.Ε.Ι.
στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ,Α.Α.Ε. για τις προγραμματικές συμψωνίες, σύμψωνα
με τις διατάξεις του ν. 4653/2020 (Α 12), καθώς και για την ολοκλήρωση της

διαδικασίας πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων
των Α.Ε.Ι. από την ΕΘ.Α.Α.Ε..
3.

Ποιους ψορείς

ή

σχολών

ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Άρθρο 1: Αψορά στους εκπαιδευτικούς, στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και στο
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς και σε όσους έχουν πληγεί εξόχως σοβαρά και περιέλθει σε ολοσχερή
αδυναμία από τις πυρκαγιές που εκδηλωθήκαν σε περιοχές της ελληνικής
επικράτειας, σύμψωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 13.8.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4824/2021 (Α’ 156).
Άρθρο 2: Αψορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό και εν γένει σε όλη την εκπαιδευτική
κοινότητα των ιδιωτικών σχολείων.
Άρθρο 3: Αψορά στους υποψηψίους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Άρθρο 4: Αψορά στα Α.Ε.Ι., τα ΕΠΙ., τα ερευνητικά κέντρα, τα ινστιτούτα και τους
τεχνολογικούς ψορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
Άρθρο 5: Αψορά στα Α.Ε.Ι. και στην ΕΘ.Α.Α.Ε..

Η αναγκαιοτητα της αξιολογσυμενης ρυθμισης

4

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
1 ΟΧΙ 1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 1: ‘Οχι.
Άρθρο 2: Παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 (Α 244).
Άρθρο 3: Παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
Άρθρο 4: Άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
Άρθρο 5: Παρ. 3 του άρθρου 15 και παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020 (Α’ 12).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

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

Η) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ί) με διάθεση

περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Άρθρο 1: Πρόκειται για νέα ρύθμιση, για την οποία δεν
υψίστανται σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις.
Άρθρα 2-5: Επέρχονται τροποποιήσεις ή παρατείνεται η
ισχύς διατάξεων τυπικών νόμων, συνεπώς απαιτούνται
διατάξεις της ίδιας τυπικής ισχύος.

Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις, σύμψωνα με τα
ανωτέρω.

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων δεν θα συνέδραμε στην αντιμετώπιση των
ζητημάτων. Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις,
σύμψωνα με τα ανωτέρω.

Σνναεις πρακτικες

Έχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Οχι

Ι

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σεόργανατηςΕ.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης
7
‘

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

π

π

1Ε”·Ί

Ι;ΨΊ

Γ11

ΓΙ

,

ι

ι

π

ι

π
-

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο Ι

)

βραχυπρόθεσμοι:

Η
Ενίσχυση
την
για
αγορά
τεχνολογικού
εξοπλισμού
των
εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού-Ειδικού
Βοηθητικού
Προσωπικού
της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς καιπροσώιτωντα
οποία έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

1.

Άρθρο 2
Η διασψάλιση της εψαρμογής των
διατάξεων περί αξιολόγησης και στα
ιδιωτικά σχολεία της χώρας.
Άρθρο 3
Η παροχή μεγαλύτερου χρόνου
για
προετοιμασίας
την
ομαλή
μετάβαση στο νέο σύστημα εισαγωγής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Άρθρο 4
Η Παράταση της προθεσμίας έκδοσης
των Οδηγών Χρηματοδότησης και
Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., προκειμένου
να
ενσωματωθούν
σε
αυτούς
πρόσψατες ρυθμίσεις σχετικά με τη
διαδικασία αξιοποίησης ερευνητικών
αποτελεσμάτων και την ίδρυση
εταιριών τεχνοβλαστών σύμψωνα με
τον ν. 4864/2021 (Α’ 237).
Άρθρο 5
Η παροχή επαρκούς χρόνου για την
υποβολή των εισηγήσεων των Α.Ε.Ι.
για τις προγραμματικές συμψωνίες,
σύμψωνα με τις διατάξεις του ν.
4653/2020 (Α’ 12), καθώς και για την
ολοκλήρωση
της
διαδικασίας
πιστοποίησης
προγραμμάτων
σπουδών τμημάτων και σχολών των
Α.Ε.Ι..

Άρθρο 1

ίί) μακροπρόθεσμοι:

•

Η πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό
για τη διευκόλυνση στην άσκηση του
εκπαιδευτικού
έργου
στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Η
εψαρμογή
διαδραστικών
συστημάτων μάθησης και γενικότερα
αναβάθμιση
ψηψιακή
η
της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Άρθρο 2
Η διαρκής βελτίωση και η αναβάθμιση
των δομών, του
εκπαιδευτικού

ΙΟ.

προσωπικού και του εκπαιδευτικού
έργου των ιδιωτικών σχολείων.
Άρθρα 3-5
.
Δεν υψίοτανται μακροπρόθεσμοι
στόχοι, λόγω του
μεταβατικού
χαρακτήρα ή της περιορισμένης
χρονικής ισχύος των ρυθμίσεων.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

9.

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη

την

τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενας
στοχος (3ετία)

τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενσς
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ’βαθμισς εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον Τομέα Των σπουδών τους εντός ό μηνών από την
έναρξη_αναζήτησης
Αριθμός ιιιατοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ίδΟ (λπ)

Αριθμός συμμετοχών συ Προγράμματα Τρευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών Που έχουν ανατεθεί από Τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σόνολο του ενεργού πληθυσμοό) Που
συμμετέχουν συ Προγράμματα δια βίου_εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ Α’ΘΜΙΑ /

Β’θΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφάβητων/σόνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων Που εγκαταλείπουν το σχολείο Πριν Την
ολοκλήρωση της β’ βάθμισς και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αμιθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά
Περιφέρεια
( ποσοστά μαθητών στο σύνολο των μαθητών) Που φοιτούν Πε
διαπολιτισμικά_σχολεία
Ποσοστά αλλοδαπών μαθητώυ ατο σύνολο (των μαθητών)
Κατανομή_ανά_περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευρατιυών σχολείων και αμιθμάς
μαθητών που φοιτούν Πε αυτά
—

Μέσος όρος καθηγητών
Μέσος όρος Η/Υ

/ σύνολο

μαθητών

/ σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται αΠό προγράμματα

ενισχυτικής_εκπαίδευσης_/_έτος
Δαπάνη ανά
εκπαίδευσης

μαθητή

ανά

βαθμίδα

(Αθμια,

Βθμια)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξέλιξη

Πμαγματοττοιηθείσες
ανασκαφές,
κατά
αποτελέσματα, και αριθμός ενρημάτων

είδος

την

και

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, Κατά φορέα, και Ποσά Που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, Που διατέθηκαν Πε Εφορείες
Αμχαιοτήτων
Κήμνξη αρχαιολογικών Χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Ιίμαγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικοό ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί Πε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, Και δαπάνες έργων που βρίσκονται
σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί συ μουσεία και λοιπά
κτίρια και δααάνες έργων που βρίσκονται συ εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηνών κατά νομική μομφή και είδος
βιβλιοθήκης. ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικά
θιαμέμισμα

Εινική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

‘

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών

αξιοποιήθηκαν

σι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

και της ΕΛΣΤΑΤ (//ς./).

Ι2

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

ΑκαΟάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες Τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΙΙ σε σταθερές Τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών σοναλλειγών

(% ΑΕΠ)

ίσοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς Τις τράπεζες,

% ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ. % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (νις % ΑΕΙ!)
Εοαρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κειταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό Του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έρμεσης φορολογίας
Ποσά που ειστιράττονται μέχρι σήμερα από ταν φόρο
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις Του
νομοσχεδίου.

ή Τους

Ποσά Που εισπράχθηκαιτ από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστά πράξεων διοικηΤικαύ προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκιιν εο μέρει ήτο όλω αοά
τα δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αριθμός ειτιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιυεπαγγτλματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήιρθη Το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστά σ.σ.ε.
διαμεοολάβηση

που

συνήφθησαν χωρίς προσφυγή συ

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. Που συυήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (πρυβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα

αλλά

και πραγματική με την έννοια της παράταπης μετά τη συμβατική
Τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα. εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόρενων υττερωριών
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

(που

δηλώθηκαν)

ανά

ατυχημάτων
ανά
οικονομίας
Αριθμός
κλάδο
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων Που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεία

στοχος (3ετια)

Εξέλιξη Την Τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επι&ωκόμενος
στοχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό

μακροχρόνια εινεργιιν

Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας! Δείκτης
αμυιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
νειτοσκεοές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο τοο σληθοσμού και ειδικότερα γιο νέους)
Ποσοστό απασχολοομένων με σύμβαση ορισρένοο χρόνου (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερο για νέοος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωεοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υσάδληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισιρορών ονό ασφαλιστική ομάδα
( μισθωτοί του ιδιωτικού Τομέα, δημόσιτι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (σραγματική) συνταξιοδότησης τινά πληθυσμιακή ομάδα
Και_έτη_συνολικής_ασφάλισης
Μέσος χρόνος οσονομής σύνταξης
Ποσοστό σονταξιυδττικής δαπάνης επί του ΑΕί!
Ποσοστό προσφογών σχετικά με την ασονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εσ όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού Πε καθεστώς φτώχειας, ον κίνδυνο
φτώχειας_ή_ον κοινωνικό_αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε Τέσσερα
περισσότερα βασικά
αγαθά ή_υπηρεσίες
Ποσοστά νοικοκυριών στο σύνολο τον πληθυσμού Που
αντιμετωπίζουν_δυσκολία_αντιμετώπισης_έκτακτων_αναγκών
Ποσοστά πληθοσμοό που λαμβάνει εοιδόματο και η αντίστοιχη
κρατική_δαπάνη_(συνολικά_και_ανά_επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφαυοτρτφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) Που σιτίζονται αού δήμους και
άλλες_υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού Που μένει σε προσωρινή μοριρή κατοικίας
λόγω_κρίσης_(π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος καν’ άτομο ανά σρόγραμμα φροντίδας (μητρόσηεας,
δυσκολίες_μάδησης_κλπ)

,

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών

/ εξωτερικών πσδενών τινά

Εξελιξη την τελευταια 5ετια
έτος

Ποσοστά παιδικής θνησιμάτητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων Κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρώυ ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κσεοίκοος
Μέση διάρκεια εσνίγουοας νοσηλείας

Ειδικές νοσηλεοτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες υα εξυπηρετηθούν
(για μη εσείγονσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοαηλειών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νοαηλεοτιιεή υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά Περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικισκή οράδα
Ποσοστά ανεργίας ανά φύλο
σννολικά
ανά Περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα
Γίνσοστό αυτοαινασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εμγοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό ρελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΛΝΛΣΤΕΥΤΙΚΙΙ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αιτήρατα ασύλου

—

Ποσοστό αποδοχής

-

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Μέσος χρόνος έκδοσης

αποφάσεων
Νίετονσστεντικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/

ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός

απελάσεων

ανά

χώρα

προέλευσης

των

ονελσννορένων/αιτία απέλασης
Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενονμένων)
Περιστατικά Και είδος οαραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στν Πεδίο αυτό Θα υπάρχουν και ατσιχεία Που αφορούν ενος αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αριθμός δημοσίων οπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό οπαλλήλων ρε πρόσβαση στν ΙΝΤΕΙθΝΕΤ
Αριθμός νιτηρεσιών με εσωτεριιεή δικτύωση (ίυττνιιντ)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών_και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό Και τοπικό επίπεδο καθώς και στ

επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξνπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες_ανά_έτος και_ανά_υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής_δαπάνης_ανά υπουργείο)

—

Δικαιοσύνη:
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Κόστος διαχείρισης Θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
πνασωπικνύ ωτ ποσοστά τιιτ συνολικύτ δαπάνντ ανά νπονννείν

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Ειτιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επι&ωκόμενος
στοχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Ετιιδιωκόμενος
οτοχος (3ετ(α)

Διαπραχδέντα αδιιιήματα, δμάατες αδικημάτων και αναλογία
ανά δδδ.δδδ νατοίκννς
Αδικήματα Ποπικού Κώδικα Κατά κατηγορίες και κατά
γεωγμαφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα Και θεωρούμενοι ως δράστες αντών
Κατά εθνικάτητα, φύλα Και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικάνιαη των αδικημάτων και αξιάσοινων
ανμπεριφαρών παν ομοκαλούν το Κοινά αίσθημα
(ανδμωαοκτονίες._ληστείες,_ιτλοσές_—_διαμρήξεις)
Αδικήματα παν αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Σνχνάτητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστά εγκληματικών περιπτώαεων σον εξιχνιάστηκαν στο
σύναλο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόαια ασφάλεια
Αριθμός Κατοίκων ανά αστνννμικά, ανά αατννορικά τμήμα Και
ανά περιοχή αστννόμενσης
Αναλογία αστννομικώο ανά δδδδ κατοίκννς αναλογία
κατοίκων_ανά_αστονομικό_τμήμα_Και περιοχή_αστννάμεοσης
—

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστννομικές υπηρεσίες
Κατανομή πάμων για την αντιμετώπιση της παμαβατικής
σνμπεμιφομάς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα,_ναρκωτικά,_τμνχαία,_κλοπές,_τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισεμχάμενων
διαφορών

αστικών, εργατικών Και εμπορικών

Αμιδμάς εισεμχάμενων διοικητικών περιπτώσεων
Σνννλικός χρόνος σον απαιτείται για την επίλναη αατικών,
εμπορικών, εμγατικών, διοικητικών και άλλων νπνθέσεων
Μέσος χμόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειμηνοδικεία,
Πμωτοδικεία._Εφετεία,_Αρειος_Πάγνς/Σνρβοόλιο_Επικρατείας)
Μέσος όρος των νσοθέαεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά Και
διοικητικά δικαστήρια)
ίίοσοστό δικαστικών αποφάσεων σον σκομώνονται μετά από
έιμεση_ή_αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων σον επιλύονται με το σύστημα τον
εξωδικαστικού_ανμβιβασμοά
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων εσίλνσης διαφορών, σχ.
διαμεσνλάβηση
Στήριξη των ατόμων σον χρήζονο προστασίας αλλά δεν
διαθέτονν σάμσνς_(ννμικι)_προστασία)
Κόστος σροσφνγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστά ηλεκτρονικής νπνβολής δικογμάφων
Ποσοστά διεκσεμαιονρένων κατ’ έτος νσοθέσεων έναντι
εκκρεμών_(σε_ετήσια_και αννολική_βάση_εκκρεμοτήτων)
Ποσοστά ποινικών νσοθέσεων, σε ετήσια βάση. γιο τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_μετατρέψιμες_σε_χρήμα
Μέσο Κόστος σωφρονιστικού σνστήματνς ανά κματούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φολάκων) ανά κματσύμενο

> Ανάπτυξη

—

Εττενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αείκ·της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός εσιχειμήσεων σον ανσίγονν ανά κλάδο και πεμιφέμεια
και_αντίστοιχνς_αριθμός_απασχολονμένων αε αντές
Αριδράς επιχειρήσεων σον κλείννον ανά κλάδο και περιφέρεια
και σντίστνιχας αριθμός απασχνλννμένων σε σντές
Διοικητικά κάατος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΠΑΑΑΟΝ

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος_(3ετία)

Μονάδες Έτήσιες εκπομπές αερίων ατμνσφαιμικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστά τον πληθνσμού σον εξνσημετείται από βισλογικούς
καθαμισμούς

1&

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο Των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύοο ύδρεοσης κατ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών αιτορριμμάτων ποο
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (οχ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασροτοποίηση]
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμράτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων σον καταστράφηκαν από πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστά αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /αύνολο κοτεοτραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατεοάμενων περιοχών σε σχέση με την ουνολική
έκταση τηςχώρας
Ποσοστό του προόπολογισμοό σον διατίθεται για θέματα
Προστασίας Περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίοο ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ 13
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ

1) Εάνείναιάμεση,
εξηγήστε:
11) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
11.

στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__1
Οχι__1
Εξηγήστε:

12
·

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π
Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
·

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

Εξηγήστε:

βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο
1

Στόχος
Η εκπόνηση προγράμματος με τίτλο «Ψηψιακή Μέριμνα ΙΙ» για
την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού της πρωτοβάθμιας
και. δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και προσώπων που έχουν πληγεί από
πυρκαγιές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, μέσω
συστήματος επιταγών (νουΙιεΓ).
Η ρητή συμπερίληψη στα είδη παραβάσεων των ιδιωτικών
σχολείων, για τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές, της
μη διενέργειας αξιολόγησης των δομών, του εκπαιδευτικού
έργου και των εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών κατ’
ανάλογη εψαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης για τα δημόσια
σχολεία.
Η υποβολή μόνο του μηχανογραψικού δελτίου πρώτης ψάσης
της παρ. Ι του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) από τους
υποψηψίους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Η παράταση, έως τις 30.6.2022, της προθεσμίας για την έκδοση
των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Η παράταση προθεσμιών που αψορούν στην υποβολή των
εισηγήσεων των Α.Ε.Ι. για τις προγραμματικές συμψωνίες,
σύμψωνα με τις διατάξεις του ν. 4653/2020 (Α’ 12), καθώς και
στην
ολοκλήρωση
των
διαδικασιών
πιστοποίησης
προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τμήματα ή
σχολές των Α.Ε.Ι..
-

2

3

4

5

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αύξηση εσόδων

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΆΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

χ

χ

Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Διασψαλίζεται η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, μέσω της ενίσχυσης για την απόκτηση
τεχνολογικού εξοπλισμού. Παράλληλα, ενισχύονται προς τον ίδιο σκοπό Πρόσωπα που έχουν πληγεί εξόχως
σοβαρά και περιέλθει σε ολοσχερή αδυναμία από πυρκαγιές που εκδηλωθήκαν σε περιοχές της ελληνικής
επικράτειας κατά το έτος 2021.
Άρθρο 2: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διαχείρισης του κινδύνου μη εψαρμογής των διατάξεων για την
αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων, Προκειμένου
να διασψαλιστούν η αξιοπιστία του συστήματος αξισλόγησης και η δίκαιη εψαρμογή του.
Άρθρο 3: Παρέχεται περισσότερος χρόνος για την προετοιμασία των υποψηψίων για την εψαρμογή του νέου
συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμψωνα με τις διατάξεις του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
Άρθρο 4: Παρατείνεται η Προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος αψομοίωσης των νέων ρυθμίσεων του ν. 4864/2021 (Α
237) σχετικά με τη διαδικασία αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ίδρυση εταιριών
τεχνο βλαστών.
Άρθρο 5: Παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για την υποβολή των εισηγήσεων που αψορούν στις προγραμματικές
συμψωνίες των Α.Ε.Ι. στην ΕΘΑ.Α.Ε., καθώς και για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των
προγραμμάτων σπουδών τμημάτων και σχολών των ΑΕΙ..

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥ8ΜΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασια

ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝ ΙΔ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,

π’ι
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΗΣ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

Άλλο

Στήριξη Και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κοστος
συμμετοχης
στη νεα

χ

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Απαιτείται η έκδοση κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηψιακής Διακυβέρνησης, με την
οποία Θα καθοριστούν σι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος
χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό
με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος.
Άρθρα 2-5: Δεν υψίσταται κόστος, πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων για τις νέες ρυθμίσεις.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΛ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΙ-ΙΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανογνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

2

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθ μισης
κινδύνων

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή
Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της

ρύθμισης

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αττοτίμηση:
Δεν υψίστανται κίνδυνοι, αντιθέτως αντιμετωπίζονται σι κίνδυνοι που προαναψέρθηκαν.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής αιτόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

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

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π

(συμτιεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωιταϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

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)

1
28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

22

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

29.

ή

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύ3μισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 2
Είδη παραβάσεων από τα ιδιωτικά σχολεία
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.
682/1977 (Ν 244)

Το άρθρο 41 του ν. 682/1977 είχε ως εξής:

Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 (Α’
244), περί των παραβάσεων των κείμενων
διατάξεων για την ιδιωτική εκπαίδευση εκ μέρους
των ιδιοκτητών σχολείων, των διευθυντών καιτου
διδακτικού προσωπικού αυτών, προστίθεται περ.
κδ) ως εξής:
«κδ) Παράβαση του άρθρου 2Α.».

1. Πάσα δι υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως
παράβασις των κειμένων διατάξεων περί ιδιωτικής
εκπαιδεύσεως εκ μέρους των ιδιοκτητών σχολείων,
των διευθυντών και διδακτικού προσωπικού τούτων
εκάστου εις τον τομέα αρμοδιότητός του, αποτελεί
πειθαρχικόν αδίκημα, τιμωρούμενον δια των εν τω
επομένω άρθρω προ βλεπομένων ποινών.

—

ιιΑρθρον 41.
Είδη παραβάσεων.

2. Μεταξύ των παραβάσεων καταλέγονται ιδία:
α. Λειτουργία ιδιωτικού σχολείου ή οικοτροψείου
άνευ αδείας.
β. Μη παράδοσις αρχείου.
γ. Παράβασις διατάξεων μισθοδοσίας.
δ. Μη συμπλήρωσις κενών θέσεων διδακτικού
προσωπικού και Διευθυντού
Εκπρόθεσμος
ε.
πρόσληψις
προσωπικού
ή
εκπρόθεσμος διορισμός Διευθυντού.
ς. Απόλυσις προσωπικού κατά παράβασιν των
κειμένων διατάξεων.
ζ. Παράνομος έκδοσις τίτλου σπουδών
η. Παράβασις εκπαιδευτικών διατάξεων υπό του
διδακτικού προσωπικού και των διευθυντών.
θ. Παρεμπόδισις ασκήσεως ελέγχου υπό της
εποπτευούσης αρχής
ι. Αδικαιολόγητος απουσία ή μη κανονική τήρησις του
ωραρίου εργασίας υπό των διευθυντών και του
διδακτικού προσωπικού των σχολείων.
ια. Περέκκλισις εκ του προγρματος διδασκαλίας άνευ
αδείας.
ιβ. Παράβασις διατάξεων χρήσεως προσωνυμίας
διαψημίσεων και γνωστοποιήσεων.

2.

Πρόσληψις διδακτικού προσωπικού μη έχοντος τα
υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα.
ιδ. Παράβασις στεγαστικών προϋποθέσεων.
ιε. Απασχόλησις διδακτικού προσωπικού άνευ
νομίμου διορισμού.
ις. Παράβασις διατάξεων περί διδάκτρων
ιζ. Μη τήρησις των εκπαιδευτικών βιβλίων
ιη. Υπέρβασις επιτρεπομένου ορίου μαθητών κατά
τμήμα
ιθ. Πώλησις βιβλίων και γραψικής ύλης εις τους
μαθητάς.
κ. Χορήγησις τίτλου σπουδών ή άλλων ττιστοποιητικών
υπό μη νομίμων λειτουργούντων σχολείων.
κα. Κατ ιδίαν διδασκαλία υπό των εκπαιδευτικών εις
τους μαθητάς του σχολείου των.
κβ. Παράβασις των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 26
του παρόντος.
κγ. Παράβαση των διατάξεων της παραγράψου 7 του
άρθρου 16 του παρόντος».
ιγ.

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 54 ν.
4777/2021
—

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 54 του ν.
4777/2021 (Α’ 25), περί των μεταβατικών
διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, στο
οποίο ρυθμίζονται Θέματα για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, τροποποιείται, ώστε η
μεταβατική διάταξη να καταλαμβάνει. και το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και η παρ. Ι του
άρθρου 54 διαμορψώνεται ως εξής:

Η παρ. Ι του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 είχε ως εξής:
«1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, υποβάλλεται
μόνο το μηχανογραψικό δελτίο της παρ. Ι του
άρθρου 4Γτου ν. 4186/2013 (Α 193) (μηχανογραψικό
δελτίο πρώτης ψάσης), όπως το άρθρο αυτό
προστίθεται με το άρθρο 3 του παρόντος. Το
μηχανογραψικό δελτίο του προηγούμενου εδαψίου
υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που
προβλέπεται στα εδάψια δεύτερο και τρίτο της παρ. Ι
του άρθρου 4Γ και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.
4186/2013, όπως αντικαθί.σταται με το άρθρο 5 του
παρόντος.>)

«1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 202 1-2022
και
2022-2023,
υποβάλλεται
μόνο
το
μηχανογραψικό δελτίο της παρ. Ι του άρθρου 4Γ
του ν. 4186/2013 (Α 193) (μηχανογραψικό δελτίο
πρώτης ψάσης), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται
με το άρθρο 3 του παρόντος. Το μηχανογραψικό
δελτίο του προηγούμενου εδαψίου υποβάλλεται
χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που
προβλέπεται στα εδάψια δεύτερο και Τρίτο της
παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την παρ. 5 του άρθρου
13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με το
άρθρο 5 του παρόντος.)>.

Άρθρο 4

Το άρθρο 130 του ν. 4763/2020 είχε ως εξής:

21ι.

Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Τροποποίηση
άρθρου 130 ν. 4763/2020

«Αρθρο 130

—

Στο άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί της
προθεσμίας
έκδοσης
των
Οδηγών
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο
εδάψιο, ώστε η προθεσμία να παρατείνεται από
τη λήξη της έως την 30ή.6.2022, β) προστίθενται
δεύτερο και τρίτο εδάψιο, και το άρθρο 130
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 130
έκδοσης
Παράταση
προθεσμίας
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Παράταση
προθεσμίας
έκδοσης
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Οδηγού

Η Προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης
και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 (Α1
114) παρατείνεται έως την 31ή.12.2021 για όλους τους
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ.), τα
ερευνητικά κέντρα, τα ινστιτούτα και τους
τεχνολογικούς ψορείς του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 (Α 258) που έχουν σχετική υποχρέωση>).

Οδηγού

Η
προθεσμία
έκδοσης
των
Οδηγών
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) παρατείνεται από τη
λήξη της έως την 30ή.06.2022 για όλους τους
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων ‘Ερευνας
(Ε.Λ. Κ.Ε.)
των
Ανώτατων
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.),
τα
Ερευνητικά
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ.), τα ερευνητικά
κέντρα, τα ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς
ψορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/20 14 (Α’ 258)
που έχουν σχετική υποχρέωση. ‘Εως την έκδοση
των Οδηγών Χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., οι
υψιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται
σε ισχύ, κατά το μέρος που οι προβλεπόμενες σε
αυτούς ρυθμίσεις δεν αντίκεινται στα άρθρα 50
έως 68 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Με απόψαση
της Επιτροπής Ερευνών δύνανται να ρυθμίζονται
ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω
Οδηγούς.)>.
Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για την Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15
και παρ. 4 άρθρου 59 ν. 465 3/2020

α) Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 είχε ως
εξής:

—

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν, 4653/2020 (Α’
12), περί των συμψωνιών προγραμματικού
σχεδιασμού των ανώτατων Εκπαιδε υτικών
Ιδρυμάτων με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, προστίθεται πέμπτο εδάψιο και η
παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για την Προγραμματική
συμψωνία υποβάλλεται από τον Πρύτανη, κατόπιν
απόψασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του
Α.Ε.Ι., στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι το
τέλος Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου
από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόμενης
προγραμματικής
συμψωνίας.
‘Υστερα
από
διαπραγμάτευση του Ανώτατου Συμβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε. με το Α.Ε.Ι., κατά την οποία λαμβάνονται

2ς.

«3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για την προγραμματική
συμψωνία υποβάλλεται από τον Πρύτανη,
κατόπιν απόψασης του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου του Α.Ε.Ι., στο Ανώτατο Συμβούλιο της
ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους
που προηγείται εκείνου από το οποίο αρχίζει η
ισχύς της επόμενης προγραμματικής συμψωνίας.
‘Υστερα από διαπραγμάτευση του Ανώτατου
Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. με το Α.Ε.Ι., κατά την
οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραμμα
εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση
και η συμμόρψωση του ιδρύματος προς τα
αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και
πιστοποίησης, σύμψωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στον παρόντα νόμο, η συμψωνία
εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Ανώτατου
Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράψεται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον
Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και δημοσιεύεται στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Η γνώμη της
ΕΘ.Α.Α.Ε. αψορά οτα θέματα της παραγράψου 1,
ενώ, ως προς το οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε.
εκψράζει γνώμη μόνο ως προς την κατανομή της
συνολικής δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.,
σύμψωνα με το άρθρο 16, και όχι ως προς το
συνολικό ύψος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη
επανεξετάζουν τις συ μψωνίες προγραμματικού
σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για
λόγους δημοσίου συμψέροντος, όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο. Κατά την πρώτη εψαρμογή του
παρόντος η προθεσμία του πρώτου εδαψί.ου
δύναται να παραταθεί από τη λήξη της με
απόψαση
του
Υπουργού
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων.».
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020,
περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου
Α’ του νόμου αυτού, στο οποίο ρυθμίζονται
θέματα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης, προστίθεται τέταρτο εδάψιο και η
παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

υπόψη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για
την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρψωση του
ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας
αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμψωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, η συμψωνία
εγκρίνεται από τον Υπουργό
Παιδείας και
Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Ανώτατου
Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράψεται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον
Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και δημοσιεύεται στην Εψημερίδα
της Κυβερνήσεως. Η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αψορά στα
θέματα της παραγράψου 1, ενώ, ως προς το
οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκψράζει γνώμη μόνο
ως προς την κατανομή της συνολικής δημόσιας
επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., σύμψωνα με το άρθρο 16, και
όχι ως προς το συνολικό ύψος αυτής. Τα
συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις συ μψωνίες
προγραμματικού σχεδιασμού και τις τροποποιούν
αναλόγως, για λόγους δημοσίου συμψέροντος, όταν
αυτό κρίνεται αναγκαίο.»
β) Η παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020 είχε ως
εξής:
«4. Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από
τμήματα ή σχολές κατά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου υποβάλλονται σε διαδικασία πιστοποίησης, η
οποία ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.12.2021.
Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν επέρχονται για τα
προγράμματα σπουδών του προηγούμενου εδαψίου
οι επιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα
νόμο για τα μη πιστοποιημένα προγράμματα. Τα
προηγούμενα εδάψια εψαρμόζονται και για τα
προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν ιδρυθεί
σύμψωνα με την παράγραψο 1 του άρθρου 44 του ν.
4009/2011 (Α 195), όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραψο 4 περίπτωση α του άρθρου 70 του ν.
4610/2019 (Α 70).»

«4. Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται
από τμήματα ή σχολές κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου υποβάλλονται σε διαδικασία
πιστοποίησης, η οποία ολοκληρώνεται το
αργότερο έως τις 31.12,2021. Μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία δεν επέρχονται για τα προγράμματα
σπουδών του προηγούμενου εδαψίου οι
επιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα
νόμο για τα μη πιστοποιημένα προγράμματα. Τα

2.

προηγούμενα εδάψια εψαρμόζονται και για τα
Προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν ιδρυθεί
σύμψωνα μετην παράγραψο 1 του άρθρου 44 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με
την παράγραψο 4 περίπτωση α’ του άρθρου 70
του ν. 4610/2019 (Α’ 70). Με απόψαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η
Προθεσμία του πρώτου εδαψίου δύναται να
παραταθεί από τη λήξη της για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνειτα δύο (2) έτη.».
3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από την 31η.12.2021.

2.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ίΙΓΟ ΤΑΙΚΟΪΉλ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΙ ΚΕΙΑΝΓΕ1

ΙΙΜ)Ν)\

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

—

ΑΔΩΝΙΣ

ι1

ΚΙ ΚΕ1ΑΜ Ε1

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜ ΕΩΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ιιΤΖ1)ιΚΝ

ΤΥΙ\ΝΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΝ)ΟΝΙ

ίΥΊΙΑΝΙ ΝΙΕΝΙ)ΟΝΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν[\\101,ΤΙ’

νοκιοι

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΜΛΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

(1ΤΤΟ. ΤΊ ΑΝ11)[

1\

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

—

ΠΑΝΛΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΥΡ1ΑΚΟ ΡΙ

ΚΥ1ΙΑΚΟ ΡΙΊΑΚΑΚΙ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΛΚΛΚΗΣ

ΛΙΒΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΗΕίΡΧ)ί» ΚΥΙΑΚΑΚ1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

(ΥΙΑΚΚΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΛΚΛΚΗΣ

ΙΥ1ΙΑΝΟΞ ΡΕΙ Α’

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

2.

Αριθμ. 17 / 1 /2022
ΓΕΝΚΟ ΛΟΓ1ΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».
-

Α.
Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα:
1.α. Προβλέπεται η εκπόνηση Προγράμματος με τίτλο «Ψηφιακή Μέριμνα
ΙΙ», με σκοπό την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που
απασχολείται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
μέσω συστήματος επιταγών (νουεΗΓ), οι οποίες Θα διατεθούν στους
δικαιούχους για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.
Το προαναφερόμενο Πρόγραμμα υλοποιείται από την <(Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.», χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας με επιβάρυνση της Σ.Α.Τ.Α. 047 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β. Δικαιούχοι του εν λόγω Προγράμματος μπορεί να είναι και μαθητές,
φοιτητές, σπουδαστές, καταρτιζόμενοι, το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου /
Αυγούστου 2021 (άρθρο εικοστό Τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. που
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4824/2021).
γ. Με κ.υ.α., ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και εκτέλεσης του ανωτέρω
Προγράμματος (προϋποθέσεις, κριτήρια, δικαιούχοι, διαδικασία, όροι, χρόνος
και αρμόδια όργανα υλοποίησης, ζητήματα διαχείρισης, παρακολούθησης,
χρηματοδότησης κ.λπ.).
—

—

2.
Επανακαθορίζονται οι παραβάσεις που προβλέπονται στις κείμενες
διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση (άρθρο 41 του ν.682/1977), με την
προσθήκη σε αυτές της μη διενέργειας αξιολόγησης των δομών, του
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων.
Ι

3.
Επεκτείνεται και για ιο ακαδημαϊκό έτος 2022
2023 (προβλέπεται
μόνο για το ακαδημαικό έτος 2021 2022), η υποχρέωση υποβολής, για την
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μόνο του μηχανογραφικού δελτίου
του άρθρου 4Γ του ν.4186/2013 (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης).
—

—

4.
Παρατείνεται, από τη λήξη της (3Γ.12.2021) έως την 30.6.2022, η
προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (άρθρο 68
του ν.4485/2017), για όλους τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων ‘Ερευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των
Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), των ερευνητικών
κέντρων, των ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων αρμοδιότητας του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση σε ισχύ
των υφιστάμενων Οδηγών Χρηματοδότησης, κατά το μέρος που δεν
αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 του ν.4485/2017.
Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, με απόφαση του αρμόδιου
5.
οργάνου, αναδρομικά από την 3Γ.12.2021:
α. της προθεσμίας υποβολής (υποβάλλεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του
έτους που προηγείται της συμφωνίας), στο Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής
Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.),
της εισήγησης της
προγραμματικής συμφωνίας του οικείου Α.Ε.Ι. με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4653/2020,
β. της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης των προγραμμάτων
σπουδών που παρέχονται από Τμήματα σχολές (άρθρο 59 του ν.4653/2020)
και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Β.
Από τις προτεινόμενες
οικονομικά αποτελέσματα:

διατάξεις,

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

1.
Δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», που προβλέπει: α)
την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μελών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που
απασχολείται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
μέσω συστήματος επιταγών (νουώΓ), για την αγορά τεχνολογικού
εξοπλισμού και β) την εφαρμογή του και σε μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές
και καταρτιζόμενους, καθώς και στο εκπαιδευτικό Προσωπικό όλων των
β αθμίδων εκπαίδευσης και στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
Ιουλίου / Αυγούστου 2021.
—

—

Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά
(αριθμός δικαιούχων κ.λπ.) και Θα προσδιορισθεί με την έκδοση της σχετικής
κ.υ.α. Το εν λόγω Πρόγραμμα Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του ΠΔΕ και Θα είναι δημοσιονομικά
ουδέτερο.
2.
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από τυχόν επιβολή προστίμων στα σχολεία
ιδιωτικής εκπαίδευσης σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί
αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού αυτών (άρΘρο 42 του
ν.682/1977).
Αθήνα,

21 Ιανουαρίου 2022
Η Γενική ί\ιευθύντρια
ΙΟΠΕΙΑ ΑΡΜΑΟΟϋ
21.01.2022 20:17

Ιουλία Γ. Αρμάγου

3

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο
σχέδιο νόμου <Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».
-

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται δαπάνη του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», που
προβλέπει: α) την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μελών του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που
απασχολείται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
μέσω συστήματος επιταγών (νουΙιι), για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού
και β) την εφαρμογή του και σε μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και
καταρτιζόμενους, καθώς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης και στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου /
Αυγούστου 2021.
Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από Πραγματικά περιστατικά
(αριθμός δικαιούχων κ.λπ.) και θα προσδιορισθεί με την έκδοση της σχετικής
κ.υ.α. Το εν λόγω Πρόγραμμα Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του ΠΔΕ και Θα είναι δημοσιονομικά
ουδέτερο.
—

—
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