
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

με τίτλο

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Χορήγηση αντατιοδοτικών υποτροψιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου —

Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020

Η Παρ. Ι του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α·204) τροποποιείται ως προς τον

χρόνο ισχύος και διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροψίες σε μεταπτυχιακούς ψοιτητές

και υποψήψιους διδάκτσρες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στο Πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Πρώτου

κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 και 2021-2022, λόγω

των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορψωθεί από την εψαρμογή

των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού ςΟνΙο-19. Οι

ανταποδοτικές υποτροψίες του παρόντος δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε Φόρο, κράτηση ή
ασψαλιστική εισψορά, σύμψωνα με την παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).».

Άρθρο 2

Στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών Φοιτητών

Στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), Περί του στεγαστικού επιδόματος ψοιτητών,

προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς Φοιτητές που εισάγονται και εγγράψονται κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο

Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της Παρ.

Ι χορηγείται εψόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο Φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας

κατοικίας του στην οποία σι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία

άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης Θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης,

Θεωρείται ως μία πόλη η Περιψέρεια Αττικής, πλην της Περιψερειακής Ενότητας Νήσων,

καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας Περισσότερο

από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες Θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα

χιλιάδες (40.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε

προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Θεωρείται το

συνολικό ετήσιο ψορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή
ψορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ψορολογούμενου, της συζύγου του και των

ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται



υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο

χορηγείται.

γ) Οι γονείς του ψοιτητή ή ο ίδιος δεν Είναι κύριοι ή ειτικαριτωτές κατοικιών

(ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υτιερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγωνικά

μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο με πληθυσμό

λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμψωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).».

Άρθρο 3

Ζητήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου — Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 38

του ν. 46 10/2019

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019 (Α 70), περί της κατανομής των ακινήτων του

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας στα Πανεπιστήμια Πατρών και

Πελοποννήσου, προστίθεται περ. γ) ως εξής:

<ιγ) Κατ’ εξαίρεση των περ. α) και β), τα ακίνητα που απεικονίζονται ως« ΕΣΤΙΑ 2>) (δύο κτίρια)

και ως «ΕΣΤΙΑ 3» στο συνημμένο στην υπό στοιχεία 105875/Ζ1/1.7.2019 απόψαση του

Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 2787) σχεδιάγραμμα, και

περιγράψονται στην παρ. 4 της ίδιας απόψασης, περιέρχονται μετά των οικοπέδων τους κατά

πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, χωρίς την καταβολή ψόρου, με την επιψύλαξη όσων

ορίζονται στη σχετική με τον ΦΠΑ νομοθεσία, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του

Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων,

τηρουμένων των διατυτιώσεων δημοσιότητας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο

υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα

δικαιώματα σχετικά με τα ανωτέρω ακίνητα. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναλαμβάνει

κάθε οικονομική υποχρέωση έναντι του Δημοσίου και παντός τρίτου, που βαρύνει τα ακίνητα

αυτά.».

2. Το τελευταίο εδάψιο της περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019, όπως

προστίθεται με την παρ. 1, καταλαμβάνει κάθε οικονομική υποχρέωση, η οποία γεννάται

μετάτη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 4

Απασχόληση επιστημονικών συνεργατών σε Εργαστήρια και Κλινικές των Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. ‘Εκτακτο ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, παραΙατρικό προσωπικό δύναται να

απασχολείται για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων που εκπονούνται από Εργαστήρια,

Κλινικές και Ειδικές Μονάδες Κλινικών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Η επιλογή του

προσωπικού πραγματοποιείται σύμψωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 (Α’114) και η

δαπάνη μισθοδοσίας του βαρύνει τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων

χρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους των Ιδρυμάτων.

2. Με επιμέλεια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.

του Α.Ε.Ι. κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών στο Διοικητικό

Συμβούλιο του Νοσοκομείου, όπου είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο, η Κλινική ή η Ειδική

Μονάδα Κλινικής του Α.Ε.Ι., περίληψη της σύμβασης του προσωπικού της παρ. 1.



Το έκτακτο επιστημονικό ιατρικό, εργαστηριακό και νοσηλευτικό προσωττικό, που ασκεί

κλινικό ή εργαστηριακό ή νοσηλευτικό έργο σε Κλινικές, Εργαστήρια ή ειδικές μονάδες

εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε Πανεπιστημιακά

Νοσοκομεία ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, θεωρείται ότι βρίσκεται σε οργανική σχέση με
αυτό και υπάγεται στη δικαιοδοσία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του
νοσοκομείου. Η διεξαγωγή του κλινικού, εργαστηριακού ή νοσηλευτικού έργου από το
έκτακτο προσωπικό πραγματοποιείται υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις του Διευθυντή

της Κλινικής ή του Εργαστηρίου και του Επιστημονικού Υπευθύνου του
έργου/προγράμματος, όπου απασχολείται. Το προσωπικό της παρούσας που ασκεί κλινικό ή
εργαστηριακό έργο οψείλειναιτροσκομίζειστον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. ασψαλιστήριο συμβόλαιο

αστικής ιατρικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της αιτασχόλησής του.

Άρθρο 5

Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και

ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν.

4816/2021

Στο άρθρο 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), αντικαΘίσταται ο τίτλος, στην παρ. 1, περί των
οικονομικών κινήτρων σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, προστίθεται τρίτο εδάψιο,

και το άρθρο 32 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 32

Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησισλογίας νοσοκομείων αρμοδιότητας

των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησισλογί.ας, που διορίζονται σε Θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ,

ανεξαρτήτως βαθμού, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ. Το εν

λόγω επίδομα καταβάλλεται και στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας

αναισθησιολογίας, αντί της ήδη χορηγούμενης προσαύξησης του άρθρου 3 του π.δ.

131/1987 (Α’ 73). Το επίδομα καταβάλλεται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και
στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ ειδικότητας αναισθησιολογίας, καθώς και στους επικουρικούς

ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν

σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευ μάτων.

2. Στους ιατρσύς που ειδικεύσνται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά παρέκκλιση

των κείμενων διατάξεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ,
το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της
αναισθ ησιολογίας.

3. Το επίδομα των παρ. 1 και 2 χορηγείται έως τις 31.12.2022, είναι αψορολόγητο, δεν

υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, συμπεριλαμβανομένης καιτης ειδικής

εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπόκειται σε
ασψαλιστικές εισψορές κύριας και επικουρικής ασψάλισης, εψάιταξ παροχής και

υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που

προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ.

4. Αναστέλλεται η εψαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α· 73) έως 31.12.2022.».
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Άρθρο ό

Παράταση χρόνου αναστολής καθηκόντων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού

Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν σε νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τους υττηρετούντες σε Θέσεις της περ. ε) της

παρ, 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται για ένα (1) έτος ο ανώτατος επιτρετιτός

χρόνος αναστολής καθηκόντων τους ως μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ο οποίος συμπληρώθηκε ή
συμπληρώνεται ενόσω υψίσταται σοβαρός κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού

ςονιο-19 η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόψαση του Υπουργού Υγείας και πάντως

όχι πέραν της 3Ιης.12.2021.

Άρθρο 7

Εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων των Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης

της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτικό προσωπικό

δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 30

του ν. 682/1977 (Α 244), για την κάλυψη των αναγκών των νηπιαγωγείων τους.

2. Η επιλογή του προσωπικού της παρ. Ι πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαψέροντος, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρίας και

το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατ’ ελάχιστον για επτά (7) ημέρες. Η πρόσκληση περιλαμβάνει

υποχρεωτικά τα κριτήρια αξιολόγησης και δύναται να περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη

των υποψηψίων, κατόπιν αιτιολογημένης απόψασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

εταιρίας.

3. Η αξιολόγηση των υποψηψιοτήτων πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο

της εταιρίας και τα αποτελέσματα αναρτώνται στο ιστότοιτο της εταιρίας και το πρόγραμμα

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Κατά των αποτελεσμάτων δύναται να ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού

Συμβουλίου της εταιρίας ένσταση εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση σύμψωνα με το

πρώτο εδάψιο.

4. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού της παρ. Ι καθορίζεται σύμψωνα με τις

ρυθμίσεις του Β’ Κεψαλαίου του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους

πόρους των εταιριών.

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών

Οι κενές οργανικές Θέσεις των ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών

δύνανται να κατανέμονται και να ανακατανέμονται στα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας

Αθηνών, με απόψαση της Συγκλήτου της, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και

Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως.



Άρθρο 9

Διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών προς τα Α.Ε.Ι.

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017 (Α’114) προστίθενται περ. ι’ και ια’, ως εξής:

ιιι. αποδέχεται κάθε είδους δωρεά που αφορά σε χρήμα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισμό ή την

εκτέλεση έργων προς όψελος του Α.Ε.Ι., κληρονομιά ή κληροδοσία, καθώς και χορηγίες,

εψόσον τα παρεχόμενα ανταποδοτικά οψέλη δεν αντίκεινται στον σκοπό του Α.Ε.Ι..

ια. εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α 185) και συγκροτεί

τις επιτροπές που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.».

Άρθρο 10

Ρυθμίσεις για το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού

Στο άρθρο 51 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) προστίθεται παρ. 4, ως ακολούθως:

«4. Με απόψαση της Συγκλήτου κάθε συμμετέχοντος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στην Αστική Μη

Κερδοσκοπική Εταιρεία του παρόντος άρθρου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά ταμειακά

διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων ‘Ερευνας του οικείου Α.Ε.Ι. κατ’ αναλογική

εψαρμογή της Παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 (Α 114) για την καταβολή του ποσού,

το ύψος του οποίου αντιστοιχεί στη συμμετοχή κάθε Α.Ε.Ι. στο αρχικό κεψάλαιο της

εταιρίας.».

Άρθρο 11

Παράταση στην προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης -

Τροποποίηση του άρθρου 130 του ν. 4763/2020 (Α’254)

Το άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α’254) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν.

4485/2017 (Α’ 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.».
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

1. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

== ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Επισπεύδον Υπουρνείο
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 210-3442806,
Ι πο π-ι π υ ον. Γ

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοι9έτησης
στου ς οποίους αφορούν οι 8ασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 Χ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — 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.
‘ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου

Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής 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 & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξισλσγούμενης ρύθμισης

[Ισιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολσγούμενη ρύθμιση;

-Η ρύθμιση για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροψιών για διεξαγωγή

επικουρικού διδακτικού έργου αφορά στην παράταση της δυνατότητας αυτής και

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών,

όπως αυτές έχουν διαμορψωθεί από την εψαρμογή των μέτρων για την

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού ςΟνΙο-19.

- Με τη ρύθμιση για το στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών ψοιτητών

κινητροδοτείται η ψοίτηση σε περιψερειακά πανεπιστήμια που βρίσκονται σε

παραμεθόριες και εθνικά ευαίσθητες περιοχές, καθιστώντας αυτά εξίσου ελκυστικά

με τα πανεπιστήμια που εδρεύουν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

-Η ρύθμιση που αψορά στα ζητήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ρυθμίζει

την περιέλευση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και Κατοχή, κτιρίων εστιών στο εν λόγω

πανεπιστήμιο.

-Η ρύθμιση που αψορά στην απασχόληση επιστημονικών συνεργατών σε

εργαστήρια και κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ρυθμίζει

τα ζητήματα απασχόλησης του προσωπικού αυτού για τις ανάγκες έργων /
προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων

‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), καθώς και ειδικότερα ζητήματα επιλογής, μισθοδοσίας και

εποπτείας του.

-Η ρύθμιση για το οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος

Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας αψορά στην

καταβολή του κινήτρου αυτού και στους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού

Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και

στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας της ίδιας

ειδικότητας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας

και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

-Η ρύθμιση για την παράταση του ανώτατου χρόνου αναστολής καθηκόντων των

μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, αψορά στη δυνατότητα παράτασης της

υπηρεσίας των μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις των εν λόγω νομικών προσώπων, για την

καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν λόγω της διασποράς του

κορωνοϊο ύ.



-Η ρύθμιση που αψορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων των
Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ρυθμίζει τα ζητήματα επιλογής, σχέσης εργασίας και αποδοχών
του προσωπικού αυτού.

-Η ρύθμιση που αφορά στην κατανομή και ανακατανομή των κενών οργανικών
θέσεων των ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών παρέχει τη
δυνατότητα της ανακατανομής των θέσεων αυτών για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των αναγκών των Ερευνητικών Κέντρων.

- Η ρύθμιση για τη διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών προς τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) αψορά στην ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων
στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

-Οι ρυθμίσεις για το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού αψορούν
στη δυνατότητα χρήσης των περισυσιακών ταμειακών διαθεσίμων των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) γιατην καταβολή του ποσού, το ύψοςτου οποίου αντιστοιχείστη
συμμετοχή κάθε Α.Ε.Ι. στο αρχικό κεψάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας
με την ανωτέρω επωνυμία του άρθρου 51 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

- Η ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 (Α 114) αψορά
στη μετάθεση της λήξης της εν λόγω προθεσμίας, από τις 30.6.2021 σύμψωνα μετην
ισχύουσα διάταξη, στις 31.12.2021.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

- Η ρύθμιση για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροψιών για τη διεξαγωγή
εττικουρικού διδακτικού έργου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) είναι
αναγκαία για την εψαρμογή της εξαιρετικής ρύθμισης της παρ. 1 του άρθρου
τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), που αψορά στην αντιμετώπιση
έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορψωθεί από την
εψαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού ςΟνΙο-19, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

- Η ρύθμιση για το στεγαοτικό επίδομα Προπτυχιακών ψοιτητών αποσκοπεί στην
ενίσχυση των ψοιτητών των περιψερειακών ιδρυμάτων, σι οποίοι συχνά
μετακινούνται για τις σπουδές τους μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας
τους.

- Η ρύθμιση για τα ζητήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποσαψηνίζει το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των εν λόγω κτιρίων.



- Οι διατάξεις για την απασχόληση επιστημονικών συνεργατών σε εργαστήρια και

κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αποσκοπούν στη ρύθμιση

των Θεμάτων που σχετίζονται με την απασχόληση του προσωπικού αυτού για τις

ανάγκες έργων / προγραμμάτων που εκπονούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών

Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), καθώς και την εποπτεία του στα νοσοκομεία στα

οποία είναι εγκατεστημένα τα εργαστήρια και οι κλινικές.

- Η ρύθμιση για το οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας

αψορά στην επέκταση της χορήγησης του κινήτρου αυτού και σε άλλες κατηγορίες

προσωπικού της ίδιας ειδικότητας, για λόγους ισότητας.

- Η ρύθμιση για την παράταση του χρόνου αναστολής καθηκόντων είναι αναγκαία

Προκειμένου τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) να έχουν τη δυνατότητα να

εξακολουθήσουν να Παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Θέσεις νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, για την καλύτερη

αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν λόγω της πανδημίας.

- Οι διατάξεις για το εκπαιδευτικό Προσωπικό των νηπιαγωγείων των Εταιριών

Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αποσκοπούν στη ρύθμιση σχετικών ζητημάτων, λόγω της

ιδιαιτερότητας των εν λόγω νηπιαγωγείων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.

682/1977 (Α’ 244) για τα ιδιωτικά σχολεία.

- Οι ρυθμίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών αποσκοπούν στην

παροχή της αναγκαίας ευελιξίας στην κατανομή και ανακατανομή των κενών

θέσεων ερευνητών, για την αντιμετώπιση των σχετικών αναγκών.

- Η ρύθμιση για τη διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών προς τα Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) αψορά στην επιτάχυνση και απλούστευση της

σχετικής διαδικασίας, για την ενίσχυση των πόρων των ιδρυμάτων.

- Με τις ρυθμίσεις για το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού

διευκολύνεται η διαδικασία καταβολής της συμμετοχής κάθε Ανώτατου

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο αρχικό κεψάλαιο της εν λόγω αστικής μη

κερδοσκοπικής εταιρίας.

- Η ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης παρέχειτον αναγκαίο χρόνο γιατην Προετοιμασία

και την άρτια έκδοση των εν λόγω οδηγών.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

1)



-Η ρύθμιση για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή
επικουρικού διδακτικού έργου αψορά σε μεταπτυχιακούς ψοιτητές και υποήιους
διδάκτορες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

-Η ρύθμιση για το στεγαστικό επίδομα ψοιτητών αψορά στους προπτυχιακούς

ψοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

-Η ρύθμιση που αψορά στην περιέλευση της κυριότητας ακινήτων στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αψορά ιδίως στους ψοιτητές αλλά και ευρύτερα στην
ακαδημαϊκή Κοινότητα του ιδρύματος και την τοπική κοινωνία.

-Η ρύθμιση για την απασχόληση επιστημονικών συνεργατών σε εργαστήρια και
κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αψορά σε ιατρικό,
νοσηλευτικό, εργαστηριακό και παραϊατρικό προσωπικό που μπορεί να
απασχολείται για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων που εκπονούνται από
εργαστήρια, κλινικές και ειδικές μονάδες κλινικών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

- Η ρύθμιση για το οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ειδικευόμενους ειδικότητας αναιοΘησιολογίας αψορά στην
επέκταση της παροχής του κινήτρου αυτού σε ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ειδικότητας αναισθησιολογίας, καθώς και στους επικουρικούς
ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας που
υπηρετούν σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

- Η ρύθμιση για την παράταση του ανώτατου χρόνου αναστολής καθηκόντων των
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του
Υπουργείου Υγείας, αψορά στα εν λόγω μέλη Δ.Ε.Π..

-Η ρύθμιση για το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων των Εταιριών
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αψορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό που δύναται να
απασχοληθεί σε αυτά, στα παιδιά και τους γονείς/κηδεμόνες των νηπίων.

- Οι ρυθμίσεις για την κατανομή και ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων των
ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών αψορούν στη
συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού και γενικότερα στην ακαδημαϊκή κοινότητα
του ιδρύματος.

-Η ρύθμιση για τη διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών προς τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) αψορά στα ιδρύματα αυτά και, ειδικότερα, στα μέλη
των Πρυτανικών Συμβουλίων που Θα ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες αλλά και στο



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4
ΝΑΙ 11 ΟΧΙ Ι1

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρα 4, 6, 7 και 8: Όχι.

Άρθρο 1: Παρ. Ι του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α’204).

Άρθρο 2: Άρθρο Ι0του ν. 3220/2004 (Α’ 15).

Άρθρο 3: Παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019 (Α 70).

Άρθρο 5: Άρθρο 32 του ν. 4816/2021 (Α 118).

Άρθρο 9: Παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017 (Α’114).

Άρθρο 10: Άρθρο 51 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

Άρθρο 11: Άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α’254).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας που θα επωψελείται των δωρεών και

χορηγιών.

-Οι ρυθμίσεις για το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού αψορούν

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τα οποία Θα μετέχουν στο κεψάλαιο της

εν λόγω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

-Η ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης αψορά σε 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 έκδοσης των οδηγών αυτών.



1) με αλλαγή προεδρικού Εισάγονται νέες ρυθμίσεις, για τις οποίες δεν
διατάγματος, υψίστανται σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις, ή
υπουργικής απόψασης τροποποιούνται διατάξεις τυπικών νόμων, με

ή άλλης κανονιστικής αποτέλεσμα να απαιτούνται διατάξεις της ίδιας τυπικής
πράξης; ισχύος.

Ί) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης Η αντιμετώπιση των ζητημάτων δεν είναι δυνατή με
της δυνατότητας νέας αλλαγή διοικητικής πρακτικής, για τους λόγους που

ερμηνευτικής προαναψέρθηκαν.
προσέγγισης της
υψιστάμενης

νομοθεσίας;

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών

ί) με διάθεση πόρων δεν Θα συνέδραμε στην επίλυση των ζητημάτων,

περισσότερων καθώς απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση για τους
ανθρώπινων και λόγους που προαναψέρθηκαν.
υλικών πόρων;

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π Οχι Π
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

Συναψείς πρακτικές

1) σε άλλη/ες

χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

ϊί) σε διεθνείς

οργανισμού ς:

___________________________________________________



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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

Π

__

Π

___

ΓΠΤ1

_____ _____

Π Π Π Π Π

Π Π
*1

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

-Η ρύθμιση που αψορά στη χορήγηση
ανταιτοδοτικών υποτροψιών για διεξαγωγή
επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
2021-2022, στοχεύει στην αντιμετώπιση
έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές
έχουν διαμορψωθεί από την εψαρμογή των
μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού ονΙυ-ι9.

) βραχυπρόθεσμοι:
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ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

-Αντιστοίχως, η ρύθμιση που αψορά στην
παράταση του ανώτατου επιτρεπτσύ χρόνου
αναστολής των καθηκόντων των μελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι δρυ μάτων
(ΑΕΙ.), που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, στοχεύει στην
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών των
νομικών αυτών προσώπων, λόγω της
τιανδη μίας.

-Η παράταση της προθεσμίας έκδοσης των
Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης
αποσκοπεί στην παροχή επαρκούς χρόνου για
την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας έως
τις 31.12.2021.

Το σύνολο των ρυθμίσεων αποσκοπεί στην
εύρυθμη λειτουργία των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και της
Ακαδημίας Αθηνών, ιδίως με την επιτάχυνση
και απλούστευση διαδικασιών, την επίτευξη
ασψάλειας δικαίου και την προστασία της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των
ε μπλεκόμενων μελών της ακαδ η μαϊκή ς
κοινότητας.



1ΕΥ11ΘΥΡΓΩΝ\____

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

- Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποιμοίτων γ’βαθμιος εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εργοσίετ στον Τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνών από την

έναρξη αναζήτησης

Α1ιιθ1ιος πιστοιτοιηρένων Πανεπιστημιακών σχολών (ί50 έλα)

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα ‘Ερευνας, Τεχνολογίας
& Κοινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπισεημιαοη Σχολή

Αριθμός έργωι’/μελετών Που έχουν ανατεθεί από ταν ιδιωτικό
τομέα, ανά Παι’επιστημιιική / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά φοιτητή τριενβάθμιας εκπαίδεννης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργοό πληθνσμού) Που
συμμετέχουν οκ προγράιινατα δια βίου! εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστά αναλφάβητων/νύνολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων Που εγκαταλείπυνν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και ει’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων εινό Περιφέρεια

( ποσοστά μαθητών στο σύνολο των μαθητών) σον φοιτούν σε

διαπολιτισμικά σχολεία

Ποσοστά αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) —

Κατανορή ανά Περιφέρεια

Αριθμός ολοήμερων / οπογενματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτοότ’ συ αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών Που επωφελούνται από Προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος

Διιοόνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, Β’θμια)

εκπιιίδευοης

, ‚ Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια στοιχεια στοχος (3ετια)

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοττοιήθηκαν Οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

και της ΕΛΣΤΑΤ

11-



Πριιγμιιτοπαιηθείσες ανασκαφές, κιιτά είδος και
ειιτοτελέσματα, και αριθμός ευρη ράτων

Χρηματοδοτήσεις ιινασκαιμών, Κατά φορέα, και Ποσά Που
διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν Πε Εφορείες
Λρχιιιατήτων

Κήρνξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών

Γίρειγματοττοιηθείσες απαλλοτριώσεις κιιι κιιταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα ειρχαιολογικαέι τνδιιιφέροντος

Δαπάνες έργων ‚του έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία κειι
αρχαιολαγικοός χώρους, και δαπάνες έργων Που βρίσκανται
Πε_εξέλιξη

Δαπάνες έργιιν Που έχουν’ εκτελεσθεί σε ρουσείιι κιιι λοιπά
κτίρια και διιπόνες έργων που βρίσκοντιιι ον εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή Και είδος
βιβλιοθήκης, ιινάλαγα με το θέμα, Κατά γει.νγριιιρικό
διαμέρισμα

Εινική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης 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 /Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταια 5ετίιπ
Πρόσφατα Επιδιωκόμενας
στοιχεία στόχος (3ετα)

Ακαθάριστο εγχώριο προιόν σε αγοραίες οιιές (δισ.)

Ρυθμός μεταβο?ής ΑΕΠ Πε σταθερές τιμές

Ισοζάγιο τρεχονσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

ίσοζάγιο γενικής κυβέρνησης χινρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΛΕΙ!)

Ενειρμανισμένος Δείκτης Τιμών Κιιτειναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίισ Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Φορυλαγικά έσοδα νις ποσοστό νου ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φνρολαγίιις

Ποσά που εισπμάττουται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν’ νι διατάξεις του
νομοσχεδίαυ.

Ποσά Που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιαρισρού φόρου ή
επιβολής προντίμων που σκνρώθηκαν κν μέρει ή κν όλω από
κν_δικιισκήριει
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- Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό ρακροχρόνια ανέργιον

Ποσοστό ανεργίας νέιιν

Γίοσοστό ανεργίας γιιοοικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική Περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφιιτικού επιττέδοο

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αιοιβών (ανά βασικό νομέα της οικονομίας αχ. μεταποίηση,
Κατασκευές κ.λπ.)

Μερκή απασχόλι1ση ως Ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο τον π?ηθοσμού Και ειλικότερα γιει νέους)

Ποσοστό οπασχολνομένυιν με σόμβειση ορισμένου χρόνου (στο

σύνολο τον ιτληθοσμνό Και ειδικότερα γιο νέους)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επώιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεσαγγελματικών

συμβάσεων (Και εγσσε. εάν σονήφθη το συγκεκριμένο έτος)
κειι ειριθμός/ιτοσοστό εργαζομένων σον κιιλύπτοντιιι ειπό ιιοτές.

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. οσο ουνήφθησειν χωρίς προσφυγή Πε
διιι μεσολάβηση

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που οννήφθησιιν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (ιτροβλεπόιιενη στα σχετικά κείμενα αλλά

Και οραγματική με την έννοια της οοράτασης μετά τη σνμβατική
τους λήξη)

Ώρες εργασίας σνά ημέρα, εβδοράδιι και ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός ειμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκειν) τινά

εργειζομενο Και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ειτυχηράτων τινά κλάδο οικονομίας κιιι
αριθμός/οοσνσνό στυχημάτων που οροκάλεσαν θάνατο

εινιιοηρίτι



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Γίρειγματικό ύψος ουντάξεων τινά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί Του ιδιωτικού Τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες_δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφυρών ανά οσφιιλιστική ομάδα
(μισθωτοί Του ιδιωτικού τομέα, δημύσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) Και ιιντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συοταξιολόνηοης τινά πληθυσμιιική ομάδα
Και έτη_σιινολικής_ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύντιιξης

Ποσοστό σονταξιυδοτικής δαπάνης εοί ται’ ΑΕΠ

Ποσοστά προσφυγιίιυ σχετικά με την απονομή σύντιιξης που
γίνονται εν μέρει) εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη τ-ην τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκύμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστά πληθυσμού σε καθεστώς φτιλχειος, σε κίνδιινο
φτώχειας ή στ κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε Τέσσερα ή περισσότεμιι βιισικά
αγαθά_ή_υπηρεσίες

Ποσοστό νοικυκυμιών στο σύνολο τον πληθυσμού που
ειντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτιικτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα Και ιι αντίστοιχη
κρατική_δαπάνη_(συνολικά_Και ανά_επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορφαυυτροφεία

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) σον σιτίζονται από δήμους Και
άλλες_υπηρεσίες

Ποσοστό πληθυσμού οον μένει σε προσωρινή μομφή κατοικίας
λόγω_κρίσης_(πχ._σεισμός,_πυρκαγιά)
Κόστος κατ άτομο Τινά πμόγρειμμα φμουνίδιις (μητμότητας.
δυσκολίες_μάθησης_κλπ)

, Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχοη (3ετια)

Αριθμός εσιοτερικώυ / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδικής θυησιμότητας

Σουολικές διιπάνες υγείας κατά κεφιιλή

Δαπάνες φιιρμάκων κιιτά κεφαλή

Αμιθμός ιατμώυ τινά 1000 κατοίκους

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ιινά 1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νυσηλευτικές υπιιρεσίες: εσωτερικοί ιιοθευείς (ιιιιόλυτυς
αριθμός Και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέοη ππριιμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιοτμείιι Και επείγοντα
περιστατικά)

Αριθμός αοθευών που περιμέοοου γιιι Χ μήνες ντι εξυπηρετηθούν
(γιει μη επείγουσα νοσηλεία, ή γιιι μονομερι) υερίθεύψη ή γιτι την
πρώτη_εξέτασιι)



Ποοοστά σοτοασασχολούμετων ανά φύλο

Ποσοστά εργοδοτών αού φύλο

Ποοοοτά μελών ΑΣ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστά μελών Κοιτοβοο?ίαο. ιτεμιφτμειακώσ Και λιριοτικών
οομβοολίωο αού φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΓΓΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια ατσχος (3ετια)

Αιτήματα αούλοο — Ποσοστά αοοδοής —
)ιίέαοςχμλνος έκδοσης

ιιαοιοειοεωο

Μετοταοτεοτιτές ρα/ς αού αλλη ιιαάδοο/χώρα ομοέλεαοης/

ηλικιακή αμύλα/φύλα

Αριθμός αοελάοεοιν αού χ/ιμο οροέλεοοης των
αοελαοτομέτωο/αιτία αοέλαοης

Μονάδες φιλοξενίας μετανιιοεώο (οέοη δαοαρικάτητας Και

οραγματιΚού αριθμού φιλοξεοοομέοων)

Πεμιοτατιτά ται είλος αιιριιβατιτάτητας αού μονάδα φιλοξενίας

Προφανώς, οτα σελ/ο αετά δια οοάρχαοο Και στοιχεία παε αφοροτε εοος α?λολαοα/ς που οροέροεεσι αού άλλους λε/οτες

(αααοχόληαη, ετοαύδετοη, οαραβιοειούεηεο κλιτ)

> Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων οπολλήλωο

Αριθμάς/οοαοοτλ α) μοοίρωο/ιλοχ β) ιδοχ ται γ) μετατλητώο

τοτιλλι(λωτ

Αναλογία ιιοιτλλήλωο ανά τμήμα, διεύδοοοη, γενιω( διελθονοη

Ποσοστά οοειλλήλων ρε πρλοβαοη οτα ίΝΤΣΠΝΕΤ

Αριθμός οπηρεσιώτ ρε εοωτεριοή δικτύωση (ίο)εαοτι)

Ατιιλογίο Η/Υ ανά θ/οι) εμγοοίος

Αριθμός ιοττοελίδωο λημύπιωτ οοηρεοιώο ται φορ/ων! αάτολο
δηροπίωτ οοημεοιώο ται φαρ/ων

Αριθμός ναοηλειώο ανά δθθδ κατοίκους

Ι Αριθμός κλινών αού νοσηλεοτιω( οττηρεοία Ι

Πρόσφατα Επιδεωκόμενος
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετισ

στοιχεία στόχος (3ετία)

Ποοοοτά απασχόλησης οτύ φύλο

αού περιφερεια

ειτιι κλάδο οικοτορίεις

ατά ηλιτιιικ·ή ομάδα

ίίοποοτά ανεργίας αού φύλο



Αριθμός Κέντρων πληροφόρησης πυλιτώι·, σε Κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίτιεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργπνισμών κλπ
Αριθμός ατόμων Που εξυπηρετούντιιι ιτπό τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθυδοσίιτς και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί τος συνολικής διιπόνιις ανά νπονρνείοί
Κόπτος διαχείρισης Θεμάτων προσωπιΚοό διιπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής διιπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη ‘την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόιιενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτοιν Και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματει Πυινικοό Κώδικα κατά κατηγορίες Κιιι κατά
γεωγραφική περιοχή
Διειπραχθέντει αδικήματα Και Οεωροόμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φόλο Και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική αυεικόι’ιση τωι’ αδικημάτων Και αξιόποινων
συμπεμιφομών που προκαλούν το κοινό οίσθιμετ
(οοθρωποκ-τονίες, ληστείες, κλοπές’- διαρρήξεις)
Αδικήματα ουυ αφορούν στην παράνομη είσοδο Και παραμονή
στη χώρα

Σιιχνότητει εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήμιιτος

Ποσοστό ε·γεληματικών ττεριπτιίισειιιν ποτ εξιχυιάστηκιιν στο
σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργιιζορένων στη δημόσιο οσφάλειπ

Αριθιός κιιτοίκων ανά αστυνομικό. ανά πστιινομικό τιήιιι επι
Ιινά περιοχή αστυνόμευσης

Λνιιλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους — πναλυγίιι
κατοίκων ανά αστυνομικό τίιήμα Και περιοχή απτονόιευσης

Κιιτά κεφαλή καθιιρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κπται’ομή πόρων για την αντιμετώπιση της ππραβατικής
συμπεριφοράς εινά τομείς (π.χ. εγκλήματιι βίιις, οικονομικά
η’κλήματα, ι’αρκωεικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

, , , Πρόσφατα ΕιτιδιωκόμενοςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

λμιθμός εισερχόμενιον αστικών, εργπτικών κιιι εμπορικών
διαφορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιττιλστκιν

Συνολικός χρόνος πυυ απαιτείται για τιιν επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών Και άλλων υπνθέσειιιν

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία.
Ιίρωτοδικεία, Εφεεεία, ‘Αρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά Και

διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακν1ιώνυντιιι ιιεεά από
έφεση ή ανεύρεση
Αριθμός υοοθέσεων που επιλόονται με το πύστημει τον
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διτιφορών, πχ.
δισμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική πμοσεαοία)

Κόστος προσιρυγής στη δικειιοσύι’η

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογμάφι.ιν

Ποσοστό διεκπεραιυτμένων Κπτ’ έτος υποθέσεων έναντι
εΚυρερών_(σε_ετήσια_και_συνολική_βάση_εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σο ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_μετατρέψιμες_σε_χρήμα

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος πιά κροτυόρενο

Ανειλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) εινά κριιτοόμενο

Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/Ε[ΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης πιιγκόσριεις εινταγωυιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ



Αμεοες ξένες επενδύσεις νις % ΑΕΠ

Μέσος Χρόνος σύστασης ετπχειρήσειιν

ΠΕΡΙΒΛΑΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕ[Α

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές ιιερίων οτμυσφιτιρινής ρύπανστς
Ποτό κειμιιλή
Ποσοστό νου πληθυσμού σον εξκπηρετείτιιι από βιολογικούς

καθορισιιούς
Ποσοστό των ιιιντώι’ Που κρίι’οντιιι κιιτάλληλες γιο κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνιιρενων ιιι χρησιμοποιηθούν
ακτών

Αριθρος ελέγχιιν ειιτιιλληλότητας δικτόοιι ύλρεοσης κατ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχιινικών οττορριμμάτιιν που

διατέθηκαν σο άλλες χρήσεις (οχ. ανοκύκλωπη, ποριιγιιγή
ενέονειιιε. λιπασιιοτοποίιιιπιί

Ποσοστό διοτιθέμευων απορμιμράτιιιν σε ΧΓΓΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων σον καταστράφηκαν από πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστό αναδασωθεισών (ίιτ φυσικό ή τεχνιιτό τρόπο)

‘‘ ι’’ι’ι’ -

Ποσοστό πμοστατευόμενιιο περιοχών σε σχέση γο την συνολική

έκταση της χώνεις

Ποσοστό του ττροέπολογισιού πον διατίθεται γιιι θέμιιτα
οροοτσσίος περιβάλλοντος

Κιιτονάλωση ενέργειας κατά κεφαλή

Κιι τοιάλωσιί ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατοι’άλιοση ενέργειιις από ανσνεώσιμες πηγές ενέργειας Κατά
κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετίιι

Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη τιιν τελευταία 5ετία

στοιχεία στόχος (3ετία)

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Λριθρός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και οντίστοιχος αριθμός οπιισχολοκμένων σο αυτές

Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιγοτ αοιθιιάτ ατταογολοοιιένων σο οοτέτ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)



Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
ΙΟ. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν Είναι άμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
ΙΙ. στρατηγική τηςχώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ Π Οχι Π

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 βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ ΓΙ

Εξηγήστε:



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογσύμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος
Ι Η παράταση της δυνατότητας χορήγησης ανταποδοτικών

υποτροψιών από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α. ΕΙ.) σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, για τη
διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου και κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για την αντιμετώπιση των
έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές έχουν
διαμορψωθεί από την εψαρμογή των μέτρων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊσύ ςονΙο
19.

2 Η ενίσχυση, με την παροχή οτεγαστικού επιδόματος υπό
ειδικότερες ευνοϊκές προϋποθέσεις, των προπτυχιακών
φοιτητών που εισάγονται και εγγράψονται κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας.

3 Η ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κτιρίων εστιών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

4 Η ρύθμιση ζητημάτων που αψορούν στην απασχόληση
επιστημονικών συνεργατών σε εργαστήρια και κλινικές των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και
ειδικότερων ζητημάτων επιλογής, μισθοδοσίας και εποπτείας
του προσωπικού αυτού.

5 Η επέκταση της παροχής του οικονομικού κινήτρου που
προβλέπεται για τους ιατρούς του κλάδου του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) καιτους ειδικευόμενους ειδικότητας
αναισθησιολογίας και σε ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και λοιπό ιατρικό προσωπικό της ίδιας
ειδικότητας, που υπηρετεί σε νοσοκομεία αρμοδιότητας των
Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ό Η παράταση του ανώτατου χρόνου αναστολής καθηκόντων των
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν σε
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας, με
στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των εν λόγω



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

νομικών προσώπων, που προκύπτουν λόγω της διασποράς του

κορωνοϊσύ.

Η ρύθμιση ζητημάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού των

νηπιαγωγείων των Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της

περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.),

κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τα ιδιωτικά σχολεία και

σύμψωνα με τις ιδιαιτερότητες των νηπιαγωγείων αυτών.

Η παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης έως τις 31.12.2021, 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 ψορείς του άρθρου 13Α του

ν. 43 10/2014 (Α 258) που έχουν σχετική υποχρέωση.

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

7

8 Η παροχή της δυνατότητας κατανομής και ανακατανομής των

κενών οργανικών θέσεων ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα

της Ακαδημίας Αθηνών, για την καλύτερη αντιμετώπιση των

αναγκών των Κέντρων αυτών.

9 Η απλούστευση και η επιτάχυνση της διαδικασίας αποδοχής

δωρεών και χορηγιών προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

(Α.Ε.Ι.), με την πρόβλεψη σχετικών αρμοδιοτήτων των

Πρυτανικών Συμβουλίων.

10 Η διευκόλυνση της καταβολής του ποσού, το ύψος του οποίου

αντιστοιχεί στη συμμετοχή κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο αρχικό κεψάλαιο της αστικής μη

κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Κέντρο Αρχαίου

Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού» του άρθρου 51 του ν.

4777/2021 (Α’25).
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ΑΜΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Άλλο

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
Χ Χ/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
Χ Χδιαχείριση κινδύνων

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜ ΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

Α ΝΤΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

Ο Μ ΛΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση
χρονου

Μεγαλύτερη
αιτοδοτικότητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ

ΕΜΜ ΕΣΑ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Η ρύιμιση για την κατ’ εξαίρεση καταόολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών στου ς προπτυχιακούς
φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων αποτρέπει τον κίνδυνο μη εγγραφής και εγκατάλειψης των
σπουδών των φοιτητών, καιώς και αποδυνάμωσης των περιφερειακών ιδρυμάτων.

Με τις έκτακτεςρυιμίσεις που σχετίζονται μετην αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊσύ
ιονιο-ι 9 ενισχύεται η προσπάι9εια αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων για την προστασία της δημόσιας
υγείας.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης



20. Κίνδυνοι αξιολονούμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ& Ι Ι Ι
ΔΗΜΟΣΙΑ Ι ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι

Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ Ι ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι
ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,

Ι ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ι Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ Ι Ι Ι

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜ ΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙ ΑΦΑΝ Ε ΤΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΙΥΟΜΙΣΙΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ Ρ Σ Η

Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ ΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενη μέρωσι
εκπαίδευση Χ

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλιιγών κατά
την εκτέλεση

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Δεν υφίσταται ιδιαίτερο κόστος, πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων.



ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη κολών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολονία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν υφίστανται κίνδυνοι από την εφαρμοιή τωνρυΟμίσεων.



£ΥΝΟΤΙΚΚΑΝΝΕΙ ΡΥθΜΣΗΣ
ΊΈΟΙΟΑΟΤΣΤ1ΙΟΥΡΓΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συνα4είς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 16 και 21 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμτιεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

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

. απσψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστή ρ ιο
(αναψέρατε)

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστη ρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποττοιούμενων ή καταρούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Π

Π

Διατάξεις αξιολογούμενης

ρύθμισης

Με το άρθρο Ι τροποποιείται η παρ.
Ι του άρθρου τριακοστού τρίτου του
ν. 4737/2020 (Α’204) ως εξής:

Υφιστάμενες διατάξεις

Η παρ. Ι του άρθρου τριακοστού τρίτου
του ν. 4737/2020 (Α’ 204) είχε ως εξής:

3



«1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν
ανταποδοτικές υποτροφίες σε
μεταπτυχιακούς ψοιτητές και
υποψήψιους διδάκτορες με την
υποχρέωση υποστήριξης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και
παροχής επικουρικού διδακτικού
έργου στο Πλαίσιο προγραμμάτων
σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι.
κατά τη διάρκεια των ακαδημαικών
ετών 2020-2021 και 2021-2022,

λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών
αναγκών, όπως αυτές έχουν
διαμορψωθεί από την εψαρμογή
των μέτρων για την αντιμετώπιση
του κινδύνου διασποράς του Οι
ςΟνΙο-19. Οι ανταποδοτικές
υποτροψίες του παρόντος δεν
υπόκεινται σε οποιονδήποτε ψόρο,
κράτηση ή ασψαλιστική εισψορά,
σύμψωνα με την παρ. 7 του άρθρου
72 του ν. 4610/2019 (Α1 70).».

Με το άρθρο 2 προστίθεται παρ. 2Α
στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004
(Α 15), ως εξής:

«Ι. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν
ανταποδοτικές υποτροψίες σε
μεταπτυχιακούς ψοιτητές και
υποψήψιους διδάκτορες με την
υποχρέωση υποστήριξης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής
επικουρικού διδακτικού έργου στο
πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου
κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των
έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως
αυτές έχουν διαμορψωθεί από την
εψαρμογή των μέτρων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού ςΟνΙο-ι9. Οι
ανταποδοτικές υποτροψίες του παρόντος
δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε ψόρο,
κράτηση ή ασψαλιοτική εισψορά,
σύμψωνα μετηνπαρ. 7του άρθρου 72του
ν. 4610/2019 (Α 70).»

Το άρθρο 10 του ν. 3220/2004 είχε ως
εξής:

«Αρθρο 10
Στεγαστικό επίδομα ψοιτητών

1. Στους προπτυχιακούς ψοιτητές των
Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων και των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της
Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της
Κύπρου που περιλαμβάνονται στο
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων,
‘Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,
χορηγείται ετήσιο οτεγαστικό επίδομα ίσο
με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται του
επιδόματος αυτού όσοι Φοιτούν για την
απόκτηση δεύτερου πτυχίου.



2. Προϋποθέσεις χορήγησης του
επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι σι
εξής:
α) Ο ψοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη
Οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη
άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία
οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
Το πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης Θεωρείται ως μία πόλη.
Επίσης, Θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός
Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών
περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή
περιοχών του που απέχουν από το κέντρο
της Αθήνας περισσότερο από σαράντα
(40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως
αυτοτελείς πόλεις
β) Να αποδεικνύεται η ψοίτησή τους με
πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο
Οποίο βεβαιώνεται ότι ο ψοιτητής είχε
επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα
μισά του συνολικού αριθμού των
μαθημάτων του, που προβλέπεται στο
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του
προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων
δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους
για το ΟΠΟίΟ απαιτείται μόνο
πιστοποιητικό εγγραψής.
γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει
τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
ιτροσαυ ξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο
παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το
συνολικό ετήσιο ψορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή ψορολογούμενο με
ειδικό τρόπο εισόδημα του
ψορολογούμενου, της συζύγου του και
των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν
λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος
με βάση το οποίο χορηγείται.

311



«2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους
προπτυχιακούς ψοιτητές που
εισάγονται και εγγράφονται κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο
Πανεπιστήμιο Δυτική ς Μακεδονίας
το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της
παρ. 1 χορηγείται εψόσον
συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής
προϋποθέσεις:
α) Ο ψοιτητής διαμένει σε
μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών
του, σε πόλη άλλη της κύριας
κατοικίας του στην οποία οι γονείς
του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία άλλης
κατοικίας. Το πολεοδομικό
συγκρότημα Θεσσαλονίκης
θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης,
Θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός
Απικής, πλην όλων των νησιωτικών
περιοχών του, καθώς και των
πόλεων ή περιοχών του που
απέχουν από το κέντρο της Αθήνας
περισσότερο από σαράντα (40)
χιλιόμετρα, οι οποίες Θεωρούνται
ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
του προηγούμενου έτους δεν
υπερβαίνει τα σαράντα χιλιάδες

δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην
είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών
(ιδιοχρησιμοποιουμένων ή
εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα
διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες
ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή
κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των
τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι
οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης
προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/
1997 (ΦΕΚ 244 Α’).



(40.000) ευρώ, προσαυξανόμενο
κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για
κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν
του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα Θεωρείται το συνολικό
ετήσιο ψορολογούμενο πραγματικό
ή τεκμαρτό, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή ψορολογούμενο
με ειδικό τρόπο εισόδημα του
ψορολογούμενου, της συζύγου του
και των ανήλικων τέκνων του, από
κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική
ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για
τον προσδιορισμό του ετήσιου
οικογενειακού εισοδήματος με
βάση το οποίο χορηγείται.
γ) Οιγονείςτου ψοιτητή ή ο ίδιος δεν
είναι κύριοι ή επικαρπωτές
κατοικιών (ιδ ιοχρ ησιμοποιου μένων
ή εκμισθωμένων) που υιτερβαίνουν
τα διακόσια (200) τετραγωνικά
μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή
διαμερίσματα που βρίσκονται σε
δήμο με πληθυσμό λιγότερο των
τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων,
σύμψωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’
87).»

3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το
πρόσωπο που Θεωρείται ότι βαρύνει ο
ψοιτητής, σύμψωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του Ν. 2238/1994. Κατ’
εξαίρεση, δικαιούχος Θα είναι ο ίδιος ο
ψοιτητής εψόσον:
α) είναι ορψανός από τους δύο γονείς ή β)

οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
5) είναι υπόχρεος σε υποβολή
ψορολογικής δήλωσης σύμψωνα με το
άρθρο 61 του Ν. 2238/1994 και δεν
Θεωρείται προστατευόμενο μέλος
σύμψωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου
4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα
είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης
σχολής ή τμήματος, σύμψωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε
αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό
καλής επίδοσης που χορηγείται στο

ψοιτητή.



5. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται
ολόκληρο χωρίς Καμία κράτηση υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε
φορολογία.
6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το
επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο,
λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων,
αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και
επιδιώκεται η επιστροψή του στο
Δημόσιο, Κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
7. Με Κοινή απόψαση του Υπουργού
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργού Οικονομικών και των καθ’
ύλη αρμόδιων Υπουργών καθορίζεται η
διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του
ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής
του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η
αρχή ή οι ψορείς ελέγχου και εκκαθάρισης
της δαπάνης, η αρχή ή οι ψορείς
πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής
τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα για την εψαρμογή του
άρθρου αυτού.
Στην περίπτωση δικαιούχων που ψοιτούν
σε ψορείς που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Παιδείας, ‘Ερευνας και
Θρησκευμάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των
αιτήσεων αυτών καθώς και η
ενταλματοποίηση της δαπάνης
πραγματοποιείται από τους ψορείς
αυτούς. Από τους ίδιους ψορείς
πραγματοποιείται η εκκαθάριση και
ενταλματοποίηση της δαπάνης για όσες
αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, με την
επιψύλαξη των ισχυουσών περί
παραγραψής διατάξεων και με τους όρους
και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης του
δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την
ενταλματοποίηση της δαπάνης οι
ανωτέρω ψορείς επιχορηγούνται από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων



(ΥΓΙ.Π.Ε.Θ.) οι οποίες μεταβιβάζονται στον
προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό

αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών που
αψορούν σε δικαιούχους ψοιτητές των
Σχολών των Υπου ργείων Τουρισμού,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
αναλαμβάνονται από τους
προϋπολογισμούς των Υπουργείων
αυτών. Ειδικά, για το έτος 2017 η κάλυψη
των δαπανών αυτών από τα ως άνω

Υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί με
μεταψορά πίστωσης από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΠ.Π.Ε. Θ.) »

Με το άρθρο 3 προστίθεται περ. γ) Η παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019

στην παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. είχε ως εξής:

4610/2019 (Α’ 70), ως εξής:

«7. α) Με απόψαση του Υπουργού
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων:
αα) κατανέμονται στα Πανεπιστήμια
Πατρών και Πελοποννήσου τα ακίνητατου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, τα οποία
περιέρχονται οε ένα από τα δύο Ιδρύματα
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή,
σύμψωνα με την απόψαση, χωρίς την
καταβολή ψόρου, τέλους ή άλλου
δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των
ΟΤΑ. ή άλλων νομικών προσώπων,
τηρουμένων των διατυπώσεων
δημοσιότητας. Με την απόψαση του
προηγούμενου εδαψίου το οικείο ‘Ιδρυμα
υπεισέρχεται αναδρομικά, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, και χωρίς
άλλη διατύπωση οε όλα τα ενοχικά και
εμπράγματα δικαιώματα σχετικά με τα
οριζόμενα στην απόψαση ακίνητα,
ββ) μπορεί να καθορίζονται ειδικά

θέματα, όπως ιδίως η υποχρέωση δωρεάν
ιταραχώρησης της χρήσης συγκεκριμένων
ακινήτων από το ίδρυμα στο οποίο
περιέρχεται η κυριότητα στο άλλο, και



«γ) Κατ’ εξαίρεση των περ. α) και β),

τα ακίνητα που απεικονίζονται ως

«ΕΣΤΙΑ 2» (δύο κτίρια) καιως (<ΕΣΤΙΑ

3» στο συνημμένο στην υπό

στοιχεία 105875/Ζ1/Ο1.07.2019

απόψαση του Υπουργού Παιδείας,

‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (Β’

2787) σχεδιάγραμμα, και

περιγράφονται στην παρ. 4 της ίδιας

απόψασης, περιέρχονται μετά των

οικοπέδων τους κατά πλήρη

κυριότητα, νομή και κατοχή, χωρίς

την καταβολή ψόρου, τέλους ή
άλλου δικαιώματος υπέρ του

Δημοσίου ή των Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων

νομικών προσώπων, τηρουμένων

των διατυτιώσεων δημοσιότητας,

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

το οποίο υπε ισέρχεται αυτοδικαίως

καιχωρίς άλλη διατύπωση σε όλατα

ενοχικά και εμπράγματα

δικαιώματα σχετικά με τα ανωτέρω

ακίνητα. Το Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου αναλαμβάνει κάθε

γγ) μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα
διαδικαστικά Θέματα ως προς τον
επιμερισμό του ταμειακού υπολοίπου και
των ταμειακών διαθεσίμων του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, και
δδ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του παρόντος άρθρου,
β) Για την έκδοση της απόψασης της
προηγσύμενης περίπτωσης ο Υπουργός
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων
μπορεί να ζητά τη γνώμη της Επιτροπής
της παραγράψου 6. Ως προς τα Θέματα
που ρυθμίζονται με την υποτιερίπτωση
αα’ της περίπτωσης α’ η απόψαση
εκδίδεται άπαξ και δεν ανακαλείται για
λόγους ουσίας.)>
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οικονομική υποχρέωση έναντι του

Δημοσίου και παντός τρίτου, που

β αρύνειτα ακίνητα αυτά.)>

Με το άρθρο 5 τροποποιείται το
άρΘρο 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118),
το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 32
Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς
ειδικότητας
αναισιησιολογίας νοσοκομείων
αρμοδιότητας των Υπουργείων
Υγείας και Παιδείας και
Θρησκευμάτων

1. Στους ιατρούς ειδικότητας
αναισθησιολογίας, που διορίζονται
σε Θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ,
ανεξαρτήτως βαθμού, καταβάλλεται
μηνιαί.ο επίδομα ύψους
τετρακοσίων (400) ευρώ. Το εν λόγω
επίδομα καταβάλλεται και στους
ήδη υπηρετούντες ιατρούς κλάδου
ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας,
αντί της ήδη χορηγούμενης
ιτροσαύξησης του άρθρου 3 του π.δ.
131/1987 (Α’ 73).
2. Το επίδομα της παρ. Ι
καταόάλλεται από την έναρξη της
ισχύος του ν. 4816/2021 και στου ς
ιατρούς μέλη ΔΕΠ ειδικότητας

αναισιησιολο)ιίας, καιώς και
στους επικουρικούς ιατρούς και
στους ιατρούς τριετούς
ιητείας ειδικότητας
αναισιησιολογίας που υπηρετούν
σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
3. Στους ιατρούς που ειδικεύονται
στην ειδικότητα της
αναισθη σιολογίας, κατά παρέκκλιση
των κείμενων διατάξεων, χορηγείται
μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων

Το άρθρο 32 του ν. 4816/2021 είχε ως
εξής:

«Αρθρο 32
Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου
ΕΣΥ και ειδικευόμενους ειδικότητας
αναισιησιολογίας

1. Στους ιατρούς ειδικότητας
αναισθησισλογίας, που διορίζονται σε
Θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ, ανεξαρτήτως
βαθμού, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα
ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ. Το εν
λόγω επίδομα καταβάλλεται και στους
ήδη υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ
ειδικότητας αναισΘησιολογίας, αντί της
ήδη χορηγούμενης προσαύξησης του
άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α 73).

2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην
ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων,
χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο
καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του

1ύ



πενήντα (250) ευρώ, Το οποίο
καταβάλλεται με την ολοκλήρωση
του κάθε έτους ειδίκευσης στην
ειδικότητα της αναισθησιολογίας.
4. Το επίδομα των παρ. 1, 2 και 3
χορηγείται έως τις 31.12.2022, είναι
αψορολόγητο, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισψορά, συμπεριλαμβανομένης
και της ειδικής εισψοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Ατου ν.
4172/2013 (Α’ 167), δεν υπόκειται
σε ασψαλιστικές εισψορές κύριας
και επικουρικής ασψάλισης, εψάπαξ
παροχής και υγειονομικής
περίθαλψης και δεν προσμετράται
στο ανώτατο όριο αποδοχών που
προβλέπεται για τους ιατρούς του
ΕΣΥ.

5. Αναστέλλεται η εψαρμογή του
άρθρου 3 του ΠΔ 131/1987 (Α’ 73)
έως 31.12.2022.))

Με το άρθρο 9 προστίθενται περ. ι)
και ια) στην παρ. 2 του άρθρου 14
του ν. 4485/2017 (Α’114), ως εξής:

κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της
αναισθη σιολογίας.

3. Το επίδομα των παρ. Ι και 2 χορηγείται
έως τις 31.12.2022, είναι αψορολόγητο,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
τέλος ή εισψορά, συμπεριλαμβανομένης
καιτης ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α 167), δεν
υπόκειται σε ασψαλιστικές εισψορές
κύριας και επικουρικής ασψάλισης,
εψάπαξ παροχής και υγειονομικής
περίθαλψης και δεν προσμετράται στο
ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται
για τους ιατρσύς του ΕΣΥ.

4. Αναστέλλεται η εψαρμογή του άρθρου
3 του π.δ. 131/1987 έως τις 31.12.2022.>)

Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017
είχε ως εξής:

«2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις εξής
αρμοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική
για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε
τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο και για την διαμόρψωση της
ιδιαίτερης ψυσιογνωμίας του στο πλαίσιο
της αποστολής του,
β) καταρτίζει το σχέδιο συμψωνιών
προγραμματικού σχεδιασμού, με βάση το
οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις
κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του
Ιδρύματος,
γ) καταρτίζει και αναμορψώνει τον ετήσιο
τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και
τον τελικό οικονομικό απολογισμό του



«ι. ατιοδέχεται κάθε είδους δωρεά
που αψορά σε χρήμα, είδη,
υπηρεσίες, εξοπλισμό ή την
εκτέλεση έργων προς όψελος του
Α.Ε.Ι., κληρονομιά ή κληροδοσία,
καθώς και χορηγίες, εψόσον τα
παρεχόμενα ανταποδοτικά οφέλη

Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους
του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων, τους υποβάλλει προς
έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την
εφαρμογή των σχετικών αποψάσεων της
Συγκλήτου. Στον προϋπολογισμό
κατανέμονται οι πιστώσεις στις
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές
δραστηριότητες του Ιδρύματος στο
πλαίσιο της αντίστοιχης συμψωνίας
προγραμματικού σχεδιασμού,
5) εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια
Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού
του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται
προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος,
ε) εισηγείται στη Σύγκλητο τη συγκρότηση
επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση
Θεμάτων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητές της,
στ) έχει την ευθύνη της τήρησης των
νόμων, του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού,
ζ) μεριμνά για την οργάνωση των
διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και
τοποθετεί το διοικητικό Προσωπικό σε
αυτές,
η) εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανομή
και την ανακατανομή οτα Τμήματα των
θέσεων μελών Δ.Ε.Π.,
θ) ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες
που του αναθέτει, για συγκεκριμένο
χρόνο, με αιτιολογημένη απόψασή της, η
Σύγκλητος. »
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δεν αντίκεινται στον σκοπό του
Α.Ε.Ι..
ια. εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων
του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α’
185) και συγκροτεί τις επιτροπές
που προβλέπονταιστο ίδιο άρθρο.».

Με το άρθρο 10 προστίθεται παρ. 4 Το άρθρο 51 του ν. 4777/2021 είχε ως
στο άρθρο 51 του ν. 4777/2021 εξής:
(Α’25), ως εξής:

«Αρθρο 51
‘Ιδρυση «Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και
Κινεζικού Πολιτισμού»

1. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής δύνανται να
ιδρύουν από κοινού με άλλα Α.Ε.Ι.,
εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής,
ερευνητικούς ψορείς και ινστιτούτα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία
«Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού
Πολιτισμού», με σκοπό τη μελέτη και
έρευνα του αρχαίου ελληνικού και
αρχαίου κινεζικού πολιτισμού και την
προαγωγή δράσεων επιστημονικού,
εκπαιδευτικού ή ερευνητικού
ενδιαέρονως σε τοπικό, εθνικό,
ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο μέσω της
ανάπτυξης συνεργασιών.
2. 0 σκοπός της εταιρείας της παρ. Ι δεν
αντίκειται ή υποκαθιστά την αποστολή
των Α.Ε.Ι., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
4 του ν. 4485/20 17 (Α1114), καθώς και τον
σκοπό των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., σύμψωνα με
το άρθρο 50 του ν. 4485/2017 και των
εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης της
περιουσίας των Α.Ε.Ι..
3. Με απόψαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι.
αποψασίζεται η σύσταση αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας, σύμψωνα με
την παρ. 1, καθορίζεται ο ακριβής σκοπός
της εταιρείας, εγκρίνεται το καταστατικό
της και ορίζονται οι εκπρόσωποι του Α.Ε.Ι.
στα όργανα διοίκησης αυτής.»
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«4. Με απόψαση της Συγκλήτου

κάθε συμμετέχοντος Α.Ε.Ι. της

ημεδαιτής στην Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία του

παρόντος άρθρου, κατόπιν
εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

δύναται να χρησιμοποιούνται τα

περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα

του Ειδικού Λογαριασμού

Κονδυλίων ‘Ερευνας του οικείου

Α.Ε.Ι. κατ’ αναλογική εψαρμογή του

άρθρου 59 παρ. 8 του ν. 4485/2017

(Α’114) για την καταβολή του

ποσού, το ύψος του οποίου

αντιστοιχεί στη συμμετοχή κάθε
Α.Ε.Ι. στο αρχικό κεψάλαιο της
εταιρίας.»

Με το άρθρο 11 αντικαθίσταται το

άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α’254)

ως εξής:

«Η προθεσμία έκδοσης των Οδηγών

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

του άρθρου 68 του ν. 4485/20 17 (Α’

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. 43 10/2014 (Α’ 258) που

έχουν σχετική υποχρέωση έκδοσης
αυτού.»

Το άρθρο 130 του ν. 4763/2020 είχε 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 έως την 30ή.6.2021 για

όλους τους Ειδικούς Λογαριασμούς

Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ μάτων

(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

έκδοσης αυτού.»
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Αριθμ. 231 / 13 / 2021

ΓΕΜΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Α. Με την υπόψη τροτ[ολογία, ρυΘμίζονται Θέματα σχετικά με την
τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Επεκτείνεται, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 202 1-2022, η χορήγηση από
τα Α.Ε.Ι. ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
υποψηφίους διδάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου, στο πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., λόγω των έκτακτων
εκπαιδευτικών αναγκών από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της
πανδη μίας του κορωνοϊού.

Οι κατά τα ανωτέρω χορηγούμενες υποτροφίες δεν υπόκεινται σε
οποιοδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά (άρΘρο 72 παρ.7 του
ν.4610/2019).

Κατά τα ισχύοντα, το ύψος της ανταποδοτικής υποτροφίας και οι
λεπτομέρειες χορήγησής της καθορίζονται με κ.υ.α., η σχετική δε δαπάνη
μπορεί να βαρύνει τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των
Α.Ε.Ι. μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) καθώς και
τον προϋπολογισμό των χρηματοδοτούμενων, από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους
των Α.Ε.Ι., έργων.

2. Επανακαθορίζονται σι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες,
χορηγείται το ετήσιο στεγαστικό επίδομα των χιλίων (1.000) ευρώ (άρΘρο 10
του ν.3220/2004), σε προπτυχιακούς φοιτητές που Εισάγονται και εγγράφονται
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ εξαίρεση, κατά το ακαδημαϊκό έτος
2021 —2022.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των λοιπών προβλεπομένων προϋποθέσεων, το
απαιτούμενο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου
έτουςαυξάνεται, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ (από 30.000 σε 40.000
ευρώ), προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε
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προστατευόμενο παιδί Πέραν του ενός, προκειμένου να χορηγηθεί το
προαναφερόμενο επίδομα, στους κατά τα ανωτέρω δικαιούχους φοιτητές.

3. Περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τα μνημονευόμενα
ακίνητα [ΕΣΤΙΑ 2 (δύο κτίρια) και ΕΣΤΙΑ 3] μετά των οικοπέδων τους, κατά
πλήρη κυριότητα, νομή και Κατοχή και χωρίς την καταβολή φόρου (με
επιφύλαξη της νομοΟεσίας Περί του Φ.Π.Α), τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ
του Δημοσίου ή των ο.τ.α. ή άλλων νομικών προσώπων.

Το εν λόγω Πανεπιστήμιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη
διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σχετικά με τα
ανωτέρω ακίνητα και αναλαμβάνει κάθε οικονομική υποχρέωση έναντι του
Δημοσίου και παντός τρίτου, που βαρύνει τα ακίνητα αυτά και γεννήθηκε μετά
τη δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων.

4. Παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης έκτακτου ιατρικού,
νοσηλευτικού, εργαστηριακού, παραΙατρικού προσωπικού για τις ανάγκες
έργων / προγραμμάτων που εκπονούνται από Εργαστήρια, Κλινικές και
Ειδικές Μονάδες Κλινικών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι..

Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες
σχετικές διατάξεις [απασχόληση με ανάθεση έργου ή με σύμβαση ορισμένου
χρόνου (άρθρο 64 του ν.448/2ΟΙ7)]. Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω
προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό έργων / προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους των
Ιδρυμάτων.

5. Επεκτείνεται η καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των τετρακοσίων
(400) ευρώ, από την έναρξη ισχύος του ν.4816/2021 (9.7.2021), με τον οποίο
θεσπίστηκε (άρθρο 32), και στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ ειδικότητας
αναισθησιολογίας, στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς
θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Το ανωτέρω επίδομα, η χορήγηση του οποίου ορίζεται μέχρι την
31η122022 είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής
περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που
προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ.

6. Παρατείνεται, για ένα (1) έτος, ο ανώτατος επιτρεπτός χρόνος
αναστολής των καθηκόντων τους ως μελών ΔΕΠ, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων, των υπηρετούντων σε θέσεις προέδρων και
αντιπροέδρων, διοικητών και υποδιοικητών των μνημονευόμενων Οργανισμών
και ν.π.δ.δ. και ν.π.ιδ. (παρ. 4, άρθρο 24 του ν.4009/2011), εφόσον υφίσταται
σοβαρός κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊσύ ιονιι-ι9.
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7. Παρέχεται η δυνατότητα στις Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης
της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), να
απασχολούν εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, κατά παρέκκλιση της παρ. Ι του άρθρου 30 του ν.682/1977, για την
κάλυψη των αναγκών των νηπιαγωγείων τους.

Το ύψος των αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού καθορίζεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν.434/2015) και βαρύνει αποκλειστικά
τους ίδιους πόρους των Εταιριών.

8. Παρέχεται η δυνατότητα κατανομής και ανακατανομής στα
Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας ΑΟηνών των υφιστάμενων κενών
οργανικών θέσεων των ερευνητών στα εν λόγω κέντρα, σύμφωνα με την
οριζόμενη διαδικασία.

9. Επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Πρυτανικού Συμβουλίου
των Α.Ε.Ι., στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: 1) η αποδοχή κάθε είδους δωρεάς
που αφορά σε χρήμα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισμό ή την εκτέλεση έργων προς
όφελος του Α.Ε.Ι., κληρονομιά ή κληροδοσία, χορηγίες και ΙΙ) η έγκριση της
σύναψης συμβάσεων δωρεών σύμφωνα με το άρθρο 3Λ του ν.4182/2013, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΙΟ. Παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση της Συγκλήτου κάθε
συμμετέχοντος Α.ΕΙ. της ημεδαπής στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με
την επωνυμία «Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού», για τη
χρησιμοποίηση των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων ‘Ερευνας του οικείου Α.Ε.Ι., κατ’ αναλογική
εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 8 του ν.4485/2017, για την καταβολή του
ποσού, το ύψος του οποίου αντιστοιχεί στη συμμετοχή κάθε Α.Ε.Ι. στο αρχικό
κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας.

ΙΙ. Παρατείνεται, έως την 31η.12.2021, 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.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα
(Ε.Π.Ι.), τα ερευνητικά κέντρα, τα ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς
αρμοδιότητας του άρθρου 13Α του ν.4310/2014.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ι. Δαπάνη από την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των τετρακοσίων
(400) ευρώ αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν.4816/2021
(9.7.2021)μέχρι 31-12-2022 και στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ ειδικότητας
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αναισθησιολογίας, στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς
θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων Υπουργείων
ανέρχεται, συνολικά, στο ποσό των 390 χιλ.ευρώ περίπου ( 120 χιλ. ευρώ για
το 2021 και 270 χιλ. ευρώ για το 2022).

2. Δαπάνη από τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (1.000
ευρώ) σε περισσότερους δικαιούχους, λόγω αύξησης, κατά 10 χιλ. ευρώ, του
εισοδηματικού κριτηρίου για τους προπτυχιακούς φοιτητές που εισάγονται και
εγγράφονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος
2021 —2022.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι
εξαρτάται από Πραγματικά Περιστατικά (αριθμός δικαιούχων κ.λπ.).

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ασφαλιστικοί φορείς κ.λπ.)

Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή, από ασφαλιστικές εισφορές κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης,
του χορηγούμενου επιδόματος των 400 ευρώ και στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ
ειδικότητας αναισθησιολογίας, στους επικουρικούς ιατρούς και τους ιατρούς
τριετούς θητεία ειδικότητας αναισθησιολογίας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισμών των Α.Ε.Ι. και επί των προϋπολογισμών
των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά
περίπτωση.

1. Δαπάνη από τη χορήγηση από τα Α.Ε.Ι. και κατά το ακαδημαϊκό έτος
202 1-2022, ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
υποψήφιους διδάκτορες. Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός χορηγουμένων υποτροφιών / ωφελούμενων φοιτητών και
υποψηφίων διδακτόρων κ.λπ.) και από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α., με την
οποία καθορίζεται το ύψος της χορηγούμενης υποτροφίας.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή των αποδοχών στο έκτακτο
Ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, παραϊατρικό προσωπικό, που
απασχολείται με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες έργων /
προγραμμάτων που εκπονούνται από Εργαστήρια, Κλινικές και Ειδικές
Μονάδες Κλινικών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μέσω
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.
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Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού βαρύνει τον
προϋπολογισμό έργων / προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς,
διεθνείς και ίδιους πόρους των Ιδρυμάτων.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, από την ανάληψη κάθε οικονομικής υποχρέωσης έναντι του
Δημοσίου και παντός τρίτου, που Θα βαρύνει μελλοντικά τα μνημονευόμενα
ακίνητα, τα οποία περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και Κατοχή στο
εν λόγω Πανεπιστήμιο.

ιν. Επί του προϋπολογισμού των Εταιρειών Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Δαπάνη από την ανάληψη του κόστους μισθοδοσίας του
προσλαμβανόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών των νηπιαγωγείων των
ανωτέρω Εταιρειών.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟ 1311 ΑΑ 1. Μ Α (3013
23.07.2021 22:11

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΤΡΟΠ.ΥΠΑΙΘ.ΓΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤ.ΣΔ.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο
σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Ι. Δαπάνη από την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των
τετρακοσίων (400) ευρώ αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του
‘.4816/2021 (9.7.2021) μέχρι 31-12-2022 και στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ
ειδικότητας αναισθησιολογίας, στους επικουρικούς ιατρούς και στους
ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας, που υπηρετούν σε
νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται, συνολικά, στο
ποσό των 390 χιλ. ευρώ περίπου (120 χιλ. ευρώ για το 2021 και 270 χιλ.
ευρώ για το 2022).

2. Δαπάνη από τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών
(1.000 ευρώ) σε περισσότερους δικαιούχους, λόγω αύξησης, Κατά 10 χιλ.
ευρώ, του εισοδηματικού κριτηρίου για τους προπτυχιακούς φοιτητές που
εισάγονται και εγγράφονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021 — 2022. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να
προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός
δικαιούχων κ.λπ.)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ασφαλιστικοί φορείς κ.λπ.)

Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή, από ασφαλιστικές εισφορές
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής
περίθαλψης, του χορηγούμενου επιδόματος των 400 ευρώ και στους ιατρούς

2.



μέλη ΔΕΠ ειδικότητας αναισθησιολογίας, στους επικουρικούς ιατρούς και

τους ιατρούς τριετούς θητεία ειδικότητας αναισΘησιολογίας, που υπηρετούν

σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ανωτέρω απώλεια εσόδιον Οα αναπληρώνεται από άλλες Πηγές
εσόδων του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των

λοιπών φορέων Κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισμών των Α.Ε.Ι. και επί των προϋπολογισμών

των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά

περίπτωση.

Ι. Δαπάνη από τη χορήγηση από τα Α.Ε.Ι. και κατά το ακαδημαϊκό

έτος 2021-2022, ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
και υποψήφιους διδάκτορες. Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά

γεγονότα (αριθμός χορηγουμένων υποτροφιών / ωφελούμενων φοιτητών και

υποψηφίων διδακτόρων κ.λπ.) και από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α., με
την οποία καθορίζεται το ύψος της χορηγούμενης υποτροφίας.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή των αποδοχών στο έκτακτο

ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, παραϊατρικό προσωπικό, που

απασχολείται με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνοι), για Τις ανάγκες

έργων / προγραμμάτων που εκπονούνται από Εργαστήρια, Κλινικές και

Ειδικές Μονάδες Κλινικών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

(Α.Ε.Ι.) μέσω των Ειδικών Αογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

των Α.Ε.Ι. Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού βαρύνει τον
προϋπολογισμό έργων / προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από

ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους των Ιδρυμάτων.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου, από την ανάληψη κάθε οικονομικής υποχρέωσης έναντι του
Δημοσίου και παντός τρίτου, που θα βαρύνει μελλοντικά τα μνημονευόμενα

ακίνητα, τα οποία περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και Κατοχή

στο εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις των
προϋπολογισμών των Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

Επί του προΊπολογισμού των Εταιρειών Αξιοποίησης και

Δια7είρισης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Δαπάνη από τιιν ανάληψη του κόστους μισΘοδοσίας του
προσλαμβανόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας



ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών των νηπιαγωγείων τιον
ανωτέρω Εταιρειών.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των
προϋπολογισμών των εν λόγω Εταιρειών.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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