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ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

με τίτλο

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της

λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης — Τροποποίηση Παρ. 1 και

2 άρθρου 8, παρ. 2 και 4 του άρθρου 9, Παρ. 2 άρθρου 11, παρ. 1 άρθρου 12, παρ. 2, 3 και 4 του

άρθρου 13 και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4653/2020

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), περί των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου

Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.),

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η Περ. δ) τροποποιείται, με την προσθήκη της

αρμοδιότητας έκδοσης αποψάσεων, β) η περ. ε) τροΠοποιείται, με την προσθήκη των ακαδημαϊκών

μονάδων και των Προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και η

παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Το Σ.Α.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές τους μονάδες και πιστοποιεί αν

πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης Προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,

β) πιστοποιεί το αργότερο κάθε πέντε (5) έτη την ποιότητα:

αα) των εσωτερικών συστημάτων διασψάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι.,

ββ) των προγραμμάτων σπουδών των τριών κύκλων ανώτατης εκπαίδευσης, των προγραμμάτων δια

βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και των προγραμμάτων

συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) πιστοποιεί τα νέα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από

αίτημα του οικείου Α.Ε.Ι. και της αντίστοιχης ακαδημαϊκής του μονάδας,

δ) διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων και

εκδίδει τις αντίστοιχες αποψάσεις, όπως, ιδίως, για τη στρατηγική διεθνοποίησης, την ισότητα των

ψύλων, την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, την απορρόψηση των αποψοίτων στην αγορά

εργασίας, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε Α.Ε.Ι., τη διασψάλιση του ακαδημαϊκού

περιβάλλοντος, την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και δια βίου μάθησης, την

ανάπτυξη των ψηψιακών δεξιοτήτων των ψοιτητών και του Προσωπικού,

ε) εκδίδει οδηγό πιστοποίησης και αξιολόγησης με ειδικότερες λεπτομέρειες για την εψαρμογή των

διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των Α.Ε.Ι., των ακαδημαϊκών τους μονάδων και των

προγραμμάτων σπουδών.».

2. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020, περίτου πλαισίου άσκησης των αρμοδιοτήτων

του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.), τροποποιείται, με την προσθήκη της

δυνατότητας συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης με εμπειρογνώμονες από το Μητρώο



Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 του νόμου αυτού, όταν Τούτο

καθίσταται αναγκαίο και ιδίως για συγκεκριμένες αξιολογήσεις, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Στο Πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, το Σ.Α.Π.:

α) συγκροτεί, προγραμματίζει και συντονίζει τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και

Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.), που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13, και δύναται να συγκροτεί

επιτροπές αξιολόγησης με εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, κατά

παρέκκλιση του άρθρου 13, όταν τούτο καθίσταται αναγκαίο και ιδίως, για της θεματικές

αξιολογήσεις, τις αξιολογήσεις των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙΜ. των Α.Ε.Ι. και των προγραμμάτων δια βίου μάθησης,

των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και των

προγραμμάτων συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της

αλλοδαπής,

β) τηρεί και ενημερώνει Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και Μητρώο Φοιτητών,

αποτελούμενο από τους ψοιτητές που είναι μέλη των Μονάδων Διασψάλισης της Ποιότητας

(ΜΟ.Δ1.Π.) των Α.Ε.Ι. ή των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων των Α.Ε.Ι.,

καθώς και από ψοιτητές, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα προσόντα της δημόσιας πρόσκλησης εγγραφής

στο Μητρώο Φοιτητών που εκδίδεται με απόψαση του Σ.Α.Π.,

γ) μεριμνά για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τα Α.Ε.Ι. με ενιαίο και

αυτοματοποιημένο τρόπο, σε συνεργασία με τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και τηρεί το μητρώο των

αξιολογή σεων και πιστοποιήσεων,

δ) εκπονεί μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της Αρχής ή τις αναθέτει σε άλλους ψορείς,

ε) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους ακαδημαϊκές και διοικητικές τους μονάδες στον σχεδιασμό

των διαδικασιών διασψάλισης ποιότητας και πιστοποίησης,

στ) διαμορψώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές

διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των Ευρωπαϊκών Προτύπων και

Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,

ζ) αποψασίζει την αναβολή ή αναστολή της αξιολόγησης και πιστοποίησης ενός προγράμματος

σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήματος διασψάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτημα για

αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό πληροψόρησης και την

απαραίτητη τεκμηρίωση.».

3. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4653/2020, περί της θεματικής αξιολόγησης,

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) αντί της ψράσης «με τη χρήση αντικειμενικών

κριτηρίων)> τίθεται η ψράση «με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με απόψαση του

Σ.Α.Π. στο πλαίσιο της σχετικής του αρμοδιότητας», β) αντί της ψράσης «στην κριτική ανάλυση και

διαπίστωση υψισταμένων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή ψυσιογνωμία,

τους στόχους και την αποστολή τους» Τίθεται η ψράση «στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση

υψισταμένων αδυναμιών, σύμψωνα με τα ανωτέρω κριτήρια», και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η θεματική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 5’ της παραγράψου Ι του άρθρου 8,

είναι διαδικασία διασψάλισης ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία συνίσταται στη

συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραψή του έργου των Α.Ε.Ι.

ή των ακαδημαϊκών τους μονάδων, με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με απόψαση

του Σ.Α.Π. στο Πλαίσιο της σχετικής του αρμοδιότητας, καθώς και στην κριτική ανάλυση και

2.



διαπίστωση υψισταμένων αδυναμιών, σύμψωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι θεματικές εκθέσεις

αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής.)>.

4. Το δεύτερο εδά4ιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4653/2020, περί της έκθεσης αξισλόγησης Που

συντάσσει η ΕΘ.Α.Α.Ε. στο Πλαίσιο της διαδικασίας θεματικής αξιολόγησης, τροποποιείται ως προς

τη διαδικασία διατύπωσης συστάσεων προς το Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα, και η Παρ. 4

διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Στο Πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης της παραγράψου 1, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση

πιστοποίησης, η οποία υποβάλλεται στο Σ.Α.Π., Προκειμένου να εκδοθεί η απόψαση πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας θεματικής αξιολόγησης της παραγράψου 2, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση

αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στο Σ.Α.Π., Προκειμένου τούτο να εκδώσει απόψαση Περί

συμμόρψωσης του αποτελέσματος της αξιολόγηση ς προς τα ισχύοντα κριτήρια και να διατυπώσει

συστάσεις προς το Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα. Οι ανωτέρω εκθέσεις αναρτώνται στην

ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε.».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4653/2020, περί της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και

πιστοποίησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το τέταρτο εδάψιο τροποποιείται, ως

προς το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ολοκληρώνεται η εξωτερική αξιολόγηση, β) Προστίθεται

νέο τελευταίο εδάψιο, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Το σχέδιο της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης συντάσσεται από την Ε.Ε.Α.Π.

και γνωστοποιείται στο υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα, που υποβάλλουν τις

Παρατηρήσεις τους μέσα σε προκαθορισμένη προθεσμία από τη γνωστοποίηση του σχεδίου σε αυτά.

Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της προθεσμίας, το σχέδιο της έκθεσης Θεωρείται ότι έχει

γίνει αποδεκτό από το Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα. Η τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και

πιστοποίησης, συνοδευόμενη από την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, υποβάλλεται από την

Ε.Ε.Α.Π. στο Σ.Α.Π., για τη λήψη απόψασης πιστοποίησης ή άλλων σχετικών ενεργειών, όπως

ειδικότερα ορίζεται από την Αρχή, η οποία μεριμνά για τη δημοσιοποίησή της. Η εξωτερική

αξιολόγηση ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται με απόψαση του Σ.Α.Π. και

εκκινεί από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης στο Σ.Α.Π.. Κατά τα λοιπά,

εψαρμόζεται η περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 8.».

6. Στην παρ. Ι του άρΘρου 12 του ν. 4653/2020, περί της απόψασης πιστοποίησης που εκδίδει το

Σ.Α.Π., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται, μετην προσθήκη

παραπομπών σε συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου αυτού, β) η περ. β) του πρώτου εδαψίου

τροποποιείται, ως προς το περιεχόμενο της απόψασης πιστοποίησης αναψορικά με το πρόγραμμα

σπουδών, γ) η περ. γ) του πρώτου εδαψίου τροποποιείται, ως προς το περιεχόμενο της απόψασης

πιστοποίησης αναψορικά με το εσωτερικό σύστημα διασψάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι., δ) το

δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, με την προσθήκη της ψράσης «αναψορικά με τις ανωτέρω

περιπτώσεις», και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Με απόψαση του Σ.Α.Π., η οποία λαμβάνει υπόψη την έκθεση της Ε.Ε.Α.Π. της παρ. 2 του άρθρου

ΙΙ και την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του οικείου Α.Ε.Ι. της Περ. α) της παρ. 1 του άρθρου ΙΙ,

πιστοποιείται: α) ότι το Α.Ε.Ι. ή η ακαδημαϊκή μονάδα πληροί τις προϋποθέσεις οργάνωσης σπουδών



πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, β) ότι το πρόγραμμα σπουδών συμμορψώνεται με τις

απαιτήσεις και τα κριτήρια ποιότητας του οικείου Προτύπου Ποιότητας της ΕΘ.Α.Α.Ε. και γ) ότι το

εσωτερικό σύστημα διασψάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι. συμμορψώνεται με τις απαιτήσεις και τα

κριτήρια ποιότητας του οικείου Προτύπου Ποιότητας της ΕΘ.Α.Α.Ε. Η απόψαση του Σ.Α.Π.,

αναψορικά με τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να είναι Θετική, Θετική υπό όρους ή αρνητική.».

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020, περί της πιστοποίησης από την Επιτροπή Εξωτερικής

Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ποιότητας κοινού προγράμματος συνεργασίας με ανώτατο

εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως

εξής:

«2. Στην περίπτωση πιστοποίησης ποιότητας κοινού προγράμματος συνεργασίας με ανώτατο

εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ένα τουλάχιστον μέλος της Ε.Ε.Α.Π. πρέπει να έχει

τεκμηριωμένα καλή γνώση του χώρου εκπαίδευσης του Κράτους προέλευσης του ιδρύματος αυτού.

Στην περίπτωση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας με χώρα του Ευρωπαϊκού Χώρου

Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Σ.Α.Π. δύναται να ορίσει ως ψορέα πιστοποίησης του προγράμματος

συνεργασίας τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό ψορέα πιστοποίησης της χώρας του ιδρύματος που Θα

μετέχει στη συνεργασία και εψαρμόζει τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και τις κατευθύνσεις

(Ευρωπαϊκά Πρότυπα και ΚατευΘυντήριες Οδηγίες για τη Διασψάλιση της Ποιότητας) που θέτει το

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασψάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕυΓορεπ

Α55οείίοπ οΓ Ο.υΙί1γ Α55υΓπεε Γι ΗΊΙιθΓ Ευοπ-ΕΝΟ.Α).».

8. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020, περί της καταβολής ημερήσιας

αποζημίωσης και δαπανών μετακίνησης στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και

Πιστοποίησης, προστίθεται η πρόβλεψη για έξοδα διανυκτέρευσης και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως

εξής:

«3. Στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλονται η ημερήσια αποζημίωση για το έργο τους, καθώς και οι

δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης σύμψωνα με την υποπαρ. Δ9 της Παρ. Δ του άρθρου 2 του

ν. 4336/2015. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις και δαπάνες καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Με κοινή

απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται τσ ύψος της

ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής. Το ετήσιο ύψος των αποζημιώσεων για κάθε

μέλος της Ε.Ε.Α.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το

οποίο ορίζεται στην ίδια απόψαση.».

9. Στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020, περί των κωλυμάτων των μελών της Επιτροπής

Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 4 διαμορψώνεται

ως εξής:

«4. Τα μέλη της επιτροπής δεν μπορούν να ανήκουν ή να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική,

ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση με το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει η ακαδημαϊκή μονάδα που

αξιολογείται, ή να είχαν κατά την τελευταία πενταετία μια τέτοια σχέση. Τα κωλύματα συμμετοχής

στην επιτροπή ορίζονται και εξειδικεύονται με απόψαση του Σ.Α.Π.».



10. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4653/2020, περί της ανάδειξης των Κέντρων Αριοτείας οτην
ανώτατη εκπαίδευση, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το Πρώτο εδάψιο τροποποιείται
ώστε: αα) ως Κέντρα Αριστείας να δύνανται να αναδεικνύονται και άλλες ακαδημαϊκές μονάδες των
Σχολών και των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αβ) το Ανώτατο Συμβούλιο και
όχι το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης να είναι το αρμόδιο διοικητικό όργανο που
συγκροτεί τις ειδικές επιτροπές αξιολόγησης των υποψηψιοτήτων, αγ) τα μέλη των ειδικών
επιτροπών να ορίζονται όχι με κλήρωση αλλά μετά από αξιολόγηση και να διαγραψεί η παραπομπή
στην περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 13, β) το τρίτο εδάψιο τροποποιείται με τη διαγραΦή από το
αντικείμενο της νομοΘετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων του
καθορισμού του συντελεστή βαρύτητας εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης των υποψηψιοτήτων, και η
παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα, άλλες ακαδημαϊκές μονάδες ή
διεττιστημονικές δομές των Α.Ε.Ι., καθώς και συμπράξεις των Α.Ε.Ι. με ερευνητικά κέντρα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριοτείας από την ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από
πρόσκληση υποβολής υποψηψιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επιτροπών που συγκροτούνται από
το Ανώτατο Συμβούλιο, τα μέλη των οποίων ορίζονται, κατόπιν αξιολόγησης, από το Μητρώο

Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΕΘ.Α.Α.Ε.. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων
Αριοτείας είναι, ιδίως, η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και
ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση των συναψών προγραμμάτων σπουδών,

η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Με
απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται υστέρα από πρόταση του
Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγηοης ανά περίπτωση και
ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και οι λεπτομέρειες ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας, η πρόσθετη
στήριξή τους και κάθε σχετικό Θέμα.».

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις νια τη στελέχωση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης — Τροποποίηση παρ. 5, 6,

8 και 9 άρθρου 18 ν. 4653/2020

1. Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020 (Α 12), περί της διοικητικής

υπηρεσίας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ώστε στον Οργανισμό - Κανονισμό Λειτουργίας
της ΕΘ.Α.Α.Ε. να καθορίζονται και τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση των Θέσεων της διοικητικής
υπηρεσίας, β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ώστε μέχρι την έκδοση του Οργανισμού —

Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. να καθορίζονται με απόψαση του Ανώτατου Συμβουλίου της
όχι μόνο τα θέματα της πλήρωσης των Θέσεων της διοικητικής υπηρεσίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. αλλά όλα τα
Θέματα που καθορίζονται στον Οργανισμό - Κανονισμό Λειτουργίας της, και η παρ. 5
διαμορψώνονται ως εξής:

«5. Η διοικητική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: α)
Διεύθυνση Διασψάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας, β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Χρηματοδότησης, γ) Διεύθυνση Πληροψοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης και δ) Διεύθυνση
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω
διάρθρωσή τους σε τμήματα, αυτοτελή γραψεία ή γραψεία, καθώς και οι κατηγορίες, τα τυπικά



προσόντα των θέσεων, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι και σι ειδικότητες των προϊσταμένων τους
καθορίζονται στον Οργανισμό - Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Μέχριτην έκδοση του Οργανισμού

- Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, τα Θέματα του προηγούμενου εδαίου και, ιδίως, οι
κατηγορίες, οι κλάδοι, οι ειδικότητες και ο τρόπος πλήρωσης των οικείων Θέσεων,

περιλαμβανομένων των Προϊσταμένων και της διάρκειας της θητείας τους, καθορίζονται με
απόψαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής.».

2. Στην παρ. ό του άρθρου 18 του ν. 4653/2020, περί της επιστημονικής υπηρεσίας της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το τρίτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε οι δραστηριότητες

του Κέντρου Μελετών και Ερευνών να ορίζονται με απόψαση του Ανώτατου Συμβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται όχι σε
συνεργασία με αλλά κατόπιν γνώμης του Γενικού Διευθυντή της ΕΘ.Α.Α.Ε., β) το τέταρτο εδάψιο
τροποποιείται, μετην προσθήκη παραπομπής στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, και η παρ.

ό διαμορψώνεται ως εξής:

«6. Την επιστημονική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, τσ οποίο
λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοιχεία, τηρεί

βάσεις δεδομένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες, δημοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει

επιστημονικές ημερίδες και διεθνή συνέδρια για θέματα σχετικά με την αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. Οι

δραστηριότητεςτου Κέντρου ορίζονται με απόψαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα
από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται κατόπιν γνώμης του Γενικού
Διευθυντή της ΕΘ.Α.Α.Ε. Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο
Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. την ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλεται

στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμψωνα μετην παρ. 4 του
άρθρου 7.».

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020, περί των θέσεων του προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ως προς την κατανομή
των θέσεων μεταξύ του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, β) το
δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, βα) ως προς την αναψορά σε όλες τις οργανικές θέσεις προσωπικού

της ΕΘ.Α.Α.Ε., ββ) ως προς την κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία ή εκπαιδευτική βαθμίδα και

κλάδο ή ειδικότητα στις περ. α) έως η) και βγ) με την προσθήκη περ. θ), γ) το τρίτο εδάψιο

τροποποιείται, ως προς τον τρόπο πλήρωσης του συνόλου των οργανικών θέσεων της ΕΘ.Α.Α.Ε., δ)
προστίθεται νέο τελευταίο εδάψιο, και η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:

«8. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι είκοσι (20) και του
διοικητικού προσωπικού είκοσι πέντε (25). Οι ως άνω θέσεις είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού ή
καλύπτονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ύστερα από έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και κατανέμονται ως ακολούθως:

α) είκοσι (20) Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

β) επτά (7) θέσεις ΠΕ Διοικητικού, μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου,

γ) οκτώ (8) Θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου,



δ) δύο (2) θέσεις ΠΕ Δισικητικού-Λογιστικού, μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου,

ε) μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου,

στ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Πληροψορικής, μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου,

ζ) μία (1) θέση ΠΕ Μεταψραστών - Διερμηνέων, μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου,

η) μία (1) θέση ΤΕ Πληροψορικής, μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου.

θ) δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού, μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου.

Οι οργανικές Θέσεις του προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. καλύπτονται με μετατάξεις μόνιμου προσωπικού,

καθώς και με τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής

Προσωπικού, βάσει του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

Με τον Οργανισμό - Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι δυνατή η ανακατανομή των κενών

Θέσεων της παρούσας παραγράου σε κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα του

επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού σύμψωνα με το π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Για τη συγκρότηση

υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής

κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα εψαρμόζονται

αναλόγως οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν. Μέχρι την έκδοση του

Οργανισμού - Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, τα ζητήματα της παρούσας παραγράψου

ρυθμίζονται με απόψαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής.».

4. Στην παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020, περί της κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών της

ΕΟ.Α.Α.Ε. με απόσπαση, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο

τροποποιείται, ώστε σι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. να δύνανται να καλύπτονται με

αποσπάσεις όχι μόνο κατ’ εξαίρεση, β) μετά από το δεύτερο εδάψιο, προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο,

γ) το παλαιό τρίτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε να μην αναψέρεται μόνο σε διοικητικούς υπαλλήλους,

δ) το παλαιό όγδοο εδάψιο τροποποιείται, δα) ως προς τη διάρκεια της απόσπασης και της

ανανέωσής της και δβ) με τη διαγραψή της ψράσης «και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του

υπαλλήλου», ε) μετά από το παλαιό όγδοο εδάψιο, προστίθεται νέο ένατο εδάψιο, στ) το παλαιό

δέκατο εδάψιο καταργείται, και η παρ. 9 διαμορψώνεται ως εξής:

«9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. δύνανται να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη

υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Αορίστου Χρόνου ή Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

εψαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4440/2016 (Α224) με την επιψύλαξη των

οριζομένων στον παρόντα νόμο. Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών δύναται να

εψαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 31 του ν. 4873/2021 (Α’ 248). Το προσωπικό που δύναται να

αποσπάται, περιλαμβάνει υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιψερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων

Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων

Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, εψόσον ανήκουν στη



Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οροθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Η προεπιλογή για τις Θέσεις γίνεται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

επικουρούμενο από τον Γενικό Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόοπαση υπαλλήλων ανατίθεται

σε τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποτελείται από τον
ίδιο ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται

αιτιολογημένα ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση

προσωπικό. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμψωνη
γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που διατυπώνεται ύστερα από την ανωτέρω

αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγηοης. Η απόσπαση διαρκεί δύο (2) έτη, με
δυνατότητα ανανέωσης μια (1) ψορά για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Κατ’ εξαίρεση, για τους
υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τους

εποπτευόμενους ψορείς αυτού παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης έως τρεις (3)
ψορές νια χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κάθε ψορά. Η παράταση της απόσπασης γίνεται ύστερα

από σύμψωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Ειδικά για την απόσπαση υπαλλήλων

ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού για τη διενέργεια ή την παράταση της απόσπασης απαιτείται η σύμψωνη
γνώμη του δημάρχου ή περιψερειάρχη αντίστοιχα.».

Άρθρο 3

Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την

καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διεθνούς

Πανεπιστημίου της Ελλάδος δύνανται να παρατείνονται με απόψαση του αρμόδιου οργάνου του

ιδρύματος από την ημερομηνία λήξης τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως για χρονικό

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2022, απαγορευόμενης κάθε περίπτωσης

μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίοτου χρόνου.

Άρθρο 4

Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού — Τροποποίηση Παρ. 5Α άρθρου 62 ν. 4589/2019

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί του αποκλεισμού από

τους διορισμούς και προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του

διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη των εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν

υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του διορισμού στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως, παραιτούνται, αντικαθίσταται και η παρ. 5Α διαμορψώνεται ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ή ΕΒ.Π., οι οποίοι έχουν διοριστεί ή διορίζονται στα σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμψωνα με το παρόν, ανεξαρτήτως του αν έχουν
αναλάβει ή αναλαμβάνουν υπηρεσία ή όχι, αποκλείονται από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην



ττρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της

απόφασης διορισμού τους στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν το Τρίτο έτος αποκλεισμού

συμπίπτει με το Πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται

μπορούν να διοριστούν ή προσληψθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων

εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού -

Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014

Το δεύτερο εδάψιο του άρθρου 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), περί της χρήσης πόρων του

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων

στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται νια τη

διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων,

τροποποιείται, α) ως προς το ότι η δαπάνη για την πληρωμή των παραπάνω προσώπων δύναται να

βαρύνει και αντίστοιχα έργα Συλλογικής Απόψασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα έτη 2022 και 2023, αντίστοιχα, και β) ως προς τον

επιμερισμό της δαπάνης μεταξύ των ετών αυτών, και το άρθρο 19 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 19

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και

μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων!

μαθημάτων οτα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αμείβονται σύμψωνα με την υπό στοιχεία

151323/Ε2/13.9.2017 Κοινή απόψαση των Υπουργών Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων και

Οικονομικών (Β’ 3370), καθώς και των εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη

διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων

και αμείβονται σύμψωνα με την υπό στοιχεία 2/64978/0022/14.11.2006 κοινή απόψαση των

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1671), μπορεί

να γίνει χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη

Συλλογική Απόψαση ‘Εργων (ΣΑΕ) 445/2 του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2022 και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2019ΣΕ44520000 και

τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού

και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του

άρθρου 176 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των ογδόντα



εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (80.774400) ευρώ και την

οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2023 έως το ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων

πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων (55.521.600) ευρώ και αντίστοιχα έργα Συλλογικής

Απόψασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του

έτους 2022 έως το ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων

πενήντα τεσσάρων (94.042.354) ευρώ και του έτους 2023 έως το ποσό των εκατόν σαράντα ενός

εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (141.879.620) ευρώ.».

Άρθρο ό

Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταψοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης

δημοσίων συμβάσεων μεταψοράς μαθητών

1. Για τους διαγωνισμούς μεταψοράς μαθητών, στις περιπτώσεις που υπάρχουν αδιάθετα

δρομολόγια, για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσψορές είτε οι υποβληθείσες προσψορές

κρίθηκαν μη κατάλληλες, δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Ν

147) κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από

την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Αν οι διαγωνισμοί προβλέπουν ως μέσο

μετακίνησης των μαθητών τα Ε.Δ.Χ. οχήματα, εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο της οικείας

περιψερειακής ενότητας, η δυνατότητα συνένωσης υψιοτάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας

περιψερειακής ενότητας, σύμψωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).

2. Αν έως την 22’.7.2022 δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί και εψόσον δεν είναι δυνατή η χρήση

των προβλεπομένων δυνατοτήτων χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, που

εκτελείται μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού μεταψοράς μαθητών, σύμψωνα με την υποπερ.

στ2) της περ. 2 του Κεψαλαίου Γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής απόψασης των

Υπουργών, Εσωτερικών, Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Υποδομών και

Μεταψορών (Β’ 4217) και τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμψωνα με τους

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η οικονομική επιτροπή δύναται να
αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης, σύμψωνα μετην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, κατ’ εξαίρεση

των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ..

3. Για τους διαγωνισμούς μεταψοράς μαθητών, αν προέκυψαν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη

των διαγωνισμών, η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη

πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμψωνα με την περ. γ’ της παρ. 2

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ..

4. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 διαγωνισμών,

περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων των παρ. Ι έως 3, και αψού έχει γίνει χρήση των
προβλεπόμενων δυνατοτήτων χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την

ολοκλήρωση του διαγωνισμού μεταψοράς μαθητών με την υποπερ. στ2) της περ. 2 του Κεψαλαίου Γ

του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής υπουργικής απόψασης καιτροποποίησης της σύμβασης
κατά τη διάρκειά της, σύμψωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, η οικονομική επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποψασίζει

την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή
προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραψή των οικείων

συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η.6.2023. Οι περιψέρειες εκκινούν έως τις



30.11.2022 τις διαδικασίες υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) σύμψωνα με Το

άρθρο 33 του ν. 4412/2016 και το σχετικό υπόδειγμα της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου να δύνανται να

αναθέσουν με αυτό τους επόμενους διαγωνισμούς, στην προθεσμία που προβλέπει η ως άνω

απόψαση για τη μεταψορά μαθητών.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 4, τα σχέδια των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης μεταψοράς μαθητών

και οι σχετικοί ψάκελοι αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο

νομιμότητας, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την απόψαση κατακύρωσης. Αν ο

έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός ή αν ο οριστικός ανάδοχος διαψέρει του

προσωρινού μειοδότη ή ανάδοχου, οι δαπάνες για την εκτέλεση των μέχρι τότε παρασχεθεισών

υπηρεσιών από τον τελευταίο, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εψόσον ο οικείος

ττεριψερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της

σχετικής δαπάνης είναι σύμψωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης

μεταψοράς μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι ο προσωρινός μειοδότης ή προσωρινός ανάδοχος

δεν αποκλείσθηκε για τους λόγους που προβλέπονται στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 103 του ν.

4412/2016.

6. Οι δαπάνες μεταψοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αψορούν οτα προηγούμενα έτη,

καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταψοράς, εψόσον ο οικείος

περιψερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταψοράς των μαθητών και

εψόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης Είναι σύμψωνο με την απόψαση ανάθεσης της οικείας

οικονομικής επιτροπής.

7. Το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορείνα υπερβαίνειτη μεγίστη αποζημίωση που

προκύπτει από την εψαρμογή της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής υπουργικής απόψασης.

8. Τα κατακυρωτικά έγγραψα των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταψοράς μαθητών, όπως αυτά

ορίζονται από τον ν. 4412/2016, μπορούν να κατατίθενται και σε ψυσική μορψή ενώπιον της

οικονομικής επιτροπής, μετά από απόψασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

9. Στην παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α’ 194) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) στο πρώτο εδάψιο αα) διαγράψονται οι λέξεις (<για το σχολικό έτος 2014-2015», αβ) η λέξη

«υπέρβαση» αντικαθίσταται από τη λέξη «αυξομείωση», αγ) επικαιροποιείται η μνημονευόμενη

κοινή υπουργική απόψαση για τις χιλιομετρικές αποστάσεις και διαγράψονται οι αναψορές στις υπ’

αρ. 30844/31.7.2013 (Β 1897) και 29531/2014 (Β’ 2060) κοινές υπουργικές αποψάσεις, β)

προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Εάν η μεταψορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων

σχολείων δεν είναι εψικτή με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιψερειών και των Δήμων,

σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύμψωνη γνώμη

επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιψερειακής ενότητας, της

πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την

Προεδρία του Περιψερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριψερειάρχη, η αυξομείωση

των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ’ αρ. 50025/2018 Κοινή υπουργική απόψαση (Β’

4217), υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό Κόστος της μεταψοράς μαθητών σε ολόκληρη

αθροιστικά την Περιψέρεια δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Με

απόψαση του περιψερειακού συμβουλίου για τη μεταψορά των πιο πάνω μαθητών είναι δυνατή η

επιπλέον χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιψέρειας.»

Άρθρο 7



Υπαγωγή του προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από

τη Γενική Γραμματεία’Ερευνας και Καινοτομίας σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια —

Τροποποίηση άρθρου 80 του ν. 4796/2021

1. Στο άρθρο 80 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) περί υπαγωγής του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας

‘Ερευνας και Καινοτομίας στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάψιο διαγράψεται η Φράση «, στα

οποία μεταψέρονται και οι εκκρεμείς υποθέσεις», β) προστίθενται δεύτερο και Τρίτο εδάψιο, και το

άρθρο 80 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 80

Υπαγωγή του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας’Ερευνας και Καινοτομίας στο Υπηρεσιακό και

Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας και Καινοτομίας υπάγεται στο υπηρεσιακό και

πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Γιατο προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που εποπτεύονται από τη

Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Καινοτομίας, με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και

Επενδύσεων που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται, ένα

υπηρεσιακό συμβούλιο και ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια για κάθε ν.π.δ.δ.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του υπηρεσιακού και του πειθαρχικού συμβουλίου του προσωπικού της

Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας και Καινοτομίας και των ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται από αυτή

μεταψέρονται στα αρμόδια υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια.».

2. Η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου ότου ν. 4057/2012 (Α’ 54) περί των τιειθαρχικής αρμοδιότητας για

το προσωπικό της (πρώην) Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας και Τεχνολογίας και των εποπτευόμενων

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καταργείται.

Άρθρο 8

Απλούστευση των διαδικασιών συμμετοχής σε δράσεις διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και

καινοτομία — Τροποποίηση άρθρων 23 και 28 ν. 43 10/2014

1. Στο άρθρο 23 του ν. 4310/2014 (Ν 258) περί δημόσιας χρηματοδότησης, μετά την παρ. 4

προστίθεται νέα παρ. 4Α ως εξής:

«4.Α Εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης σε εθνικό Επίπεδο ιτροηγούμενης προκήρυξης

και δημόσιας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, οι διακρατικές δράσεις και τα προγράμματα που

υλοποιούνται με κεντρική διαχείριση σύμψωνα με την περ. β) της παρ. Ι του άρθρου 38, καθώς ιιαι

εκείνα που προκηρύσσονται σε ενωσιακό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και κρατών μελών

και λοιπών ψορέων της ‘Ενωσης. Τα προς χρηματοδότηση έργα επιλέγονται βάσει αξιολόγησης και

κατάταξης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, σύμψωνα με τους κανονισμούς των αντίστοιχων

προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Οι εθνικοί όροι συμμετοχής, εψόσον υπάρχουν,

συμπεριλαμβάνονται στη διακρατική προκήρυξη και ανακοινώνονται στον διαδικτυακό τόπο της

Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας και Καινστομίας.

Στην ως άνω εξαίρεση υπάγονται και σι περ. α) έως δ) της Παρ. 2 του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ)

651/2014 της Επιτροπής (1 187) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με



την εσωτερική αγορά κατ εψαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός

Απαλλαγής κατά κατηγορία).».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4310/2014, περί της συμμετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό

Χώρο ‘Ερευνας και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς, προστίθεται νέο

τελευταίο εδάψιο, και η παρ. Ι διαμορΦώνεται ως εξής:

«1. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται η συμμετοχή της χώρας σε

νομικές οντότητες και συμπράξεις που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Χώρο ‘Ερευνας (ΕΧΕ), όπως

μεταξύ άλλων, αυτές των άρθρων 185 και 187 της ΣΛΕΕ και καθορίζονται:

α) οι αρμόδιοι ψορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα και αναλαμβάνουν την εκπλήρωση των

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

β) η χρονική διάρκεια συμμετοχής στη νομική οντότητα, και

γ) το προβλεπόμενο ύψος της δαπάνης που δημιουργείται για την περίοδο αυτή,

δ) η πρόταση στον αρμόδιο Υπουργό για την ένταξη του σχετικού έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων.

Ειδικά στην περίπτωση συμμετοχής της χώρας σε θεσμοθετημένες συμπράξεις (εταιρικές σχέσεις),

που συστήνονται βάσει των άρθρων 185 (σύσταση ειδικής δομής) και 187 (σύσταση Κοινής

επιχείρησης) της ΣΛΕΕ, των οποίων τη συνολική διαχείριση των έργων αναλαμβάνει κεντρικός

ψορέας προκήρυξης/διαχείρισης σε ενωσιακό επίπεδο (κεντρική διαχείριση), στην ανωτέρω

απόψαση ορίζεται και η εψαρμογή της κεντρικής διαχείρισης με αντίστοιχη μεταψορά της εθνικής

οικονομικής συμμετοχής.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4310/2014, περί της συμμετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο

‘Ερευνας και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς, τροποποιείται με την

προσθήκη επιψύλαξης της παρ. 4Α του άρθρου 23 περί των δράσεων και έργων που εξαιρούνται από

την υποχρέωση δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο προηγούμενης προκήρυξης και δημόσιας

πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι εθνικοί ιιανόνες και οι

λεπτομέρειες υλοποίησης των έργων της παραγράψου 1, με την επιψύλαξη της Παρ. 4Α του άρθρου

23.)>.

Άρθρο 9

Επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο Τομέα — Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 ν. 4735/2020

Η περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), περί της επιλογής διοικήσεων στον

δημόσιο τομέα, τροποποιείται, ως προς τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία

επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, και η παρ. 3

διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία του παρόντος είναι:

(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού τεχνολογικού τομέα) ή
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταΠτυχιακός

τίτλος της αλλοδαπή ς,

(β) Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε. και

(γ) Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Περαιτέρω απαιτούμενα προσόντα αναψορικά με τις προς πλήρωση θέσεις είναι δυνατόν να

προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.».
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4653/2020
(Α’ 12) προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη διάταξη αναδιαρθρώνεται το Πλαίσιο στελέχωσης
της διοικητικής υπηρεσίας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.ΑΕ.),
προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις που προκύπτουν
από την αναβάθμιση του ρόλου της αρχής.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των
ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που
απασχολείται στην καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με απόψαση του αρμόδιου
οργάνου του ιδρύματος, από την ημερομηνία λήξης τους έως την ολοκλήρωση των
διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που
βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνειτην 31η.122022.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το πρώτο εδάψιο της παρ. 5Α
του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), ώστε οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.ΒΠ.) που
έχουν διοριστεί ή διορίζονται οτα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης να έχουν τη δυνατότητα νέου διορισμού ή πρόσληψης στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά την πάροδο τριών (3) ετών από
την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης
πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.ΒΠ.),
συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία
αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών
ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης
και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, για τα έτη 2022 και 2023.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη διευθετούνται κατεπείγοντα ζητήματα για
τη διασψάλιση της απρόσκοπτης δωρεάν μεταψοράς των δικαιούχων μαθητών, και
την έγκαιρη διενέργεια από τις Περιψέρειες όλων των απαραίτητων ενεργειών



σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίζονται
μεγαλύτερη διαψάνεια, ευελιξία και ορθότερη εποπτεία της εκτέλεσης του έργου,
καθώς και η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η υπαγωγή και του
προσωπικού των εποπτευομένων από τη Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και
Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) ερευνητικών ψορέων, οι οποίοι λειτουργούν υπό τη μορψή
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), σε πρωτοβάθμια υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συμβούλια που συγκροτούνται με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.

Άρθρο 8: Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην αξιοποίηση των
δυνατοτήτων χρηματοδότησης του Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης (Ε.Ε.) για την ‘Ερευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη -ΟΕ» (2021-2027)
και συγκεκριμένα στην αποτελεσματική υλοποίηση έργων διεθνούς συνεργασίας
στην έρευνα και καινοτομία, στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη μείωση του
διοικητικού ψόρτου και στη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των μέσων εψαρμογής
του «Ορίζοντας Ευρώπη» κατά μείζονα λόγο, αλλά και του συνόλου των δράσεων
του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου ‘Ερευνας και Καινοτομίας που απαιτούν εθνική
συγχρηματοδότηση σε επίπεδο έργου ή προγράμματος.

Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η περ. (α) της παρ. 3 του
άρθρου 20 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), περί της επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο
τομέα, ως προς τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των
διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Οι διατάξεις, που αψορούν στις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), τροποποιούνται, καθώς το εύρος των αρμοδιοτήτων της
στο πλαίσιο του νέου Θεσμικού πλαισίου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.) διευρύνεται σημαντικά.

Άρθρο 2: Η ρύθμιση είναι αναγκαία, για την αναδιάρθρωση της διοικητικής
υπηρεσίας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.), προκειμένου να
μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου της ρόλου.

Άρθρο 3: Η ρύθμιση είναι αναγκαία δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
διαγωνιστικές διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος.

Άρθρο 4: Η ρύθμιση είναι αναγκαία για τον ορθολογικό προγραμματισμό των
διορισμών και προσλήψεων και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμψέροντος, λόγω
της αναοτάτωσης που προκαλείται από την κένωση θέσεων στην εκπαίδευση από
την αποχώρηση μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού ΒοηΘητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για να δισριστούν
σε άλλη Θέση στην εκπαίδευση.



Άρθρο 5: Η ρύθμιση είναι αναγκαία για την αύξηση των ιτόρων, που διατίθενται για
την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),
συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία
αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών
ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης
και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, για τα έτη 2022 και 2023,

Άρθρο 6: Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη δωρεάν μεταφορά των
δικαιούχων μαθητών, λαμβανομένων υπόψη της ρύθμισης του άρθρου 45 του ν.
4937/2022 (Ν 107), των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού
ςΟνιο-19 και της αλλαγής των κομίστρων λόγω της ανόδου της τιμής της βενζίνης.
Περαιτέρω, παρίσταται ανάγκη εξασφάλισης μεγαλύτερης διαψάνειας, ευελιξίας
και ορθότερης παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου, καθώς και καλύτερης
αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

Άρθρο 7: Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους: Αρχικά, το προσωπικό
των ψορέων αυτών, είχε υπαχθεί μαζί με το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας
‘Ερευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.), στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν η Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και
Καινοτομίας ανήκε στο εν λόγω Υπουργείο. Με τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου
4 του π.δ. 81/2019 (Α’ 119), η Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Καινοτομίας
μεταψέρθηκε, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευσμένων
ψσρέων, στο Υπσυργείσ Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Εν συνεχεία, με τσ άρθρο 80 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) το προσωπικό της Γενικής
Γραμματείας ‘Ερευνας και Καινοτομίας υπήχθη στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό
συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χωρίς όμως να ορίζεται στη
διάταξη πού υπάγεται το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.) που εποπτεύονται από αυτή.

Άρθρο 8: Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους: Στο Πρόγραμμα
«Ορίζοντας Ευρώπη» εισάγονται νέες ρυθμίσεις και δίδονται νέες δυνατότητες οτα
κράτη μέλη της ‘Ενωσης, σι οποίες συνδέονται κυρίως με την εψαρμογή όλων των
τύπων συμπράξεων, περιλαμβανομένων και των θεσμοθετημένων, και όλων των
μέσων εψαρμογής που απαιτούν συνέργεια ή/και συγχρηματοδότηση ενωσιακών
και εθνικών πόρων, καθώς και έργων που λαμβάνουν το σήμα ποιότητας «σψραγίδα
αριστείας». ‘Ενα εξ αυτών είναι η εψαρμογή της Κεντρικής Διαχείρισης της
Οικονομικής Συνεισψοράς (ΚΟΔΕ) που αψορά στη δυνατότητα εψαρμογής από τα
συμμετέχοντα κράτη της κεντρικής διαχείρισης της οικονομικής συνεισψοράς,
δηλαδή αντί να αναλάβει το κράτος μέλος τη διαχείριση, την εκχωρεί στην
αντίστοιχη ευρωπαϊκή δομή.

Άρθρο 9: Η υψιστάμενη διάταξη είναι ιδιαιτέρως περιοριστική ως προς τα ελάχιστα
προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής δισικήσεων στα νομικά πρόσωπα
του δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα να αιτοκλείονται από την αξιολόγηση της
αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής, για το σύνολο των νομικών αυτών προσώπων,
δυνητικά κατάλληλοι υποψήψιοι.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;



Άρθρα Ι και 2: Αψορούν στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Άρθρο 3: Αψορά στους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος που απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας και, εμμέσως, στο
προσωπικό, τους ψοιτητές και τους επισκέπτες των χώρων των ιδρυμάτων.

Άρθρο 4: Αψορά στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που έχουν
διοριστεί ή πρόκειται να διοριοτούν στα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 5: Αψορά στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, στα μέλη
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία
αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και σε εμπειροτέχνες
ιδιώτες, που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης
και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων και, εμμέσως, στο σύνολο των
μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 6: Αψορά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) β’ βαθμού,
στους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων μεταψοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων και
τους αναδόχους που αναλαμβάνουν τις σχετικές υπηρεσίες μεταψοράς, στις
μαθήτριες καιτους μαθητές των σχολείων και στις οικογένειές Τους.

Άρθρο 7: Τα ν.π.δ.δ. που αψορά η παρούσα ρύθμιση είναι: 1. Το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΛΑ), 2. το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), 3.
το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 4. το Εθνικό Κέντρο ‘Ερευνας
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ ιιΔ») και 5. την Ελληνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ),

Άρθρο 8: Τα έργα καιτις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο
της ΕΕ για την’Ερευνα και Καινοτομία (<Ορίζοντας Ευρώπη -ΟΕ» (2θ21-2027)

Άρθρο 9: Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τους
ενδιαψερόμενους για την κατάληψη των θέσεων του άρθρου 20 του ν. 473 5/2020
σε αυτά.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.
ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;



Άρθρο 1: Παρ. Ι και 2 του άρθρου 8, παρ. 2 και 4 του άρθρου 9, παρ. 2 του άρθρου
11, παρ. Ι του άρθρου 12, παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 13 και παρ. 2 του άρθρου 19
του ν. 4653/2020 (Α’12).

Άρθρο 2: Παρ. 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020 (Α’12).

Άρθρο 3: ‘Οχι.

Άρθρο 4: Παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

Άρθρο 5: Άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189).

Άρθρο 6: Παρ. 4 άρθρου δεκάτου εβδόμου ν. 4286/2014 (Α’194)

Άρθρο 7: Άρθρο 80 του ν. 4796/2021 (Α’ 63)

Άρθρο 8: Άρθρο 23 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και. το άρθρο 38 του ν. 43 10/2014 (Α’
258)

Άρθρο 9: Άρθρα 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

5. Γιατί δεν Είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος, Τροποποιούνται διατάξεις τυπικών νόμων και ως εκ
υπουργικής απόψασης τούτου απαιτούνται διατάξεις της ίδιας τυπικής ισχύος.
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ί) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, σύμψωνα με τα
συμπεριλαμβανομένης ανωτέρω.
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής

προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
ίί) με διάθεση

πόρων δεν θα συνέδραμε στην αντιμετώπιση των
περισσότερων

ζητημάτων. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση σύμψωνα
ανθρώπινων και

με τα ανωτερω.
υλικών πόρων;

Συναφείς Πρακτικές



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

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σε όργανα Της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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

Π Π

Π Π Π
Ι

!Ι7Ί

Π

,
Π

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.)

ι) βραχυπροθεσμοι:

Άρθρο 2: Η αναδιάρθρωση της διοικητικής
υπηρεσίας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)



Άρθρο 3: Η προστασία της δημόσιας υγείας για
τους ψοιτητές, εργαζόμενους και επισκέπτες
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος, ιδίως στην περίοδο της πανδημίας
ςονι-ι9 που οι σχετικές ανάγκες είναι
ιδιαίτερα αυξημένες.

Άρθρο 4: 0 ορθολογικός προγραμματισμός
των διορισμών και προσλήψεων στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.

Άρθρο 5: Η αύξηση των πόρων, που
διατίθενται για την πληρωμή αναπληρωτών
και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒ.Π.),
συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που
προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία
αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά
Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών ιδιωτών
που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία
μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης
στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, για
τα έτη 2022 και 2023.

Άρθρο 6: Η άμεση επίλυση του ζητήματος της
απρόσκοπτης μεταψοράς μαθητών.

Άρθρο 7: Η υπαγωγή και του προσωπικού των
εποπτευομένων από την Γενική Γραμματεία
Ερευνας και Καινοτομίας ερευνητικών
ψορέων, οι οποίοι λειτουργούν υπό τη μορψή
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.), σε υπηρεσιακό και πειθαρχικό
συμβούλιο που συστήνεται με απόψαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

Άρθρο 8: Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων
χρηματοδότησης του Προγράμματος Πλαισίου
της ΕΕ για την ‘Ερευνα και Καινοτομία
«Ορίζοντας Ευρώπη -ΟΕ» (2021-2027).

Άρθρο 9: Η διεύρυνση των δυνάμενων να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των
διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου
και ιδιωτικού δικαίου των άρθρων 20 έως 23
του ν. 4735/2020 (Α’ 197).



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλονα με τον τομέα νομοθέτησης7

> Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς
στοιχεία στσχος (3ετισ)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστά σσσφσίτων γ’βσθμισς τυσσίδτοοης οσο βρίσκοοο
τργσσίτι στοτ τσμέσ των σσσοδώτ τσος εσοάς ό μηνών σσά τησ
ένσρξη_σνσζήι-ησης

Αριθμάς σιστσοοιημέτων Ιίσνεοιστημιστώσ σχολώο 1150 κάιι)

Αριθμάς συμμετοχών σε σρσγμάμμστσ Έρεοτσς, Τεχνολογίσς
& Κσιτντσμίσς (διεθνή & εθνικά), στά Πστενιστημισκή Σχολή

Αριθμάς έργων/μελετών σου έχουν σνστεθεί σσά τον ιδιιισικά
τσμέσ, σνά Πσνεσιστημιστή / Τεχνολογική Σχολή

άσσάνη στά φοιτητή τριτσβάθμισς εκσσίλτυσης στά ΑΕΙ

Ποσοστά ενηλίκων (στο σάνσλσ του ενεμγνά σληθυσμσά) σον
σνμμετέχοσσ σο σρογμτιμμστσ δισ βίου_ευσσίλετσις

Β. ΣΤΩΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / ΒΠΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστά σνσλφάβητωσ/σάνσλσ σληθυσμιιά

Αμιθμάς υτάμων συν εγκστσάείσσυν σο σχολείο οριο τησ
ολσελήμωση της β’ βάθμισς υιιι ιι βάθμισς εκοσίδετσης / έτος

Αμιδμάς δισ-σολιτισμιυών σχσλείιιν ιινά Περιφέμεισ
(σσσοστά μσίίητών στο σάοσλσ των μσλητώσ) σου φσιτοάσ σε
δισσολιτισμιυά_σχολείο
Ποσοστά σλλοδσσών μσθητιλν στο σάνσλσ (των μσθητών) —

Κστσνομή_σνά_πτριφέρεισ
Αριθμάς ολοήμερων / σσσγευμτιτινών σχσλείων υσι ιιριδμάς
μσθιίτών σου φοιτσάν σο οστά

Μέσος άμσς υσθηγητών / σάτσλο μσθητών

Μέσος άμσς Η/Υ / σάνολσ μσθητών

Αριθράς ρσθητών σου εσνιφελσάντσι σσά σρογμάμμστσ
ενισχυτικής_ευσσίδευσης_/_έτος
Δσσάνη τινά μσθητι( σνά βσθμίδσ (Αθμιτι, Β’θμισ)
ετσσίδευσης

, , Πρόσφατα Εστιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεία στσχος (3ετια)

Ιίρσγμτιτνσοιηθείσες τιντισυσφές, υστά είδσς υσι
εισοτελέσμστσ. τσι σριθμάς ευρημάτων

Χμημστοδντήσεις σνσσυσφών, υστά φορέσ, υσι σνσά σον
διστέθηυσν

Ιίιντώσεις γιο σνσσυσφές, σου διστέδηυσν σο Εφορείες
Αρχσιυτήτων

Κήμνξη σμχνιολσγιυών Χώρων, μνημείων, νσμσδοσιτιυών υσι
ιστορικών σικισμών

Πμσμμστοσνσ1δτίσες σσσλλντριώσεις υσι υστνβλι1θείσες
τισνζημιώσεις, γιο τιτίνητσ σμχτιινλνγιυσά τνδιιιφέμσντος

Δισσάντς έργυιν σου έχουν εκτελεσθεί σε μνημείο τσι
σμχτιισλσγινσάς χώμνυς. νσι δσσάνες έμγυιν οσο βμίσκνντνι
σο_εξέλιξη

Δσσσντς έμγων ουσ έχουν εκνεδεοδεί σε ιιονσείν υσι λνισά
κτίριο υσι δοτάκτς έμγων σσυ βμίσνονττιι νε εξέλιξη

Αμιδμάς βιβλινθησών κτιτά νομική μομφή νσι είδος
βιβλιοθήκης, σνάλσγτι με τσ θέμσ, τονά γεωγμσφινά
δισμέρισισ

> Εϋνική άμυνα - Εεωτερική πολιτική:

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισπσιήθηκαν ΟΙ βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

σοςε1Υ1π·ι) και της ΕΛΣΤΑΤ (ρ//τή ΙΕΥ έΙΒ.



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 Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριο ιιροϊόν σε αγοραίες Τιμές (δισ.)

Ριιδμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

ίσοζύγιο τρεχσιισώσ συναλλαγών (% ΑΕΠ)

ίσυζύγιυ γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες. % ΑΕί!)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές σλεόνιιορα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετία)

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστά του ΑΕΙ!

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήρερει ειπά Τον ιρόρο ή τους
φάρους στους οποίους αφορούν αι διατάξεις του
νομυσχεδίου.

Ποσά που εισπράχΟικαν από ιρορσλογικυύς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού πρυσδιυρισμυό φόρου
επιβολής σροστίρωυ που ακυρώθηκειν εσ μέρει ή εσ όλοι από
Τα δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

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

Αριθμός εσιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελμστικών
συμβάσεων (και εγσσε. εάν συνήφθη Το συγκεκριμένο έεος)
κειι αριθμός/ποσοστό_εργαζομένων σου καλύπτυντιιι από αυτές.

Αριθμός/ποσοστά σσε. Που συνήφδησσν χωρίς πρυσιρυγή στ
διαμεπυλάβηπη

Αριθμάς/πυπυστό π.σ.ε. Που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή αε
διαιτησία

Μέσιιςχράνος ολοκλήρωσης διαδικασίας ρεσυλάβησης

Μέσος χρόνυς ολοκλήρωσης διαδινασίτις διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (σροβλεπόρενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και Πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά νη συμβατική
τους λήξη)

Ώρες εργασίας τινά ημέρα εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας

Αριδίιός αμνιβόμενων οσερωριών (που δηλώθηκαν) ασά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων τινά κλάδο σικονορίας και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο
ανσπηρίιι -



ΑΠΑΣΧΩΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωιιόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Γίοαοατύ ανεργίας

Ποσοστό ραεροχρύνια ανέργων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποανατό ανεργίας γνναινών

Ποανατό ανεργίας ανά γεωγραφιεή περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάαει ρορφωτινού εαιαέδοο

άείεεης ασααχόληαης / Δείντης ωρών εργααίας / δείν·τ·ης
αροιβών (ανά βααινό ενρέα της αιννναρίας Π.χ. ρετασοίηαη,
εατασεεοές ελα.)

Μεριεή ααααχύληαη ως αοαοατό της ανενλιιεής αοασχύληαης
(ατε σύννλο ενν αληθναρνύ εαι ειδιεύτερα για νέννς)

Ποοαατό ααααχαλοορέοωε ρε αύρβααη οριαρέεοο χρύνοο (ντα
σύνολο Τον πληθοαρού εαι ειδικότερα για νέοος)

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

Πραγρατιοέ ύψος αεοεάξεων ανά ασιραλισεική οράδα
(ριαθωτοί εεε ιδιωτικού εορέα, δηρύσιοι οσάλληλοι,
επαγγελρατίες ναι έραοροι, αγρότες) εαι ανά έτη οονολικής
ααφάλιαης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιατικών εισφορώε ανά ααφαλιοειεή οράδα
(ριοθωτοί εεε ιδιωτικού τορέα, δηράσιοι ειπάλληλοι,
εσσγγελροτίες και έρποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα τον
ΕΦΚέί
Ηλικία (ορογρατική) οονεαξιοδότηαης ανά οληθεσριαω( οράδα
εαι έεη σενολιεής σσιρόλισης

Μέσος χρόνος οπονορής σόντοξης

Ποσοστό σονεαξιοδοτιω)ς δαπάνης εσί τοπ ΑδΠ

Ποσοστό αροσφεγών οχετικά ρε την ασοεορή σόνεαξης σοο
γίνοεται εο ρέρει ή εο όλοι δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΡΟΝΟΙΛ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Ποσοστό οληθοσρού σε καθεστώς φτώχειας, νε κίνδονο
φτώχειας_ή_νε_κοινωνικέ_σσοελεισρό
Ποσοστό ελικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά
αγαθά ή κσηρεοίες

Ποσοστό νοικοεεριώο στο σύνολο τον πληθοσρού σον
αντιρετωσίζοπο_δνσκολίσ_οοτιρετώσισης_έκτακτων_σοαγεών
Ποσοστά οληδοσρού ποο λαρβάνει εσιδόρστσ επι η αντίστοιχη
κροεικι(_δοσάνη_(σοπολικά_και ανά_εσίδορο)

Αριδρύς σσιδιώα σε ορφσεοεροφείσ

ιλριδρύς αστέγωκ (εκείρηση) σον σιτίζονται οσύ δήροος επι
άλλες_οσηρεσίες

Ποσοστά σληθεσρού σον ρένει σε σροσωρινή ρορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (σ.χ. οεισρός, σορκαγιά)
Κόστος οπτ άτορο ανά σράγρσμρο φροντίδας (ρηερύτητσς,
δοσεολίες_ράδησης_ελσ)



, , Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεία στόχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Γίοσοπτά παιδικής θνησιμότητεις

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή

Αριθμός ιατρώυ ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νυσακομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμα κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιιιτρεία και επείγοντα
περιστατικά)
ιλριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήοες υα εξυπηρετηθούν
(γιο ρη επείγανσα νοσηλεία, ή γιο μανομερή περίθαλψη ή για την

πρώτη εξέταση)

Αριθμός νυσηλειών τινά 1000 κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νυσηλεοτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλα

συνολικά

ανά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

τινά ηλινιαιτή ομάδα

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ιιλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτυαπααχυλούμευων ανά φύλα

Ποσοστά εμγυδοτώυ ανά φύλο

Ποσοστά μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

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

Αιτήματα ασύλου - Ποσοστό αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων

Μετανιιστνυτικές ροές ανά πύλη εισόδαυ/χώριι ιτροέλεοαης/
ηλικιακή ομάδα/φύλα

Αριθμός απελάπεων ανά χιλρα προέλευσης των
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

Μονάδες φιλοξτνίας μετανειστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενυυμένων)

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας

Ιίροφιννιλς, οευ Πεδίο αυτό δα υνιίρχονν και στοιχεία Που αφορούν Τους αλίνιδαιτούς Που προέρχονται από άλλους δείκεες
(απασχόληση, εκπαίδευση, ιταραβατικόεητει κλπ.)



Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια Τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταια 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστά σ) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και κή μετακλητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τρήμπ, διεόθονση, γενική διεόθοναη

Ποσοστά υπαλλήλων ρε πμάσβαση στο ΙΝΤΕθΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτόωση (ίπίταπεί)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας

Αμιθρός ιπτοσελίδων δημόσιων οπημεαιών και φορέων/ σόνολα
δημοσίων νπηρεαιών και φορέων

Αμιθμάς κέντμων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικά,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδα νορικών προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόρων παν εξυπηρετοόνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανό υπηρεσία

Κόστος πμοαωπικοό (δαπάνες ριαθοδοπίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της σοναλικής δαπάνης ανά υπαυργεία)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικοιλ δαπάνες μοοόδων
πρασωπικοό νις ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπαυργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταια 5ετΙα
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δμάσττς αδικημάτων και αναλογία
ανά_Ιθθ.θδδ_καταίκυυς

Αδικήματα Ποινικοό Κώδικα νατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική_περιοχή
Διααραχθέντα αδικήματα και θεωμοόμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φόλα και τάξεις ηλικιών
ετήσια στατιστική αοεικόνιση των αδικημάτων ται αξιόποινων
σομπεριφομών που πρακαλοόν τα κοινά αίσθημα
(αοθρωπακτανίες._ληστείες,_κλασές διαρρήξεις)
Αδικήματα σον αφομαόν στην παράνομη είσοδο ται παραμονή
ατη_χιλρα

Συχνότητα εγκλη μάτων ανά τόπο εγκλήματος

Πασοστά εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σένολο των εγκλημάτων

-__________________

Σόνολο εργαζαμένων στη δημόσια ασφάλεια

Αριθμός κατοίκι,ιν ανά αστυνομικό, ανά αστονορικό τμήμα και
ανά περιοχή αατουόμεοσης
Αναλογία ααεονορικών ανά Ιδδδ κατοίκους — αναλαγία
κατοίκων ανά αστκοομικά_τμήμα και περιοχή_αστονόρευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαοάνες για αστυνομικές νσηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιαη της πιιραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (σ.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα,_ναμκωτιοά,_τροχαία,_κλαπές,_τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταια 5ετια
πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια ατοχας (3ετια)

Αριθμός ειστρχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών

Αριθμός ειατμχόρενων διοικητινών περιπτώστοιν

Συνολικός χρόνος παν απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατινών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικιλν αποιμόσευιν (Σιρηνοδικεία,
Πρωτυδικεία,_Εφετεία._Αρειας_Πάγος/Συρβαόδιο_Επικρατείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή ιπαινικά, πολιτικά και
διοικητικά_δικαστήρια)
Πασοσεά δικαστικών αποφάσεων που ακνρώνονται μετά από
έφεση_ή_αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλόουται με τα σόστημα του
εξωδικασκικοό_αυμβιβασροό
Αξιαποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφαρών, πχ.
διαμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζαυν πμαστασίας αλλά δεν
διαδέτνυν πόρους (νομική προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαιασόνη

Ποσοστά ηλεκτρονικής νποβαλής δικογράφωτ

Ποσαστά διεκπεμαιαυμένων κατ’ έτος υπαδέσευιν έναντι
εκκμερών (σε ετήσια και ουυολική βάση εκκρεμοτήτωυ)
Πασυστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάσιί, για τις αποίες
επιβδήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα

Μέσα κόστος αωφμυνιατικοό συστήματος ανά κρατοόιενο

Αναλογία πρασωπικοό φόλαξης (φυλάκων) ανά κρακοόμενο

2π)



Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΙ4/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙ{ΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επι&ωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης Παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και Περιφέρεια
και_αντίστοιχος_αριθμός_οπασχολοιιμένων_συ αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
καί αντίστοιχος αριθμός_σιοασχολονμένων συ αυτές

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης ετιιχειρήσεων

ΠΕΡΙΙ3ΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Μονάδες - Ετήσιες εκπορπές αερίων ατμοπφιιιρικής ρύπανσης
κατά_κεφαλή

Ποσοστό του πληθνσμού Που εξυπηρετείται από βιολογικοός
καθσριοροός

Ποσοστό των σκτών που κρίνονεαι κατάλληλες για κολύμβηση
συ σχέση με το σύνολο των δονάμενων νο χρησιμοποιηθούν
ακτών

Αριθμός ελέγχων καταλλιλότητας δικτύου ύδρευσης κιιτ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριρμάτων σου
διατέθηκαν συ άλλες χρήσεις (σ.χ. ανοκύκλωση, Παραγωγή
ενέργειας,_λιπσσματοποίηση)

Ιίοσοστό διατιθέρενων σπορριμρότων σε ΧΥΤΑ

[ίοσοστό δασικών εκτάσεων που νατσστράφηντιν από πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστό ανοδααωθεισών (ρε ιρυσικό ή τεχνητό τρόπο)

εκτάσεων /σύνολο κατεστραρμένων δοσών από πυρκαγιές

- -

Ποσοστό προστατενόμενων περιοχών συ αχέαη με τιιν συνολική

έκταση τηςχώρας

Ποσοστό τον προύπολογισμού Που διατίθεται για Οέματει
προστασίας Περιβάλλοντος

Κατεινόλειση ενέργειας κατά κεφειλή

Κατεινόλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατεινάλωση ενέργειας από ονανειλσιμες Πηγές ενέργειας κατά

κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίωυ θερμοκηπίου ανά τριετία

Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

στοιχεία στόχος (3ετία)



Ψηψιακή διακυβέρνηση

Διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης

Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και προσαρμόζεται το θεσμικό της

πλαίσιο, που εισήχθη με τον ν. 4653/2020 (Α’12), στις

απαιτήσεις που προκύπτουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο των

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

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

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

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

ΝΑΙ__Π ΟΧΙ__Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

. άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια Είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

‘ συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο
Άρθρο Ι

Στόχος

Άρθρο 2 Αναδιαρθρώνεται η διοικητική υπηρεσία της Εθνικής Αρχής

Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), προκειμένου να μπορεί να

ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις που προκύπτουν από

τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και την αναβάθμιση του

ρόλου της αρχής.



Άρθρο 3 Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των ατομικών

συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που

απασχολείται για την καθαριότητα στο Εθνικό και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Διεθνές

Πανεπιστήμιο της Ελλάδος μέχρι την ολοκλήρωση των

εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών και όχι μετά τις

31.122022.

Άρθρο 4 Προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι έχουν διοριστεί ή διορίζονται

στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

αιτοκλείονται από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τρία (3) έτη

από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην

Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, για λόγους καλύτερου και

έγκαιρου προγραμματισμού των διορισμών και προσλήψεων

στην εκπαίδευση.

Άρθρο 5 Προβλέπεται η αξιοποίηση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου

σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή

αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που

προσλαμβάνονταιγιατη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων

στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών ιδιωτών

που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής

ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών

Σχολείων, για τα έτη 2022 και 2023.

Άρθρο ό Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξασψαλίζεται η απρόσκοπτη

δωρεάν μεταψορά των δικαιούχων μαθητών στο σχολείο

ψοί.τησής τους, λαμβανομένων υπόψη της ρύθμισης του

άρθρου 45 ν. 4937/2022 (Α’ 107), στο πλαίσιο των

συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημί.ας του κορωνοΙού

ςονιο-ι9 καθώς και της αλλαγής των κομίοτρων λόγω της

ανόδου της τιμής της βενζίνης. Παρέχεται η δυνατότητα στις

Περιψέρειες, αν υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια και δεν έχουν

ιτροκηρυχθεί διαγωνισμοί για την ανάληψή τους μέχρι τις

22.7.2022, να προσψύγουν στις διαδικασίες του άρθρου 32 του

ν. 4412/2016, χωρίς να απαιτείται γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ. Αν μέχρι

την έναρξη της σχολικής χρονιάς, συγκεκριμένα την Ιη.9.2022,

δεν έχουν αναδειχθεί οριστικοί ανάδοχοι, σι περιψέρειες

δύνανται να αναθέσουν το έργο στους τιροσωρινούς

αναδόχους ή στους μειοδότες, πριν τον προσυμβατικό έλεγχο

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την παρ. 9 της αξιολογούμενης

ρύθμισης, τροποποιείται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17



του ν. 4286/2014 (Α’ 194) και διευκρινίζεται η έννοια της

υπέρβασης των ορίων, καθώς επιτρέπεται, με σύμψωνη

απόψαση της προβλεπόμενης Επιτροπής, η αυξομείωση των

χιλιομετρικών ορίων που τίθενται στην κοινή απόψαση των

Υπουργών, Εσωτερικών, Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων,

Οικονομικών και Υποδομών και Μεταψορών υπ’ αρ.

50025/2018, ώστε να είναι δυνατή η μεταψορά μαθητών όπου

αυτό δεν είναι εψικτό με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα

των περιψερειών και των δήμων και από αποστάσεις

μικρότερες των προβλεπόμενων, εψόσον κάτι τέτοιο κρίνεται

αναγκαίο. Ωστόσο τίθεται η προϋπόθεση, προκειμένου να μην

υπάρχει καταστρατήγηση της διάταξης, της σύνδεσης της

μεταψοράς των πιο πάνω μαθητών με το συνολικό κόστος της

μετακίνησης, αθροιστικά για ολόκληρη την περιψέρεια, την

προηγούμενη σχολική χρονιά. Προκειμένου όμως να είναι

δυνατή η στοχευμένη αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων,

δίνεται η δυνατότητα στην περιψέρεια να συμβάλλει με ιδίους

πόρους εψόσον κρίνεται αναγκαίο και δεν υπάρχουν οι σχετικές

πιστώσεις από τους Κ.Α.Π.

Άρθρο 7 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η υπαγωγή και του

προσωπικού των εποπτευομένων από τη Γενική Γραμματεία

‘Ερευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) ερευνητικών ψορέων, οι

οποίοι λειτουργούν υπό τη μορψή νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά

συμβούλια που συστήνονται με απόψαση του Υπουργού

Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αρχικά, το προσωπικό των ψορέων αυτών είχε υπαχθεί μαζί με

το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας και

Καινοτομίας, στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν η Γ.Γ.Ε.Κ. ανήκε

στο εν λόγω Υπουργείο. Με την παρ. Ι του άρθρου 4 του π.δ.

81/2019 (Α’ 119), η Γ.Γ.Ε.Κ. μεταψέρθηκε ως σύνολο

αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευομένων

ψορέων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εν συνεχεία, με το άρθρο 80 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) το

προσωπικό της Γ.Γ.Ε.Κ. υπήχθη στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό

συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χωρίς

όμως να ορίζεται στη διάταξη τι Ισχύει για το Προσωπικό των

ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται από αυτή.

Τα ν.π.δ.δ. που αψορά η παρούσα ρύθμιση είναι: 1. Το Εθνικό

Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΛΑ), 2. το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Ερευνών (ΕΚΚΕ), 3. το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

(ΕΛΚΕΘΕ), 4. το Εθνικό Κέντρο ‘Ερευνας Φυσικών Επιστημών

«Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») και 5. η Ελληνική Επιτροπή

Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).



Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να

ολοκληρωθούν πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν μέχρι

σή μερα.

Άρθρο 8 Στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» εισάγονται νέες

ρυθμίσεις και δίδονται νέες δυνατότητες οτα κράτη μέλη της

‘Ενωσης, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την εψαρμογή όλων

των τύπων συμπράξεων, περιλαμβανομένων και των

θεσμοθετημένων, και όλων των μέσων εψαρμογής που

απαιτούν συνέργεια ή/και συγχρηματοδότηση ενωσιακών και

εθνικών πόρων, καθώς και έργων που λαμβάνουν το σήμα

ποιότητας «σψραγίδα αριστείας». ‘Ενα εξ αυτών είναι η

εψαρμογή της Κεντρικής Διαχείρισης της Οικονομικής

Συνεισψοράς (ΚΟΔΕ) που αΦορά στη δυνατότητα εψαρμογής

από τα συμμετέχοντα κράτη της κεντρικής διαχείρισης της

οικονομικής συνεισψοράς, δηλαδή αντί να αναλάβει το κράτος

μέλος τη διαχείριση, την εκχωρεί στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή

δομή.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αξιοποίηση των

δυνατοτήτων χρηματοδότησης του Προγράμματος Πλαισίου

της ΕΕ γιατην’Ερευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη -ΟΕ»

(2021-2027) και συγκεκριμένα στην αποτελεσματική

υλοποίηση έργων διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και

καινοτομία, στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη μείωση

του διοικητικού ψόρτου και στη δυνατότητα αξιοποίησης όλων

των μέσων εψαρμογής του <(Ορίζοντας Ευρώπη» κατά μείζονα

λόγο, αλλά και του συνόλου των δράσεων του νέου

Ευρωπαϊκού Χώρου ‘Ερευνας και Καινοτομίας που απαιτούν

εθνική συγχρηματοδότηση σε επίπεδο έργου ή Προγράμματος.

Συνεπώς με την αξιολογούμενη ρύθμιση:

α) Δίδεται η δυνατότητα μεταψοράς κονδυλίων (εθνικό ΠΔΕ,

Ταμείο Ανάκαμψ ης και Ανθεκτικότητας,

διαρθρωτικά/αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα), στις

Κοινές Επιχειρήσεις (ΚΕ) ή/και στις ειδικές δομές που

συστήνονται στην βάση των άρθρων 187 και 185 της Συνθήκης

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. στις οποίες

συμμετέχει η Ελλάδα ως μέλος. Τα κονδύλια αυτά θα

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την κάλυψη της εθνικής

συμμετοχής για τη συγχρηματοδότηση έργων με ελληνική

συμμετοχή που επιλέχθηκαν μετά από ανοιχτή, διεθνή

πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

β) Δίδεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση

δημοσίευσης εθνικής προκήρυξης στις περιπτώσεις ελληνικής

συμμετοχής στις συμπράξεις όλων των τύπων, καθώς και σε

λοιπές δράσεις έρευνας και καινοτομίας όπως τα έργα που



λαμβάνουν «σψραγίδα αριστείας», όπου η επιλογή των έργων

γίνεται μετά από ανοιχτή πρόσκληση και αξιολόγηση από

εμπειρογνώμονες με συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή
ειδικών δομών όπως το ‘Ιδρυμα ΡΙΜΑ, διεθνείς οργανισμούς

όπωςτο ΕΕΕΚΑ ή από άλλο ψορέα μετά από συναπόψαση των

συμμετεχόντων κρατών μελών ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

σε ενωσιακό επίπεδο (όπως π.χ. για κοινές δράσεις στο πλαίσιο

του ΕΧΕ).

Άρθρο 9 Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται ο κύκλος των

δικαιούχων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των

διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού

δικαίου, σύμψωνα με τα άρθρα 20 έως 23 του ν. 4735/2020,

προκειμένου αψενός να αποσαψηνισθεί η δυνατότητα

συμμετοχής των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων, αψετέρου να διευρυνθεί η δυνατότητα αυτή ως

προς κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, είτε της

ημεδαπής είτε ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και να δοθεί η

δυνατότητα στην αρμόδια Επιτροπή να εξετάσει το σύνολο των

υποψηψιοτήτων που ενδέχεται να πληρούν τις αναγκαίες

προϋποθέσεις για τις προς πλήρωση θέσεις. Σημειώνεται

άλλωστε ότι εν προκειμένω θεσπίζονται απλώς τα ελάχιστα

προσόντα συμμετοχής σε μια ανοικτή και αξιοκρατική

διαδικασία επιλογής για το σύνολο των ανωτέρω νομικών

προσώπων, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του

Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Δ. ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

ΟΦΕΛΗ
ΑΜΕΣΑ Μείωση δαπανών

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση
χρόνου



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα
Χ

Άλλο

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων

υσηρεσιών
Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
Χ Χ

διαχειριση κινδυνων

Άλλο

Άρθρα Ι και 2: Με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και την αναδιάρθρωση της διοικητικής υπηρεσίας της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) βελτιώνεται η Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ως
εκ τούτου αυξάνεται η αποτελεσματικότητά της.

Άρθρο 3: Διασψαλίζεται η εξοικονόμηση χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μέχρι να ολοκληρωθούν
οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού.

Άρθρο 4: Διασψαλίζεται η βελτιωμένη διαχείριση του κινδύνου αναστάτωσης της λειτουργίας των σχολικών
μονάδων, περιλαμβανομένων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), λόγω της
κένωσης θέσεων από την αποχώρηση μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για να διοριστούν σε άλλη θέση στην εκπαίδευση.

Άρθρο 5: Η πρόβλεψη για την αξιοποίηση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία
αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται
για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, για
τα έτη 2022 και 2023, διασψαλίζει την επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων και την πληρέστερη κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνονται η άμεση επίλυση του ζητήματος της
απρόσκοπτης μεταψοράς μαθητών, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ., η
διασψάλιση του σεβασμού στην αρχή της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και η διασψάλιση της
ευημερίας των πολιτών.

Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να ολοκληρωθούν πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν
μέχρι σήμερα.

Άρθρο 8: Τα προψανή οψέλη της προτεινόμενης ρύθμισης θα είναι η σημαντική μείωση του διοικητικού
κόστους, η αύξηση της συμμετοχής ελληνικών ψορέων σε σημαντικές προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών



19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Συμπράξεων και η αποψυγή καθυστερήσεων, που θα έχουν ως αποτέλεσμα το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών
των ελληνικών ψορέων να μην είναι συμβατό με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.
Παράλληλα με την εψαρμογή της κεντρικής διαχείρισης σι Ελληνικοί ψορείς που Θα Επιτύχουν χρηματοδότηση
Θα υλοποιήσουν τα έργα τους με βάση τους κανόνες του «Ορίζοντα Ευρώπη» με σημαντικά απλούστερες
διαδικασίες, όμοιες για όλους τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη.

Άρθρο 9: Η διεύρυνση του κύκλου των δυνάμενων να συμμετάσχουν στην ανοικτή διαδικασία επιλογής
διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να εξασψαλισΘούν οι
βέλτιστες επιλογές από την αρμόδια Επιτροπής Επιλογής που λειτουργεί στο Πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλιου
Επιλογής Προσωπικού.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
Κινητικότητα

Άλλο

Ενη μέρωσιι
εκιταίδευση Χ Χ

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη Και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση

ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ούθιιιση

Άλλο

Άρθρα 1 έως 5, 7, 8 και 9: Το κόστος των αξιολογούμενων ρυθμίσεων αψορά κατά κύριο λόγο στην ενημέρωση
των εμπλεκομένων για τις νέες ρυθμίσεις.

Άρθρο 6: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση και ειδικότερα της παρ. 6, δύναται να προκληθεί επιπλέον δαπάνη
σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ. β’ βαθμού.



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντσπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

οντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
προκτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα Ι έως 5: Δεν υψίστανται κίνδυνοι, αντιθέτως αποτρέπονται σι κίνδυνοι που προαναψέρθηκαν.

Άρθρο 6: Από την αξιολογσύμενη ρύθμιση δεν ανακύπτει κίνδυνος για τη δημόσια διοίκηση, τους ΟΤΑ., τα
νομικά πρόσωπα αυτών, την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Άρθρο 7: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Άρθρο 8: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Άρθρο 9: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης.



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη),
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. Εκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 5, 16, 21, 22, 25, 103 και 104 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπεριλαμ8ανομένου
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

απο4άσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

Π
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων



30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενηςρύμισης
καταργούμενες

που προόλέπουν κατάργηση διατάξεις



ρθρο 3

2. Η περ. γ) της Παρ. 5 του άρθρου ότου ν.
057/2012 (Ν 54) καταργείται.

Η περ. γ) της Παρ. 5 του άρθρου ό του ν.
057/2012 (Ν 54) έχει σήμερα ως εξής:

«γ) της Γενικής ΓραμματείαςΕρευνας και
εχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) καιτων Ν.Π.Δ.Δ. που

ΕιτοΠτεύονται από αυτή,».

Άρθρο 1, Παρ. Ι

1. Στην Παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020
(Α’ 12), Περίτων αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.), επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) η Περ. δ) τροποποιείται, με
την προσθήκη της αρμοδιότητας έκδοσης
αποψάσεων, β) η περ. ε) τροποποιείται, με την
προσθήκη των ακαδημαϊκών μονάδων και των
προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και η Παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Το Σ.Α.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους
ακαδημαΙκές και ερευνητικές τους μονάδες και
πιστοποιεί αν πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης
προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου
και τρίτου κύκλου,
β) πιστοποιεί το αργότερο κάθε πέντε (5) έτη
την ποιότητα:
αα) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης
της Ποιότητας των Α.Ε.Ι.,
ββ) των προγραμμάτων σπουδών των τριών
κύκλων ανώτατης εκπαίδευσης, των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης, εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής
μάθησης, καθώς και των προγραμμάτων
συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή
ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής,
γ) πιστοποιεί τα νέα Προγράμματα σπουδών
πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα
από αίτημα του οικείου Α.Ε.Ι. και της
αντίστοιχης ακαδη μαϊκής του μονάδας,
δ) διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι.
και των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων
και εκδίδει τις αντίστοιχες αποάοεις, όπως,
ιδίως, για τη στρατηγική διεθνοποίηοης, την
ισότητα των ψύλων, την πρόσβαση των ατόμων

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020, έχει
ως εξής:

«1. Το Σ.Α.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους
ακαδημαΙκές και ερευνητικές τους μονάδες και
πιστοποιεί αν πληρούν Τα κριτήρια οργάνωσης
προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου
και τρίτου κύκλου,
β) πιστοποιεί το αργότερο κάθε πέντε (5) έτη
την Ποιότητα:
αα) των εσωτερικών συστημάτων διασψάλισης
της ποιότητας των Α.Ε.Ι.,
ββ) των προγραμμάτων σπουδών των τριών
κύκλων ανώτατης εκπαίδευσης, των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης, εξ
απο στάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής
μάθησης, καθώς και των προγραμμάτων
συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή
ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής,
γ) πιστοποιεί τα νέα προγράμματα σπουδών
πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα
από αίτημα του οικείου Α.Ε.Ι. και της
αντίστοιχης ακαδημαΙκής του μονάδας,
δ) διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι.
και των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων
όπως, ιδίως, για τη στρατηγική διεθνοποίησης,
την ισότητα των ψύλων, την πρόσβαση των

ατόμων με αναπηρία, την απορρόψηση των

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης Υφιστάμενες διατάξεις



με αναπηρία, την απορρόψηση των αποψοίτων
στην αγορά εργασίας, το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα κάθε Α.Ε.Ι., τη διασψάλιση του

ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη
προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και δια
βίου μάθησης, την ανάπτυξη των ψηψιακών
δεξιοτήτων των Φοιτητών και του προσωπικού,
ε) εκδίδει οδηγό πιστοποίησης και αξιολόγησης
με ειδικότερες λεπτομέρειες για την εΦαρμογή
των διαδικασιών αξιολόγησης και
πιστοποίησηςτων Α.Ε.Ι., των ακαδημαΙκώντους
μονάδων και των προγραμμάτων σπουδών.».

2. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
4653/2020, περί του Πλαισίου άσκησης των
αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αξιολόγησης
και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.), τροποποιείται, με
την προσθήκη της δυνατότητας συγκρότησης
επιτροπών αξιολόγησης με εμπειρογνώμονες
από το Μητρώο Ανεξάρτητων
Εμπειρογνωμόνων, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 13 του νόμου αυτού, όταν τούτο
καθίσταται αναγκαίο και ιδίως για
συγκεκριμένες αξιολογήσεις, και η παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Στο Πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων
του, το Σ.Α.Π.:
α) συγκροτεί, προγραμματίζει και συντονίζει τις
Επιτροπές Εξωτερική ς Αξιολόγηση ς και
Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.), που συγκροτούνται
σύμψωνα με το άρθρο 13, και δύναται να
συγκροτεί επιτροπές αξιολόγηση ς με
εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Ανεξάρτητων
Εμπειρογνωμόνων, κατά παρέκκλιοη του
άρθρου 13, όταν τούτο καθίσταται αναγκαίο
και ιδίως, για της θεματικές αξιολογήσεις, τις
αξιολογήσεις των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. και των
προγραμμάτων δια βίου μάθησης, των
προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και των
προγραμμάτων συνεργασίας με άλλα
εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
β) τηρεί και ενημερώνει Μητρώο Ανεξάρτητων
Εμπειρογνωμόνων και Μ ητρώο Φοιτητών,
αποτελούμενο από τους Φοιτητές που είναι
μέλη των Μονάδων Διαοψάλιοης της Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. ή των Ομάδων Εσωτερικής
Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων των
Α.Ε.Ι., καθώς και από ψοιτητές, οι οποίοι
συγκεντρώνουν τα προσόντα της δημόσιας
πρόσκλησης εγγραψής στο Μητρώο Φοιτητών
που εκδίδεται με απόψαση του Σ.Α.Π.,
γ) μεριμνά για τη συλλογή των απαραίτητων
δεδομένων από τα Α.Ε.Ι. με ενιαίο και
αυτοματοποιημένο τρόπο, σε συνεργασία με

αποψοίτων στην αγορά εργασίας, το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε Α.Ε.Ι., τη
διασψάλιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος,
την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής
μάθησης και δια βίου μάθησης, την ανάπτυξη
των ψηψιακών δεξιοτήτων των ψοιτητών και
του προσωπικού,

ε) εκδίδει οδηγό πιστοποίησης και αξιολόγησης
με ειδικότερες λεπτομέρειες για την εψαρμογή
των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης
των Α.Ε.Ι.»

Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020, έχει
ως εξής:

«2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων
του, το Σ.Α.Π.:
α) συγκροτεί, προγραμματίζει και συντονίζει τις
Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και
Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.), που συγκροτούνται
σύμψωνα με το άρθρο 13,

β) τηρεί και ενημερώνει Μητρώο Ανεξάρτητων
Εμπειρογνωμόνων και Μητρώο Φοιτητών,
αποτελούμενο από τους ψοιτητές που είναι
μέλη των Μονάδων Διασψάλισης της Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. ή των Ομάδων Εσωτερικής
Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων των
Α.Ε.Ι., καθώς και από ψοιτητές, οι οποίοι
συγκεντρώνουν τα προσόντα της δημόσιας
πρόοκλησης εγγραψής στο Μητρώο Φοιτητών
που εκδίδεται με απόψαση του Σ.Α.Π.
γ) μεριμνά για τη συλλογή των απαραίτητων
δεδομένων από τα Α.Ε.Ι. με ενιαίο και
αυτοματοποιημένο τρόπο, σε συνεργασία με τις



τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και τηρεί το μητρώο των
αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων,

δ) εκπονεί μελέτες και έρευνες σχετικές με την
αποστολή της Αρχής ή τις αναθέτει σε άλλους
Φορείς,
ε) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους
ακαδη μαΙκές και διοικητικές τους μονάδες στον
σχεδιασμό των διαδικασιών διασΦάλισης
ποιότητας και πιστοποίησης,
στ) διαμορΦώνει, οργανώνει, εξειδικεύει,
τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων
τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες,
στο πλαίσιο, ιδίως, των Ευρωπαϊκών Προτύπων
και Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ζ) αποΦασίζει την αναβολή ή αναστολή της
αξιολόγησης και πιστοποίησης ενός
Προγράμματος σπουδών ή ενός εσωτερικού
συστήματος διασψάλισης της ποιότητας, αν το
σχετικό αίτημα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση
δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό
πληροψόρησης και την απαραίτητη
τεκμηρίωση.>.

Άρθρο 1, παρ. 3

3. Στο Πρώτο εδάιο της παρ. 2 του άρθρου 9
του ν. 4653/2020, περί της θεματικής
αξιολόγησης, επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) αντί της ψράσης «με τη
χρήση αντικειμενικών κριτηρίων>) τίθεται η
Φράση «με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία
καθορίζονται με απόψαση του Σ.Α.Π. στο
πλαίσιο της σχετικής του αρμοδιότητας», β)
αντί της ψράσης (<στην κριτική ανάλυση και
διαπίστωση υψισταμένων αδυναμιών και
αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή
ψυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή
τους» τίθεται η Φράση «στην κριτική ανάλυση
και διαπίστωση υψιοταμένων αδυναμιών,
σύμΦωνα με τα ανωτέρω κριτήρια», και η παρ.
2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η θεματική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται
στην περίπτωση δ’ της παραγράψου Ι του
άρθρου 8, είναι διαδικασία διασΦάλισης
ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία
συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και
λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και
καταγραψή του έργου των Α.Ε.Ι. ή των
ακαδημαϊκών τους μονάδων, με συγκεκριμένα
κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με απόΦαση
του Σ.Α.Π. στο πλαίσιο της σχετικής του
αρμοδιότητας, καθώς και στην κριτική ανάλυση
και διαπίστωση υψισταμένων αδυναμιών,
σύμΦωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι

ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και τηρεί το μητρώο των
αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων,
δ) εκπονεί μελέτες και έρευνες σχετικές με την
αποστολή της Αρχής ή τις αναθέτει σε άλλους
Φορείς,
ε) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους
ακαδημαϊκές και διοικητικές τους μονάδες στον
σχεδιασμό των διαδικασιών διασψάλισης
ποιότητας και πιστοποίησης,
στ) δια μο ρ ψώνε ι, οργανώνει, ε ξε ιδ ικε ύ ει,
τυποποιεί και δημσσιοποιεί εκ των προτέρων
τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες,
στο πλαίσιο, ιδίως, των Ευρωπαϊκών Προτύπων
και Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ζ) αποψασίζει την αναβολή ή αναστολή της
αξιολόγησης και πιστοποίησης ενός
προγράμματος σπουδών ή ενός εσωτερικού
συστήματος διασΦάλισης της ποιότητας, αν το
σχετικό αίτημα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση
δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό
πληροψόρησης και την απαραίτητη
τεκμηρίωση.»

Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4653/2020, έχει
ως εξής:

«2. Η θεματική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται
στην περίπτωση δ’ της παραγράΦου Ι του
άρθρου 8, είναι διαδικασία διασΦάλισης
ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία
συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και
λεπτομερή αΠοτίμηση, ανάδειξη και
καταγραΦή του έργου των Α.Ε.Ι. ή των
ακαδημαϊκών τους μονάδων, με τη χρήση
αντικειμενικών κριτήριων, καθώς και στην
κριτική ανάλυση και διαπίστωση υψισταμένων
αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την
ακαδημαϊκή ψυσιογνωμία, τους στόχους και
την αποστολή τους. Οι θεματικές εκθέσεις



Θεματικές εκθέσεις αξιολόγησης αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της Αρχής.».

Άρθρο 1, παρ. 4

4. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 9
του ν. 4653/2020, περί της έκθεσης
αξιολόγησης που συντάσσει η ΕΘ.Α.Α.Ε. στο
πλαίσιο της διαδικασίας Θεματικής
αξιολόγησης, τροποποιείται ως προς τη
διαδικασία διατύπωσης συστάσεων προς το
Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα, και η παρ. 4
διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Στο Πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης
της παραγράψου 1, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει
έκθεση πιστοποίησης, η οποία υποβάλλεται
στο Σ.Α.Π., προκειμένου να εκδοθεί η ατιόψαση
πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας
θεματικής αξιολόγησης της παραγράψου 2, η
Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η
οποία υποβάλλεται στο Σ.Α.Π., Προκειμένου
τούτο να εκδώσει απόψαση Περί συμμόρψωσης
του αποτελέσματος της αξιολόγηοης προς τα
ισχύοντα κριτήρια και να διατυπώσει συστάσεις
προς το Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα. Οι
ανωτέρω εκθέσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της ΕΘ.Α.Α.Ε.».

Άρθρο 1, παρ. 5

5. Στην Παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4653/2020,
περί της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και
Πιστοποίησης, επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) το τέταρτο εδάψιο
τροποποιείται, ως προς το χρονικό διάστημα
εντός του οποίου ολοκληρώνεται η εξωτερική
αξιολόγηση, β) προστίθεται νέο τελευταίο
εδάψιο, και η Παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Το σχέδιο της έκθεσης εξωτερικής
αξιολόγησης και πιστοποίησης συντάσσεται
από την Ε.Ε.Α.Π. και γνωστοποιείται στο υπό
αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα,
που υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα
σε προκαθορισμένη Προθεσμία από τη
γνωστοποίηση του σχεδίου σε αυτά. Αν δεν
υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της
προθεσμίας, το σχέδιο της έκθεσης Θεωρείται
ότι έχει γίνει αποδεκτό από το Α.Ε.Ι. ή την
ακαδημαϊκή μονάδα. Η τελική έκθεση
εξωτερικής αξιολόγησης και ιτιοτοποίησης,
συνοδευόμενη από την έκθεση εσωτερικής
αξιολόγησης, υποβάλλεται από την Ε.Ε.Α.Π. στο
Σ.Α.Π., για τη λήψη αττόψασης Πιστοποίησης

αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Αρχής.»

Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4653/2020, έχει
ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης
της παραγράψου 1, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση
πιστοποίησης, η οποία υποβάλλεται στο Σ.Α.Π.,
προκειμένου να εκδοθεί η απόψαση
πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας
θεματικής αξιολόγησης της παραγράψου 2, η
Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης με
συστάσεις προς το Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή
μονάδα. Οι ανωτέρω εκθέσεις αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε.»

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4653/2020, έχει
ως εξής:

«2. Το σχέδιο της έκθεσης εξωτερικής
αξιολόγησης και Πιστοποίησης συντάσσεται
από την Ε.Ε.ΑΠ. και γνωστοποιείται στο υπό
αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα,
που υΠοβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα
σε προκαθορισμένη προθεσμία από τη
γνωστοποίηση του σχεδίου οε αυτά. Αν δεν
υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της
προθεσμίας, το σχέδιο της έκθεσης Θεωρείται
ότι έχει γίνει αποδεκτό από το Α.Ε.Ι. ή την
ακαδημαϊκή μονάδα. Η τελική έκθεση
εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης,
συνοδευόμενη αό την έκθεση εσωτερικής
αξιολόγησης, υποβάλλεται από την Ε.Ε.Α.Π. στο
Σ.Α.Π., για τη λήψη απόψασης πιστοποίησης ή

)



Άρθρο 1, παρ. 6

6. Στην παρ. Ι του άρθρου 12 του ν. 4653/2020,
περί της απόψασης πιστοποίησης που εκδίδει
το Σ.Α.Π., επέρχονται σι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο
τροποποιείται, με την προσθήκη παραπομπών
σε συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου αυτού,
β) η περ. β) του πρώτου εδαψίου τροποποιείται,
ως προς το περιεχόμενο της απόψασης
πιστοποίησης αναψορικά με το πρόγραμμα
σπουδών, γ) η περ. γ) του πρώτου εδαψίου
τροποποιείται, ως προς το περιεχόμενο της
απόψασης πιστοποίησης αναψορικά με το
εσωτερικό σύστημα διασψάλισης της
ποιότητας του Α.Ε.Ι., δ) το δεύτερο εδάψιο
τροποποιείται, με την προσθήκη της Φράσης
«αναψορικά με τις ανωτέρω περιπτώσεις», και
η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Με απόψαση του Σ.Α.Π., η οποία λαμβάνει
υπόψη την έκθεση της Ε.Ε.Α.Π. της παρ. 2 του
άρθρου 11 και την έκθεση εσωτερικής
αξιολόγησης του οικείου Α.Ε.Ι. της περ. α) της
παρ. Ι του άρθρου 11, πιοτοποιείται: α) ότι το
Α.Ε.Ι. ή η ακαδημαϊκή μονάδα πληροί τις
προϋποθέσεις οργάνωσης σπουδών πρώτου,
δεύτερου και τρίτου κύκλου, β) ότι το
πρόγραμμα σπουδών συμμορψώνεται με τις
απαιτήσεις και τα κριτήρια ποιότητας του
οικείου Προτύπου Ποιότητας της ΕΘ.Α.Α.Ε. και
γ) ότι το εσωτερικό σύστημα διασψάλισης της
ποιότητας του Α.Ε.Ι. συμμορψώνεται με τις
απαιτήσεις και τα κριτήρια ποιότητας του
οικείου Προτύπου Ποιότητας της ΕΘ.Α.Α.Ε. Η
απόψαση του Σ.Α.Π., αναψορικά με τις
ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να είναι Θετική,
θετική υπό όρους ή αρνητική.».

«1. Με απόψαση του Σ.Α.Π., η οποία λαμβάνει
υπόψη την έκθεση της Ε.Ε.Α.Π. και την έκθεση
εσωτερικής αξιολόγησης του οικείου Α.Ε.Ι.,
πιστοποιείται:
α) ότι το Α.Ε.Ι. ή η ακαδημαϊκή μονάδα πληροί
τις προϋποθέσεις οργάνωσης σπουδών
πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,
β) το πρόγραμμα σπουδών και
γ) το εσωτερικό σύστημα διασψάλισης της
ποιότητας του Α.Ε.Ι.
Η απόψαση του Σ.Α.Π. μπορεί να είναι Θετική,
θετική υπό όρους ή αρνητική.»

άλλων σχετικών ενεργειών, όπως ειδικότερα άλλων σχετικών ενεργειών, όπως ειδικότερα
ορίζεται από την Αρχή, η οποία μεριμνά για τη ορίζεται από την Αρχή, η οποία μεριμνά για τη
δημοσιοποίησή της. Η εξωτερική αξιολόγηση δημοσιοποίησή της. Η εξωτερική αξιολόγηση
ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από
που ορίζεται με απόψαση του Σ.Α.Π. και εκκινεί την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής
από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης στο Σ.Α.Π.>)
αξιολόγησης στο Σ.Α.Π.. Κατά Τα λοιπά,
εψαρμόζεται η περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου
8.».

Η παρ. Ι του άρθρου 12 του ν. 4653/2020, έχει
ως εξής:

Άρθρο 1, παρ. 7

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020, Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020, έχει
περί της πιστοποίησης από την Επιτροπή ως εξής:
Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της
ποιότητας κοινού Προγράμματος συνεργασίας
με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του



εξωτερικού, προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η
παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Στην περίπτωση πιστοποίησης ποιότητας
κοινού Προγράμματος συνεργασίας με ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ένα
τουλάχιστον μέλος της Ε.Ε.Α.Π. Πρέπει να έχει
τεκμηριωμένα καλή γνώοη του χώρου
εκπαίδευσης του Κράτους προέλευσης του
ιδρύματος αυτού. Στην περίπτωση κοινού
ευρωπαϊκού Προγράμματος συνεργασίας με
χώρα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης, το Σ.Α.Π. δύναται να ορίσει ως
Φορέα πιστοποίησης του προγράμματος
συνεργασίας τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό Φορέα
πιστοποίησης της χώρας του ιδρύματος που Θα
μετέχει στη συνεργασία και εψαρμόζει τα
εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και τις
κατευθύνσεις (Ευρωπαϊκά Πρότυπα και
Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασψάλιση της
Ποιότητας) που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για
τη Διασψάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (ΕυΓορπ Α55οςΊΙοπ Ο.υΙΙγ
Α55υΓπ Ιο ΗΙ81ΙΘΓ ΕυςΙοπ-ΕΝΟ.Α).».

Άρθρο 1, παρ. 8

«2. Στην περίπτωση πιστοποίησης ποιότητας
κοινού Προγράμματος συνεργασίας με ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ένα
τουλάχιστον μέλος της Ε.Ε.Α.Π. πρέπει να έχει
τεκμηριωμένα καλή γνώση του χώρου
εκπαίδευσης του Κράτους προέλευσης του
ιδρύματος αυτού.)>

8. Στο Πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 13
του ν. 4653/2020, Περί της καταβολής
ημερήσιας αποζη μίωσης και δαπανών
μετακίνησης στα μέλη της Επιτροπής
Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης,
προστίθεται η πρόβλεψη για έξοδα
διανυκτέρευσης και η Παρ. 3 διαμορψώνεται ως
εξής:

«3. Στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλονται η
ημερήσια αποζημίωση για το έργο τους, καθώς
και οι δαπάνες μετακίνησης και
διανυκτέρευσης σύμψωνα με την υποπαρ. Δ9
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι
ανωτέρω αποζημιώσεις και δαπάνες
καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Με Κοινή
απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το
ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών
της Επιτροπής. Το ετήσιο ύψος των
αποζημιώσεων για κάθε μέλος της Ε.Ε.Α.Π. δεν
μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επί των ετήσιων
αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται
στην ίδια απόψαση.».

«3. Στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλονται η
ημερήσια αποζημίωση για το έργο τους, καθώς
και σι δαπάνες μετακίνησης σύμψωνα με την
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α 94). Οι ανωτέρω αποζημιώσεις
και δαπάνες καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Με

κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το
ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών
της Επιτροπής. Το ετήσιο ύψος των
αποζημιώσεων για κάθε μέλος της Ε.Ε.Α.Π. δεν
μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επί των ετήσιων
αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται
στην ίδια απόψαση.»

Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020, είχε
ως εξής:

Άρθρο 1, Παρ. 9
Η παρ.4 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020 έχει

9. Στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020, ως εξής:
περί των κωλυμάτων των μελών της Επιτροπής
Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης,

45.



προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 4
διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Τα μέλη της επιτροπής δεν μπορούν να
ανήκουν ή να έχουν οποιαδήποτε
εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση
με το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει η ακαδημαϊκή
μονάδα που αξιολογείται, ή να είχαν κατά την
τελευταία πενταετία μια τέτοια σχέση. Τα
κωλύματα συμμετοχής στην επιτροπή ορίζονται
και εξειδικεύονται με απόψαση του Σ.Α.Π.».

Άρθρο 1, παρ. 10

«4. Τα μέλη της επιτροπής δεν μπορούν να
ανήκουν ή να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική,
ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση με το Α.Ε.Ι., στο
οποίο ανήκει η ακαδημαϊκή μονάδα που
αξιολογείται, ή να είχαν κατά την τελευταία
πενταετία μια τέτοια σχέση.)>

10. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.
4653/2020, περί της ανάδειξης των Κέντρων
Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση,
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το
πρώτο εδάψιο τροποποιείται ώστε: αα) ως
Κέντρα Αριστείας να δύνανται να
αναδεικνύονται και άλλες ακαδη μαϊκές
μονάδες των Σχολών και των Τμημάτων των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αβ) το
Ανώτατο Συμβούλιο και όχι το Συμβούλιο
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης να είναι το
αρμόδιο διοικητικό όργανο που συγκροτεί τις
ειδικές επιτροπές αξιολόγησης των
υποψηψιοτήτων, αγ) τα μέλη των ειδικών
επιτροπών να ορίζονται όχι με κλήρωση αλλά
μετά από αξιολόγηση και να διαγραψεί η
παραπομπή στην περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου
13, β) το τρίτο εδάψιο τροποποιείται με τη
διαγραψή από το αντικείμενο της νομοθετικής
εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων του καθορισμού του
συντελεστή βαρύτητας εκάστου κριτηρίου
αξιολόγησης των υποψηψιοτήτων, και η παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές,
Τμήματα, άλλες ακαδημαϊκές μονάδες ή
διεπιστημονικές δομές των Α.Ε.Ι., καθώς και
συμπράξεις των Α.Ε.Ι. με ερευνητικά κέντρα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αναδεικνύονται ως
Κέντρα Αριστείας από την ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα
από πρόσκληση υποβολής υποψηψιοτήτων και
αξιολόγηση ειδικών επιτροπών που
συγκροτούνται από το Ανώτατο Συμβούλιο, τα
μέλη των οποίων ορίζονται, κατόπιν
αξιολόγησης, από Το Μητρώο Εξωτερικών
Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΕΘ.Α.Α.Ε..
Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων
Αριστείας είναι, ιδίως, η εξαιρετική ποιότητα
και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και
ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και
οργάνωση των συναψών προγραμμάτων
σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας

Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4653/2020, έχει
ως εξής:

«2. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές,
Τμήματα ή διεπιστημσνικές δομές των Α.Ε.Ι.,
καθώς και συμπράξεις των Α.Ε.Ι. με ερευνητικά
κέντρα της ημεδαπής ή αλλσδαπής
αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριοτείας από την
ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από πρόσκληση υποβολής
υποψ ηψιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών
επιτροπών που συγκροτούνται από το Σ.Α.Π., τα
μέλη των οποίων ορίζονται με κλήρωση από το
Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που
τηρεί η ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμψωνα με την περίπτωση
α της παραγράψου Ι του άρθρου 13. Κριτήρια
για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι,
ιδίως, η εξαιρετική ποιότητα και
αποτελεσματικότητα του διδακτικού και
ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και
οργάνωση των συναψών προγραμμάτων
σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας



και η υψηλή Ποιότητα των υποστηρικτικών
υπηρεσιών. Με απόψαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
υστέρα από Πρόταση του Ανώτατου
Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., εξειδικεύονται τα
κριτήρια αξιολόγησης ανά περίπτωση και
ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και σι
λεπτομέρειες ανάδειξης των Κέντρων
Αριστείας, η πρόσθετη στήριξή τους και κάθε
σχετικό θέμα.».

Άρθρο 2, Παρ. Ι

και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών
υπηρεσιών. Με απόψαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
υστέρα από Πρόταση του Ανώτατου
Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., εξειδικεύονται τα
κριτήρια αξιολόγηοης ανά περίπτωση,
καθορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας εκάστου
κριτηρίου αξιολόγησης των υτιοψηψιοτήτων και
ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και οι
λεπτομέρειες ανάδειξης των Κέντρων
Αριστείας, η πρόσθετη στήριξή τους και κάθε
σχετικό θέμα.»

1. Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 5 του άρθρου
18 του ν. 4653/2020 (Α 12), Περί της
διοικητικής υπηρεσίας της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το δεύτερο
εδάψιο τροποποιείται, ώστε στον Οργανισμό -

Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. να
καθορίζονται και τα τυπικά προσόντα για την
πλήρωση των θέσεων της διοικητικής
υπηρεσίας, β) το δεύτερο εδάψιο
τροποποιείται, ώστε μέχρι την έκδοση του
Οργανισμού — Κανονισμού Λειτουργίας της
ΕΘ.Α.Α.Ε. να καθορίζονται με απόψαση του
Ανώτατου Συμβουλίου της όχι μόνο τα θέματα
της πλήρωσης των θέσεων της διοικητικής
υπηρεσίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. αλλά όλα τα θέματα
που καθορίζονται στον Οργανισμό - Κανονισμό
Λειτουργίας της, και η παρ. 5 διαμορψώνονται
ως εξής:

«5. Η διοικητική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε.
διαρθρώνεται στις ακόλουθες υτιηρεσιακές
μονάδες: α) Διεύθυνση Διασψάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας, β) Διεύθυνση
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χρη ματοδότησης,
γ) Διεύθυνση Πληροψοριακών Συστημάτων και
Τεκμηρίωσης και δ) Διεύθυνση Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης. Οι αρμοδιότητες των
διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή τους σε
τμήματα, αυτοτελή γραψεία ή γραψεία, καθώς
και οι κατηγορίες, τα τυπικά προσόντα των
θέσεων, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι και οι
ειδικότητες των προϊοταμένων τους
καθορίζονται στον Οργανισμό - Κανονισμό
Λειτουργίας της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του
Οργανισμού - Κανονισμού Λειτουργίας της
Αρχής, τα θέματα του προηγούμενου εδαψίου
και, ιδίως, οι κατηγορίες, οι κλάδοι, οι
ειδικότητες και ο τρόπος πλήρωσης των οικείων
θέσεων, περιλαμβανομένων των
Προϊσταμένων και της διάρκειας της θητείας

Η παρ.5 του άρθρου 18 του ν.4653/2020 έχει ως
εξής:

«5. Η διοικητική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε.
διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές
μονάδες:
α) Διεύθυνση Διασψάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας,
β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Χρηματοδότησης,
γ) Διεύθυνση Πληροψοριακών Συστημάτων και
Τεκμηρίωσης και
δ) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης.
Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, η
περαιτέρω διάρθρωσή τους σε τμήματα,
αυτοτελή γραψεία ή γραψεία, καθώς και οι
κατηγορίες, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι
και οι ειδικότητες των προϊσταμένων τους
καθορίζονται στον Οργανισμό Κανονισμό
Λειτουργίας της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του
Οργανισμού Κανονισμού Λειτου ργίας της
Αρχής, για την πλήρωση των ως άνω θέσεων, οι
κατηγορίες, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι



τους, καθορίζονται με απόψαση του Ανώτατου
Συμβουλίου της Αρχής».

Άρθρο 2, παρ. 2

και οι ειδικότητες ορίζονται με απόψαση του
Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής.»

2. Στην Παρ. ότου άρθρου 18 του ν. 4653/2020,
Περί της επιστημονικής υπηρεσίας της
ΕΘ.Α.Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) το τρίτο εδάψιο
τροποποιείται, ώστε οι δραστηριότητες του
Κέντρου Μελετών και Ερευνών να ορίζονται με
αιτόψαοη του Ανώτατου Συμβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε., υοτέρα από εισήγηση του διευθυντή
του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται όχι σε
συνεργασία με αλλά κατόπιν γνώμης του
Γενικού Διευθυντή της ΕΘ.Α.Α.Ε., β) το τέταρτο
εδάψιο τροποποιείται, με την προσθήκη
παραπομπής στην παρ. 4 του άρθρου 7 του
ίδιου νόμου, και η παρ. 6 διαμορψώνεται ως
εξής:

«6. Την επιστημονική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε.
αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το
οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Το
Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει
στοιχεία, τηρεί βάσεις δεδομένων, διεξάγει
έρευνες, εκπονεί μελέτες, δημοσιεύει εκθέσεις
και οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και
διεθνή συνέδρια για θέματα σχετικά με την
αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. Οι δραστηριότητες του
Κέντρου ορίζονται με απόψαση του Ανώτατου
Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από
εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία
διατυπώνεται κατόπιν γνώμης του Γενικού
Διευθυντή της ΕΘ.Α.Α.Ε. Το Κέντρο Μελετών και
Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει προς
έγκριση στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε.
την ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση
που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7.».

Άρθρο 2, παρ. 3

Η Παρ. ό του άρθρου 18 του ν. 4653/2020, έχει
ως εξής:

«6. Την επιστημονική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε.
αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το
οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Το
Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει
στοιχειά, τηρεί βάσεις δεδομένων, διεξάγει
έρευνες, εκπονεί μελέτες, δημοσιεύει εκθέσεις
και οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και
διεθνή συνέδρια για θέματα σχετικά με την
αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. Οι δραστηριότητες του
Κέντρου ορίζονται με απόΦαση του Ανώτατου
Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από
εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία
διατυπώνεται σε συνεργασία με τον Γενικό
Διευθυντή της ΕΘ.Α.Α.Ε. Το Κέντρο Μελετών και
Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει προς
έγκριση στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε.
την ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση
που υποβάλλεται στον Προέδρο της Βουλής και
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020,
Περί των θέσεων του προσωπικού της
ΕΘ.Α.Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο
τροποποιείται, ως προς την κατανομή των
θέσεων μεταξύ του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού,
β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, βα) ως
προς την αναψορά σε όλες τις οργανικές θέσεις
προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε., ββ) ως προς την
κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία ή
εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο ή ειδικότητα
στις περ. α) έως η) και βγ) μετην προσθήκη Περ.

Η παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020,έχει
ως εξής:



8), γ) ΤΟ Τρίτο εδάψιο τροποποιείται, ως προς
τον τρόπο ιτλήρωσης Του συνόλου των
οργανικών θέσεων της ΕΘΑλΕ., 5)
προστίθεται νέο Τελευταίο εδάψιο, και η παρ. 8
διαμορψώνεται ως εξής:
«8. Οι Θέσεις του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι είκοσι (20) και
του διοικητικού προσωπικού είκοσι πέντε (25).
Οι ως άνω Θέσεις είναι Θέσεις μόνιμου
προσωπικού ή καλύπτονται με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίοτου χρόνου
ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει και κατανέμονται ως
ακολούθως:
α) είκοσι (20) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού
Προσωπικού, μόνιμου προσωπικού ή με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
β) επτά (7) θέσεις ΠΕ Διοικητικού, μόνιμου

προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου,
γ) οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου,
δ) δύο (2) Θέσεις ΠΕ Δισικητικού-Λογιστικού,
μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου,
ε) μία (1) Θέση ΤΕ Δισικητικού-Λογιστικού,
μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου,
στ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Πληροψορικής, μόνιμου

προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου,
ζ) μία (1) Θέση ΠΕ Μεταψραστών - Διερμηνέων,
μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίοτου χρόνου,
η) μία (1) θέση ΤΕ Πληροψορικής, μόνιμου

προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
θ) δύο (2) Θέσεις ΔΕ Διοικητικού, μόνιμου
προσωπικού ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
Οι οργανικές Θέσεις του προσωπικού της
ΕΘ.Α.Α.Ε. καλύπτονται με μετατάξεις μόνιμου
προσωπικού, καθώς και με τη διαδικασία
πλήρωσης των θέσεων μέσω του Ανωτάτου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, βάσει του
ν. 4765/2021 (Λ’ 6).
Με τον Οργανισμό - Κανονισμό Λειτουργίας της

ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι δυνατή η ανακατανομή των
κενών θέσεων της παρούσας παραγράψου σε
κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά
προσόντα του επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού σύμψωνα με το πδ. 50/2001 (Α’
39). Για τη συγκρότηση υπηρεσιακού και
πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνεται
των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και
τιειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε

«8. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι εικοσιπέντε
(25) και του διοικητικού προσωπικού είκοσι
(20). Οι ως άνω θέσεις είναι Θέσεις μόνιμου
προσωπικού ή καλύπτονται με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει και κατανέμονται ως
ακολούθως:
α) εικοσιπέντε (25) θέσεις Ειδικού
Επιστη μονικού Π ροσωπικού με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίοτου χρόνου,
β) πέντε (5) θέσεις ΠΕ Διοικητικού, εκ των
οποίων οι τρεις (3) είναι μόνιμου προσωπικού
και οι δύο (2) προσωπικού με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
γ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
εκ των οποίων οι δύο (2) είναι μόνιμου
προσωπικού και η μία (1) προσωπικού με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
δ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού,
εκ των οποίων η μία (1) είναι μόνιμου
προσωπικού και οι δύο (2) προσωπικού με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ε) δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, εκ
των οποίων η μία (1) είναι μόνιμου προσωπικού
και η δεύτερη (1) προσωπικού με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Πληροψορικής, εκ των
οποίων η μία (1) είναι μόνιμου προσωπικού και
οι δύο (2) προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου,
ζ) δύο (2) θέσεις ΠΕ Μεταψραστών

Διερμηνέων, εκ των οποίων η μία (1) είναι
μόνιμου προσωπικού και η δεύτερη (1)
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου,
η) δύο (2) θέσεις ΤΕ Πληρσψορικής, εκ των
οποίων η μία (1) είναι μόνιμου προσωπικού και
η δεύτερη (1) προσωπικού με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου ασρίστου χρόνου.
Οι Θέσεις του μόνιμου προσωπικού της
ΕΘ.Α.Α. Ε. καλύπτονται αποκλειστικά με
μετατάξεις μόνιμου προσωπικού.
Με τον Οργανισμό Κανονισμό Λειτουργίας της
ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι δυνατή η ανακατανομή των
κενών θέσεων της παρούοας παραγράψου σε
κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά
προσόντα του επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού σύμψωνα με το π.δ. 50/2001 (Α
39). Για τη συγκρότηση υπηρεσιακού και
πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνεται



σχετικό Θέμα εψαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως
εκάστοτε ισχύουν. Μέχρι την έκδοση του
Οργανισμού - Κανονισμού Λειτουργίας της
Αρχής, τα ζητήματα της παρούσας παραγράψου
ρυθμίζονται με απόψαση του Ανώτατου
Συμβουλίου της Αρχής.».

Άρθρο 2, παρ. 4

των Θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και
πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε
σχετικό Θέμα εψαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α 26), όπως
εκάστοτε ισχύουν.»

4. Στην παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020,
Περί της κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών
της ΕΘ.Α.Α.Ε. με απόσπαοη, επέρχονται οι
ακόλουθες Τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο
τροποποιείται, ώστε οι υπηρεσιακές ανάγκες
της ΕΘ.Α.Α.Ε. να δύνανται να καλύπτονται με
αποσπάσεις όχι μόνο κατ’ εξαίρεση, β) μετά
από το δεύτερο εδάψιο, προστίθεται νέο τρίτο
εδάψιο, γ) το παλαιό τρίτο εδάψιο
τροποποιείται, ώστε να μην αναψέρεται μόνο
σε διοικητικούς υπαλλήλους, 5) Το παλαιό
όγδοο εδάψιο τροποποιείται, δα) ως προς τη
διάρκεια της απόσπασης και της ανανέωσής της
και δβ) με τη διαγραφή της Φράσης «και είναι
υποχρεωτική για την υπηρεσία του
υπαλλήλου», ε) μετά από το παλαιό όγδοο
εδάψιο, προστίθεται νέο ένατο εδάψιο, στ) το
παλαιό δέκατο εδάψιο καταργείται, και η παρ.
9 διαμορψώνεται ως εξής:

«9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε.
δύνανται να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για
την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με
απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Λορίστου Χρόνου ή
Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας ή της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εψαρμόζονται
οι διαδικασίες που προβλέπονται στον ν.
4440/2016 (Α’224) με την επιψύλαξη των
οριζομένων στον παρόντα νόμο. Για την
κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
δύναται να εψαρμόζεται αναλόγως Το άρθρο 31
του ν. 4873/2021 (Α’ 248). Το προσωπικό που
δύναται να αποσπάται, περιλαμβάνει
υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που
υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και
περιψερειακές, του Δημοσίου, των
Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, εψόσον
ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε
οροθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον
Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της

Η παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020, έχει
ως εξής:

«9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε.
μπορεί μόνο κατ εξαίρεση να καλύπτονται με
αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου ή εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας ή
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εψαρμόζονται οι διαδικασίες που
προβλέπονται στον ν. 4440/2016 (Α’224) με την
επιψύλαξη των οριζομένων στον παρόντα νόμο.
Το Προσωπικό που δύναται να αποστιάται,
περιλαμβάνει διοικητικού ς υπαλλήλους,
μόνιμους ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε
υπηρεσίες, κεντρικές και περιψερειακές, του
Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου, εψόσον ανήκουν στη Γενική
Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οροθετείται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον
Προέδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούμενο από τον Γενικό
Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση



ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούμενο από τον Γενικό
Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση
υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η
οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο της
ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποτελείται από τον ίδιο ως
Πρόεδρο και δύο (2) μέλη του Ανώτατου
Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται
αιτιολογη μένα ενώπιον του Ανώτατου
Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς
απόσπαση προσωπικό. Για την υποβολή της
πρότασης του Προέδρου απαιτείται
Προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του
Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που
διατυπώνεται ύστερα από την ανωτέρω
αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς
επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί
δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης μια (1)
Φορά για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Κατ’
εξαίρεση, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
καθώς και τους εποπτευόμενους Φορείς αυτού
παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης της
απόοπαοης έως τρεις (3) Φορές για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών κάθε Φορά. Η παράταση
της απόσπασης γίνεται ύστερα από σύμψωνη
γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε.. Ειδικά για την απόσπαοη υπαλλήλων
ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού για τη διενέργεια ή την
παράταση της απόσπασης απαιτείται η
σύμΦωνη γνώμη του δημάρχου ή
περιψερειάρχη αντίστοιχα.».

Άρθρο 4

υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η
οποία συγκροτείται από τον Προέδρο της
ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποτελείται από τον ίδιο ως
Πρόεδρο και δύο (2) μέλη του Ανώτατου
Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται
αιτιολογη μένα ενώπιον του Ανώτατου
Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς
απόσπαση προσωπικό. Για την υποβολή της
πρότασης του Προέδρου απαιτείται
προηγουμένως η σύμΦωνη γνώμη του
Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που
διατυπώνεται ύστερα από την ανωτέρω
αιτιολογη μένη εισήγηση της τριμελο ύ ς
επιτροπής αξιολόγηοης. Η απόσπαοη διαρκεί
ένα (1) έτος, μπορεί να παρατείνεται μία Φορά
για άλλα δύο (2) έτη και είναι υποχρεωτική για
την υπηρεσία του υπαλλήλου. Η παράταση της
απόοπασης γίνεται ύστερα από σύμψωνη
γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.
Κατά τα λοιπά, εψαρμόζονται αναλόγως οι
διαδικασίες του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Ειδικά

για την απόοπαση υπαλλήλων ΟΤΑ. α και

βαθμού για τη διενέργεια ή την παράταση της
απόοπασης απαιτείται η σύμψωνη γνώμη του
δη μάρχου ή ιτεριψερειάρχη αντίστοιχα.)>

Άρθρο 4
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού —Τροποποίηση Παρ.

5Α άρθρου 62 ν. 4589/2019

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 5Α του άρθρου 62
του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περίτου αποκλεισμού
από τους διορισμούς και προσλήψεις κατά το
σχολικό έτος που διανύεται κατά την
ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα
σχολικά έτη των εκπαιδευτικών και μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) οι
οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν
αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν
υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη
δημοσίευση του διορισμού στην ΕΦημερίδα της
Κυβερνήσεως, παραιτούνται, αντικαθίσταται
και η παρ. 5Α διαμορΦώνεται ως εξής:

Η παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’
13) έχει ως εξής:



«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., 01

οποίοι έχουν διοριστεί ή διορίζονται στα
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σύμψωνα με το παρόν,
ανεξαρτήτως του αν έχουν αναλάβει ή
αναλαμβάνουν υπηρεσία ή όχι, αποκλείονται
από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην
ιτρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

νια τρία (3) έτη από την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόψασης διορισμού τους
στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν το Τρίτο
έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος
ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα
που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή
προσληψθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος
ισχύος των νέων πινάκων.>).

Άρθρο 5
Χρη ματοδότηση από το συγχρη ματοδοτού μενο

σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και
ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού

Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού - Τροποποίηση άρθρου 19 ν.

4283/2014

Το δεύτερο εδάψιο του άρθρου 19 του ν.
4283/2014 (Α’ 189), περί. της χρήσης πόρων του
ουγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για
την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων
ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη
διδασκαλία αντικειμένων/μαθη μάτων στα
Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και
εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται
για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής
ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των
Μουσικών Σχολείων, τροποποιείται, α) ως προς
το ότι η δαπάνη για την πληρωμή των
παραπάνω προσώπων δύναται να βαρύνει και
αντίστοιχα έργα Συλλογικής Απόψασης του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα έτη
2022 και 2023, αντίστοιχα, και β) ως προς τον
επιμερισμό της δαπάνης μεταξύ των ετών
αυτών, και το άρθρο 19 διαμορψώνεται ως
εξής:

«Αρθρο 19

«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι
οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμψωνα με
τις προηγούμενες παραγράψους και δεν
αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν
υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη
δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται,
αποκλείονται από τους διορισμούς και τις
προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που
διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού
και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο
έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος
ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα
που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή
προσληψθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος
ισχύος των νέων πινάκων.»

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014, έχει ως εξής:

«Αρθρο 19

Χρη ματοδότηση από το συγχρη ματοδοτού μενο Χρη ματοδότηση από το συγχρη ματοδοτού μενο
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων



Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και

ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού

Εκπαιδευτικού και Ειδικού Β ση Θ ητικο ύ

Προσωπικού

Για την πληρωμή των αναπληρωτών και

ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών που

προολαμβάνονται για τη διδασκαλία

αντικειμένων! μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά

Σχολεία και αμείβονται σύμψωνα με την υπό

στοιχεία 151323,’Ε2/13.9.2017 Κοινή απόψαση

των Υπουργών Παιδείας, ‘Ερευνας και

Θρησκευμάτων και Οικονομικών (6’ 3370),

καθώς και των εμπειροτεχνών ιδιωτών που

ιτροσλαμβάνονται για τη διδασκαλία

μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης

στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων και

αμείβονται σύμψωνα με την υπό στοιχεία

2/64978/0022/1411.2006 Κοινή απόψαση των

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1671),

μπορεί να γίνει χρήση πόρων του

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η

σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη

Συλλογική Απόψαση ‘Εργων (ΣΑΕ) 445/2 του

συγχρηματοδοτσύμενου σκέλους του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του

έτους 2022 και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό

2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή

ανατιλη ρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών,

καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και

Βοηθητικού Προοωπικού (ΕΕΠ.- Ε.Β.Π.) του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει

του άρθρου 176 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), Π.Κ.

2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των ογδόντα

εκατομμυ ρίων επτακοσίων εβδομήντα

τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (80.774.400)

ευρώ και την οικεία συλλογική απόψαση του

έτους 2023 έως το ποσό των πενήντα πέντε

εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας

χιλιάδων εξακοσίων (55.521.600) ευρώ και

αντίστοιχα έργα Συλλογικής Απόψασης του

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του

έτους 2022 έως το ποσό των ενενήντα

τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα δύο

χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων

(94.042.354) ευρώ και του έτους 2023 έως το

ποσό των εκατόν σαράντα ενός εκατομμυρίων

σκτακσσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων

εξακσσίων είκοσι (141.879.620) ευρώ.».

Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και

ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού

Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού

Για την πληρωμή των αναπληρωτών και

ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών που

πρσσλαμβάνσνται για τη διδασκαλία

αντικειμένων! μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά

Σχολεία και αμείβονται σύμψωνα με την υπό

στοιχεία 151323ι’Ε2/13.9.2017 κοινή απόψαση

των Υπουργών Παιδείας, ‘Ερευνας και

Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 3370),

καθώς και των εμττειροτεχνών ιδιωτών που

προσλαμβάνσνται για τη διδασκαλία

μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης

στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων και

αμείβονται σύμψωνα με την υπό στοιχεία

2/64978/0022/14.11.2006 κοινή απόψαση των

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β 1671),

μπορεί να γίνει χρήση πόρων του

συγχρηματοδοτσύμενου σκέλους του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η

σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη

Συλλογική Απόψαση ‘Εργων (ΣΑΕ) 445/2 του

συγχρηματσδοτούμενσυ σκέλους του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του

έτους 2022 και συγκεκριμένα τσ έργο με κωδικό

2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή

αναπλη ρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών,

καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και

Βοηθητικσύ Προσωπικού (Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π.) του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει

του άρθρου 176 του ν. 4823/2021 (Α 136), Π.Κ.

2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των ογδόντα

εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα

τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (80.774.400)

ευρώ και την οικεία συλλογική απόψαση του

έτους 2023 έως το ποσό των πενήντα πέντε

εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας

χιλιάδων εξακοσίων (55.521.600) ευρώ ή
αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόψασης του

συγχρηματοδοτούμενσυ σκέλους του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».



Άρθρο 6, παρ. 9

9. Στην παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου
του ν. 4286/2014 (Α’ 194) επέρχονται οι εξής
αλλαγές: α) στο Πρώτο εδάψιο αα)
διαγράψονται οι λέξεις «για το σχολικό έτος
2014-2015», αβ) η λέξη «υπέρβαση»
αντικαθίσταται από τη λέξη «αυξομείωση», αγ)
ετυκαιρσιτοιείται η μνημονευόμενη Κοινή

υπουργική απόψαση για τις χιλιομετρικές
αποστάσεις Και διαγράψονται οι αναψορές στις
υπ’ αρ. 30844/31.7.2013 (Β 1897) και
29531/2014 (Β’ 2060) κοινές υπουργικές
αποψάσεις, β) προστίθεται δεύτερο εδάψιο και
η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Εάν η μεταψορά των μαθητών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι
εψικτή με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα
των Περιψερειών Και των Δήμων, σύμψωνα με
την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση και έπειτα από σύμψωνη γνώμη
επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας
εκπρόσωπος της οικείας περιψερειακής
ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης
και του οικείου οργανισμού δημόσιας
συγκσινωνίας υπό την προεδρία του
Περιψερειάρχη ή του αρμόδιου κατά
περίπτωση Αντιπεριψερειάρχη, η αυξσμείωση
των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται
στην υπ’ αρ. 50025/2018 κοινή υπουργική
απόψαση (8’ 4217), υπό την προϋπόθεση ότιτο
συνολικό Κόστος της μεταψοράς μαθητών σε
ολόκληρη αθροιστικά την Περιψέρεια δεν
υπερβαίνει το αντίστοιχο της προηγούμενης
σχολικής χρονιάς. Με απόψαση του
περιψερειακού συμβουλίου για τη μεταψορά
των πιο πάνω μαθητών είναι δυνατή η επιπλέον
χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της
Περιψέρειας. ».

Άρθρο 7
Υπαγωγή του προσωπικού των νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου που
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία

‘Ερευνας και Καινοτομίας σε υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συμβούλια — Τροποποίηση άρθρου

80 του ν. 4796/202 1

1. Στο άρθρο 80 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) περί
υπαγωγής του προσωπικού της Γενικής
Γραμματείας ‘Ερευνας και Καινοτομίας στο
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν.
4286/2014 (Α’ 194) έχει ως εξής:

«4. Εάν η μεταψορά των μαθητών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι
εψικτή για το σχολικό έτος 2014-2015 με
δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των
Περιψερειών Και των Δήμων, σύμψωνα με την
κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση
και έπειτα από σύμΦωνη γνώμη επιτροπής,
στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της
οικείας περ ιψε ρε ια κής ενότητας, της
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου
οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την
προεδρία του Περιψερειάρχη ή του αρμόδιου
κατά περίπτωση Αντ ιπε ρ ιψ ε ρ ε ιάρχη, η
υπέρβαση των χιλισμετρικών αποστάσεων που
τίθενται στην υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013 κοινή
υπουργική απόψαση, όπως ισχύει, υπό την
προϋπόθεση ότι το συνολικό Κόστος της
μεταψοράς μαθητών σε ολόκληρη αθροιστικά
την Περιψέρεια δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο
της περσινής σχολικής χρονιάς και στο πλαίσιο
των οριζομένων με τις υπ’ αριθμ. 30844/
31.7.2013 (Β 1897) και 29531/2014 (Β’ 2060)
κοινές υπουργικές αποψάσεις.»

Το άρθρο 80 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) έχει ως
εξής:



επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο
Πρώτο εδάψιο διαγράψεται η Φράση «, στα
οποία μεταψέρονται και οι εκκρεμείς
υποθέσεις», β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο
εδάψιο, και το άρθρο 80 διαμορΦώνεται ως
εξής:

«Αρθρο 80
Υπαγωγή του προσωπικού της Γενικής

Γραμματείας ‘Ερευνας και Καινοτομίας στο
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας
‘Ερευνας και Καινοτομίας υπάγεται στο
υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Για το προσωπικό των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που εποπτεύονται
από τη Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και
Καινοτομίας, με απόψαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύεται
στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως,
συγκροτούνται, ένα υπηρεσιακό συμβούλιο και
ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια για
κάθε ν.π.δ.δ.
Οι εκκρεμείς υποθέσεις του υπηρεσιακού και
του πειθαρχικού συμβουλίου του προσωπικού
της Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας και
Καινοτομίας καιτων ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται
από αυτή μεταψέρονται οτα αρμόδια
υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια.».
2. Η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου ό του ν.
4057/2012 (Α’ 54) περί των πειθαρχικής
αρμοδιότητας για το προσωπικό της (πρώην)
Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας και Τεχνολογίας
και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου καταργείται.

Άρθρο 8, παρ. 2

2. Στην παρ. Ι του άρθρου 38 του ν. 4310/2014,
περί της συμμετοχής της Ελλάδας στον
Ευρωπαϊκό Χώρο ‘Ερευνας και σε ευρωπαϊκούς
και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς,
προστίθεται νέο τελευταίο εδάψιο, και η παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων εγκρίνεται η συμμετοχή της χώρας
σε νομικές οντότητες και συμπράξεις που
σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Χώρο ‘Ερευνας
(ΕΧΕ), όπως μεταξύ άλλων, αυτές των άρθρων
185 και 187 της ΣΛΕΕ και καθορίζονται:
α) οι αρμόδιοι ψορείς οι οποίοι εκπροσωπούν
τη χώρα και αναλαμβάνουν την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
συμμετοχή αυτή σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο,

«Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας
‘Ερευνας και Καινοτομίας υπάγεται στο
υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στα
οποία μεταψέρονται και οι εκκρεμείς
υποθέσεις.»

Η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4310/2014 (Α’
258) έχει ως εξής:

«1. Με απόψαση του Υπουργού Παιδείας,
‘Ερευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται η
συμμετοχή της χώρας σε νομικές οντότητες και
συμπράξεις που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό
Χώρο’Ερευνας (ΕΧΕ), όπως μεταξύ άλλων, αυτές
των άρθρων 185 και 187 της ΣΛΕΕ και
καθορίζονται:
α) οι αρμόδιοι ψορείς οι οποίοι εκπροσωπούν
τη χώρα και αναλαμβάνουν την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
συμμετοχή αυτή σε εθνικό και ευρωπαϊκό



β) η χρονική διάρκεια συμμετοχής στη νομική
οντότητα, και
γ) το προβλεπόμενο ύψος της δαπάνης που
δημιουργείται νια την περίοδο αυτή,
δ) η Πρόταση στον αρμόδιο Υπουργό νια την
ένταξη του σχετικού έργου στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.
Ειδικά στην περίπτωση συμμετοχής της χώρας
σε θεσμοθετη μένες συ μπράξεις (εταιρικές
σχέσεις), που συστήνονται βάσει των άρθρων
185 (σύσταση ειδικής δομής) και 187 (σύσταση
κοινής επιχείρησης) της ΣΛΕΕ, των οποίων τη
συνολική διαχείριση των έργων αναλαμβάνει
κεντρικός Φορέας προκήρυξης/διαχείρισης σε
ενωσιακό επίπεδο (κεντρική διαχείριση), στην
ανωτέρω απόψαση ορίζεται και η εψαρμογή
της κεντρικής διαχείρισης με αντίστοιχη
μεταψορά της εθνικής οικονομικής
συμμετοχής.>).

Άρθρο 8, παρ. 3

3. Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4310/2014,
περί της συμμετοχής της Ελλάδας στον
Ευρωπαϊκό Χώρο ‘Ερευνας και σε ευρωπαϊκούς
και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς,
τροποποιείται μετην προσθήκη επιψύλαξης της
παρ. 4Α του άρθρου 23 περί των δράσεων και
έργων που εξαιρούνται από την υποχρέωση
δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο προηγούμενης
προκήρυξης και δημόσιας πρόοκληοης για
υποβολή προτάσεων και η Παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων καθορίζονται οι εθνικοί κανόνες
και οι λεπτομέρειες υλοποίησης των έργων της
παραγράψου 1, με την επιψύλαξη της παρ. 4Α
του άρθρου 23,».

Άρθρο 9
Επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο τομέα —

Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 ν. 4735/2020

Η περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.
4735/2020 (Α’ 197), περί της επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα,
τροποποιείται, ως προς τα απαιτούμενα
προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
των διοικήσεων των νομικών προσώπων
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, και η παρ. 3
διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη
διαδικασία του παρόντος είναι:
(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης
(πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή

επίπεδο,
β) η χρονική διάρκεια συμμετοχής στη νομική
οντότητα, και
γ) το προβλεπόμενο ύψος της δαπάνης που
δημιουργείται για την περίοδο αυτή,
δ) η Πρόταση στον αρμόδιο Υπουργό για την
ένταξη του σχετικού έργου στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.»

3. Η Παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4310/2014 (Α’
258) έχει ως εξής:

«2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων και
Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι
εθνικοί κανόνες και οι λεπτομέρειες
υλοποίησης των έργων της παραγράψου 1.»

Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020 (Ν
197) έχει ως εξής:

«3. Τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη
διαδικασία του παρόντος είναι:
(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
(β) Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας
κράτους-μέλους της Ε.Ε. και



αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή (γ) Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία
μεταπτυχιακός τίτλος της αλλοδαπής, στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό Τομέα.
(β) Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας Περαιτέρω απαιτούμενα προσόντα αναψορικά
κράτους μέλους της Ε.Ε. και με τις προς πλήρωση Θέσεις είναι δυνατόν να

(γ) Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.».

στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
Περαιτέρω απαιτού μενα προσόντα αναφορικά
με τις προς πλήρωση Θέσεις είναι δυνατόν να
προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.».
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Αριθμ. 190 / 6 /2022
ΓΕΜΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΧ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της
σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ρυθμίζονται Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε., ν.4653/2020) και ειδικότερα:

- Επανακαθορίζονται σι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αξιολόγησης και
Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης άλλων ακαδημαϊκών
μονάδων των Α.Ε.Ι. και η ανάδειξη αυτών ως Κέντρων Αριστείας.

- Επιτρέπεται η ρύθμιση, με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε., Θεμάτων που περιλαμβάνονται στον Οργανισμό - Κανονισμό
Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. και μέχρι την έκδοση αυτού.

- Ανακατανέμονται οι οργανικές Θέσεις του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού [από εικοσιπέντε (25) σε είκοσι (20)] και του διοικητικού
προσωπικού της Αρχής [από είκοσι (20) σε εικοσιπέντε (25)], χωρίς να
μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων προσωπικού της Αρχής.

2. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, από τη λήξη τους μέχρι την
ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και όχι πέραν του οριζόμενου
χρονικού διαστήματος, των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του
προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος.

3. Τροποποιείται το άρθρο 19 του ν.4283/2014 και προβλέπεται πρόσθετη
χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
των ετών 2022 και 2023, για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε,Β.Π,), συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών και των
εμπειροτεχνών ιδιωτών για τα Καλλιτεχνικά και τα Μουσικά Σχολεία, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω πρόσθετη χρηματοδότηση ορίζεται:

- έως το ποσό των 94.042.354 ευρώ για το έτος 2022 και
- έως το ποσό των 141.879.620 ευρώ για το έτος 2023. [Κατά τα ισχύοντα, η

χρηματοδότηση του έτους 2022 για τον ίδιο ως άνω σκοπό προβλέφθηκε έως το
ποσό των 80.774.400 ευρώ και για το 2023 έως το ποσό των 55.521.600 ευρώ].
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4. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των
μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης των σχετικών δημοσίων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα:

α. Προσδιορίζονται σι περιπτώσεις στις οποίες δύναται να ανατεθεί το έργο
της μεταφοράς μαθητών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ εξαίρεση
των κείμενων διατάξεων (δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί, προέκυψαν νέες
ανάγκες κ.λπ.).

- Εισάγεται ειδική πρόβλεψη για την ανάθεση του ανωτέρω έργου, από την
οικονομική επιτροπή, για το σχολικό έτος 2022 — 2023.

- Οι ανωτέρω συμβάσεις ανάθεσης μεταφοράς μαθητών υπόκεινται στον
τιροσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην περίπτωση που ο
έλεγχος αποβεί αρνητικός ή διαφέρει ο ανάδοχος από τον προσωρινό μειοδότη ή
ανάδοχο, οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρασχεθεισών υπηρεσιών από τον
τελευταίο εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, υπό τις οριζόμενες
προϋποθέσεις.

β. Καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης
μεταφοράς, οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων που αφορούν στα
προηγούμενα έτη, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Το συμβατικό κόστος κάθε
δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει
σύμφωνα με τη μνημονευόμενη κ.υ.α.

Υ. Είναι δυνατή η επιπλέον χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της
Περιφέρειας για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, εάν η μεταφορά δεν είναι εφικτή με δημόσια
συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων και στην περίπτωση
αυτή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, η
αυξομείωση των προβλεπό μενων χιλιο μετρικών αποστάσεων (αντί υπέρβασης
που ισχύει σήμερα).

5.α. Προβλέπεται, για το προσωπικό των ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται από τη
Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Καινοτομίας, η συγκρότηση, με υπουργική
απόφαση, ενός υπηρεσιακού συμβουλίου και ενός ή περισσότερων πειθαρχικών
συμβουλίων.

β. Τροποποιείται ο ν.4310/2014 και εξαιρούνται από την υποχρέωση
δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο προηγούμενης προκήρυξης και δημόσιας
πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, οι διακρατικές δράσεις και τα
προγράμματα που υλοποιούνται με κεντρική διαχείριση σε ενωσιακό επίπεδο,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 23,9 εκατ.
ευρώ, περίπου από την πρόσθετη χρηματοδότηση, για τα έτη 2022 και 2023, από
το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πληρωμή των
αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και του λοιπού
μνημονευόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία κατανέμεται ως εξής:

- ποσό έως 94,042 εκατ. ευρώ, περίπου για το έτος 2022 και
- ποσό έως 141,879 εκατ. ευρώ, Περίπου για το έτος 2023.
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2. Δαπάνη του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του προϋπολογισμού του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) από τη δυνατότητα παράτασης των
ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που
απασχολείται για την καθαριότητα των εν λόγω Πανεπιστημίων.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης για το οριζόμενο χρονικό διάστημα,
σύμφωνα με στοιχεία Του αρμόδιου Υπουργείου, ανέρχεται: α) για το Ε.Κ.Π.Α
στο ποσό των 480 χιλ. ευρώ, περίπου και β) για ιο Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος στο ποσό των 308 χιλ. ευρώ, περίπου.

3. Δαπάνη του προϋπολογισμού των Περιφερειών από την κάλυψη του
πρόσθετου κόστους μεταφοράς μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων που προκύπτει από:

α) την κατ’ εξαίρεση της κείμενης διαδικασίας (με διαπραγμάτευση),
ανάθεση του έργου στις οριζόμενες περιπτώσεις,

β) την καταβολή των δαπανών μεταφοράς των μαθητών που αφορούν στα
προηγούμενα χρόνια μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς,

γ) την καταβολή επιπλέον χρηματοδότησης για τη μεταφορά των μαθητών,
σε περίπτωση εκτέλεσης δρομολογίων πέραν των ήδη προβλεπόμενων, λόγω
αυξομείωσης των ορισθέντων χιλιομετρικών αποστάσεων.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από τη λήψη αποφάσεων από τα
αρμόδια κατά περίπτωση όργανα και από πραγματικά γεγονότα (αριθμός επιπλέον
δρομολογίων, κόστος αυτών κ.λπ.).

4. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) από τη μεταφορά πέντε (5) οργανικών
θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε διάφορους κλάδους / ειδικότητες
διοικητικού προσωπικού. Σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, η εν
λόγω εξοικονόμηση δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 40 χιλ. ευρώ Περίπου.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟϋΕΙΑ ΑΡΜΑΟΟΠ
1207.2022 19:43

Ιουλία Γ. Αρμάγου

12.72022 Υ[ΙΑΙΟ 1 ΕΘΑΛΕ, νιλτιρωιες, με φοα μαθητων, «ναΊτλτρωτες
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο σχέδιο
νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την
κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προκαλούνται επί του
Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 235,9 εκατ.
ευρώ, περίπου από την πρόσθετη χρηματοδότηση, για τα έτη 2022 και 2023,
από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την
πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και του
λοιπού μνημονευόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία κατανέμεται ως
εξής:

- ποσό έως 94,042 εκατ. ευρώ, περίπου για το έτος 2022 και
- ποσό έως 141,879 εκατ. ευρώ, περίπου για το έτος 2023.

2. Δαπάνη του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του προϋπολογισμού του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) από τη δυνατότητα παράτασης των
ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που
απασχολείται για την καθαριότητα των εν λόγω Πανεπιστημίων.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης για το οριζόμενο χρονικό διάστημα,
ανέρχεται: α) για το Ε.Κ.Π.Α στο ποσό των 480 χιλ. ευρώ, περίπου και β) για
το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο ποσό των 308 χιλ. ευρώ, περίπου.

3. Δαπάνη του προϋπολογισμού των Περιφερειών από την κάλυψη του
πρόσθετου κόστους μεταφοράς μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων που προκύπτει από:

α) την κατ’ εξαίρεση της κείμενης διαδικασίας (με διαπραγμάτευση),
ανάθεση του έργου στις οριζόμενες περιπτώσεις,

β) την καταβολή των δαπανών μεταφοράς των μαθητών που αφορούν στα
προηγούμενα χρόνια μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς,

γ) την καταβολή επιπλέον χρηματοδότησης για τη μεταφορά των μαθητών,
σε περίπτωση εκτέλεσης δρομολογίων πέραν των ήδη προβλεπόμενων, λόγω
αυξομείωσης των ορισθέντων χιλιομετρικών αποστάσεων.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από τη λήψη αποφάσεων από τα
αρμόδια κατά περίπτωση όργανα και από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
επιπλέον δρομολογίων, κόστος αυτών κ.λπ.).

ζ2.



Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ιτο τκοτν ίΙΙ1Π)ΊΛ]ΚΟ1ΙΑ ικι κ ιιο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

2.7.2022 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΟΕΣ[Ι _ΥΠ %ΙΟ Ι ΕΘ λΊρωες. μεφοι μα0μω·, ερι·
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