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Άρθρο Ι

Σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου νια τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους

εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού

Ι. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ των αρμόδιων Διευθύνσεων

Εκπαίδευσης ή Περιψερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των ψυσικών προσώπων που

προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού

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

να συνάπτονται είτε εγγράψως με ιδιόχειρη υπογραψή των συμβαλλομένων είτε

ηλεκτρονικά μέσω ψηψιακής εψαρμογής της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας

Διοίκησης (ΕΨ.Π. - 8ον.8Γ), σύμψωνα με το Κεψάλαιο ΣΤ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020

(Α’ 184). Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της ψηψιακής εψαρμογής του πρώτου

εδαψίου ψέρουν την εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική σψραγίδα του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως έναρξη ισχύος της σύμβασης και παροχής εργασίας

λογίζεται η ημερομηνία πραγματικής ανάληψης υπηρεσίας του ψυσικού προσώπου που

προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.

Ε.Β.Π., η οποία δηλώνεται ηλεκτρονικά από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής

μονάδας ή τον Προϊστάμενο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και

Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τον αρμόδιο Διευθυντή ή
Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.

1599/1986 (Α 75) αναψορικά με τα προσωπικά στοιχεία του προσωρινού αναπληρωτή ή
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π, τα οποία περιλαμβάνονται στη σύμβαση

αυτή. Τα ψυσικά πρόσωπα, με την αποδοχή της ψηψιακής σύμβασης, η οποία

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ψηψιακής εψαρμογής της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης Ε.Ψ,Π., επιβεβαιώνουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων

που αναψέρονται στη σύμβαση και δηλώνουν υπεύθυνα ότι μετην ηλεκτρονική αποδοχή της

σύμβασης εργασίας, η οποία επέχει θέση υπογραψής αυτής, αποδέχονται πλήρως και

ανεπιψύλακτα το περιεχόμενο, τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο

έγγραψο της σύμβασης εργασίας.

3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηψιακής

Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή του

παρόντος.

Άρθρο 2

ΕΦαρμογή του Μέρους Δ1 του παρόντος στα μειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977
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1. Το άρθρο 87, η παρ. Ι του άρθρου 88 και τα άρθρα 98 και 99 του παρόντος δεν

εψαρμόζονται οτα μειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977 (Α 264). Τα άρθρα 84 και 85 του

παρόντος δεν εψαρμόζονται στο μειονοτικό πρόγραμμα των προαναψερθέντων σχολείων.

2. Στα μειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977 η επιλογή διδακτικών βιβλίων του άρθρου 85

αψορά μόνο στα διδακτικά βιβλία του άρθρου 84, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη

διδασκαλία των μαθημάτων του ελληνόγλωσσου προγράμματος και πραγματοποιείται από

τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα αυτά, και, σε περίπτωση που υπάρχει

αδυναμία επιλογής ή μη επιλογή από τους εκπαιδευτικούς αυτούς, η επιλογή

πραγματοποιείται από τον Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας.

3. ‘Οπου στην Παρ. 2 του άρθρου 88 και στα άρθρα 89, 90, 92, 93, 95, 96, 100, 101, 102 και

105 προβλέπεται η λήψη απόψασης του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής

μονάδας ή η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης από εκείνον, στα μειονοτικά σχολεία του ν.

694/1977 η λήψη της προβλεπόμενης απόψασης ή η διενέργεια της προβλεπόμενης πράξης

πραγματοποιείται με κοινή απόψαση του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή της σχολικής

μονάδας και, αν υπάρχει ασυμψωνία, αδυναμία λήψης ή μη λήψη απόψασης για

οποιονδήποτε λόγο, η απόψαση αυτή λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο του Γραψείου

Μειονοτικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3

Κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράψων

αναψορικά με ταν χρόνο υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων

εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού που καταχωρίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροψοριακό

Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο χρόνος υπηρεσίας που καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροψοριακό Σύστημα

Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη των

προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ειδικού

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

απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράψων.

Άρθρο 4

Παροχή υπηρεσιών από στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης σε συναψείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους ψορείς υλοποίησης

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων — Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν.

4075/2012

Η παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α 89) τροποποιείται ως προς την αναψορά στο

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναψοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση

έγκρισης σε στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς

παροχή υπηρεσιών που είναι συναψείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε ψορείς

υλοποίησης ουγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους,

χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, και η παρ. 9 διαμορψώνεται ως εξής:

«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναψοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η παροχή

υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους
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φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου

31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παρ. 1

έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση

αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται αναδρομικά από τον χρόνο ισχύος τους.

Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν

να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναψείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε

ψορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά

τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, ως εξής:

α) Οι Περιψερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Οι Περιερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των Κέντρων

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και οι

Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης γιατο Περιβάλλον και την Αειορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), με

απόψαση του Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

γ) Τα λοιπά στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόψαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανεξαιρέτως τους Φορείς υλοποίησης

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς και γενικά τους

δημόσιους υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του δεύτερου εδαψίου, είχε

χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

Για τα μέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των Πράξεων

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», δεν

απαιτείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμψωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα. Αντίθετα, για τα μέλη του προηγούμενου

εδαψίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59), όπως αυτό

τροποποιηθέν ισχύει. Τα παραπάνω εδάψια ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη εψαρμογής

του ν. 4075/2012 (Α’89).».

Άρθρο 5

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών — Τροποποίηση της περ. ε) της παρ. 3 του π.δ.

50/1996

Στην περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45), περί των αρμοδιοτήτων των

περιψερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, μετά από τις λέξεις «Ελληνικά Σχολεία του

Εξωτερικού» διαγράψεται η ψράση «μετά την έναρξη του σχολικού έτους» και η περ. ε)

διαμορψώνεται ως εξής:

«ε) Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων και μετατασσόμενων εκπαιδευτικών μετά

τη διενέργεια των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, καθώς και των εκπαιδευτικών των

οποίων λήγει η απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού.>).

Άρθρο ό

Τίτλος πληρωμής επιμισθίου εξωτερικού — Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4415/2016

Στον ν. 4415/2016 (Α’ 159) προστίθεται άρθρο 19 Α ως εξής:
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«Αρθρο 19 Α

Τίτλος πληρωμής επιμισθίου εξωτερικού

«1. Η καταβολή του ειδικού ετιιμισθίσυ εξωτερικού σε Συντονιστές, Αναπληρωτές

Συντονιστές, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους

πραγματοποιείται σε δεδουλευμένη βάση, μηνιαίως, σε βάρος του ΑΛΕ 2120189001 του ΕΦ

1019-2060000000 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, μέσω της υπηρεσίας τακτικής μισθοδοσίας τους, με μισΘοδοτικές

καταστάσεις που αναρτώνται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

2. Ο Συντονιστής ή ο Αναπληρωτής Συντονιστής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την

ακρίβεια των βεβαιούμενων στοιχείων. Η εκκαθάριση της εν λόγω δαπάνης προϋποθέτει την

ηλεκτρονική υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων παροχής διδακτικού έργου και

χορηγηθεισών αδειών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών μισΘοδοσίας

των οργανικών θέσεων των Συντονιστών ή Αναπληρωτών Συντονιστών, αποσπασμένων

εκπαιδευτικών και αποσπασμένων διοικητικών υπαλλήλων. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει

υποχρεωτική και η υποβολή σε έντυπη μορψή των ανωτέρω εγγράψων που έχουν υποβληθεί

σε ηλεκτρονική μορψή, εντός Τριών (3) μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή Τους.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1 Οκτωβρίου 2021.».

Άρθρο 7

Διασψάλιση αποδοχών - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί διασψάλισης αποδοχών,
προστίθεται τέταρτο εδάψιο και η παρ. 5 διαμορψώνεται ως εξής:

«5. Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαψοράς, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου καταβάλλεται μόνο για όσο διάστημα σι υπάλληλοι αυτοί
εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με ανανέωση ή παράταση της
αρχικής σύμβασης εργασίας τους. Για την εψαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
Θεωρείται ότι σι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου, κατά την 31η.12.2015 έχουν καταταγεί
μισθολογικά σύμψωνα με τις ισχύουσες κατά την ίδια ημέρα διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
4024/2011 και όχι αυτές της παραγράψου 7 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου. Κατατάξεις που
έχουν πραγματοποιηθεί με διαψορετικό τρόπο θεωρούνται νόμιμες και αποδοχές που έχουν
καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Ειδικώς, κατατάξεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καιτου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που προσελήψθησαν

από Ιης.9.2015 έως και 31.12.2015, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμψωνα με την παρ. 7
του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (Α226) θεωρούνται νόμιμες μέχρι και τις 30.6.2016 και

αποδοχές που τους έχουν καταβληθεί. με βάση τις κατατάξεις αυτές μέχρι και τις 30.6.2016
δεν αναζητούνται.».
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΙΙ ΤΡΟΠ ΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1Γ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ιΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Εττισπεύδον Υπουργείο
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 210-3442806,

\ Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους Τομείς νομο3έτησης

στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης.’

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 Χ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ζ

__

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

2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

-Η ρύθμιση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τους

αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.ΒΠ.) αψορά στη

ρύθμιση των Θεμάτων σύναψης των συμβάσεων αυτών μέσω ψηψιακής εψαρμογής

της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. — 8ον.).

-Η ρύθμιση για την εψαρμογή των διατάξεων του Μέρους Δ του σχεδίου νόμου στα

μειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977 (Α 264) αψορά στην προσαρμογή των

ρυθμίσεων των εν λόγω διατάξεων στις ιδιαιτερότητες των μειονοτικών σχολείων.

- Η ρύθμιση για την κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προσκόμισης
δικαιολογητικών εγγράψων αναψορικά με τον χρόνο υπηρεσίας των προσωρινών

αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού (ΕΕ.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.ΒΠ.) που

καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροψοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντιμετωπίζει το ζήτημα της αποψυγής

της επανάληψης της προοκόμισης δικαιολογητικών, για λόγους απλούστευσης της

διαδικασίας και αποψυγής της επιβάρυνοης τόσο της Διοίκησης, όσο και των
πολιτών.

- Η ρύθμιση για την παροχή υπηρεσιών από στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συναψείς με τα καθήκοντα της κύριας Θέση ς

τους ψορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αψορά στην εναρμόνιση

της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) προς το νέο πλαίσιο για τις δομές

και τα στελέχη της εκπαίδευσης του παρόντος σχεδίου νόμου και τα σύγχρονα

δεδομένα.

- Η ρύθμιση νια την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών αψορά στην αντίστοιχη
αρμοδιότητα των περιψερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων για τους
εκπαιδευτικούς των οποίων λήγει η απόστταση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού,

ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της απόστιασης αυτής.

-Η ρύθμιση που αψορά στον τίτλο πληρωμής του επιμισθίου εξωτερικού σε

Συντονιστές, Αναπληρωτές Συντονιστές, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και

αποσιτασμένους διοικητικούς υπαλλήλους με μισθοδοτικές καταστάσεις από τις

υπηρεσίες της τακτικής μισθοδοσίας τους, αντιμετωπίζει το ζήτημα της

απλοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας καταβολής του ειτιμισθίου.



-Η ρύθμιση για τη διασφάλιση αποδοχών αψορά στη νομιμότητα των κατατάξεων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) καιτου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που προσελήψθησαν από
01.09.2015 έως και 31.12.2015, καθώς καιτη μη αναζήτηση των αποδοχών που τους
έχουν καταβληθεί με βάση τις κατατάξεις αυτές.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

- Η ρύθμιση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τους
αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) είναι αναγκαία
για την απλοποίηση και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας, με την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. —

Βον.ΒΓ).

- Η ρύθμιση για την εψαρμογή των διατάξεων του Μέρους Δ’ του σχεδίου νόμου στα
μειονοτικά σχολεία είναι αναγκαία για τη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων
σύμψωνα με τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω σχολείων.

- Η διαδικασία της εκ νέου προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράψων αναψορικά με
τον χρόνο υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο
Πληροψοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) επιβάρυνε αδικαιολόγητα τόσο τους
πολίτες, όσο καιτη Διοίκηση.

- Με τη ρύθμιση για την παροχή υπηρεσιών σε ψορείς υλοποίησης
συγχρη ματοδοτού μενων πράξεων επεκτείνεται ρητά, για λόγους ασψάλε ιας
δικαίου, η ισχύς των τροποποιούμενων διατάξεων καιπέρα από τη λήξη του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναψοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, ενώ προσαρμόζονται οι
διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών από τα στελέχη της εκπαίδευσης οτο πλαίσιο
των ρυθμίσεων του παρόντος σχεδίου νόμου.

- Με τη ρύθμιση για την προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών των οποίων
λήγει η απόστιαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού αποσυνδέεται η χρονική
αρμοδιότητα των αρμόδιων περιψερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων από τον
χρόνο λήξης των αποσπάσεων αυτών, πριν ή μετά από την έναρξη του σχολικού
έτους.

- Η ρύθμιση για τον τίτλο πληρωμής ειτιμισθίου εξωτερικού αποσκοπεί στην
απλοποίηση και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας.
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- Η ρύθμιση για τη διασφάλιση αποδοχών ρυθμίζει το σχετικό ζήτημα για λόγους
ασψάλειας δικαίου και Προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των
ενδιαερόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΓΙ.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.).

3. Ποιους φορείς ή τιληθυσμιακές ομάδες αψορά;

-Η ρύθμιση για τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
μεταξύ των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή Περιψερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και των ψυσικών προσώπων που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί

αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), αψορά στους
ανωτέρω προσωρινούς αναπληρωτές ή ωρομισθίους.

-Η ρύθμιση για την εψαρμογή των διατάξεων του Μέρους Δ’ του σχεδίου νόμου στα

μειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977 (Α 264), αψορά στους εκπαιδευτικούς και τους

μαθητές των μειονοτικών σχολείων του ν. 694/1977.

-Η ρύΟμιση για την κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προοκόμισης
δικαιολογητικών εγγράψων αναψορικά με τον χρόνο υπηρεσίας που καταχωρίζεται
στο Ολοκληρωμένο Πληροψοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αψορά στους προσωρινούς αναπληρωτές και
ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕ.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

- Η ρύθμιση για την παροχή υπηρεσιών από στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συναψείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης
τους ψορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αψορά στα εν λόγω

στελέχη.

-Η ρύθμιση για την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών αψορά στους

εκπαιδευτικούς των οποίων λήγει η αιτόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

-Η ρύθμιση για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού σε Συντονιστές,
Αναπλη ρωτές Συντονιστές, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και αποσπασμένους
διοικητικούς υπαλλήλους με μισθοδοτικές καταστάσεις από τις υπηρεσίες της
τακτικής μισθοδοσίας τους αψορά στο συγκεκριμένο προσωπικό.

‘ΙΟ



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4
ΝΑΙ ΟΧΙ 1

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρα 1, 2, 3 και 6: ‘Οχι.

Άρθρο 4: Παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’89).

Άρθρο 5: Περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45).

Άρθρο 7: Παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α 176).

5. Γιατί. δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υιστάμενης νομοθεσίας

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

Εισάγονται νέες ρυθμίσεις, για τις οποίες δεν
υψίστανται σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις, ή
τροποποιούνται διατάξεις τυπικών νόμων, με
αποτέλεσμα να απαιτούνται διατάξεις της ίδιας τυπικής
ισχύος.

Σε ό,τι αψορά την τροποποίηση του π.δ. 50/1996 (Α’45)
με τη ρύθμιση για την προσωρινή τοποθέτηση
εκπαιδευτικών, επισημαίνεταιότιτο ενλόγω διάταγμα
έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα με διατάξεις
τυπικών νόμων και για τον λόγο αυτό προκρίθηκε η
τροποποίησή του με τον ίδιο τρόπο, για την αποψυγή
ερμηνευτικών ζητημάτων.

-Η ρύθμιση για τη διασψάλιση αποδοχών αψορά σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που προσελήψθησαν από 01.09.2015 έως και
3 1.12.2015.

Μ



ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης Η αντιμετώπιση των ζητημάτων δεν είναι δυνατή με

της δυνατότητας νέας αλλαγή διοικητικής πρακτικής, για τους λόγους που

ερμηνευτικής προαναψέρθηκαν.
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών

περισσότερων
πόρων δεν Θα ουνέδραμε ην επυση των ζητημάτων,

ανθρώπινων και
καθώς απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση για τους

υλικών πόρων;
λόγους που προαναψέρθηκαν.

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΓΙ Οχι ΓΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

Συναψείς πρακτικές

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

ΙΙ) σεόργανατηςΕ.Ε.:



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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

Π

_____

Π Π Σ Π

_________ ____

Θ

ΠΠΠ

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Η ρύθμιση που αψορά στη νομιμότητα των
κατατάξεων αναπλη ρωτών εκπαιδευτικών και
μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που

1) βραχυπρόθεσμοι: ττροσελήψθησαν από 01092015 έως και
3112.2015, καθώς και στη μη αναζήτηση των
αποδοχών που τους έχουν καταβληθεί,
αποσκοπεί στη διευθέτηση εκκρεμών
υπηρεσιακών ζητημάτων για τους
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς.

ΙιΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

13



Το σύνολο των ρυθμίσεων αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση των αναγκών και την εύρυθμη

1) μακροπρόθεσμοι:

λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
περιλαμβανομένης της μειονοτικής
εκπαίδευσης και της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και στην
απλούστευση και την επιτάχυνση των
διοικητικών διαδικασιών, ιδίως με την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
πληροψοριακών συστημάτων και εν γένει των
νέων τεχνολογιών.

ή’Ι



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

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

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πυσυστο αττοφοίτων γ’βαθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνών από την
έναρξη_αναζήτησης

Αριθμός πιστυιτυιημένων Πανεπιστημιακών σχολων (150 ολο)

Αριθμός συμμετοχών σε πρυγμάμμιιτα Έρευνιις, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πσντπισττιιιιιική Σχολή

Αριθμός έργιον/ρελττιλν που έχουν ιινιιτεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, τινά Πιτντπισττιμιαω) / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη τινά φοιτητή τριτνβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΛΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (σνο σύνολο τον τοτργνύ σληθι’σμού( σον
σιιιμετέχυιιν σε προγράμματα διιι βίυν_τκπιιίδεισης

Β, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αντελφάβιτιον/σύνολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που τγκετταλτίπυεν Το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιττς και τι βάθμισς εκποίδειισης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια

( ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
δισπολιτισμικά_σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) —

Κατανομή ανά περιφέρεια
Αμιθμός ο?οι(ρτμων / απογτυματινών σχολείων ται αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά

Μέσος ύμος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ/σύνολο μαθητών

Αμιθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής_εκπαίδευσης_/_έτος

Διιπάνη τινά μαθητή ανά βαθμίδα (Αθμια, θ’θμια)
εκπαίδευσης

, . , Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εελιη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχσς (3ετια)

ΓΙμαγματοποιτ1θείσες ανασκαφές, κατό είδος Και
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, Κατά φορέα, Και ποσά Που
διατέθηκαν

Πιστώσεις γιο ανασκαφές, σοκ διατέθηκαν σε Εφνρείτς
Αρχαιοτήτων

Κήρυξη ειμχειινλογιεών χώρων, μνημείων, πειριιδυσιιικών κιιι
ιοτυρικών οικισμών·

Πριιγμειτοπυιηθείσες απιιλλυτριιλσεις κετι κιιτειβληθείστς
αποζημιώσεις, γιο τικίνι)τιι αμχαιολυγικυό ενόιιιιμέμοι’τος

Διιπάνες έργων Που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία κιιι
ιιρχειιολογικοός χώρους. Και δασάοες έργων που βρίοκπνττιι
σε_εξέλιξη

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν Οι βάσεις

_______________________________

και της ΕΛΣΤΑΤ
δεδομένων του ΟΟΣΑ
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Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια Και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκώτ κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, <ιού) ογα με εσ Θέμα, κατά γεωγραφικά

δινιμέρισμει

Εινική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαίεται στην κρίση του επισπεώδοντος

υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

‘- Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια ατοχος (3ετια)

Ακιιθιιριστο εγχώμιο ιτμοΙόν σε αγυρειίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ Πε σνιιθεμές τιμές

ίποζέγιο τρεχοοσώτ στοαλλαγών (%ΛΕΙΙ)

!πνζι’ιγισ γενικής κιιβέμτηιτης (χωρίς τις τμι’ιπεζες, % ΑΕΠ)

Χιέος γενικής κοβέμνιισης (κατά Πάιιστιιχτ, % ΑΕΠ)

1Ιιι,ιτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)

Ενιιμιυνιορέτος Δείκτης Τιιν Κιτιινιιλιοτή

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

Φορολογικό έσοδα εις ποσοστό Τον ΑΕΠ

Ανιε) ογίιι άμεσης και έιιεοις φομολογίιις

Ποσά Που εισομάττοτται μέχρι σήμερα τισό τον φόμο ι( τους

ςιυμοος στους οΠοίους αφορούν οι όιειτόξεις τον

νομοσχεδίου.

Ποσά Που εισιτμάχΘηκαο ειπό φορολογικούς ε?έγχτος

Ποσοστό ιτράξεωο διοικητικού ομοσδιομισμού φιιιιιτο
επιβολής Προστίμων Που εικορώθιικιιο ετ μέρει ήτο όλοι ιιτό
Ζει δικειστήριει
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Κοινωνική πολιτική:

Α[ΙΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων

Ποσοστό ανεργίας νέων

ίίοσαστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική Περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει ρορφωτικού επιπέδου

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργεισίιις / Δείκτης
αροιβών (ανά βασικό τορέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κιιτασκενές_κλπ.)

Μερική απασχόληση νις ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στν σόνυλο τον πληθοσροό και ειδικότερα γιο νέους)

Ποσοστό απασχολουρένων με σύμβαση ορισμένου χρόνον (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

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

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεααγγελματικών
συμβάσεων (και εγσσε. εάν σονήφθη το σνγκεκριρένο έτος)
κιιι αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλόπτονεαι από ειντές.

Αριθμός/ποσοστό σαε. Που συνήφθησειν χωμίς προσφυγή σε
διειρεσυλάβηση

Αριθμός/ποσοστό α.σ.ε. Που σννήφθηαειν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρνιοης διαδικασίας ρεσολάβηοιις

Μέσος χρόνος ολοιτλήρνισης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (πμοβλειιόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παμάτασης μετά τη συμβατική
Τους λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβόνμάδα Και ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός ιιμειβόμεοων υπεμωμιών (που δηλώθηκαν) ιινά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατοχημάτων ανά κλάδο οικονομίας κειι
ειμιθμός/οοαυατό ατυχημάτων Που νιρυκέιλεσειν θάνιιτν
ειναπημίιι
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενας
στοιχεια αταχος (3ετια)

Πραγματικά ύψος συντάξεων ανά πσφιιλιστική ομάδα
) μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι ναάλληλοι,
ιπαγγελρατίες κιιι έμποροι. αγρότες) ναι ανά έτη ουνολικ-ής
ασφάλισης Και αντίστοιχες λασάοτς

Ύψος ασφαλιστικών εισφοριλν ανά ασφα? ιστική ομάδα
(ιιισθωεαί Του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,

επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα Του

ε ΚΑ

Πέ ικία (πραγματική) σνοταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
ναι έτη συνολικής οπφάλισης

Μέσος χρόνος αοανυμής νόνταξης

Ποσοστά οννταξιαδντικής διιπόνι1ς ενί τον ΑΕΙΙ

Ποσοστό οροσφνριλν σχετικά ικ την απονομή σύνταξης σον
γίνονται εν μέρει ή νο ολι. δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΛ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίετ
Πρόσφατα Επιδεωκόμενος
στοιχεια σταχας (3ετια)

Ποσοστά πδηθιισμοέ νε καθεστόις φτώχειας, σε νίνλονο
φτώχειας ή νε κοιννινικέ απνκλτισρό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέοαερα ή οεμιννότερα )Ιανικά
ιιγιιθά_ή_υπηρεσίες
Πιινοανό νοικοκνριών στν σύνολο τον πλιίΙίνσίιοό που
ιιντιμετνιοίζαον_δυσκολία_αντιμετόισιαης_έντακτι.ιν_αναγκών
Πιιπιιατό σληθνοινό τον λαμβάνει επιδόίιιντιι κιιι ιί αντίστοιχη
κΙιιι τινή διινιίνη )οονολικά κιι ι ανό επίδομα)

Α(ιιΙ)ιός αιιιλιιόν ον ο1ιγιινντροφε ία

ιδ1ιιΙΙιός τιο τέγιιο ) ικείίιηση) σανι σιτίζονται ασιι δι)1ιιιιις κιιι
ιί)) ει ιισι11ιεσίες
ίίιινιιστά πλιίδιισίιοό πον ίιένει σε νμοοωρινή μοιιγή κιι τνικίιις
)ιί για_νιίοης_)α._νεισρός,_πυρκαγιά)

Κόστος κιιτ’ τοίιο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητιις.
δνοκα?_ίες_μάθησης_κλπ)

,
Πρόσφατα Εστιδιωκόμενος

ΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια αταχας (3ετ)α)

Αριθμός εσωτερικών! εξωτεμικόιν ιιαθκνόιν υνά έτος

Ποααστά σαιλιωξς θνιοι1ιόοιτιιη

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή

Δαπάνες ιμαμίιόκων κατά νεφολή

Αριθμός ιανμών ανό Ιδδδ κατνίκννς

Αριθιός νοοονορε.ακόιν κλινόιν ανά Ι δδδ κοτοίεονς

Μέση διάρκεια επείγουσας νονηλτίας

διδικές νοοηλεατιτές οπηρεοίες: εσωτερικοί ασθενείς )ασόλντος
αριθμός κοι ανά δινθέοι1ιο ορεβάτι). μέση παραμονή, πτμίθαλψη
εζωττμικών οσθενών (εξωτερικά ιατρείιι κιιι εστίνυντα
σεριοτιιοιαό)

Αριθμός ιιοθενών ποο περιμένουν ριιι Χ μήνες νιτ τξεοηρτοηδοόν
(γιτι μη εονίγοοσιι νοοηλτίιι. ή γιιι μοοορτρι) σε1ιίθιιλ ή;η ή γιιι την
πρώτη εξένιιοη)

Αριθμός ι’οοιίλειόιν ανά Ι δδδ κανοίννντ

Αριθμός κλινών ανά νοοηόνοτική νσημεσία
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόιιενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

ίίοσοστά απασχόλησης ανά φύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

συνολικά

ιινά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό τιοτοαποσχολούμενων ανά φύλο

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο

Ποσοστά μελών ΔΣ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστά μελών Κοινοβουλίου, Περιφερειακών και δημοτικών
συμβοολίειν ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΛΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΙΙΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία ετία
Πρόσφατα Ετιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Αιτήματα ασύλου — Ποσοστό αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσειον

Μεταναστεοτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης!
ηλικιακή ομάδα/φύλο

Αριθμός απελάσεων ανά χώμα προέλευσης των
οπτλαονορένιιν/οιτία απέλασης

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)

Περιστατικά Και είδος παραβατικότητας ανά ρατάδει φιλοξενίας

Προφανώς, στο πεδία αυτό Θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν Τους ιυλλοδειπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
. (απασχόληση, εκπαίδευση, πιιριιβιιτικότη εσ κλπ.)

Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

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

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ Και γ) μετακλητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθννπη

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΚΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίιιιτοπυ)

Αντιλογία ΙΙ/Υ ανά θέση εργασίας

Αριθμός ιστοαελίδων δημόσιων υπηρεσιών υαι φορέων! σύνολο
δημοσίων οιιηρεαιών κιιι φορέων

Αριθμός Κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε Κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς κειι σε
επίπεδο νομικών προσώπων. οργεινισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξοπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος Και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δειπάνες μισθοδοσίεις κιιι πρόσθετες
δαπάι’ες ως ποσοστό επί της συνολικής διιπάνης ανι’ι υπουργείο)

Κόστος διτιχείρισης θεμάτωο προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ιινά υπουργείο



ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετία)

Διαπριιχθεντα οδικη μιιτιι. λριιστες ιιλικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κιιτνίκννς Ι
Αδικήματα ίίοινικοιι Κώδικα κατά κιιπγυρίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντιι αδικήματα και θεωρούμενοι ιις δράστες αυτών
Κατά εθι·ικόττιτα, ιρύλο και τάξεις τιλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων κιιι αζιόποινων
συμπεριφαρών που προκαλούν το κοινά αίσθημιι
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές διαρμήξεις)

Αδικήματα ποιι αιρνίιοάν στί]ν παράνομη είσοδο κιιι παραμονή

στη χώμα

Σν’άτιτιι εγκλι1 ιάτ νιτ αι·α τύπο εγκλή μιιτος

Ποσοστά εγκλημιιτικιιι’ περιπτώσεων νου εξιχνιι’ιστηκιιν στο
σάνο?ο Τιιιι’ εγκληματιιιν

Σάνιιλιι εργιιζνμένιιτ στη δημάσιιι ιισφάλιια

Αριοιιός κιιτοίκωο ιινά αστννομινά, ανά αστννομικά τμήμα Και

ονό περιοχή ιιστυνάμεοσης
Αναλογία αστννομικών ανά 1000 κατοίκους -· αναλογία
κατοίκων κινιί αστυνομικό τρημει Κιιι περιοχή ιιστννόμενσης

Κειτά κεφαλή κειδαμές δειττάνες γιιι αστιινοιικές ιιπηρεσίες

Κατανομή τόμων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
οιιμπεριφοράς ανά τομείς (σ.χ. εγκλήματο βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαίει, κλιινές, τρομοκρατία)

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

Αριθ1ιιις ειπερχόιενι.ιν ιιστικύιν, ε1ιγι(ΐικύιν κιιι ειπορικύιν

Αιι0ιιιις ειπεμόιενι.ιν διιιικητικιιν πι ριπτιλσειιν

Σιινι,) ικάς χρόνος που οιτιιιτι·ίτιιι για την επί) νσιί ιιστικιίιν,
ειιπιιρικιδν. εργα τικύιν. διοικητικν κιιι όλάνιν υποθέσ ενν

Μέσιις χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων ( Ειρηννδικεία,
11 ρω τοδικείσ, Ειιιετεία. Αρειος Πι’ιγιις/Σιιμβοόλιο Επικιει ιείιις)
Μίσιις όροι των υπιιθέσειιν ιινό δικειστι) )αοινικά. πολιτικό κιιι
διοικητικό δικαστήρια)
ίίιισοστό δικαστικών αποιράσεκιν Που ακυρώι’ονται μετά από
ίηιεσιι ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επι)όνι’ται με το σύστημα Του
εζειδικαστικνύ σομβιβασμιιύ

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόύων επίλεοης διαφορών, πχ.
όιιηιεσολάβηση
Στήριξη Των ατόμων που χρήζουν Προστασίας αλλό δεν
διιιθέτουν ιτομνυς (νν,ιικν( προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικιιιυσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικορρέιιρων

Ποσοστό διεκοεριιινυρένων Κατ έτος υποθέσεων ένιιντι
εκκμτμών (ον ετήσια και συνολικτ) βάση εκκρεμοτήτων)

Πυσονιό ποινικών υποθέσεων, σε ετήοιει βάση, μια τις οποίες
τπιβλήθι1κειν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα

Μέσο κόστος σιοφρονιστιονέ συστήματος ανά κμοτοόμενν

Αναλογία προσωπικού ιρύλαξης (φνλάοεον) ανά κμειτούμενο

Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιιιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετ(α)

Δείκτης πιιγκόσμιεις ιιντιιγωι’ιστικύτηππς

Επενδύσεις ως % ΑΕΙ!

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως ύλ ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων πνο ειτιιίγονν ανά κλάδο κιιι περιφέρεια

Και ιικτίοτοιχος αριθμός ειπεισχολουμένων σε αυτές

Αριθμός ειτιχνιμήσεκιν που κλείνουν εινά κλάδο Και πεμιφέρεια
κιιι ιιετίστοιχος αριθμός εινιννχολονιιένων ον αυτές

Διοικητικό κόστος σύοτεισιις επιχειρήσεκιν

Μέσος χρύνος οόστιισης επιχειρήσεων
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ΠΕΡΙΒΑΜιΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτώιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Μονάίες - Ετήσιες εκπουπές αερίων στμοσωαιρικ-ης ρύπανσης
κατά κεφαλή

Ποσοστό του πληθυσμού ιουν εξυπηρετείται από βιολογικούς
κιιθειρισμούς

Ποσοστό των ακτών ετσι’ κρίνονται κατάλληλες γιο κολύμβηση
σε σχέση με Το σύνολο των δυνόρενων νιτ χρησιμοποιηθούν
ακτών

Αριθμός ελέγχωο κατειλληλόιτητας δικτύσο ύδρευσης κατ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιορηχιτνικών απορριμμότιου που
διιιτέθηκον σε άλλες χρήσεις (Π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας,_λιττασμειτοποίηση)

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάνων σε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δεισικών εκτάσεων Που κατασερειφηκαν ειττό ττνρκιιγιά

/ σύνολο δασικών εντάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (ρε φυσικό ή τεχντιτό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο_κατεστραμμένων δασών οπό πιιρκσγιές
Ποσοστό ιτρπστατεοόμενιον περιοχών συ σχέση μν την συνολική
έκταση_πς_χώρος
Ποσοστό του προέπολογισμού που διατίθεται για θέμιιτιι
Προστασίας περιβάλλοντος

Κειτεινόλωση ενέργειας κατά κεφαλή

Κοτσεάλωση ενέργειας ανά μομφή ενέργειας

Κιιτονόλωση ενέργειας ατού σναντώσιιες Πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή

Ποσοστό ρείωπης εκπομπών αερίιιν θερμοκηπίου’ ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη τηντελευταίιτ 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)



Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

·________ ΑΜΕΣΗ ή/και ΕΜΜΕΣΗ

Προβλέπεται η αξιοποίηση της Ενιαίας Ψηψιακής

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την επιτάχυνση και

την απλούστευση της διαδικασίας σύναψης των

1) Εάν είναι άμεση,
συμβάσεων, εργασίας ορισμένου χρόνου για τους

,

αναπληρωτες και ωρομισθιους εκπαιδευτικους και
ε,ηγηστε.

μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.ΕΠ.) και

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ 11 Οχι Ι

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

. άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:
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Η ρύθμιση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους
εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) μέσω
ψηψιακής εψαρμογής της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. — Βον.Γ).

2 Η ρύθμιση της εφαρμογής διατάξεων του Μέρους Δ’ του
σχεδίου νόμου στα μειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977 (Α 264),
κατά τρόπο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των εν λόγω
σχολείων.

3 Η κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου πρσσκόμισης

δικαιολογητικών εγγράψων αναψορικά με τον χρόνο

υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων

εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που

καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροψοριακό Σύστημα

Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.).

4 Η ρύθμιση των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών από
στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε συναψείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης
τους ψορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, σε
συμψωνία με το νέο Πλαίσιο για τις δομές και τα στελέχη της
εκπαίδευσης.

5 Η καθιέρωση της αρμοδιότητας των περιψερειακών
υπηρεσιακών συμβουλίων για την προσωρινή τοποθέτηση των
εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε ελληνικά
σχολεία του εξωτερικού, ανεξαρτήτως της λήξης της
απόσπασης πριν ή μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

ό Η απλούστευση Και επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολήςτου
ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους Συντονιστές,
Αναπληρωτές Συντονιστές, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς
και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρρο Στόχος
Ι
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7 Η διασφάλιση της νομιμότητας κατατάξεων αναπληρωτών

εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καιτου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

(Ε.ΒΠ.) που προσελήψθησαν από 0109.2015 έως και

31.12.2015, καθώς και η μη αναζήτηση αποδοχών που τους

έχουν καταβληθεί., με στόχο τη διευθέτηση εκκρεμών

υπηρεσιακών ζητημάτων για τους συγκεκριμένους

εκπαιδευτικούς.



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

χολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜ ΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
οποδοτικό-πτπ / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ

ΕΜΜ ΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Αλλο

Με τις προτεινόμενες διατάξεις και ιδίως με αυτές του αφορούν στην κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου
προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράφων αναφορικά με τον χρόνο υπηρεσίας των προσωρινών
αναπληρωτών και ωρομίσιιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηιητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτο6άιμιας και Δευτερο8άιμιας Εκπαίδευσης, την κατάρτιση των συμόάσεων
των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισι9ίων μέσω ψηφιακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. — καιώς και τη ρύιμιση της διαδικασίας καταόολής του ειδικού



επιμισιίου εξωτερικού, επέρχεται απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, προς όφελος

Ιδίως των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών αλλά και συνολικά της εκπαιδευτική ς κοινότητας.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

οΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ5’ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΛ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΞ Η

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ιίροσληψεις /

ΤΗΣ
κινητικοτητα

ΡΥΘΜ ΙΣ Ι [Σ
Ειιη Ιι έ Γ (ιση
εκιτοίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΙ-ΙΣ

Λλ,ο

Στηριξη και
λειτουργίο
διαχείρισης

τ Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ ολλαγιιν κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτελεση
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική απστίμηση:

Δεν υφίσταται ιδιαίτερο κόστος, πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων για τις νέες ρυιμίσεις.
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20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

Ο Μ ΛΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙ ΩΤΙΚΟ ΤΗ ΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχουςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙ Ν ΔΥ Ν ΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
προκτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισηςΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Δεν υφίστανται κίνδυνοι από την εφαρμογή των ρυ39μίσεων.
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ίΙΊ

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 16 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

____________________________________________

Π
Κανονισμός

Οδηγία

Ατιόψαση

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Π
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

2



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

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

Π
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναφέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Νομολογία Δικαστηρίου

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ε.Ε.
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Διατάξεις αξιολογούμενης

ρύθμισης

Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται η
παρ. 9 του άρθρου 58 του ν.
4075/2012 (Α’ 89) ως εξής:

«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναψοράς
(Ε.Σ.Π.Α.), Παροχή υπηρεσιών από
εκπαιδευτικούς και δημοσίους

προς
ανεξαιρέτως τους
υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
γίνεται κατά τους όρους του άρθρου
31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007, Α’ 26), ως ιδιωτικό έργο.
Οι διατάξεις των Παρ. 1 έως 5 του
άρθρου 55 του ν. 3966/2011 (Α’
118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’
εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές
πράξεις καταργούνται αναδρομικά
από τον χρόνο ισχύος τους.

Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας
πρωτο6άιμιας και
δευτερο6άιμιας εκπαίδευσης
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες
που είναι συναφείς με τα
καιήκοντα της κύριας ιέσης τους
σε φορείς υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,
παράλληλα με τα κύρια καιήκοντά
τους, χωρίς άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου, ως εξής:
α) Οι Περιφερειακοί Διευι9υντές
Εκπαίδευσης και σι Διευιυντές
Πρωτο6άμιας και
Δευτερο6άιμιας Εκπαίδευσης, με
απόφαση του Προϊσταμένου της

«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-
2013 (Ε.Σ.Π.Α.) και ιδίως στις
συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η
παροχή υπηρεσιών από
εκπαιδευτικούς και δημοσίους
υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως
τους ψορείς υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31
του ν. 3528/2007 (Α 26), ως ιδιωτικό
έργο. Οι διατάξεις των παραγράψων 1
έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011
(Α’ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’
εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές
πράξεις καταργούνται αναδρομικά από
τοχρόνο ισχύος τους.
Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας
πρωτο6άιμιας και δευτερο8άιμιας
εκπαίδευσης μπορούν, με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αιλητισμού, να παρέχουν υπηρεσίες
που είναι συναφείς με τα καιήκοντα
της κύριας ιέσης τους σε φορείς
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων, παράλληλα με τα κύρια
καιήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Η παρ. 9 του άρθρου 58 του ν.
4075/2012 είχε ως εξής:

υπαλλήλους όλους
ψορε ίς
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Γενικής Διεύιυνσης Εκπαιδευτικού

Προσωπικού Πρωτο6άιμιας και

Δευτεροόάι9μιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων.
6) Οι Περιφερειακοί Επόπτες

Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σι
Προϊστάμενοι των Κέντρων
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,

Συμόουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σι Προίστάμενοι

των Κέντρων Εκπαίδευσης για το

Περιόάλλον και την λειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.), με απόφαση του
Περιφερειακού Διευιυντή

Εκπαίδευσης.

γ) Τα λοιπά στελέχη της δημόσιας

εκπαίδευσης, με απόφαση του

Διευιυντή Εκπαίδευσης.
Για την παροχή υπηρεσιών προς
όλους ανεξαιρέτως τους φορείς
υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

Θεωρείται ότι, στους

εκπαιδευτικούς και γενικά τους

δημόσιους υπαλλήλους, κατά τη

διάρκεια ισχύος των διατάξεων του
δεύτερου εδαψίου, είχε χορηγηθεί

άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

Για τα μέλη του Μητρώου κύριου
διδακτικού προσωπικού του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν

υπηρεσίες υλοποίησης των

Πράξεων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Μεταρρύθμιση

Δημόσιου Τομέα 2014-2020», δεν

απαιτείται η διαδικασία χορήγησης

άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου,

σύμψωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31 του Υπαλληλικού

Κώδικα. Αντίθετα, για τα μέλη του
προηγούμενου εδαψίου ισχύουν οι

ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 του

π.δ. 57/2007 (Α 59), όπως αυτό

Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους

ανεξαιρέτως τους ψορείς υλοποίησης

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

Θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς
καιγενικάτους δημόσιους υπαλλήλους,

κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων

του δεύτερου εδαψίου, είχε χορηγηθεί

άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

Για τα μέλη του Μητρώου κύριου
διδακτικού προσωπικού του Εθνικού

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που

παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των

Πράξεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική

Μεταρρύθμιση 2007 - 2013», δεν

απαιτείται η διαδικασία χορήγησης

άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου,

σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου
31 του ν. 3528/2007 (Α’ 26). Αντίθετα,

για τα μέλη του προηγούμενου

εδαψίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις
του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 (Α 59),
όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. Τα

παραπάνω εδάψια ισχύουν
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Με το άρθρο 7 προστίθεται τέταρτο
εδάψιο στην παρ. 5 του άρθρου 27
του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και η παρ.
5 διαμορψώνεται ως εξής:

«5. Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής
διαψοράς, των υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου καταβάλλεται
μόνο για όσο διάστημα οι
υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να
παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες
τους με ανανέωση ή παράταση της
αρχικής σύμβασης εργασίας τους.
Για την εψαρμογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, Θεωρείται ότι
οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου,
κατά την 31η.12.2θ15 έχουν
καταταγεί μισθολογικά σύ μψωνα με
τις ισχύουσες κατά την ίδια ημέρα
διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
4024/2011 και όχι αυτές της
παραγράψου 7 του άρθρου 7 του
ίδιου νόμου. Κατατάξεις που έχουν
πραγματοποιηθεί με διαψορετικό
τρόπο θεωρούνται νόμιμες και

«5. Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής
διαψοράς, των υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου καταβάλλεται μόνο για όσο
διάστημα οι υπάλληλοι αυτοί
εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα
τις υπηρεσίες τους με ανανέωση ή
παράταση της αρχικής σύμβασης
εργασίας τους. Για την εψαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου,
Θεωρείται ότι οι υπάλληλοι ορισμένου
χρόνου, κατά την 31.12.2015 έχουν
καταταγεί μισθολογικά σύμψωνα με τις
ισχύουσες κατά την ίδια ημέρα
διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
4024/2011 και όχι αυτές της
παραγράψου 7 του άρθρου 7 του ίδιου
νόμου. Κατατάξεις που έχουν
πραγματοποιηθεί με διαψορετικό
τρόπο θεωρούνται νόμιμες και

τροποποιηθέν ισχύει. Τα παραπάνω αναδρομικά απότην έναρξη εψαρμογής
εδάψια ισχύουν αναδρομικά από του ν. 4075/2012 (Α’ 89).))
την έναρξη εψαρμογής του ν.
4075/2012 (Α·89).»

Με το άρθρο 5 τροποποιείται η περ. Η περ. ε) της παρ. 3 του άρΟρου 3 του
ε) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. π.δ. 50/1996 είχε ως εξής:
50/1996 (Α’ 45) και η περ. ε’
διαμορψώνεται ως εξής:

«ε) Προσωρινή τοποθέτηση των «ε) Προσωρινή τοποθέτηση των
νεοδιοριζόμενων και νεοδ ιοριζομένων και μετατασσομένων
μετατασσόμενων εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών μετά τη διενέργεια των
μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής /

εντός της ίδιας περιοχής, καθώς και καθώς και των εκπ/κών των οποίων
των εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία
λήγει η απόσπαση σε ελληνικά του Εξωτερικού μετά την έναρξη του
σχολεία του εξωτερικού.». σχολικού έτους.»

Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.
4354/2015 είχε ως εξής:
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ατιοδοχές που έχουν καταβληθεί
δεν αναζητούνται.
Ειδικώς, κατατάξεις αναπληρωτών
εκπαιδευτικών και μελών του

Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του
Ειδικού Βοη3ητικού Προσωπικού

(Ε.Β.Π.) που προσελήφιησαν από
01.09.2015 έως και 31.12.2015, Οι

οποίες πραματοποιήιηκαν
σύμφωνα με την παρ. 7 του άριρου

7 του ν. 4024/2011 (Α’226)

ιεωρού1παι νόμιμες μέχρι και τις

30.06.2016 και αποδοχές που τους
έχουν καταόλη&ί με όάση τις

κατατάξεις αυτές μέχρι και τις

30.06.2016 δεν αναζητούνται. ».

ατιοδοχές που έχουν καταβληθεί δεν
αναζητού νται. »



Αθήνα, 23.7.2021
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Αριθμ. 228 / 11 /2021

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΧ

ΕΚΘΕΣΗ

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

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

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα: 1) σύναψης των συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου μεταξύ των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των
φυσικών προσώπων που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ή ως μέλη Ε.Ε.Π. — Ε.Β.Π., και ηλεκτρονικά μέσω
ψηφιακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(ον.ε - ΕΨΠ), με τα ειδικότερα οριζόμενα χαρακτηριστικά (μοναδικό
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εγκεκριμένη ή προηγμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα κ.λπ.) και ΙΙ) ηλεκτρονικής αποδοχής της σύμβασης από
τα φυσικά πρόσωπα μέσω ψηφιακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ - ΕΨΠ).

Με κ.υ.α., ρυθμίζονται οι αναγκαίες, για την εφαρμογή των
προτεινο μένων διατάξεων, λεπτομέρειες.

2. Εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στα μειονοτικά σχολεία
(ν.694/1977) και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, στα εν λόγω σχολεία δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου, που αναφέρονται στη
συνεργασία αυτών με τρίτους φορείς, στη διεξαγωγή έρευνας και πρακτικής
άσκησης στη σχολική μονάδα, στη χρήση — αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων
και υποδομών, στην επιλογή των διδακτικών βιβλίων - εκτός των διδακτικών
βιβλίων για τα μαθήματα του ελληνόγλωσσου προγράμματος - στη συμμετοχή
στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών
Βιβλίων.
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3. Καταργείται η διαδικασία προο’κόμισης εκ νέου των δικαιολογητικών
εγγράφων αναφορικά με τον καταχωρισμένο, στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), χρόνο υπηρεσίας των προσωρινών
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. — Ε.Β.Π.,
προκειμένου να ληφθεί υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη αυτών.

4. Προσδιορίζονται τα αρμόδια όργανα, με απόφαση των οποίων
επιτρέπεται σε στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης να Παρέχουν παράλληλα με τα Κύρια καθήκοντά τους, συναφείς
προς αυτά υπηρεσίες σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,
χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. (Κατά τα ισχύοντα, απαιτείται
υπουργική απόφαση).

5. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την απόσπαση εκπαιδευτικών στα
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της
απόσπασης αυτών και προβλέπεται ότι, από την 11.10.2021, η καταβολή του
ειδικού επιμισθίου εξωτερικού σε Συντονιστές, Αναπληρωτές Συντονιστές,
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους,
πραγματοποιείται σε δεδουλευ μένη βάση, μηνιαίως, μ ε μισθολογικές
καταστάσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

6. Τροποποιείται το άρθρο 27 του ν.4354/2015, που αναφέρεται στη
διασφάλιση των αποδοχών των υπαλλήλων (καταβολή προσωπικής διαφοράς)
και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, σι κατατάξεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και
μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προσελήφθησαν από Ι11.9.201 έως και
31.12.201Γ, σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς μισθολογικής κατάταξης
(άρθρο 7 παρ.7, του ν.4024/2011), θεωρούνται νόμιμες μέχρι και τις 30.6.2016,
και σι αποδοχές, που τους έχουν καταβληθεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή με
βάση τις κατατάξεις αυτές, δεν αναζητούνται.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους δημιουργίας, συντήρησης
και λειτουργίας ψηφιακών εφαρμογών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ-ΕΨΠ), για την ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και
εκπαιδευτικών.

2. Νομιμοποίηση δαπάνης, που αφορά στις αποδοχές των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και των μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που
καταβλήθηκαν μέχρι και τις 30.6.2016, οι οποίοι προσελήφθησαν από 1.9.2015
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έως 3Ι.12.2Ο1 και κατπάγησαν σε μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με το
προγενέστερο μισθσλογικό καθεστώς (άρθρο 7 του ν.4024/2011), αντί του
ισχύοντος (ν.4354/2015).

Αθήνα 23 Ιουλίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια
ιουΕΙΑ Α1ΜΑΟΟ
2307.2021 18:26

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΤΡΟΓΙ.ΥΠΑΙΘ.ΑΛΟΙΓΙΕΣ ΔΙΡΤ.Σ.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

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

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλείται σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους

δημιουργίας, συντήρησης και λειτουργίας ψηφιακών εφαρμογών της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον.ι·-ΕΨΠ), για την ηλεκτρονική
σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021
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