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ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

«Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας νια την

ψηψιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών — Τροποποίηση του άρθρου 165 του

ν. 4763/2020

Το πρώτο εδάψιο του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί της πρόσληψης

προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς

Νοσηλευτές, τροποποιείται ώστε η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών

εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ8702-Νοσηκλευτικής να μην αψορά

ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021, και το άρθρο 165 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 165

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυψθούν

από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα ΓΙ του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου,

λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό

πίνακα κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής. Οι προσλήψεις του

πρώτου εδαψίου μπορεί να πραγματοποιούνται μόνο σύμψωνα με το άρθρο 86 του ν.

4547/2018 (Α’ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήψιοι

του κλάδου ΠΕ25. Οι υποψήψιοι του κλάδου ΠΕ8702 δύνανται να συμμετέχουν στην

ανωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΠΕ25,

β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και γ) ταυτότητα μέλους του οικείου συλλόγου».

Άρθρο 2

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεψοκόμων — παιδοκόμων —

Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4790/2021

Το πρώτο εδάψιο του άρθρου 102 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περίτης πρόσληψης προσωρινών

αναπληρωτών βοηθών βρεψοκόμων — παιδοκόμων για την κάλυψη των λειτουργικών

αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό

Βοηθητικό Προσωπικό, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η δυνατότητα πρόσληψης

προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί

Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων δεν αψορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021, β) διαγράψεται η

ψράση «της προκήρυξης ΙΕΑ/2019 (Α.ΣΕΠ. 13)», γ) η ψράση «στον προσωρινό αξιολογικό



πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΑΠ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.» αντικαθίσταται από τη Φράση
«στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π.» και το άρθρο 102 διαμορψώνεται ως
εξής:

«Αρθρο 102

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεψοκόμων — παιδοκόμων

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικά Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π. δεν είναι

δυνατό να καλυψθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2’

του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω
εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, δύναται να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον αξιολογικό

πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων υπό

την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕΟ1-Ε.Β.Π. Οι προσλήψεις του
πρώτου εδαψίου δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμψωνα με το άρθρο 86 του ν.
4547/2018 (Α’ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήψιοι

του κλάδου ΔΕΟΙ- Ε.Β.Π.».

Άρθρο 3

Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης — Τροποποίηση του

τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018

1. Ο τίτλοςτου άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) τροποποιείται, ώστε η ειδική προκήρυξη

κάλυψης κενών να αψορά καιστα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και

Υποστήριξης, και διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 86

Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, περί της ειδικής προκήρυξης για την κάλυψη

κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της
ειδικής αγωγής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάψιο, η ειδική

πρόσκληση πρόσληψης με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την

κάλυψη κενών θέσεων αψορά όχι μόνο σε σχολικές μονάδες αλλά και σε Κέντρα

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

πραγματοποιείται για κάλυψη κενών που δημιουργήθηκαν όχι μόνο λόγω άρνησης

ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β,Π.)

αλλά και λόγω μη επάρκειας του αριθμού των υποψηψίων στους αξιολογικούς πίνακες που

έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.
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4589/2019 (Α’ 13), β) οτο τρίτο εδάψιο, οι υποψήψιοι εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

δύνανται να υποβάλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση όχι μόνο για
σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και για
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη,
σύμψωνα με το Πρώτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, ή από το εάν οι
περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες καιτα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., συμπίπτουν

με τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην
πρόσκληση του πρώτου εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, και η παρ. 1
του άρθρου 86 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Μετά την Ιη Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εψόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης

των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής

Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω άρνησης ανάληψης

υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηψίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν
υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’
13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόψαση του Υπουργού

Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών
μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυψθούν με την ειδική

πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιψερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική
Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήψιοι εκπαιδευτικοί, μέλη του Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου

61 του ν. 4589/2019 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική
πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη,
σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), ή από το
εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ,

συμπίπτουν με τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση

προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.
4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εψαρμόζεται και στις περιπτώσεις της

παρούσας παραγράψου.».

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου — Τροποποίηση της

παρ. Ι του άρθρου 231 του ν. 4823/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περίτων μεταβατικών διατάξεων του
Κεψαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, για τις δομές και τα στελέχη της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο, περί της

αρμοδιότητας ανάθεσης και κατανομής της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης
σχολικών μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, μέχρι την επιλογή και
τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε περίπτωση κενών ή
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κενούμενων θέσεων, το τελευταίο εδάψιο τροποποιείται, ως προς το παραπεμπόμενο

εδάψιο, και η παρ. 1 του άρθρου 231 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Τα Περιψερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ,Ε.Σ.) και οι Συντονιστές

Εκπαιδευτικού ‘Εργου, που καταργούνται σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 233,
συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμψωνα με τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α’
102), όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση
των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
των Εποπτών Ποιότητας στις Εκπαίδευσης. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των
Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, την αρμοδιότητα ανάθεσης και κατανομής της
επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων στους Συντονιστές
Εκπαιδευτικού ‘Εργου, σε περίπτωση κενών ή κενούμενων θέσεων, έχουν οι Περιψερειακοί
Διευθυντές Εκπαίδευσης. Για την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται

διαπιστωτική απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται
στην Εψημερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις
προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων των
ΠΕ.Κ.Ε,Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται με την παρ. 1 του άρθρου 233, μεταψέρονται
στις Περιψερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η

ανάληψη υπηρεσίας από τους Περιψερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης γίνεται εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόψασης του τρίτου εδαψίου.».

Άρθρο 5

Τροποποίηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 — Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν.

4777/2021

Στο άρθρο 54 του ν. 4777/202 1 (Α’25), περί των μεταβατικών διατάξεων του Μέρους Α’ του

νόμου αυτού, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Ειδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-

2023, η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως το άρθρο αυτό
προστίθεται με το άρθρο 2 του παρόντος, η οποία αψορά στην έκδοση απόψασης
τροποποίησης του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), λήγει την Ιη

Νοεμβρίου 2021.».

Άρθρο ό

Ρυθμίσεις νια την πράξη <(Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) — Νέα Φάση» -

Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί των μεταβατικών διατάξεων του νόμου αυτού,
προστίθεται παρ. 33 ως εξής:
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«33. Ειδικά στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) — Νέα Φάση>) και μέχρι την

ολοκλήρωσή της, από Ιης.9.2021 απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτές ενηλίκων

με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αν αποδεδειγμένα ελλείπουν

υποψήψιοι εκπαιδευτές με την εν λόγω πιστοποίηση, απασχολούνται μη πιστοποιημένοι

εκπαιδευτές.».

Άρθρο 7

Στεγαστικό επίδομα καταρτιζόμενων των δημόσιων Ινοτιτούτων Επαγγελματικής

Κατάρτισης Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004

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

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, προστίθεται τρίτο εδάψιο, περί χορήγησης

του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων

Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.), β) στο πρώτο εδάψιο της περ. α) της παρ. 2, προστίθεται

η ψράση «ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ.», γ) στο τρίτο εδάψιο της περ. α) της παρ.

2, η Φράση <ιο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών)> αντικαθίσταται από τη

Φράση «η ΠεριΦέρεια Αττικής, πλην της Περιψερειακής Ενότητας Νήσων», δ) στην περ. β)

της παρ. 2, προστίθεται δεύτερο εδάψιο, περί της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Φοίτησης στα

δύο (2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης των καταρτιζόμενων των δημόσιων 1.Ε.Κ., ως

προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος, ε) στην περ. δ) της παρ. 2, προστίθεται η Φράση «ή
του καταρτιζόμενου των δημόσιων 1.Ε.Κ.» και η Φράση ιισε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό

λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής

αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α)» αντικαθίσταται

από τη ψράση ιισε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο

των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμΦωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87)», στ) στην περ.

γ) της παρ. 2Α μετά από τη ψράση «σε δήμο» προστίθεται η Φράση ιιή δημοτική ενότητα ή
δημοτική κοινότητα», ζ) στο πρώτο εδάψιο της παρ. 3, προστίθεται η ψράση «ή ο
καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ.», η) στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 3, προστίθεται η
Φράση ιιή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ.», θ) στην παρ. 4, προστίθεται δεύτερο

εδάψιο, περί της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος στους καταρτιζόμενους των
δημόσιων 1.Ε.Κ., καιτο άρθρο 10 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 10

Στεγαστικό επίδομα Φοιτητών

1. Στους προπτυχιακούς Φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων, ‘Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται

του επιδόματος αυτού όσοι Φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο

στεγαστικό επίδομα του προηγούμενου εδαψίου χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους

καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι. Ε.Κ.).

2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι σι εξής:



α) Ο ψοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ. να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω
των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος
δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα

Θεσσαλονίκης Θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, Θεωρείται ως μία πόλη η Περιψέρεια Αττικής,
πλην της Περιψερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν

από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται

ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η ψοίτησή τους με πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο οποίο
βεβαιώνεται ότι ο Φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού

αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του

προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους γιατο οποίο

απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραψής. Οι καταρτιζόμενοιτων δημόσιων Ε.Κ. απαιτείται
να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη ψοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης,

εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο βεβαίωση ψοίτησης.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε

προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το
συνολικό ετήσιο ψορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καΘώς και το απαλλασσόμενο ή
ψορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ψορολογούμενου, της συζύγου του και των

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

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

δ) Οι γονείς του Φοιτητή ή του καταρτιζόμενου των δημόσιων 1ΕΚ. ή ο ίδιος να μην είναι

κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που
υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται

σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών

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

2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς ψοιτητές που εισάγονται και εγγράψονται κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο

Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της παρ.
1 χορηγείται εψόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

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

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

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

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

καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο
από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα

χιλιάδες (40,000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε
προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Θεωρείται το
συνολικό ετήσιο ψορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή
ψορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ψορολογούμενου, της συζύγου του και των
ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται



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

χορηγείται.

γ) Οι γονείς του ψοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι Κύριοι επικαρπωτές κατοικιών
(ιδιοχρησιμοποιου μένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγωνικά

μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική
ενότητα ή δημοτική Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων,

σύμψωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).

3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο ψοιτητής ή ο
καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ., σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.

2238/1994. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος Θα είναι ο ίδιος ο ψοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των

δημόσιων 1ΕΚ. εψόσον:

α) είναι ορψανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή ψορολογικής δήλωσης σύμψωνα με το άρθρο 61 του Ν.

2238/1994 και δεν Θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμψωνα με το άρθρο 7 του

ίδιου Νόμου.

4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής

ή τμήματος, σύμψωνα μετον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται

στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο ψοιτητή. Για τους καταρτιζόμενους

των δημόσιων 1ΕΚ., το επίδομα χορηγείται για το διάστημα ψοίτησης, όπως ορίζεται στο

άρΘρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και βεβαιώνεται σύμψωνα με τα οριζόμενα στον
Κανονισμό Λειτουργίας των 1ΕΚ.

5. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του

Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε ψορολογία.

6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη
συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η
επιστροψή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού
Οικονομικών και των καθ ύλη αρμόδιων Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος

πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, η αρχή ή οι ψορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι ψορείς
πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό Θέμα για

την εψαρμογή του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση δικαιούχων που ψοιτούν σε ψορείς που

εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑ1ΤΕ,

Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών καθώς και η ενταλματοποίηση της δαπάνης
πραγματοποιείται από τους ψορείς αυτούς. Από τους ίδιους ψορείς πραγματοποιείται η
εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιψύλαξη των ισχυουσών περί παραγραψής
διατάξεων και με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της



αίτησης του δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την ενταλματοποίηση της δαπάνης οι
ανωτέρω ψσρείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΑΙΘ) οι οποίες μεταβιβάζονται στον
προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών που αψορσύν σε
δικαιούχους ψοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής αναλαμβάνονται από τους ιτροϋπολογισμούς των Υπουργείων αυτών. Ειδικά, για

το έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω Υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί

με μεταψορά πίστωσης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΑΙΘ.).»
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λυσηΣυνεπεΡύιση

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

( ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ι ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
<(Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για
την ψηψιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 210-3442806,
πο @ ΓΠ Π& υ

Ειτιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλογο τον Τομέα τους Τομείς νομοάέτησης

στους οποίους αφορούν οι Βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:
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ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύοεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολοική έκθεση

Η ιιταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Προτεινόμενη
διάταξη:
Ι Αντιμετωπίζεται, με πάγιο πλέον τρόπο, το ζήτημα της κάλυψης των

λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολικούς νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25, αν
δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών αυτών από τα μέλη του κλάδου αυτού
που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα ΓΙ του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, αν δεν είναι
δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων
υποψηψίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό
πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.ΕΠ. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής, σύμψωνα
με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).

2 Αντιστοίχως αντιμετωπίζεται με πάγιο τρόπο, το ζήτημα της κάλυψης των
λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του
κλάδου ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π., αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των εν λόγω αναγκών από
τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ2 του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του ανωτέρω κλάδου. Ειδικότερα,
προβλέπεται ότι, αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών,
λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως
προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν
ενταχθεί στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕ0Ι.30
Βοηθοί Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο
ένταξης στον κλάδο ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π.. Και στην περίπτωση αυτή οι προσλήψεις
πραγματοποιούνται σύμψωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’102).

3 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της κάλυψης των
λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν, μετά την έναρξη του σχολικού έτους,
σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ,Α.Σ.Υ), λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ή μη επάρκειας του

-



αριθμού των υποψηψίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει
σχετική δήλωση προτίμησης.

4 Ορίζεται ότι στο μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την επιλογή και
τοποθέτηση των νέων στελεχών της εκπαίδευσης σύμΦωνα μετον ν. 4823/2021
(Α’ 136), την αρμοδιότητα ανάθεσης και κατανομής της επιστημονικής και
παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού
‘Εργου, στις περιπτώσεις κενών ή κενούμενων θέσεων των τελευταίων, έχουν οι
Περιψερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

5 Παρατείνεται η προθεσμία τροποποίησης του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως την 1η Νοεμβρίου 2021.

ό Ορίζεται ότι ειδικά στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)— Νέα Φάση»
και μέχρι την ολοκλήρωσή της, από Ιης.9.2021 απασχολούνται κατά
προτεραιότητα εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθώς και ότι αν αποδεδειγμένα ελλείπουν
υποψήψιοι εκπαιδευτές με την εν λόγω πιστοποίηση, απασχολούνται μη
πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.

7 Επεκτείνεται η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ψοιτητών και στους
καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(1. Ε.Κ.).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Προτεινόμενη
διάταξη
Ι Δεδομένης της αδυναμίας κάλυψης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 των

λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε σχολικούς νοσηλευτές του
κλάδου ΠΕ25 από μέλη του κλάδου αυτού που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό
πίνακα ΓΙ του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), λόγω
εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, προβλέψθηκε με το άρθρο 165 του ν.
4763/2020 (Α’ 254), ότι μπορούν για το ανωτέρω σχολικό έτος να καλύπτονται
οι ανάγκες με την πρόσληψη και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που είναι
ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου
ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης
στον κλάδο ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και γ) ταυτότητα
μέλους του οικείου συλλόγου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο ζήτημα
προκύπτει διαχρονικά και κάθε χρόνο οξύνεται, καθώς προκηρύσσονται θέσεις
προσωρινών αναπληρωτών για σχολικούς νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 αλλά
δεν εμψανίζεται ο αναγκαίος αριθμός ενδιαψερόμενων, απαλείψεται η ψράση
του πρώτου εδαψίου του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 «Ειδικά για το σχολικό



έτος 2020-2021» και δίνεται πλέον παγίως η δυνατότητα να καλύπτονται σι
ανάγκες με την πρόσληψη και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που είναι
ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου
ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η ρύθμιση
είναι αναγκαία ώστε με την ανωτέρω διαδικασία να καλύπτονται τα κενά
σχολικών νοσηλευτών που παρέχουν υπηρεσίες αναγκαίες για την εύρυθμη
λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

2 Αντιστοίχως, λόγω της αδυναμίας κάλυψης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 των
λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
(Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π. από μέλη του οικείου κλάδου που είναι
ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ2 της προκήρυξης ΙΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 13)
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), λόγω εξάντλησης
των διαθέσιμων υποψηψίων, προβλέψθηκε ότι, ειδικά για το συγκεκριμένο
σχολικό έτος, μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες με την πρόσληψη και
εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον προσωρινό
αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΙΓΓ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. του
κλάδου ΤΕΟ1.30 - Βοηθοί Βρεψοκόμων — Παιδοκόμων, υπό την προϋπόθεση ότι
κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π.. Δεδομένου ότι και αυτό το
ζήτημα προκύπτει διαχρονικά και κάθε χρόνο οξύνεται, απαλείψεται η ψράση
του πρώτου εδαψίου του άρθρου 102 του ν. 4790/202 1 «Ειδικά για το σχολικό
έτος 2020-2021>) και δίνεται και εδώ παγίως η δυνατότητα να καλύπτονται οι
ανάγκες, με την πρόσληψη και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που είναι
ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου
ΤΕΟΙ.30 - Βοηθοί Βρεψοκόμων — Παιδοκόμων, υπό την προϋπόθεση ότι
κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π.. Η διάταξη είναι αναγκαία
ώστε με την ανωτέρω διαδικασία να καλύπτονται τα κενά μελών Ε.Β.Π. του
κλάδου ΔΕΟ1, τα οποία επίσης παρέχουν υπηρεσίες αναγκαίες για την εύρυθμη
λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας,

3 Με την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. Ι του άρθρου 46 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), προβλέψθηκε, μετά την
Ιη Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους κι εψόσον διαπιστώνεται αδυναμία
κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή
παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, η δυνατότητα έκδοσης ειδικής
πρόσκλησης πρόσληψης, με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών
μονάδων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα εψαρμογής της
ως άνω διαδικασίας και στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των
υποψηψίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλλει δήλωση
προτίμησης σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
Επιπλέον, ορίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών εψαρμόζεται, πέραν των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και



δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, και στα Κέντρα
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

4 Σύμψωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. Ι του άρθρου 231 του ν. 4823/2021
(Α’ 136), μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των
Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, οι θέσεις των
οποίων καταργούνται σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 233 του ίδιου νόμου,
συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμψωνα με τις διατάξεις του ν.
4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021.
Δεδομένου, ωστόσο, ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την επιλογή
των νέων στελεχών Εκπαίδευσης και επειδή προκύπτουν περιπτώσεις κενών ή
κενούμενων θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, κρίνεται αναγκαία η
πρόβλεψη μεταβατικής ρύθμισης για την ανάθεση και κατανομή της
επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων στους Συντονιστές
Εκπαιδευτικού ‘Εργου στις περιπτώσεις αυτές, ώστε να μην υπάρξει κενό ως
προς την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των σχολικών μονάδων.

5 Η προτεινόμενη ρύθμιση δικαιολογείται από το γεγονός ότι το νέο σύστημα
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που εγκαθίδρυσε η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) εψαρμόστηκε για πρώτη ψορά κατά το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022. Επομένως η παράταση της προθεσμίας πιθανής τροποποίησης του
συντελεστή χορηγείται, προκειμένου τα ιδρύματα εισαγωγής να έχουν τον
αναγκαίο χρόνο να επεξεργαστούν τα δεδομένα που προέκυψαν από την πρώτη
εψαρμογή του συστήματος της Ε.Β.Ε. και να διαμορψώσουν αναλόγως τις
προϋποθέσεις εισαγωγής στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές τους
κατευθύνσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ό Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται η εψαρμογή της περ. α) της παρ. 18
του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’254) για την κατά προτεραιότητα
απασχόληση εκπαιδευτών ενηλίκων με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και στην πράξη ιιΚέντρα Διά Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ) — Νέα Φάση», καθώς υψίστανται αντίστοιχες ανάγκες.

7 Επεκτείνεται η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ψοιτητών και στους
καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.), για την ενίσχυση των καταρτιζόμενων που χρήζουν οικονομικής
υποστήριξης για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος
κατάρτισής τους μακριά από την κύρια κατοικία τους, καθώς και για την
ενίσχυση του θεσμού των 1ΕΚ. και την προώθηση της επαγγελματικής
κατάρτισης γενικότερα.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Ι Αψορά άμεσα στους υποψήψιους προσωρινούς αναπληρωτές νοσηλευτές και,
ειδικότερα, στα μέλη των κλάδων ΠΕ25 και ΠΕ87.02, και έμμεσα στους μαθητές



της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην ευρύτερη σχολική
κοινότητα.

2 Αψορά άμεσα στους υποψήψιους προσωρινούς αναπληρωτές βοηθούς
βρεψοκόμους — παιδοκόμους και, ειδικότερα, οτα μέλη των κλάδων ΔΕΟ1Ε.Β.Π.
και ΤΕΟΙ.30, και έμμεσα στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και στην ευρύτερη σχολική Κοινότητα.

3 Αψορά: α) άμεσα στους υποψήψιους προσωρινούς αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), στις σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καιτης ειδικής αγωγής, καθώς
και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.ΔΑΣ.Υ.) και β) έμμεσα στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και την ευρύτερη σχολική κοινότητα.

4 Αψορά άμεσα στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου και στους
Περιψερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και έμμεσα στους μαθητές, στο
εκπαιδευτικό προσωπικό και στα στελέχη της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5 Αψορά στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ό Αψορά άμεσα στους εκπαιδευτές που Θα απασχοληθούν στην πράξη «Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) — Νέα Φάση» και έμμεσα στους καταρτιζόμενους
που Θα συμμετάσχουν στην πράξη αυτή.

7 Αψορά στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης οι οποίοι διαμένουν σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών τους,
μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους.

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυΘμισης

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

4
ΝΑΙ 1ΞΙ Οχι Π

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

1: Άρθρο 165 του ν. 4763/2020 (Α·254)
2: Άρθρο 102 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)
3: Άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102)
4: Παρ. 1 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α’136)



5: Άρθρο 54 του ν. 4777/2021 (Α’25)
6: Άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’254)
7: Άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15)

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

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

1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτική ς
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση σύμψωνα με τα
ερμηνευτικής ανωτέρω.
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση
, Η διαθεση περισσοτερων ανθρωπινων πορων δεν θαπερισσοτερων

, συνεβαλε στην αντιμετωπιση των ζητηματων.ανθρωπινων και
υλικών πόρων;

Συναψείς 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:



Στό αξιολι ε ς ρύθμι ι

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

Π Π

< Ι

ΠΠΠ

ί2Π Π Π Π Π

ΠΠ4

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Προτεινόμενη διάταξηί:
Η κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε
σχολικούς νοσηλευτές στις σχολικές
μονάδες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προτεινόμενη διάταξη 2:
Η κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)
του κλάδου ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π. στις σχολικέςι) βραχυπροθεσμοι:
μοναδες ττρωτοβαθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προτεινόμενη διάταξη3:
Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
της ειδικής αγωγής, καθώς και των
Κέντρων Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) από



προσωρινούς αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
Η διασψάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας των σχολικών μονάδων
και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την όσο το
δυνατόν έγκαιρη στελέχωση των
συγκεκριμένων μονάδων.

Προτεινόμενη διάταξη 4:
Η κάλυψη των έκτακτων αναγκών που
δημιουργούνται σε περιπτώσεις κενών
ή κενούμενων θέσεων Συντονιοτών
Εκπαιδευτικού ‘Εργου, έως την επιλογή
και τοποθέτηση των νέων στελεχών
της εκπαίδευσης.
Η διασψάλιση της συνέχειας στην
επιστημονική και παιδαγωγική
υποστήριξη των σχολικών μονάδων
της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η
ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο του
ν. 4823/2021 (Α’ 136).
Η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προτεινόμενη διάταξη 5:
Η παροχή στα ιδρύματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του
αναγκαίου χρόνου για να
επεξεργαστούν τα δεδομένα που
προέκυψαν από την Πρώτη εψαρμογή
του συστήματος της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και να
διαμορψώσουν αναλόγως τις
προϋποθέσεις εισαγωγής στις σχολές,
τα τμήματα και τις εισαγωγικές τους
κατευθύνσεις κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.

Προτεινόμενη διάταξη 6:
Η εύρυθμη υλοποίηση της πράξης
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) —



Νέα Φάση», με την απασχόληση κατά
προτεραιότητα πιστοποιημένων
εκπαιδευτών ενηλίκων.

Προτεινόμενη διάταξη7:
Η οικονομική ενίσχυση των
καταρτιζόμενων των δημόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (1ΕΚ.) που, λόγω των
σπουδών τους, διαμένουν μακριά από
τον τόπο της κύριας κατοικίας τους.
Η ισότιμη αντιμετώπιση ψοιτητών και
καταρτιζόμενων που χρήζουν
οικονομικής ενίσχυσης για την
αντιμετώπιση των δαπανών στέγασής
τους, κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους.

Προτεινόμενες διατάξεις: 1, 2 και 3:
Η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων και των Κέντρων
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).
Η κάλυψη των εκπαιδευτικών
αναγκών των μαθητών και η παροχή
σε αυτούς υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου, με ιδιαίτερη έμψαση στην
κάλυψη των αναγκών της ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης.

ί) μακροπρόθεσμοι:
Προτεινομενες διαταξεις 4, 5 και 6:

Δεν υψίστανται μακροπρόθεσμοι
στόχοι, δεδομένου ότι αψορούν σε
μεταβατικές διατάξεις.

Προτεινόμενη διάταξη: 7
Η προώθηση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
γενικότερα, ώστε να αποτελέσει
πυλώνα συνειδητής εναλλακτικής
επιλογής εκπαίδευσης — κατάρτισης,
με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας,
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καθώς και την αποτελεσματικότερη
προσαρμογή και την ανταπόκρισή της
στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες της
κοινωνίας και της αγοράς
εργασίας,

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

, Πρόσφατα ΕιτιδιωκόμενοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεία στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποφοίτων γ’βοθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εργασία στον Τομέα ιων σπουδών τους εντός ό μηνών από Την
έναρξη αναζήτησης

Αριθμός πισεοσοιημένων Πανεαισεημιακών σχολών (ίδΟ ελα)

Αριθμός συμμετοχών Πε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίεις (διεθνή & εθνικά). ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών σον έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέει, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Διιπάνη ανό φοιτητή τριτοβόθμιεις εκπαίδευσης ανά ΑΕί

Ποσοστό ενηλίκων (στο σόνολο Του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν Πε προγράμματα δια βίου εκπειίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / ΒΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθνσμού

Αριθμός ατόμων που εγκατολείπουν ιο σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β βόθμιεις και ει βόθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός διαπολιτισμικών σχολείων τινά Περιφέρεια
( Ποσοστό μαθητών στο σόνολο των μειθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικό σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (Των μαθητών) -

Κειτανορή ανά περιφέρεια
Αριθμός αλοήμερων / απογευρατινών σχολείων και ειριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτό

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που εσωιμελούντειι από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη τινά μαθητι) ανά βοθμίδει (Α’θμια, 3θμιει)
εκπαίδευσης

Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετία
στοιχεία στοχος (3ετια)

‘ Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοπσιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(ρδ://οοαίοΓ/σΓεεώε.πι) και της ΕΛΣΤΑΤ ί!νννννν551ί5Γ/).



Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατέι είδος και
αποτελέσματα. και αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, Κατά φορέα, και ποσά σον
διιιτέθηκαν

Πιστώσεις ηια ανασκιιφές. που διιιτέθηκον σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείωι’, παραδοσιακών Και
ιστορικών οικισμών

Πραγματοποιηθείσες ειπαλλοτριώσεις και κοτειβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιιιφέραντος

Δαπάνες έργων σον έχουν εκτελεσθεί νε μνημεία και
αρχειιολογικαύς χώρους και δαπάνες έργιιν που βρίσκονται
νε εξέλιξη

Δαπάνες έργων σου έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία κειι λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων παν βρίσκοντιιι σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κτιτά νομική ραριρή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με Το θέμα, κατά γεωγραφικά
διαμέρισμα

Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαιίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολονική πολιτική:

Πρόσφατα ΕττιδιωκόμενοςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετ(α
στοιχεία στοχος (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριο οροιάν νε ιιγοριιίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός ρετειβολής ΑΕΠ σε σταθτρές Τιμές

ίσοζύγιο τρεχονσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

ίσοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεάντισρτι (νις % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κατιινιιλνιτή

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

Φορολογικέι έσοδα ως ποσοστά τον ΑΕΠ

Ανιιλογία άμεσης και έμρτσης φορολογίας

Ποσά σον εισσρέιττοι’ται μέχρι σήμερει ιιπά ταν φόρα ι( τους
φόρους σταυς οποίους τιφορσύν οι διειτάξεις του
νομοσχεδίου.

Ποσά που εισσράχθηκαι’ από φορολογικούς ελέγχους

Ποσοστά πράξεων διοικητικού σροσδιοριπρού φόρου)
επιβολής προστίμων νου ακυρέιΟικαν ει’ μέρει ή εν άλλ, τινά
Τα_δικαστήρια

-‘ Κοινωνική πολιτική:
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια σοέργων

Ποσοστό αοεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια

Γίοσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
ειμοιβών (τινά βασικό τορέα της οικονομίας σ.χ. μετειποίηση,
κατασκευές κλπ.)

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(οτα σύνολα του πληθυσρού και ειδικότερα για νέους)

Ποσοστό απασχολαυμέοων ρε σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο τοο πληθοσραύ και ειδικότερα για νέους)

ΕΡΓΛΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία οτοχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιαειταγγελρατικών
συμβάσεων (και εγσσε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό_εργαζομένων που κτιλύπταντειι αού αυτές.

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που αυνήφθησειυ χωρίς προσφυγή σε
διαμεσαλόβηση

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήιρθησαν χωρίς προσφυγή σε
διτιιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διτιιτησίτις

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (σραβλτπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και ορειγμιιτική ρε την έννοια της παμάτασης μετά τη συμβειτική
τους_λήξη)

ώρες εργασίας τινά ημέρα, εβδομάδα κειι ανά κλέιδσ οικσνομίεις

Αριθμός σμειβόμενων υπερωριών (σου δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων σου σμοκόλεσσν θάνατο ι)
αναπηρία



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

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί Του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ονά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και οντίστοιχο έσοδο του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και_έτη_συνολικής_ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό ουνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν ύλω δεκτές

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

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειεις_ή οε κοινωνικά αποκλεισμό

Ποσοστά υλικής στέρησης σε Τέσσερα περισσότερει βασικά
αγειθά_ή_υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
ειντιμετωπίζουν_δυσκολία_αντιμετώπισης_έκτακτων_ανειγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κριιτική_δαπάνη_(συνολικά_κειι ανά_επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφείο

Αριθμός οοτέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
άλλες_υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει πε προσωρινή μοριρή κατοικίας
λόγω_κρίσης_(αχ._σειομός,_πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμει φροντίδας (μητράτητας,
δυσκολίες_μάθησης_κλπ)

‘ , Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεία στόχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών τινά έτος

Ποσοστά παιδικής θνησιρότητος

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή

Αριθμός ιατρών ανά ΙδδΟ κατοίκους

Αριθμός νοσοκυμειακών κλινών τινά Ιδού κειτοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
ειριθμάς και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση πειρομονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμέυυυν γιει Χ μήνες υα εξυπηρετηθούν
(γιο μη επείγουσα νοσηλεία, ή γιει μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)

Αριθμός νοσηλειών ανά Ιδού κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επι&ωκόμενος

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο

στοιχεία στόχος (3ετία)



συνολικά

ανά Περιφέρεια

τινά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό ονεργίας ανά φύλο

συνολικά

εινό περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο

Ιίοοοστά εργοδοτών ανά φύλο

Ποσοστό μελών ΔΣ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, οεριφερειακών και δημοτικών
οιιιιδουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΛΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
ρα’ Ειτιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Αιτήμιιτιι ιιπύλον — Ποσοστό αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης
ιιποφόσεων

Μετιινιιστεντικές ροές τινά πύλη εισόδον/χιλρα προέλτνσης/
ηλικιιική ομάδα/φύλο

Αριθμός ειπελόσεων ανά χώρα προέλευσης των
οπελοννομένων/αιτία απέλασης

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δννα μικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενονρένων)

Περιστατικό και είδος παραβατικότιτας ανά μονάδα φιλοξενίιις

Προφανώς, στν πεδίιι αυτό Θα υπάρχουν Και στοιχεία που αφορούν τους ολολαπούς Που προέρχονται ινπό άλλνιις δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβανικύνη Τα κλπ.)

Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύ νη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια ο-τοχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό ει) μονίμων/ιδοχ β) ιδοχ Και γ) μετιικλητών
υπαλλήλων

Ανειλογία υπτιλλήλων τινά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΘΝΕ’Γ

Αριθμός υπιρεσιιλν με εσωτερική δικτύωοη (ιιιιεοσεί)

Αυιιλογίο Η/Υ ανά Θέση εργασίεις

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και ιρορέων/ σύνολο
δημοσίων_υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέυτρυιν πληροφόρησης πολιτών, νε κεντρικό,
περιφερειοκό, νομειρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και οκ
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρκτούνται ιιπό τις δημόσιες
υπηρεσίες_τινά_έτος και_ανά_υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δειπάνκς μισθοδοσίεις κειι πρόσθετες
δαπόοες ιος ποσοστό επί της συνολικής διιπόυης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης Θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού_ως_ποσοστό_της_συνολικής_δαπάνης_ποά_υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Διιιπραχθέντα αδικήμειτα, δράστες αδικημάτων κιιι αναλογία
τινά Ιθθ.θθθ κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες κιιι κτιτό
γεωγρειφική Περιοχή



Διαπραχθέννα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
Κατά εθνικάτητα, φύλο Και τάξεις ηλικιών
Ετήσια σκιινιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόιτοινων
συμπεριφορών Που Προκαλούν Το κοινά ειίσθημα
ίανθοωποκτονίετ. λσστείετ. κλοπές — διαοοήξτις
Αδικήματει που αφορούν στην παράνομη είσοδο και οαραμονή
στη χώρα

Συχνό τητει εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληρτιτικών περιπτώσεων Που εξιχνιάστηκτιν στο
σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσιει ασφόλειει

Αριθμός κοτοίκων ανέι αστυνομικό, ανά αστυνομικά τμήμει Και
ανά Περιοχή αστυνόμευσης
Ανιιλογίιι αστυνομικών τινά 1000 κατοίκους — ανειλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα Και αεριοχή αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθτιρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της πειρειβτιτικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήμιιτιι βίας, οικονομικά
εγκλήιιοτει, ναρκωτικά, τροχαίο, κλοπές. τροροκρειτίτι)

, Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετία
στοιχεία στόχος (3ετία)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών Περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος Που απαιτείται γιτι την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλυ,ν υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαπτικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πριιτοδικεία, Εφετεία, Αρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων τινά δικσοτή (ποινικά, πολιτικό και
διοικητικό δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών ατιοφάσεωι· που οκυρώνονναι μετά από
έφεση ή αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων Που επιλύονται με Το σύστημει ταν
τξι,,δικαοτικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση ενο?,ακτικών ίιεθοδωι’ τπίλυσης διαιρορών, πχ.
διαμεσολόβηση
Στήριξη των ατόμων Που χρήζουν σροστεισίεις αλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική πρπστασίο)

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφκιν

Ποοοστό διεκπεμαιουρένων Κατ’ έτος υποθέσεων ένειντι -

εκκρερών (σε ετήσινι Και συνολική βάση τκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
νπιβλήθηκειν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα

Μέσα κόστος σωφρονιστικού συστήρτιτος τινά κρατούμννο

Αννιλογία προσωπικού φύλαξης (φυχάκων) ανά κρατούμενο

Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΙΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΙ-ΙΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας αντιιγυνιστικότιτας

Επενδύσεις ιός % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων σον ανοίγουν ανά κλάδπ και περιφέρεια
Και αννίστοιχας_αριθμός_απασχολοομένωυ Πε αυτές

Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ονέι κλάδο και Περιφέρεια

και_αντίστοιχος_αριθμός_απασχαλονιένων_σν_αυτές

Διοικητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσειιν

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετια)

Μονάδες Εκήπιες εκπομπές αερίων ιιεμασφοιρικής ρύπανσης
κιιτά_κειραλή
Ποποατό νου πληθυσμού Που εξυπηρετείται νιπό βιολογικούς
καθιιρισμούς

2Γ.



Ποσοστό των ακτών Που κρίνονται κοτάλληλες γιο κολύμβηση
Πε σχέση με το σύνολο των δονάμενων υα χρησιμοποιηθούν
ακτών

Αριθμός ελέγχων καταλληλάτητας δικτύου ύδρευσης κατ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών ιινορριμμάεων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας,_λιπεισματοποίηση)

Ποσοστό διιιτιθέμενων οοορριμράτων Πε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων Που κατιιστράφηυειν από πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό η τεχνητά τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κειτεστμαμμένων δασών ΙιΠό πυρκαγιές
Γίοσοστό προατατευάμενων περιοχών Πε σχέοη ρε την συνολική
έκττιση της χώρας
Ποσοστό Του προόπολογιαμοό που διατίθετιιι για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κειτά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειεις

Κατανάλωση ενέργειας από αντινεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή

Πιιαοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ψηψιακή διακυβέρνηση

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

ί) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ίί) Εάν είναι έμμεση,
εξηγή στε:

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
άλλαυψιστάμενασυοτήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:



Η πάγια δυνατότητα κάλυψης λειτουργικών κενών των
σχολικών μονάδων σε σχολικούς νοσηλευτές, στις
περιπτώσεις εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων του
κλάδου ΠΕ25 που έχουν ενταχθεί στον οικείο αξιολογικό
πίνακα κατάταξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), από υποψηψίους του κλάδου
ΠΕ87.Ο2Νοσηλευτικής που επίσης έχουν ενταχθεί στον
αντίστοιχο πίνακα κατάταξης του

Η πάγια δυνατότητα κάλυψης λειτουργικών κενών των
σχολικών μονάδων σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
(ΕΒ.Π.), στις περιπτώσεις εξάντλησης των διαθέσιμων
υποψηψίων του κλάδου ΔΕΟ1ΕΒ.Π. που έχουν ενταχθεί
στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.ΣΕ.Π.), από
υποψηψίους του κλάδου ΤΕΟ13Ο-Βοηθοί Βρεψοκόμων
Παιδοκόμων που έχουν επίσης ενταχθεί στον αντίστοιχο
πίνακα κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π.

Η δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών αναγκών
συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και Κέντρων
Διεπιστη μονικής Αξιολόγησης, Συ μβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), που προκύπτουν λόγω άρνησης
ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση
αναπλη ρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ή μη επάρκειας του
αριθμού των υποψηψίων στους αξιολογικούς Πίνακες που
έχουν υποβάλει σχετική δήλωση προτίμησης, μέσω της
έκδοσης ειδικής πρόσκλησης πρόσληψης προσωρινών

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Οχι 11

Εξηγήστε:

χων κάθε άρθρου

Ι
Στόχος

2

3



αναπληρωτών, με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

4 Η μεταβατική ρύθμιση της ανάθεσης και κατανομής της
επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών
μονάδων σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, στις
περιπτώσεις κενών ή κενούμενων θέσεων των
τελευταίων, από τους Περιψερειακούς Διευθυντές
Εκπαίδευσης, μέχρι την επιλογή των νέων στελεχών
εκπαίδευσης σύμψωνα με τον ν. 4823/2021 (Α’136).

5 Η παράταση της προθεσμίας τροτιοποίησης του
συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως την 1η Νοεμβρίου 2021.
Η προτεινόμενη ρύθμιση δικαιολογείται από το γεγονός
ότι το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση που εγκαθίδρυσε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) εψαρμόστηκε για πρώτη ψορά κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Επομένως η παράταση της
προθεσμίας πιθανής τροποποίησης του συντελεστή
χορηγείται, προκειμένου τα ιδρύματα εισαγωγής να έχουν
τον αναγκαίο χρόνο να επεξεργαστούν τα δεδομένα που
προέκυψαν από την πρώτη εψαρμογή του συστήματος της
Ε.Β.Ε. και να διαμορψώσουν αναλόγως τις προϋποθέσεις
εισαγωγής στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές
τους κατευθύνσεις κατάτο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ό Η κατά προτεραιότητα απασχόληση εκπαιδευτών
ενηλίκων με πιστοποίηση εκτιαιδευτικής επάρκειας από
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την
υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
(ΚΔΒΜ) — Νέα Φάση».

7 Η επέκταση της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος
ψοιτητών, με τους ίδιους όρους, στους καταρτιζόμενους
των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματική ς Κατάρτιση ς
(1ΕΚ.).

2.



ΕΝΟΤΗΤΑ 8: έκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του συντάγματος

Βλ. συνημμένο έγγραφο

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: έκθεση του άρθρου 7% παρ. 3 του συντάγματος

Βλ. συνημμένο έγγραφο

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
Χ Χ

πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
Χ Χ

/ διαφόνεια θεσμών

Βελτιωμένη
Χ

διαχείριση κινδύνων

Άλλο



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

όενεδιατάει:

1, 2 και 3: Διασψαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών
μονάδων και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.ΔΑΣΥ), προς
όψελος του συνόλου των μαθητών, περιλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, καθώς και της σχολικής κοινότητας γενικότερα

4: Ατιοτρέπεται ο κίνδυνος κενών ως προς την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των σχολικών
μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διασψαλίζεται η ομαλή μετάβαση στο νέο
πλαίσιο για τις δομές και τα στελέχη της εκπαίδευσης του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

5: Διασψαλίζονται οι προϋποθέσεις νια την εύρυθμη εψαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση του ν. 4777/2021 (Α’25), με το οποίο θεσμοθετήθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
(ΕΒΕ), γιατο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

6:Διασψαλίζεται η εύρυθμη υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) — Νέα Φάση».

7: Ενισχύονται οι καταρτιζόμενοι των δημόσιων νστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.) για την
αντιμετώπιση των δαπανών στέγασής τους κατά τρόπο ισότιμο με τους ψοιτητές των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και αποτρέπεται ο κίνδυνος αδυναμίας υλοποίησης και πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών
τους.

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

Ενημέρωση
εκπαίδευση Χ Χ

εμπλεκομένων

Άλλο



[ΙΛΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓίΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Δεν υψίσταται κόστος από την εψαρμονή των ρυθμίσεων, πέραν της ενημέρωσης των ενδιαψερόμενων.

20. Κίνδυνοι αξιολονούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟίΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΛΑΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοττισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης

ΚΙΝΔΥΝΟΙ κινδύνων

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ανάδειξη καλών

πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της_ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Ζ.



Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 4 και 16 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ όανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν υψίστανται κίνδυνοι από την εψαρμογή των ρυθμίσεων.

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

Κανονισμός



ι: Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

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

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
1Ι (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Π
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης



Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης

Άρθρο Ι
Πρόσληψη ιτροσωρινών αναπληρωτών

νοσηλευτών — Τροποποίηση του άρθρου
165 του ν. 4763/2020

Το πρώτο εδάψιο του άρθρου 165 του ν.
4763/2020 (Α’ 254), περί της πρόσληψης
προσωρινών αναιτλη ρωτών νοσηλευτών
για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές,
τροποποιείται ώστε η δυνατότητα
πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών
εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του
κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηκλευτικής να μην
αψορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021,
καιτο άρθρο 165 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 165
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
νοσηλευτών

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25
δεν είναι δυνατό να καλυψθούν από τα
μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό
πίνακα ΓΙ του Α.ΣΕ.Π. του οικείου κλάδου,
λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων
υποψηψίων, μπορεί να προσλαμβάνονται
ως προσωρινοί αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που
είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα

Το άρθρο 165 του ν. 4763/2020 είχε ως εξής:
«Αρθρο 165
Πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών νοσηλευτών

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, αν οι
λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του
κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατόν να καλυψθούν
από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον
αξιολογικό πίνακα ΓΙ του Α.Σ.ΕΠ. του οικείου
κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων
υποψηψίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως
προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοίγενικής
εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον
αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α του Α.Σ.Ε.Π. του

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροιτοιτοισύμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις



κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου
ΠΕ87.02Νοσηλευτικής. Οι ττροσλήψεις
του πρώτου εδαψίου μπορεί να
πραγματοποιούνται μόνο σύμΦωνα με το
άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α 102). Κατά
τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών
προηγούνται σι υποψήΦιοι του κλάδου
ΠΕ25. Οι υποψήψιοι του κλάδου ΠΕ87.02
δύνανται να συμμετέχουν ατην ανωτέρω
διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι
κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο
ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης
επαγγέλματος και γ) ταυτότητα μέλους
του οικείου συλλόγου».

Άρθρο 2
Πρόσληψη ιτροσωρινών αναπληρωτών
βοηθών βρεψοκόμων — παιδοκόμων —

Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν.
4790/2021

Το πρώτο εδάψιο του άρθρου 102 του ν.
4790/2021 (Α 48), περί της πρόσληψης
ιτροσωρινών αναπληρωτών βοηθών
βρεψοκόμων παιδοκόμων για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό, τροποποιείται
ώστε α) η δυνατότητα πρόσληψης
προσωρινών αναπληρωτών
εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του
κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεψοκόμων
Παιδοκόμων να μην αΦορά ειδικά το
σχολικό έτος 2020-2021, β) διαγράΦεται η
Φράση «της προκήρυξης 1ΕΑ/2019
(Α.Σ.Ε.Π. 13)», γ) η Φράση «στον
προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης
Α’ της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.»
αντικαθίσταται από τη Φράση «στον
αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α του
Α.Σ.Ε.Π.» καιτο άρθρο 102 διαμορΦώνεται
ως εξής:

«Αρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
βοηθών βρεψοκόμων — παιδοκόμων

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό

κλάδου ΠΕ87.Ο2Νοσηλευτικής. Οι προσλήψεις
του πρώτου εδαψίου μπορεί να
πραγματοποιούνται μόνο σύμΦωνα με το άρθρο
86 του ν. 4547/2018 (Α 102). Κατά τη διαδικασία
των ιτροσλήψεων αυτών προηγούνται οι
υποψήψιοιτου κλάδου ΠΕ25. Οι υποψήψιοιτου
κλάδου ΠΕ 87.02 δύνανταινα συμμετέχουν στην
ανωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι
κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΠΕ25, β)
σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και γ)
ταυτότητα μέλους του οικείου συλλόγου.»

Το άρθρο 102 του ν. 4790/202 1 είχε ως εξής:
«Αρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών βρεψοκόμων
παιδοκόμων

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, αν οι
λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων

-3.



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

Άρθρο 2
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
βοηθών βρεψοκόμων — παιδοκόμων —

Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν.
4790/202 1

Το πρώτο εδάψιο του άρθρου 102 του ν.
4790/2021 (Α 48), περί της πρόσληψης
προσωρινών αναπληρωτών βοηθών
βρεψοκόμων — παιδοκόμων για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) η δυνατότητα
πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών
εκπαιδευτικών γενικής Εκπαίδευσης του
κλάδου ΤΕΟ1.30-Βοηθοί Βρεψοκόμων
Παιδοκόμων δεν αψορά ειδικά στο
σχολικό έτος 2020-202 1, β) διαγράψεται η
ψράση «της προκήρυξης 1ΕΑ/2019
(Α.Σ.Ε.Π. 13»>, γ) η ψράση «στον
προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης
Α’ της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.»
αντικαθίσταται από τη ψράση «στον
αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του
Α.Σ.Ε.Π.» καιτο άρθρο 102 διαμορψώνεται

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
(Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π. δεν είναι
δυνατόν να καλυψθούν από τα μέλη που έχουν
ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2 της
προκήρυξης ΙΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 13) του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης
των διαθέσιμων υποψηψίων, δύναται να
προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν
ενταχθεί στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα
κατάταξης Ν της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του
Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί
Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων υπό την προϋπόθεση
ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕΟΙ—
Ε.Β.Π. Οι προσλήψεις του πρώτου εδαψίου
δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμψωνα
με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α 102). Κατά
τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών
προηγούνται οι υποψήψιοι του κλάδου ΔΕΟ1-
Ε. Β. Π.»

α) Ο τίτλος του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 είχε
ως εξής:
«Αρθρο 86
Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής
αγωγής»

ως εξής:



«Άρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
βοηθών βρεψοκόμων — παιδοκόμων

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.ΒΠ.) του κλάδου
ΔΕ01Ε.ΒΠ. δεν είναι δυνατό να
καλυψθούν από τα μέλη που έχουν
ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα
Γ2 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕ.Π.) του οικείου
κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων
υποψηψίων, δύναται να
προσλαμβάνονται ως προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής
εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον
αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του
Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί
Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων υπό την
προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης
στον κλάδο ΔΕ01Ε.Β.Π. Οι προσλήψεις
του πρώτου εδαψίου δύναται να
πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το
άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Κατά
τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών
προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου
ΔΕΟ1- Ε.Β.Π.».

β) Η παρ. 1 του άρθρου 86 του ν.4547/2018 είχε
ως εξής:
«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού
έτους, εψόσον διαπιστώνεται αδυναμία
κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω
άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης
από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
μελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π. σε σχολικές μονάδες,
μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση



Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις για τους

Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου —

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 231
του ν. 4823/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 231 του ν.
4823/2021 (Α’ 136), περίτων μεταβατικών
διατάξεων του Κεψαλαίου Ν του Μέρους
Β’ του νόμου αυτού, για τις δομές και τα
στελέχη της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο, περί της
αρμοδιότητας ανάθεσης και κατανομής
της επιστημονικής και παιδαγωγικής
ευθύνης σχολικών μονάδων στους
Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, μέχρι
την επιλογή και τοποθέτηση των
Συμβούλων Εκπαίδευσης, των
Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, σε περίπτωση κενών ή

πρόσληψης με απόψαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη
των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών
μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να
καλυψθούν με την ειδική πρόσκληση
δηλώνονται από τους Περιψερειακούς
Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήψιοι
εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν
ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες
της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α’
13) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση
συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από
το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για
πρόσληψη, σύμΦωνα με το πρώτο εδάψιο της
παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το
εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν
λόγω σχολικές μονάδες, συμπίπτουν με τις
περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση
προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου
εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.
4589/2019. Η παρ. ό του άρθρου 63 του ν.
4589/2019 εψαρμόζεται και στις περιπτώσεις
της παρούσας παραγράψου.»



κενούμενων θέσεων, το τελευταίο εδάψιο
τροποποιείται, ως προς το
παραπεμτιόμενο εδάψιο, και η Παρ. 1 του
άρθρου 231 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Τα Περιψερειακά Κέντρα
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και
οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, που
καταργούνται σύμψωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις
αρμοδιότητές τους, σύμψωνα με τις
διατάξεις του ν. 4547/2018 (Ν 102), όπως
ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, έως την επιλογή και
τοποθέτηση των Συμβούλων
Εκπαίδευσης, των Περιψερειακών
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
των Εποπτών Ποιότητας στις Εκπαίδευσης.
Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των
Συμβούλων Εκπαίδευσης, των
Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, την αρμοδιότητα
ανάθεσης και κατανομής της
επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης
σχολικών μονάδων στους Συντονιστές
Εκπαιδευτικού ‘Εργου, σε περίπτωση
κενών ή κενούμενων θέσεων, έχουν οι
Περιψερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Για την παύση της λειτουργίας των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται διαπιστωτική
απόΦαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται
στην Εψημερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι με
κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις
προσωπικού, περιλαμβανομένων και των
προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων
των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που
καταργούνται με την παρ. 1 του άρθρου
233, μεταψέρονται στις Περιψερειακές
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η
ανάληψη υπηρεσίας από τους
Περιψερειακούς Επόπτες Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, τους Επότιτες Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους
Εκπαίδευσης γίνεται εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την έκδοση της
διαττιστωτικής απόψασης του τρίτου
εδαψίου.».

Η παρ. 1 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 είχε
ως εξής:
«1. Τα Περιψερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι Συντονιστές
Εκπαιδευτικού ‘Εργου, που καταργούνται
σύμψωνα με την παρ. 1 του άρθρου 233,
συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές Τους,
σύμψωνα με τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α
102), όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των
Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιψερειακών
Εποτιτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των
Εποπτών Ποιότητας στις Εκπαίδευσης. Για την
παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται
διαπιστωτική απόψαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην
Εψη μερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι με κάθε σχέση
εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού,
περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή
προσωποπαγών θέσεων των Π Ε. Κ.Ε.Σ., εκτός των
θέσεων που καταργούνται με την παρ. 1 του
άρθρου 233, μεταψέρονται στις Περιψερειακές
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάληψη
υπηρεσίας από τους Περιψερειακούς Επόπτες
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες
Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους
Συμβούλους Εκπαίδευσης γίνεται εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της
διαπιστωτικής απόψασης του δεύτερου
εδαψίου.»



Το άρθρο 54 του ν. 4777/2021 είχε ως εξής:

Άρθρο 5
Τροποποίηση του συντελεστή της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 —

Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν.
4777/2021

Στο άρθρο 54 του ν. 4777/2021 (Α’25),
Περί των μεταβατικών διατάξεων του
Μέρους Α’ του νόμου αυτού, για την
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Ειδικά νια την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η προθεσμία
της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν.
4186/2013 (Α’193), όπως το άρθρο αυτό
προστίθεται με το άρθρο 2 του παρόντος,
η οποία αψορά ατην έκδοση απόψασης
τροποποίησης του συντελεστή της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), λήγει
την Ιη Νοεμβρίου 2021.)).

«Αρθρο 54
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α

1. Για την εισαγωγή ατην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022, υποβάλλεται μόνο το μηχανογραψικό
δελτίο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ του ν.
4186/2013 (Α 193) (μηχανογραψικό δελτίο
πρώτης Φάσης), όπως το άρθρο αυτό
προστίθεται με το άρθρο 3 του παρόντος. Το
μηχανογραψικό δελτίο του προηγούμενου
εδαψίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των
επιλογών που προβλέπεται στα εδάψια δεύτερο
και τρίτο της παρ. Ι του άρθρου 4Γ και την παρ.
5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως
αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του παρόντος.
2. Η διαδικασία υποβολής του μηχανογραψικού
δελτίου πρώτης Φάσης κατά το σχολικό έτος
2020-2021, σύμψωνα με την παρ. 1, εκκινεί
χωρίς να αναμένεται η έκδοση των
αποτελεσμάτων των ικανοτήτων.
3. Κατά την πρώτη εψαρμογή του παρόντος, οι
αποψάσεις της παρ. 4 και της περ. στ της παρ. 9
του άρθρου 4Β του ν. 4186/20 13, όπως το άρθρο
αυτό προστίθεται με το άρθρο 2 του παρόντος
σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστης και
μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των
οχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων και της ελάχιστης και μέγιστης
τιμής του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών
μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών εκδίδονται
έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και αψορούν και
τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση του σχολικού έτους 2020-2021.
4. Κατά την πρώτη εψαρμογή του παρόντος οι
αποφάσεις της παρ. 5 και της περ. στ της παρ. 9
του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο
αυτό προστίθεται με το άρθρο 2 του παρόντος
οχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση και του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των
ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση,
εκδίδονται έως τις 31 Μαρτίου 2021 και
αψορούν και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση του σχολικού έτους
2020-2021. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται
κοινοποίηση των αποΦάσεων του



προηγούμενου εδαψίου στον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, η κοινοποίηση γίνεται
ομοίως έως τις 31 Μαρτίου 2021.
5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με τη διαδικασία της περ. α της
παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηψίων
των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ. των
σχολικών ετών 2019-2020 και 2018-2019
εψαρμόζεται η ανωτέρω περίπτωση, όπως ίσχυε
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το
6% των θέσεων που αποδίδονται κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στους υποψηΦίους
των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2019-2020,
κατανέμεται με απόψαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταξύ των
υποψηψίων του ανωτέρω σχολικού έτους, οι
οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις: α) με τους όρους και τις
προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος
2019-2020 ή β) με τους όρους, τις
προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις
διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-
2019 σε ποσοστά ανάλογα με τον αριθμό των
υποψηψίων των περ. α’ και β’ που υποβάλλουν
μηχανογραψικό δελτίο κατά το σχολικό έτος
2020-2021. Τα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται
στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία,
προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων
της κατηγορίας αυτής για τις σχολές και τα
τμήματα αρμοδιότητάς τους, με κοινή απόψαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και
των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών,
με την επιψύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.
Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
με τη διαδικασία της περ. α της παρ. Ι του
άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 των υποψηψίων
των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2019-2020
εψαρμόζεται η ανωτέρω περίπτωση, όπως ίσχυε
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το
4% των θέσεων που αποδίδονται κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στους υποψηψίους
των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2019-2020
κατανέμεται με απόψαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταξύ των
υποψηψίων του ανωτέρω σχολικού έτους οι
οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις, σύμψωνα με τις περ. α’ και β της
παρούσας, σε ποσοστά ανάλογα με τον αριθμό
των υποψηψίων των ανωτέρω περιπτώσεων

42.



που υποβάλλουν μηχανογραψικό δελτίο κατάτο
σχολικό έτος 2021-2022. Τα ανωτέρω ποσοστά
αποδίδονται στα κατά περίπτωση συναρμόδια
Υπουργεία, Προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός
εισακτέων της κατηγορίας αυτής νια τις σχολές
και τα τμήματα αρμοδιότητάς τους, με Κοινή
απόΦαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση
αρμόδιων Υπουργών, με την επιψύλαξη τυχόν
ειδικότερων διατάξεων.
Κατά την υποβολή του μηχανογραψικού δελτίου
της παρ. 1 του άρθρου 4Γ το σχολικό έτος 2021-
2022 από τους υποψηψίους των ΓΕ.Λ, του
σχολικού έτους 20192020, ο αριθμός των
επιλογών σχολών, Τμημάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων δεν μιτορείνα υπερβαίνειτο 10%
του συνόλου των σχολών, Τμημάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων του επιστημονικού
πεδίου ή των επιστημονικών πεδίων, στα οποία
είχαν πρόσβαση κατά την υποβολή
μηχανογραψικού δελτίου το σχολικό έτος 2019-
2020. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαψίου
καθορίζεται με απόψαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Γιατο σχολικό έτος 2020-2021 η απόψαση της
παρ. 7 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως
η παράγραψος αυτή προστίθεται με το άρθρο
Ιίτου παρόντος, δύναται να εκδοθεί ύστερα
από εισήγηση της Διεύθυνσης Εψαρμογής
Επαγγελματικής Κατάρτιση ς της Γενικής
Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή εισήγησης από
το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) έως τις
31 Μςίου 2021.»

Άρθρο ό
Ρυθμίσεις για την πράξη «Κέντρα Διά Βίου

Μάθησης (ΚΔΒΜ) — Νέα Φάση)> -

Τροποποίηση του άρθρου 163 του ν.
4763/2020

«33. Ειδικά στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ) — Νέα Φάση» και μέχρι Το άρθρο 169 του ν. 4763/2020 είχε ως εξής:
την ολοκλήρωσή της, από Ιης.9.2021
απασχολούνται κατά προτεραιότητα «Αρθρο 169
εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποίηση Μεταβατικές διατάξεις
εκπαιδευτικής επάρκειας από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..Αναποδεδειγμέναελλείπουν 1. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών
υποψήψιοι εκπαιδευτές με την εν λόγω αποψάσεων των περ. β) και γ) της παρ. 1 του



ιτιστοιτοίηση, απασχολούνται μη άρΘρου 8, τα Θέματα που προβλέπονται να
πιστοποιημένοι εκιταιδευτές.». ρυθμιστούν με αυτές, διέπονται μόνο από τις

οικείες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
2. Αν σε Περιψέρεια δεν λειτουργούν
Πειραματικό ή Θεματικό 1ΕΚ. αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. (Π.ΕΠΑ.Λ.), μέχρι την έναρξη
λειτουργίας τους, ως μέλη του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε.
των περ. β) και 5) της παρ. 2 του άρθρου ό
ορίζονται προσωρινά Διευθυντές 1ΕΚ. ή ΕΠΑΛ.
της έδρας της Περιψέρειας, αντίστοιχα, οι οποίοι
ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υστερα
από την έναρξη λειτουργίας Πειραματικού ή
Θεματικού 1.Ε.Κ. ή Πρότυπου ΕΠΑ.Λ., τα μέλη
των Περ. β) και δ) της παρ. 2 του άρθρου &
αντικαθίστανται σύμψωνα με τις διατάξεις
αυτές, κατά περίπτωση, για το υπόλοιπο της
θητείας των μελών του Σ.Σ.Π.Α.Ε.
3. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, μετατρέπονται οι ΕΠΑ.Σ.
ΜαΘητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που υψίστανται κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος σε ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του παρόντος και
ρυθμίζεται κάθε άλλο συναψές Θέμα.
4. Η λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ., σύμψωνα με τα
άρθρα 16 έως 21, ξεκινά από το σχολικό έτος
20212022 για την Α τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., από το
σχολικό έτος 2022-2023 για τη 8 τάξη Π.ΕΠΑ.Λ.
και από το σχολικό έτος 2023-2024 για τη Γ τάξη
Π.ΕΠΑ.Λ.
5. Με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, μετατρέπεται το Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευαίσθητων
Κοινωνικών Ομάδων (1ΕΚ. Ε.Κ.Ο.) Επιδαύρου σε
δημόσια Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. α) Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών,
μετατρέπονται τα Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από
άλλα Υπουργεία ή τα 1.Ε.Κ. αρμοδιότητας
Ν.Π.Δ.Δ. και τα οποία υψίστανται, κατά τον
χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, σε Ε.Κ. του
παρόντος και ρυθμίζεται κάθε συναψές Θέμα και
αναγκαία λεπτομέρεια.
β) Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών
αποψάσεων για την οργάνωση και λειτουργία
των Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα



Υπουργεία ή των 1ΕΚ. αρμοδιότητας Ν.Π.Δ.Δ.,
εξακολουθούν να Ισχύουν ΟΙ κανονιστικές
πράξεις βάσει του ν. 4186/2013 (Α 193).
7. Ειδικότητες, οι οποίες προβλέπονται στο
άρθρο 24 του ν. 4186/2013 ή σι ειδικότητες που
έχουν προβλεψθεί με τη διαδικασία της περ. β)
της παρ. 1 του άρθρου 44 του ίδιου νόμου και
στις οποίες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος,
συνεχίζεται η ψοίτηση, καταργούνται ύστερα
από την ολοκλήρωση αυτής, με την απόψαση
της παρ. 19 του άρθρου 34 του παρόντος.
8. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού
Λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σύμΦωνα μετην περ. β) της παρ. 17 του άρθρου
34 του παρόντος, εψαρμόζεται ο Κανονισμός
Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. που ισχύει κατά τη
δημοσίευση του παρόντος.
9. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση των
Διευθυντών και των Υποδιευθυντών στα
δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμψωνα με τον
παρόντα, η διοίκηση των Ι.Ε.Κ. αυτών ασκείται
από τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές που
έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί κατά τη
δημοσίευση του παρόντος.
10. Τα Προγράμματα Σπουδών της Μαθητείας
που εψαρμόζονται κατά τη δημοσίευση του
παρόντος, στα οποία καθορίζεται και η
εβδομαδιαία κατανομή μεταξύ μάθησης στον
χώρο εργασίας και εργαστηριακού μαθήματος,
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την
αντικατάστασή τους με τη διαδικασία της περ. β)
της παρ. 3 του άρθρου 44.
11. Η υπ αρ. 26385/16-2-2017 κοινή απόψαση
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β
491) ισχύει μέχρι την έκδοση της κοινής
απόψασης του πρώτου εδαψίου της παρ. 5 του
άρθρου 40.
12. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής
απόψασης της παρ. 2 του άρθρου 44 ισχύει η
υπό στοιχεία 90050/Υ2/1-6-2018 κοινή
απόψαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, ‘Ερευνας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 2007).
13. α) Οι ειδικότητες του Μεταλυκειακού Ετους
Τάξης Μαθητείας, οι οποίες έχουν προβλεψθεί,
σύμψωνα με τη διαδικασία της περ. α) της παρ.



2. του άρθρου 43 του ν. 4186/2013,
εξακολουθούν να Ισχύουν μέχρι την
αντΙκατάστασή τους με τη διαδικασία της παρ. 9
του άρθρου 40.
β) Η υπ αρ. 26412/1622017 απόφαση του
Υψυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β
490) ισχύει σε ό,τι αψορά στα Προγράμματα
Σπουδών της Επαγγελματικής Κατάρτισης και
της Μαθητείας μέχριτην έκδοση του Πρότυπου
Οδηγού Κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 41.
24. Οδηγοί ή Προγράμματα Σπουδών, τα οποία
χρησιμοποιούνται κατά τη δημοσίευση του
παρόντος για την κατάρτιση καταρτιζόμενων και
μαθητευόμενων, εξακολουθούν να
εψαρμόζονται μέχρι την ολοκλήρωση της
ψοίτησής τους. Οι απόψοιτοι αυτοί των ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. των 1Ε.Κ. και του
Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας, κατά
τη διαδικασία πιστοποίησής τους από τον
Ε.Ο.Π .Π . Ε. Π., εξετάζονται και πιστοποιούνται με
βάση τους Οδηγούς ή τα Προγράμματα
Σπουδών κατά περίπτωση.
15. Οι Οδηγοί Κατάρτισης, ύστερα από την
έκδοσή τους σύμψωνα με το άρθρο 41,
εφαρμόζονται για την κατάρτιση ειδικοτήτων
στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στα 1ΕΚ.
και στο Μεταλυκειακό Έτος Τάξης Μαθητείας
και την πιστοποίηση των αποψοίτων τους από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αντικαθιστώντας εφεξής τους
Οδηγούς ή τα Προγράμματα Σπουδών
αντίστοιχων ειδικοτήτων.
16. Το πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5)
της παρ. 2 του άρθρου 12 και της περ. ε’ της παρ.
1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, το οποίο
λαμβάνουν όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις
εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έως
και τις εξεταστικές περιόδους μέχρι την
31η.3.2021, είναι ισότιμο με το δίπλωμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
επιπέδου πέντε (5) της περ. στ της παρ. 1. του
άρθρου 25 του ν. 4186/2013, που απονέμεται σε
όσους συμμετέχουν επιτυχώς στην κοινή
εξέταση πιστοποίησης όλων των αποψοίτων του
μεταλυκειακού επιπέδου Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), που θα
διοργανώνεται από την Ιη.4.2021 και εψεξής.
17. α) Η μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης, σύμψωνα με το άρθρο 53,
δύναται να πραγματοποιηθεί για Κέντρα Διά



Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη
δημοσίευση του παρόντος, με τροποποίηση των
αδειών λειτουργίας Τους, λόγω προσαρμογής
τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις
30.11.2021. ‘Υστερα από τις 30.11.2021
ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν
προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.
β) Από 30.11.2021, τα Κ.Δ.Β.Μ., που
υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση
τα προγράμματά τους, σύμψωνα με την παρ. 1
του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν
πιστοποιημένα Προγράμματα.
γ) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και των
κοινών υπουργικών αποψάσεων των παρ. 4 και
5 του άρθρου 51, η διαδικασία επιλογής των
ψορέων πιστοποίησης, στο Πλαίσιο
συγχρη ματοδοτού μενων έργων Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης, υλοποιείται μέσω
εξετάσεων που διενεργούνται από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή υπό την εποπτεία του. Είναι
δυνατή η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης
από ψορείς πιστοποίησης που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς
και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι,
σύμψωνα με το Πρότυπο 15Ο/ΙΕί 17024 είτε
είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά
ή από εταιρείες λογισμικού οι οποίες παρέχουν
σχετικές πιστοποιήσεις.
δ) Αιτήσεις για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή
επιπέδου δύο (2), οι οποίες υποβλήθηκαν έως
τις 20.12.2020, συνοδεύονται από πλήρη
ψάκελο και εκκρεμούν ή καθίστανται εκκρεμείς
προς χορήγηση ή τροποποίηση άδειας ενώπιον
της αρμόδιας υπηρεσίας. Μετά από την
απαιτούμενη θετική γνώμη του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, το αργότερο έως τις
30.5.2021 οι αιτήσεις εξετάζονται και οι σχετικές
άδειες χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία
σύμψωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον
χρόνο υποβολής των αιτήσεων, εψόσον δηλωθεί
από τους αιτούντες ότι επιθυμούν την εξέτασή
τους, όπως έχουν υποβληθεί και σύμψωνα με τις
διατάξεις αυτές. Η δήλωση του προηγούμενου
εδαψίου υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
τη γνωστοποίηση στους αιτούντες, με κάθε



πρόσψορο τρόπο, εκ μέρους της αρμόδιας
υπηρεσίας, στην οποία εκκρεμεί η αίτησή τους,
της θετικής γνώμης που έχει περιέλθει σ’ αυτήν.
Η περ. α’ εφαρμόζεται και στα Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης, στα οποία η άδεια έχει χορηγηθεί ή
τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της περ.
δ’ ή η άδεια χορηγείται ή τροποποιείται
σύμψωνα με την περ. δ’, ανεξαρτήτως του
χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας
χορήγησης ή τροποποίησης της άδειας.
18. α) Από Ιης.9.2021 στα Σ.Δ.Ε. απασχολούνται
κατά προτεραιότητα εκπαιδευτές ενηλίκων με
πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από τον
Ε.0.Π.Π.Ε.Π. Αν αποδεδειγμένα ελλείπουν
υποψήψιοι εκπαιδευτές με την εν λόγω
πιστοποίηση, απασχολούνται μη
πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.
β) Μέχριτην έκδοση των υπουργικών και κοινών
υπουργικών αποψάσεων για την οργάνωση και
λειτουργία των Σ.Δ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν
οι κανονιστικές πράξεις βάσει του ν. 4186/2013.
19. α) Ο Σύμβουλος Συντονιστής Εκπαίδευσης
στα Καταστήματα Κράτησης της παρ. 2 του
άρθρου 31 του ν. 4521/2018 (Α 38) νοείται
εψεξής ως Διευθυντής κάθε δομής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης που λειτουργεί εντός κάθε
Καταστήματος Κράτησης και στο ίδρυμα Αγωγής
Ανηλίκων Αρρένων Βόλου της παρ. 2 του άρθρου
74 του παρόντος.
β) Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής
απόψασης της Παρ. 2 του άρθρου 75, οι
υπάρχουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος
σχολικές μονάδες, δηλαδή δημοτικά σχολεία,
γυμνάσια, Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. και τα Δημόσια
Ι .Ε. Κ. ή τα παραρτήματα αυτών που λειτουργούν
στα Καταστήματα Κράτησης και το ‘Ιδρυμα
Αγωγής Αρρένων Βόλου εξακολουθούν να
λειτουργούν σύμψωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
γ) Το επίδομα θέσης ευθύνης της παρ. 1 του
άρθρου 33 καταβάλλεται αναδρομικά στους
Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα
Καταστήματα Κράτησης της παρ. 2 του άρθρου
74, που υπηρετούν από Ιης.7.2019 με θητεία
στη συγκεκριμένη θέση ευθύνης κατά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου.
20. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα
Τμήματα και τα Γραφεία της Διοικητικής
Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. τοποθετούνται ως
Προϊστάμενοι μέχρι τη λήξη της θητείας για την
οποία έχουν ήδη επιλενεί:



α) στο Τμήμα Γίρομηθειών, Διαγωνισμών και
Συμβάσεων, ο Προϊστάμενος που υπηρετεί ήδη
στο Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων,
β) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Μέριμνας, ο Προϊστάμενος που
υπηρετεί ήδη στο Τμήμα Προσωπικού και
Γραμματειακής Υποστήριξης,

γ) στο Τμήμα Πληροψορικής,
Διαλειτουργικότητας και Δικτύων, ο
Προϊστάμενος που υπηρετεί ήδη στο Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης,
δ) στο Τμήμα Εργων και Δράσεων, ο
Προϊστάμενος που υπηρετεί ήδη στο αυτοτελές
Τμήμα’Εργων και Δράσεων,
ε) στο αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διασψάλισης της
Ποιότητας των Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., ο
Προϊστάμενος που υπηρετεί ήδη στο αυτοτελές
Γραψείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού.
21. Ο Προϊστάμενος που υπηρετεί ήδη στο
Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης του 1.Ε.Π.
τοποθετείται μέχρι τη λήξη της θητείας του, με
απόψαση του Δ.Σ., είτε στο Τμήμα
Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης
Δαπανών και Εντολής Πληρωμών είτε στο Τμήμα
Εξοψλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών. Ο
Προϊστάμενος του Τμήματος της Οικονομικής
Υπηρεσίας, του οποίου η Θέση παραμένει κενή,
αναπληρώνεται είτε από τον Υποδιευθυντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας είτε, με απόψαση του
Δ.Σ., από το αρχαιότερο μέλος του προσωπικού
του Ι.Ε.Π. στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής
Υπηρεσίας, μέχρι η θέση να πληρωθεί.
22. Η άσκηση καθηκόντων ευθύνης του
Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Γραψείου
Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων του 1.Ε.Π.
παύει αυτοδικαίως.
23. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει
η άσκηση καθηκόντων των υπηρετούντων
Προϊσταμένων και Συντονιστών Μονάδων των
καταργού μενων ΓραΦείων της Επιστημονικής
Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.
24. Το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε
καταργούμενα τμήματα, γραψεία και
επιστημονικές μονάδες τοποθετείται στα
τμήματα καιγραψείατου παρόντος με απόψαση
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
25. Σε όποιον νόμο μνημονεύονται τα
«γραψεία» της επιστημονικής υπηρεσίας του
Ι.Ε.Π., αυτά μετονομάζονται σε «τμήματα».



26. Η συγκρότηση και λειτουργία των
εργαστηριακών κέντρων, σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 101, εψαρμόζεται από το σχολικό
έτος 2021-2022.
27. Η Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.) Νέα Φάση» στο Πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» εξαιρείται από τις διατάξεις του
κεψαλαίου Θ. Τα άρθρα 8 και 21 του ν.
3879/2010 (Α 163) καταργούνται με την
ολοκλήρωση της Πράξης του προηγούμενου
εδαψίου.
α) Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών
αποφάσεων της περ. β της παρ. 2 του άρθρου
34 και της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 73, η
ωριαία αποζημίωση για τους εκπαιδευτές
επαγγελματικής κατάρτισης που απασχολούνται
στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και για το ωρομίσθιο
εκπαιδευτικό Προσωπικό που απασχολείται στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καθορίζεται
σύμψωνα με την Κοινή υπουργική απόΦαση υπ
αρ. 2/106902/0022/10-12-2013 (Β 3276), όπως
ισχύ ει.
β) Η ωριαία αποζημίωση για τους εκπαιδευτές
που απασχολούνται στα Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης των Δήμων στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Νέα Φάση»
καθορίζεται σύμψωνα με την Κοινή υπουργική
απόψαση υπ αρ. 2/106902/0022/10-12-2013
(Β 3276), όπως ισχύ ει.
28. Υποψήφιοι διδάσκοντες οι οποίοι είναι
νομίμως εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Διδασκόντων των Κολεγίων με βάση τις
προϊσχύουσες διατάξεις δεν θίγονται από την
ισχύ του άρθρου 104.
29. Επιμίσθια που έχουν καταβληθεί σε
αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς,
διοικητικούς υπαλλήλους Συντονιστές και
Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης από την
έναρξη ισχύος του ν. 4692/2020 (Α 111) έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει των
διατάξεων του ν. 4415/2016 και του ν. 817/1978
(Α’ 170) και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τις
πιστώσεις του ΕΦ 1019-206 ΑΛΕ 2120189001
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων θεωρούνται
νομίμως και ακατασχέτως καταβληθέντα.
30. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και
κοινών υπουργικών αποψάσεων για την



Άρθρο 7
Στεγαστικό επίδομα καταρτιζόμενων των
δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής

Κατάρτισης Τροποποίηση του άρθρου 10
του ν. 3220/2004

Στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α 15),
Περί του στεγαστικού επιδόματος
Φοιτητών, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1,
προστίθεται τρίτο εδάΦιο, Περί χορήγησης
του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος και
στους καταρτιζόμενους των δημόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.), β) στο πρώτο εδάΦιο της Περ. α)
της παρ. 2, προστίθεται η Φράση «ή ο
καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι.Ε.Κ.», γ)
στο τρίτο εδάΦιο της περ. α) της παρ. 2, η
Φράση <ιο Νομός Απικής, Πλην όλων των
νησιωτικών περιοχών)) αντικαθίσταται
από τη Φράση «η ΠεριΦέρεια Απικής,
πλην της ΠεριΦερειακής Ενότητας
Νήσων», δ) στην περ. β) της Παρ. 2,
Προστίθεται δεύτερο εδάΦιο, περί της
εΠιτυχούς ολοκλήρωσης της Φοίτησης στα
δύο (2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης των
καταρτιζόμενων των δημόσιων 1.Ε.Κ., ως
προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος,
ε) στην Περ. δ) της παρ. 2, προστίθεται η
Φράση «ή του καταρτιζόμενου των

οργάνωση και λειτουργία του Μεταλυκειακού
Έτους Τάξης Μαθητείας και του
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος
Πιστοποίησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ
εξουσιοδότηση του ν. 4186/2013 (Α 193).
31. Οι καταρτιζόμενοι των 1ΕΚ. οι οποίοι δεν
έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση
έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020
υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την Πρακτική
άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμΦωνα με
τουςόρουςτου άρθρου 27.
32. Ειδικά κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και
2021-2022, στους αποΦοίτους των ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στους αποΦοίτους
των ΕΠΑ.Σ. που εποπτεύονται από άλλα
Υπουργεία, χορηγείται Πτυχίο Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3,
σύμΦωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 και δεν
απαιτείται νια αυτούς η συμμετοχή τους σε
εξετάσεις πιστοποίησης.»



δημόσιων Ι,Ε,Κ.» και η Φράση «σε δήμο ή
Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των
Τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι
οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης
προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.
2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α)» αντικαθίσταται
από τη Φράση «σε δήμο ή δημοτική
ενότητα ή δημοτική Κοινότητα με
πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων
(3.000) κατοίκων, σύμΦωνα με τον ν.
3852/2010 (Α’ 87)», στ) στην περ. γ) της
παρ. 2Α μετά από τη Φράση «σε δήμο»
προστίθεται η Φράση «ή δημοτική ενότητα
ή δημοτική κοινότητα», ζ) στο πρώτο
εδάψιο της παρ. 3, προστίθεται η Φράση
«ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι.Ε.Κ.»,
η) στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 3,
προστίθεται η Φράση «ή ο καταρτιζόμενος
των δημόσιων Ι.Ε.Κ.», θ) στην παρ. 4,
προστίθεται δεύτερο εδάψιο, Περί της
διάρκειας χορήγησης του επιδόματος
στους καταρτιζόμενου ς των δημόσιων

Ε.Κ., και το άρθρο 10 διαμορΦώνεται ως
εξής:

«Αρθρο 10
Στεγαστικό επίδομα Φοιτητών

1. Στους Προπτυχιακούς Φοιτητές των
Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων και των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της
Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της
Κύπρου που περιλαμβάνονται στο
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων,
‘Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,
χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο
με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται του
επιδόματος αυτού όσοι Φοιτούν για την
απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο
στεγαστικό επίδομα του προηγούμενου
εδαΦίου χορηγείται με τους ίδιους όρους
και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι. Ε.Κ.).

2. Προϋποθέσεις χορήγησης του
επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι οι
εξής:

Το άρθρο 10 του ν. 3220/2004 είχε ως εξής:
«Αρθρο 10
Στεγαστικό επίδομα Φοιτητών

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

2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος
αυτού αθροιστικώς είναι οι εξής:

ς2.



α) Ο Φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των
δημόσιων 1ΕΚ. να διαμένει σε μισθωμένη
Οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη
άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία
Οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
Το πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης Θεωρείται ως μία πόλη.
Επίσης, Θεωρείται ως μία πόλη η
ΠεριΦέρεια Απικής, πλην της
ΠεριΦερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς
και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν
από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο
από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες
θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Να αποδεικνύεται η Φοίτησή τους με
πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο
οποίο βεβαιώνεται ότι ο Φοιτητής είχε
επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα
μισά του συνολικού αριθμού των
μαθημάτων του, που προβλέπεται στο
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του
προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων
δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους
νια το Οποίο απαιτείται μόνο
πιστοποιητικό εγγραψής. Οι
καταρτιζόμενοι των δημόσιων 1. Ε.Κ.
απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τη ψοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα
του έτους κατάρτισης, εκτός από το πρώτο
έτος για το οποίο απαιτείται μόνο
βεβαίωση Φοίτησης.
γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει
τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο
παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το
συνολικό ετήσιο ψορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή ψορολογούμενο με
ειδικό τρόπο εισόδημα του
ψορολογούμενου, της συζύγου του και
των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν
λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος
με βάση το οποίο χορηγείται.
δ) Οι γονείς του Φοιτητή ή του
καταρτιζόμενου των δημόσιων 1.Ε.Κ. ή ο

α) Ο Φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία
λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της
κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή
ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία
άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης,
Θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Απικής, πλην
όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και
των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το
κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα
(40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως
αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η ψοί.τησή τους με
Πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο οποίο
βεβαιώνεται ότι ο Φοιτητής είχε επιτυχία στις
εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού
αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται
στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του
προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο
εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους γιατο Οποίο
απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραΦής.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του
ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
θεωρείται το συνολικό ετήσιο ψορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή Φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο εισόδημα του ψορολογούμενου, της
συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από
κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση
δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με
βάση το οποίο χορηγείται.



ίδιος να μην είναι Κύριοι επικαρπωτές
Κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιου μένων ή
εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα
διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση Κατοικίες
ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή
δημοτική ενότητα ή δημοτική Κοινότητα
με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων
(3.000) κατοίκων, σύμΦωνα με τον ν.
3852/2010 (Ν 87).

2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς
Φοιτητές που εισάγονται και εγγράψονται
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το
ετήσιο στεγαστικό επίδομα της παρ. 1
χορηγείται εΦόσον συντρέχουν,
σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο Φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη
οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη
άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία
οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
Το πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη.
Επίσης, Θεωρείται ως μία πόλη η
Περιψέρεια Αττικής, πλην της
Περιψερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς
και των πόλεων ή περιοχών του που
απέχουν από το κέντρο της Αθήνας
περισσότερο από σαράντα (40)
χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως
αυτοτελείς πόλεις.
β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τις
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ,
προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο
παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το
συνολικό ετήσιο Φορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή Φορολογούμενο με
ειδικό τρόπο εισόδημα του
ψορολογούμενου, της συζύγου του και
των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν
λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος
με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του Φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι
κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών
(ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που
υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση
κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε
δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των
τριών χιλιάδων (3.000) Κατοίκων, όπως οι
οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης
προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/ 1997
(ΦΕΚ244Α’).

2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς
Φοιτητές που εισάγονται και εγγράΦονται κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της
παρ. 1 χορηγείται εψόσον συντρέχουν,
σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο Φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία
λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της
κύριας κατοικίας του, στην οποία οι γονείς του ή
ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία
άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης Θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης,
θεωρείται ως μία πόλη η ΠεριΦέρεια Αττικής,
πλην της ΠεριΦερειακής Ενότητας Νήσων,
καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που
απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο
από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες
θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τις
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ,
προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του
ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
θεωρείται το συνολικό ετήσιο Φορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή Φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο εισόδημα του Φορολογούμενου, της
συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από
κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση
δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με
βάση το οποίο χορηγείται.



γ) Οι γονείς του Φοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι
Κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών
(ιδιοχρησιμοτισιουμένων ή
εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα
διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.),
με εξαίρεση Κατοικίες διαμερίσματα που
βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή
δημοτική Κοινότητα με πληθυσμό
λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000)
κατοίκων, σύμΦωνα με τον ν. 3852/2010
(Α’ 87).

3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το
πρόσωπο που Θεωρείται ότι βαρύνει ο
Φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των
δημόσιων Ι.Ε.Κ., σύμΦωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994. Κατ’
εξαίρεση, δικαιούχος Θα είναι ο ίδιος ο
ψοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των
δημόσιων 1.Ε.Κ. εψόσον:
α) είναι ορψανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού
η
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή
Φορολογικής δήλωσης σύμΦωνα με το
άρθρο 61 του Ν. 2238/1994 και δεν
Θεωρείται προστατευόμενο μέλος
σύμΦωνα με το άρθρο 7 του
ίδιου Νόμου.

4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα
είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης
σχολής ή τμήματος, σύμΦωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε
αυτών βεβαιώνεται στο Πιστοποιητικό
καλής επίδοσης που χορηγείται στο
Φοιτητή. Για τους καταρτιζόμενους των
δημόσιων Ι Ε.Κ., το επίδομα χορηγείται για
το διάστημα Φοίτησης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α 254) και
βεβαιώνεται σύμΦωνα με τα οριζόμενα
στον Κανονισμό Λειτουργίας των 1ΕΚ.

5. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται
ολόκληρο χωρίς Καμία κράτηση υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε
Φορολογία.

6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το
επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο,

γ) Οι γονείς του ψοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι
Κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών
(ιδιοχρησιμοποιου μένων ή εκμισΘωμένων) που
υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγωνικά
μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή
διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο με
πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000)
κατοίκων, σύμΦωνα με τον ν. 3852/2010 (Α 87).

3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο
που Θεωρείται ότι βαρύνει ο Φοιτητής,
σύμΦωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
2238/1994.
Κατ εξαίρεση, δικαιούχος Θα είναι ο ίδιος ο
Φοιτητής εΦόσον:

α) είναι ορΦανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής
δήλωσης σύμΦωνα με το άρθρο 61 του Ν.
2238/1994 και δεν Θεωρείται προστατευόμενο
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου.

4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι
και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή
τμήματος, σύμΦωνα με τον κανονισμό
λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών
βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης
που χορηγείται στο Φοιτητή.

5. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται
ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του

ςς.



λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων,
αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και
επιδιώκεται η επιστροΦή του στο
Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Με Κοινή απόΦαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, του
Υπουργού Οικονομικών και των καθ ύλη
αρμόδιων Υπουργών καθορίζεται η
διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του
ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής
του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η
αρχή ή οι Φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης
της δαπάνης, η αρχή ή οι Φορείς
πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής
τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό Θέμα για την εΦαρμογή του
άρθρου αυτού. Στην περίπτωση
δικαιούχων που Φοιτούν σε Φορείς που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των
αιτήσεων αυτών καθώς και η
ενταλματοποίηση της δαπάνης
πραγματοποιείται από τους Φορείς
αυτούς. Από τους ίδιους Φορείς
πραγματοποιείται η εκκαθάριση και
ενταλματοποίηση της δαπάνης για όσες
αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, με την
επιΦύλαξη των ισχυουσών Περί
παραγραΦής διατάξεων και με τους όρους
και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης του
δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την
ενταλματοποίηση της δαπάνης οι
ανωτέρω ψορείς επιχορηγούνται από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΑΙΘ) οι
οποίες μεταβιβάζονται στον
προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό
αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών που
αψορούν σε δικαιούχους Φοιτητές των
Σχολών των Υπουργείων Τουρισμού,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
αναλαμβάνονται από τους
προϋπολογισμούς των Υπουργείων
αυτών. Ειδικά, για το έτος 2017 η κάλυψη
των δαπανών αυτών από τα ως άνω
Υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί με

Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε
Φορολογία.

6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το
επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω
μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό
καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η
επιστροΦή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Με κοινή απόΦαση του Υπουργού Παιδείας,
‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού
Οικονομικών και των καθ’ ύλη αρμόδιων
Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και ο
τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο
χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, η αρχή ή οι Φορείς ελέγχου και
εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι Φορείς
πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής
τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα για την εΦαρμογή του άρθρου αυτού.

Στην περίπτωση δικαιούχων που Φοιτούν σε
Φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων
(Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.) η
εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών καθώς και η
ενταλμα- τοποίηση της δαπάνης
πραγματοποιείται από τους Φορείς αυτούς. Από
τους ίδιους Φορείς πραγματοποιείται η
εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης
για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιΦύλαξη
των ισχυουσών Περί παραγραΦής διατάξεων και
με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του
δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την
ενταλματοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω
Φορείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) οι οποίες μεταβιβάζονται στον
προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό
αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών που αΦορούν σε
δικαιούχους Φοιτητές των Σχολών των
Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνονται από
τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων αυτών.
Ειδικά, γιατο έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών
αυτών από τα ως άνω Υπουργεία, θα
πραγματοποιηθεί με μεταΦορά πίστωσης από



μεταψορά ιτίστωσης από τις τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας,
προϋπολογισμού του Υπουργείου Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΥΓ1.Π.Ε.Θ).
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΓ1ΑΙΘ).»

ς.
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Αριθμ. 294/16/2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ταχεία
πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για
την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται, εφεξής, η δυνατότητα (ίσχυε για το σχολικό έτος 2020 — 2021),
πρόσληψης, ως προσωρινών αναπληρωτών, εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης,
Που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής ΙΙροσωπικού (Α.ΣΕ.Π.) των κλάδων:
- ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς
Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που
είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα ΓΙ του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου,
- ΤΕΟΙ.30- Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, υπό την προϋπόθεση ότι
κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕΘ Ι-Ε.Β.Π., εφόσον σι λειτουργικές
ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π,) του κλάδου ΔΕΟΙ-ΕΗ.Π. δεν είναι
δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό
πίνακα Γ2’ του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου.

2. Επανακαθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων σε σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επεκτείνεται και
για τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), μέσω ειδικής πρόσκλησης πρόσληψης, με υπουργική απόφαση,
μετά την {11 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία
κάλυψης των λειτουργικών αναγκών αυτών, λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή
παραίτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή μη επάρκειας του αριθμού των
υποψηφίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

3. Ανατίθεται στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης ιι αρμοδιότητα
ανάθεσης και κατανομής της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών
μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, σε περίπτωση κενών ή
κενούμενων θέσεων, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλιον



Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των
Εποπτών [Ιοιότητας της Εκπαίδευσης.

4. Ορίζεται ότι, ειδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2022··2023, η προθεσμία για την τροποποίηση του συντελεστή
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) λήγει την 1η112021, αντί της
31 ης8202 Ι (άρθρο 54 παρ.7, ‘.4777/2002 1).

5. Προβλέπεται ότι, ειδικά στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
— Νέα Φάση» και μέχρι την ολοκλήρωσή της, απασχολούνται από Ι ης9202 1, κατά
προτεραιότητα, εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποίηση εκπατδευτικής επάρκειας
από τον Εθνικό Οργανισμό Γίιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.σ. Π.Π .Ε.Π.) ή μη πιστοποιη μένοι εκπαιδευτές, αν ελλείπουν
υποψήφιοι εκπαιδευτές με την εν λόγω πιστοποίηση.

ό. Επεκτείνεται η χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος (άρθρο ΙΟ
ν.3220/2004) και στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), υπό τους ειδικότερα οριζόμενους όρους και

προϋποθέσεις (χορηγείται για το οριζόμενο διάστημα φοίτησης, είναι ακατάσχετο
και αφορολόγητο κ.λπ.).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη από τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και
στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ι,Ε.Κ.. Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της
οποίας εξρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων κ.λπ.), εκτιμάται
ότι για το 2022 Οα ανέλθει στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ Περίπου.

Αθήνα, Οκτωβρίου 2021
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Ίουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο σχέδιο νόμου
«Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την
ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται επί του κρατικού
προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη από τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους
καταρτιζόμενους των Δημόσιων 1ΕΚ..

Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων κ.λπ.), εκτιμάται ότι για το 2022 Θα ανέλθει στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ Περίπου
και Θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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