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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες
περιβαλλοντικές διατάξεις»

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Απόσπαση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε διεθνείς Οργανισμούς —

Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 157 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 157 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των αδειών μελών Διδακτικού Ερευνητικού

Προσωπικού, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δύνανται να αποσπώνται ως εμπειρογνώμονες σε

διεθνείς οργανισμούς, με πράξη του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της

Συνέλευσης Τμήματος και αιτήματος του ενδιαψερόμενου μέλους Δ.Ε.Π. και του διεθνούς

οργανισμού. Το μέλος Δ.Ε.Π. συνεχίζει να λαμβάνει πλήρεις αποδοχές κατά το χρονικό

διάστημα της απόσπασής του στον διεθνή οργανισμό, εψόσον δεν λαμβάνει άλλη αμοιβή

από αυτόν. Ο συνολικός χρόνος απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα Τρία (3) έτη. Η

υπηρεσία των μελών Δ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της απόσπασης Θεωρείται πραγματική

υπηρεσία στην οργανική τους Θέση. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση μέλους Δ.Ε.Π., αν αυτό

έχει λάβει την άδεια των περ. α) και β) της παρ. 1 κατά τα Τελευταία τρία (3) έτη.».

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις για τη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου —

Αντικατάσταση παρ. Ι άρθρου 10 ν. 2552/1997

Η παρ. Ι του άρθρου ΙΟ του ν. 2552/1997 (Ν 266), περί της Διοικούσας Επιτροπής του

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. ‘Εως τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής του, το ΕΑΠ διοικείται από Διοικούσα

Επιτροπή (Δ.Ε.)

Με αποψάσειςτου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διορίζονται ή αντικαθίστανται τα

μέλη της Δ.Ε. του ΕΑΠ.

Ως μέλη της Δ.Ε. ορίζονται:

α) Επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής συμπεριλαμβανομένου του ΕΑΠ ή ‘Ελληνες

επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε Α.Ε.Ι. του
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εξωτερικού, είτε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή ερευνητές, σι οποίοι έχουν γνώση

και πείρα σε Θέματα εκπαίδευσης από απόσταση και λειτουργίας Ανοικτών Πανεπιστημίων.

Ως Πρόεδρος της Δ.Ε. ορίζεται ένα από τα ως άνω τακτικά μέλη.

β) Οι κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών του Ιδρύματος, οι οποίοι αναπληρώνονται από

τους Αναπληρωτές τους.

γ) ‘Ενα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., που εκλέγεται με το αναπληρωματικό του από τα

υπηρετούντα οτο ίδρυμα μέλη Δ.Ε.Π. με μυστική ψηψοψορία μεταξύ των μελών αυτής της

κατηγορίας προσωπικού.

Σε περίπτωση μη εκλογής για οποιονδήποτε λόγο του εκπροσώπου των υπηρετούντων στο
ίδρυμα μελών Δ.Ε.Π., η Δ.Ε. νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποψάσεις

χωρίς τον ορισμό του ανωτέρω μέλους.».

Άρθρο 3

Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του

Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την

καΘαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

δύνανται να παρατείνονται, με απόψαση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, από τη λήξη

τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί

να υπερβαίνει την 31η.3.2023, για το Πανεπιστήμιο Πατρών, και την 31η.1.2023, για το

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, απαγορευμένης κάθε περίπτωση μετατροπής των

συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για την έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων — Τροποποίηση Περ. α) Παρ. 2

άρθρου 18 ν. 3467/2006

Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α’ 128), περί της έγκρισης των

κτηριολογικών προγραμμάτων κτηρίων που στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και

διοικητικές δραστηριότητες των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., επέρχονται οι ακόλουθες

τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάψιο οι λέξεις «Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.)>

αντικαθίστανται από το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.», β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται βα) ώστε

η έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ναπροηγείταιτηςεκπόνησηςτου αρχικού σταδίου μελέτηςτου έργου, ββ) μετην κατάργηση

της προϋπόθεσης της προηγούμενης εξασψάλισης των αντίστοιχων πιστώσεων για τη μελέτη

του έργου και βγ) με τη διαγραψή της νομοθετικής παραπομπής και η περ. α) της παρ. 2

διαμορψώνεται ως εξής:

«2. α) Τα κτηριολογικά προγράμματα των κτηρίων που στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές

και διοικητικές δραστηριότητες των Α.Ε.Ι. εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία των

ανωτέρω Ιδρυμάτων και εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η

έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος προηγείται της εκπόνησης του αρχικού σταδίου

μελέτης του έργου, σύμψωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μελέτες.».



Άρθρο 5

Θέματα επιμόρΦωσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού - Αντικατάσταση υποπερ. γγ) περ. α) Παρ. Ι άρθρου 65 ν.

4589/2019

Η υτιοπερ. γγ) της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί της

νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να καθορίσει

με απόψασή του Θέματα σχετικά με την εισαγωγική επιμόρψωση, καθώς και με επιμόρψωση

προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό των

εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕ.Π.), αντικαθίσταται

ως εξής:

«γγ) μετά από γνώμη του Ινστιτούτου Εκιταιδευτικής Πολιτικής, ο χρόνος και η διάρκεια, οι

επιμέρους αρμοδιότητες των Οργάνων και των Φορέων συνεργασίας για την οργάνωση, τη

λειτουργία, την υλοποίηση, την εν γένει δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διαδικασία, την

ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση ειδικής πλατψόρμας, το ειδικότερο περιεχόμενο

και τα μέσα υλοποίησης, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία

ιτρόσκλησης των μελών, ο τρόπος πιστοποίησης, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά

επιμόρψωσης που χορηγούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την

εισαγωγική επιμόρψωση των εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.) και των μελών Ειδικού ΒοηΘητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για την περιοδική

επιμόρψωση, για τα ειδικά επιμορψωτικά προγράμματα, καθώς και για την επιμόρψωσή

τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και κάθε άλλης μορψής

επιμόρψωσης ύστερα από τον διορισμό,».
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

:/
ΙΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου

2019 σ)(ετικά με τους κοινούς Κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση

της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις»

Ι

Επισπεύδον Υπουργείο: Παιδείας ιιαι Θρησκευμάτων
ΣτΟιχεία επικοινωνίας: Νικόλαος Παπαθανασίου, Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Τηλ: 210-3442806, υΙ:

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης
- στους οποίους αφορούν σι όαοικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 χ

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΛ—Ε:ΩτΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙ ΓΙΚΗ4 - —

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΓΙΙΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

7- Ξ1

Ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

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

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύοεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξισλογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης έως τρία (3) χρόνια στα μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ως εμπειρογνώμονες σε διεθνείς Οργανισμούς με
δυνατότητα να λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές κατά το χρονικό διάστημα της
απόσπασής τους στον διεθνή οργανισμό, εψόσον δεν λαμβάνουν άλλη αμοιβή από
αυτόν.

Άρθρο 2: Προβλέτιεταιότιτο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) διοικείται από
Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), στην οποία συμμετέχουν επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία
προέρχονται από Α.Ε.Ι της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Α.Π..

Άρθρο 3: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών που υψίστανται για
την καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, για την κάλυψη των αναγκών αυτών
προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στον τομέα αυτό, έως την
ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2023, για το Πανεπιστήμιο Πατρών, και την
31η.1.2023, για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Επίσης, ορίζεται ότι
απαγορεύεται η μετατροπή των συγκεκριμένων συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου
χρόνου.

Άρθρο 4: Προβλέπεται ότι η έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) προηγείται της εκπόνησης του πρώτου
απαιτούμενου σταδίου μελέτης για το έργο, σύμψωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
για τις μελέτες και καταργείται η προϋπόθεση της προηγούμενης εξασψάλιοης των
αντίστοιχων πιστώσεων για τη μελέτη του έργου.

Άρθρο 5: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει τσ ζήτημα της επιμόρψωσης των
εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) εκτός των
εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Καλύπτεται το σχετικό νομοθετικό κενό αναψορικά με την απόσπαση
μελών Δ.Ε.Π., πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., ως εμπειρογνωμόνων σε διεθνείς
οργανισμούς με δυνατότητα να λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές κατά το χρονικό
διάστημα της απόσπασής τους στον διεθνή οργανισμό, εψόσον δεν λαμβάνουν άλλη
αμοιβή από αυτόν.



Άρθρο 2: Καθίστανταιεπιλέξιμα καιτα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Ε.Α.Π. καθώς
και στις Θέσεις Προέδρου και Κοσμητόρων, προκειμένου να διασψαλιστεί η
διοικητική αυτοτέλεια του Ιδρύματος.

Άρθρο 3: Η δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων καθαριότητας στο
Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέχρι την
ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών Και Πάντως όχιπέραντης 3Ιης.3.2023
και της 3Ιης.1.2023, αντίστοιχα, κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μην υπάρξει
κενό ως προς την κάλυψη των σχετικών αναγκών κατά το χρονικό διάστημα Κατά το
οποίο εκκρεμούν σι ανωτέρω διαδικασίες, στο πλαίσιο της προστασίας της
δημόσιας υγείας.

Άρθρο 4: Με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για να εγκριθεί ένα κτηριολογικό
πρόγραμμα για κτήρια που στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές
δραστηριότητες των Α.Ε.Ι., πρέπει Προηγουμένως να έχουν εξασψαλιστεί οι πόροι
για τις μελέτες, οι οποίες, ωστόσο, δύνανται να εκπονηθούν μετά από την έγκριση
του κτηριολογικού Προγράμματος. Αυτό δημιουργεί μια αντίφαση, αψού η έγκριση
του κτηριολογικού Προγράμματος και τα στοιχεία αυτού είναι που Θα καταδείξουν
τις προδιαγραψές για την εκπόνηση των μελετών και άρα μετά την έγκρισή του
δύναται να γίνει επίσημη εκτίμηση του κόστους των μελετών, εψόσον αυτές
πρόκειται να ανατεθούν με τις διαδικασίες των διατάξεων περί δημοσίων
συμβάσεων. Επίσης, οι Φορείς χρηματοδότησης που διαθέτουν πόρους από τον
κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των επιχε ιρησιακών
προγραμμάτων του Εταιρικού Συμψώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣ ΠΑ), συχνά
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μελέτες, ζητούν την απόδειξη ύπαρξης σχετικής
ωριμότητας προκειμένου να μην μένουν αναξιοποίητοι για μεγάλα χρονικά
διαστήματα δεσμευμένοι πόροι (κυρίως του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
- ΠΔΕ). Στοιχείο απόδειξης ωριμότητας αποτελεί το εγκεκριμένο κτηριολογικό
πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός για εκπόνηση μελετών συντάσσεται
κατ’ εκτίμηση, η οποία συχνά μπορεί να μην είναι αντικειμενική, αψού πριν από την
έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος μπορεί να προκύψουν σημαντικές
αλλαγές, σι οποίες να επιψέρουν και σημαντική αλλαγή στον προϋπολογισμό των
μελετών.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, λόγω επικαιροποίησης των μεθόδων και
μέσων των επιμορφώσεων με σκοπό εκπαιδευτικές ανάγκες, ορίζεται το εύρος της
κανονιστικής αρμοδιότητας της διοίκησης για την οργάνωση και υλοποίηση κάθε
μορψής επιμόρψωσης των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού καθώς καιτων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

3. Ποιους ψσρείς ή πληΘυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Αψορά στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης καιτην ευρύτερη
ακαδημαϊκή κοινότητα.

Άρθρο 2: Αψορά στα μέλη της Δ.Ε. του Ε.Α.Π και την ευρύτερη ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Άρθρο 3: Αψορά σε όσους απασχολούνται με ατομικές συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου στην καθαριότητατου Πανεπιστημίου Πατρών καιτου Ελληνικού



Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς και έμμεσα στο προσωπικό, τους ψοιτητές και
τους επισκέπτες των χώρων των ιδρυμάτων αυτών.

Άρθρο 4: Αψορά στα Α.Ε.Ι. και, ειδικότερα, στις Τεχνικές υπηρεσίες των ιδρυμάτων
αυτών, καθώς καιστο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που ασκείτη σχετική
εποπτεία.

Άρθρο 5: Αψορά τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. καθώς και την
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.
ΝΑΙ 1 Οχι 1

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

Άρθρο 2: Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α’ 266),

Άρθρο 4: Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α’ 128),

Άρθρο 5: Η υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’

13)

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Άρθρο 3: Δεν υψίστανται σχετικές εξουσιοδοτικές
) με αλλαγή προεδρικού

διατάξεις.
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης

Άρθρα 1, 2, 4 και 5: Τροποποιούνται διατάξεις τυιτικώνή άλλης κανονιστικής
νομων, συνεπως απαιτουνται διατάξεις της ίδιας

πράξης;
τυπικης ισχυος.

11) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Η αντιμετώπιση των
συμπεριλαμβανομένης ζητημάτων δεν είναι δυνατή με αλλαγή διοικητικής
της δυνατότητας νέας πρακτικής.
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

________________________________________________

ΙΙΙ) με διάθεση Η διάθεση περισσότερων ανθρώτιινων και υλικών
περισσότερων πόρων δεν θα συνέβαλλε στην επίλυση των ζητημάτων.
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;



Συναψείς πρακτικές

Άρθρο Ι
Η διευκόλυνση της απόσπαοης των
μελών Δ.Ε.Π. ως εμπειρογνωμόνων σε
διεθνείς οργανισμούς

Άρθρο 2:

Η αντιμετώπιση
αψορούν στην
Πανεπιστη μίου
Ελληνικού

των αναγκών που
καθαριότητα του

Πατρών και του
Μεσογειακού

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑ! 1 Οχι 1
6.

Εάν ΝΑ!, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς

Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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

1ήπ

ι ι

.

. ‘Ι,·Μ
,

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι: Εύρυθμη λειτουργία του Ε.Α.Π

Άρθρο 3:



Πανεπιστημίου για την προστασία της
δημόσιας υγείας

Άρθρο 4:
Η απλούστευση και ο εξορθολογισμός
της διαδικασίας έγκρισης των
κτηριολογικών προγραμμάτων των
Α.Ε.Ι
Η εγγραψή πιο αντικειμενικών
προϋπολογισμών για την εκπόνηση
μελετών και η αποψυγή δέσμευσης
σημαντικών κονδυλίων για μεγάλο
χρονικό διάστημα για έργα, που τελικά
δεν υλοποιούνται.

Άρθρο 5:
Επικαιροποίηση των μεθόδων και των
μέσων των επιμορψώσεων των
εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για
την κάλυψη των εκπαιδευτικών
αναγκών

Άρθρο Ι
Η αποτελεσματική εκπροσώπηση της
χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς
Η ενίσχυση της εξωστρέψειας και της
διεθνοποίησης των Α.Ε.Ι.

Άρθρα 2 και3:

Δεν έχουν μακροπρόθεσμες
συνέπειες.

ΙΙ) μακροιτρόθεσμοι: Άρθρο 4:
Η εύρυθμη λειτουργία των Α.Ε.Ι., μέσω
της εξασψάλισης των αναγκαίων
κτηριακών υποδομών για τη στέγαση
των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και
διοικητικών δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 5:

Διασψάλιση της ποιοτικής
αναβάθμισης του εκπαιδευτικού
έργου

-Ιο



Επικαιροποίηση των διαψόρων
μεθόδων επιμόρψωσης στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

‘- Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια ατοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό ατιοψοίτων γβαθμιας
εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία στον
τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνών
από την έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων
Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα
Ερευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας
(διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή
Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν
ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ανά
Πανεπιστημιακή /Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά ψοιτητή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του
ενεργού πληθυσμού) που συμμετέχουν σε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / ΒΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλάβητων/σύνολο
πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το
σχολείο πριν την ολοκλήρωση της β’
βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά
Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών στο σύνολο
των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο
(των μαθητών) — Κατανομή ανά περιφέρεια

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών
σχολείων και αριθμός μαθητών που
φοιτούν_σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από
προγράμματα ενισχυτικής εκπαίδευσης /
έτος

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

και της ΕΛΣΤΑΤ



Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια,

Βθμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
ΠρόσΦατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαψές, κατά

είδος και αποτελέσματα, και αριθμός

ευρημάτων

Χρ η ματοδοτήσεις ανασκαψών, κατά

Φορέα, και ποσά που διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαψές, που διατέθηκαν

σε Εψορείες Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων,

παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών

Π ραγματοιτοιηθείσες απαλλοτριώσεις και

καταβληθείσες αποζη μιώσεις, νια ακίνητα

αρχαιολογικού ενδιαψέροντος

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε

μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, και

δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε

μουσεία και λοιπά κτίρια και δαπάνες

έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατάνομική μορψή

και είδος βιβλιοθήκης, ανάλογα με το

θέμα, κατά γεωγραψικό διαμέρισμα

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 1 ή/και ΕΜΜΕΣΗ 1

ι) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ί) Εάν είναι έμμεση,

εξηγή στε:
Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__1 ΟΧΙ__

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 1

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ ΟΧΙ 1’1

12



14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος
Ι Προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης έως τρία (3) χρόνια στα μέλη ΔΕΠ.

πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., ως εμπειρογνώμονες σε διεθνείς

οργανισμούς με δυνατότητα να λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές κατά το χρονικό

διάστημα της αιτόσιτασής τους στον διεθνή οργανισμό, εψόσον δεν λαμβάνουν

άλλη αμοιβή από αυτόν.

2 Προβλέπεται ότι ως μέλη της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. μπορούν να διοριοτούν επτά (7)

μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι της ημεδαπής στα

οποία συμπεριλαμβάνεται καιτο Ε.Α.Π.

3 Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης ατομικών συμβάσεων εργασίας

ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του

Πανεπιστημίου Πατρών καιτου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέχρι

την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής

υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως για χρονικό

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2023, για το Πανεπιστήμιο

Πατρών, και την 31η.1.2023, για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με

σκοπό τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών αυτών και την

αποτροπή κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Προβλέπεται ότι η έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος προηγείται της

εκπόνησης του πρώτου απαιτούμενου σταδίου μελέτης για το έργο, σύμψωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μελέτες και καταργείται η προϋπόθεση της

προηγούμενης εξασψάλισης των αντίστοιχων πιστώσεων για τη μελέτη του

έργου.

Προβλέπεται ότι με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και

μετά από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζονται ο

χρόνος και η διάρκεια, οι επιμέρους αρμοδιότητες των οργάνων και των

ψορέων συνεργασίας για την οργάνωση, τη λειτουργία, την υλοποίηση, την εν

γένει δια ζώσης ή εξ αποοτάσεως διαδικασία, την ανάπτυξη, την λειτουργία και

τη διαχείριση ειδικής πλατψόρμας, το ειδικότερο περιεχόμενο και τα μέσα

υλοποίησης, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, τη διαδικασία

πρόσκλησης των μελών, τον τρόπο πιστοποίησης, την αξιολόγηση και τα

αποδεικτικά επιμόρψωσης που χορηγούνται, καΟώς και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια για την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των μελών Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού, για την ιτεριοδική επιμόρψωση, για τα ειδικά επιμορψωτικά

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

5



προγράμματα, καθώς και για την επιμόρψωσή τους προς απόκτηση της

παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και κάθε άλλης μορψής επιμόρψωσης
ύστερα από τον διορισμό.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΜ ΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Άλλο

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη

αξισπιστία / χ χ

διαψάνεια_θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝ Ο Μ ΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση
χρόνου Χ

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα/ χ
αποτελεσματικότητα

Βελτίωση

παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξασψαλίζεται η πιο αποδοτική/αποτελεσματική λειτουργία των ΑΕΙ.

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξασψαλίζεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην διοίκηση του
Ε.Α.Π.
Άρθρο 3: Διασψαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο
Πατρών και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και αποτρέπονται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξασψαλίζεται η πιο αποδοτική και αποτελεσματική διαδικασία

έγκρισης κτηριολογικών προγραμμάτων.
Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη εξασψαλίζεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία

πραγματοπο[ησης και ολοκλήρωσης των επιμορψωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών, των μελών



Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού καιτου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καιη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών επιμόρφωσης.

19. Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός / Χ Χ
Προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις /
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κιν ητικοτητα
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενημέρωση

εκπαίδευση Χ Χ

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ Άλλο
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά χ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
& ΑΠΟΔΟΣΗ Κόστος

ΤΗΣ ου μμετοχης
ΡΥΘΜΙΣΗΣ στη νεα

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ν υφίσταται επιπλέον κόστος πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων ψορέων.

20. Κίνδυνοιαξιολογούμενηςρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΙΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ι ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Αναγνώριση /

εντοπισμος
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

κινδύνου



Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων

στους στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική
εΦαρμογή

Ανάδειξη
καλών

πρακτικών
κατά την

υλοποίηση της
ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν υψίστανται κίνδυνοι.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 4, 5, 16, 25, 101 και 103 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Άλλο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ8ανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

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

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

ιι δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
11 (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π Ε.Ε.



Άρθρο Ι

Αιτόσπαση μελών Διδακτικού Ερευνητικού

Προσωπικού σε διεθνείς οργανισμούς —

Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 157 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 157 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), ιιερίτων

αδειών μελών Διδακτικού Ερευνητικού

Προσωπικού, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δύνανται

να αποσπώνται ως εμπειρογνώμονες σε διεθνείς

οργανισμούς, με πράξη του Πρύτανη του οικείου

Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης

Τμήματος και αιτήματος του ενδιαψερόμενου

μέλους Δ.Ε.Π. και του διεθνούς οργανισμού. Το

μέλος Δ.Ε.Π. συνεχίζει να λαμβάνει πλήρεις

αποδοχές κατά το χρονικό διάοτημα της

απόσπασής του στον διεθνή οργανισμό, εψόσον

δεν λαμβάνει άλλη αμοιβή από αυτόν. Ο

συνολικός χρόνος απόσπασης δεν δύναται να

υπερβαίνειτατρία (3) έτη. Η υπηρεσία των μελών

Δ.Ε.Π. κατάτη διάρκειατης απόσπασης Θεωρείται

πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση.

Δεν είναι δυνατή η απόσπαση μέλους Δ.Ε.Π., αν

αυτό έχει λάβει την άδεια των περ. α) και β) της

παρ. Ι κατά τατελευταία τρία (3) έτη.>).

Το άρθρο 157 του ν. 4957/2022,είχε ως εξής:

«Ι. Με πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής, που

εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του

Τμήματος και αίτημα του μέλους Διδακτικού

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και αναρτάται στο

πρόγραμμα «ΔΙΛΥΓΕΙΑ», εγκρίνεται η χορήγηση των

ακόλουθων αδειών:

α) επιστημονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές, με

ανώτατο όριο έως ένα (1) ακαδημαϊκό έτος για κάθε

έξι (6) έτη συνεχούς υπηρεσίας ή έως ένα (1)

ακαδημαϊκό εξάμηνο για κάθε τρία (3) έτη συνεχούς

υπηρεσίας,

β) άδειας για την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης

διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με ατιοδοχές, με ανώτατο

όριο έως τρεις (3) μήνες ανά τρία (3) ακαδημαϊκά έτη,

γ) άδειας άνευ αποδοχών, που δεν δύναται να

υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) ακαδημαΙκά έτη καθ

όλη τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του.

Οι πράξεις χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών των

μελών Δ.Ε.Π. κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας

και Θρησκευμάτων.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο)ιούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις



2. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος γιατη χορήγηση των

αδειών της παρ. Ι έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως

βαθμίδας, τα οποία έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη
πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία του

αρχικού διορισμού τους. Το χρονικό διάστημα που

τελεί ένα μέλος Δ.Ε.Π. σε άδεια άνευ αποδοχών δεν

προσμετράται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα,
καθώς και για τη μονιμοποίηση των Επίκουρων
Καθηγητών επί θητεία.

3. Με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που
εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π.,
εγκρίνεται η χορήγηση αδειών των άρθρων 52 έως 55
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α1 26).

4. Κατά τη χορήγηση των αδειών των παρ. Ι

λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των

προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, ιδίως αυτές

που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του

μέλους Δ.Ε.Π. που αιτείται την άδεια, η μη
παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας των

προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, καθώς και η

δυνατότητα αναπλήρωσης του διδακτικού έργου από

άλλο διδάσκοντα στις άδειες της παρ. 3.

5. Το αίτημα του μέλους Δ.Ε.Π. γιατη χορήγηση άδειας

των περ. α) και β) της παρ. Ι συνοδεύεται από το

προτε ινόμενο πρόγραμμα επιστη μονικής

δραστηριότητας. Κατά τη λήξη της άδειας το μέλος

Δ.Ε.Π. υποχρεούται να υποβάλει στον Κοσμήτορα της

Σχολής έκθεση σχετικά με το επιστημονικό έργο που

διεξήγαγε κατά τον χρόνο της χορηγηθείσας άδειας. Το

δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας δεν

παραγράψεται, αν η άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο

προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για λόγους που δεν
αψορούν το αιτούν μέλος Δ.Ε.Π, αλλά αθροίζεται με

εκείνο της επόμενης εξαετίας ή τριετίας. Ειδικά τα

μέλη Δ.Ε.Π. που λαμβάνουν επιστημονική άδεια με
σκοπό τη συνεργασία χωρίς αμοιβή με ιδρύματα ή
ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, κατά τη
διάρκεια της άδειάς τους λαμβάνουν τις πλήρεις
αποδοχές τους προσαυξημένες κατά ογδόντα τοις
εκατό (80%).
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Άρθρο 2

Ρυθμίσεις νια τη Διοικούσα Επιτροπή του

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου —

Αντικατάσταση παρ. Ι άρθρου ΙΟ ν. 2552/1997

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α’ 266),

Περί της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. ‘Εως τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής

του, το ΕΑΠ διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή

(Δ.Ε.)

Με αποψάσεις του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων διορίζονται ή αντικαθίστανται τα

μέλη της Δ.Ε. του ΕΑΠ.

Ως μέλη της Δ.Ε. ορίζονται:

α) Επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής

συμπεριλαμβανομένου του ΕΑΠ ή ‘Ελληνες

επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν Θέση καθηγητή

οποιασδήποτε βαθμίδας σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού,

είτε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή
ερευνητές, οι οποίοι έχουν γνώση και πείρα σε

Θέματα εκπαίδευσης από απόσταση και

λειτουργίας Ανοικτών Πανεπιστημίων.

Ως Πρόεδρος της Δ.Ε. ορίζεται ένα από τα ως άνω

τακτικά μέλη.

6. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών των περ. α) και

β) της παρ. 1 σε μέλη Δ.Ε.Π. που απέχουν λιγότερα από

δύο (2) έτη από την αψυπηρέτησή τους.

7. Κατά το διάστημα που τα μέλη Δ.Ε.Π. τελούν σε

άδεια άνευ αποδοχών σύμψωνα με την περ. γ) της

παρ. Ι υποχρεούνται να καταβάλλουν τα Ιδια το

σύνολο των ασψαλιστικών εισψορών τους, εκτός αν

κατά τη διάρκεια της χορηγούμενης άδειας

απασχολούνται σε άλλο ψορέα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής και καταβάλλονται από αυτόν

ασψαλιστικές εισψορές για τους ίδιους.

8. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

καθορίζονται η διαδικασία, οι λεπτομέρειες και τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση για

τη χορήγηση των αδειών του παρόντος.)>

Η παρ.1 του άρθρου 10 του ν.2552/1997 , είχε ως εξής:

«1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του το Ε.Α.Π.

διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.).

Πρώτη Δ.Ε. Θεωρείται εκείνη που ορίσθηκε κατ

εξουσιοδότηση του άρθρου 11 παρ. 8 του ν.

2327/1995.

Με αποψάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων μπορούν να αντικαθίστανται μέλη της

Δ.Ε. του Ε.Α.Π.

Ως μέλη της Δ.Ε. ορίζονται:

α) Επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
‘Ελληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν Θέση

καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε Α.Ε.Ι. του

εξωτερικού, είτε επιστήμονες αναγνωρισμένου

κύρους ή ερευνητές, σι οποίοι έχουν γνώση και πείρα

σε Θέματα εκπαίδευσης από απόσταση και

λειτουργίας Ανοικτών Πανεπιστημίων. Για τα μέλη της

περίπτωσης αυτής ορίζονται ισάριθμα

ανατιληρωματικά μέλη.

Ως Πρόεδρος της Δ.Ε. ορίζεται ένα από τα ως άνω

τακτικά μέλη.



β) Οι κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών του

Ιδρύματος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους

Αναπληρωτές Τους.

γ) ‘Ενα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., που εκλέγεται

με το αναπληρωματικό του από τα υπηρετούντα

στο ίδρυμα μέλη Δ.Ε.Π. με μυστική ψηψοψορία

μεταξύ των μελών αυτής της κατηγορίας

προσωπικού.

Σε περίπτωση μη εκλογής για οποιονδήποτε λόγο

του εκπροσώπου των υπηρετούντων στο ίδρυμα

μελών Δ.Ε.Π., η Δ.Ε. νομίμως συγκροτείται,

συνεδριάζει και λαμβάνει αποψάσεις χωρίς τον

ορισμό του ανωτέρω μέλους.».

Άρθρο 4

β) Οι κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών του

Ιδρύματος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους

Αναπληρωτές τους.

γ) ‘Ενα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., που εκλέγεται με το

αναπληρωματικό του από τα υπηρετούντα στο ίδρυμα

μέλη Δ.Ε.Π.. με μυστική ψηψοψορία μεταξύ των μελών

αυτήςτης κατηγορίας προσωπικού.

Σε περίπτωση μη εκλογής για οποιονδήποτε λόγο του

εκπροσώπου των υπηρετούντων στο ίδρυμα μελών

Δ.Ε.Π., η Δ.Ε. νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και

λαμβάνει αιτοψάσεις χωρίς τον ορισμό του ανωτέρω

μέλους.

δ) Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., ο οποίος

αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του».

Ρυθμίσεις για την έγκριση κτηριολογικών

προγραμμάτων — Τροποποίηση Περ. α) Παρ. 2

άρθρου 18 ν. 3467/2006

Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.

3467/2006 (Α’ 128), περί της έγκρισης των

κτηριολογικών προγραμμάτων κτηρίων που

στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και

διοικητικές δραστηριότητες των Πανεπιστημίων

και των Τ.Ε.Ι., επέρχονται οι ακόλουθες

τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάψιο οι λέξεις

<(Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.» αντικαθίστανται

από το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.», β) το δεύτερο εδάψιο

τροποποιείται βα) ώστε η έγκριση του

κτηριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο

Παιδείας και Θρησκευμάτων να προηγείται της

εκτιόνησης του αρχικού σταδίου μελέτης του

έργου, ββ) με την Κατάργηση της προϋπόθεσης

της προηγούμενης εξασψάλισης των αντίστοιχων

πιστώσεων για τη μελέτη του έργου και βγ) με τη

διαγραψή της νομοθετικής παραπομπής και η

περ. α) της παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. α) Τα κτηριολογικά προγράμματα των Κτηρίων

που στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και

διοικητικές δραστηριότητες των ΑΕ. Ι.

εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία των

ανωτέρω Ιδρυμάτων και εγκρίνονται από το

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η

έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος

Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006,

είχε ως εξής:

«α) Τα κτηριολογικά προγράμματα των κτηρίων που

στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές

δραστηριότητες των Πανεπιστημίων και των Τ ΕΙ. εκπ

ονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία των ανωτέρω δρ

υμάτων και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Πα

ιδείας και Θρησκευμάτων.

Η έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος ιιροηγε[

ται της εκπόνησης της προκαταρκτικής ή της προμε

λέτης του έργου, σύμψωνα με τις διατάξεις του ν.

3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α’), και προϋποθέτει την εξασψά

-λιση των αντίστοιχων τιιστώσεων για τη μελέτη του

έργου.»



προηγείται της εκπόνησης του αρχικού σταδίου

μελέτης του έργου, σύμψωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις για τις μελέτες.».

Άρθρο 5

Θέματα επιμόρψωσης εκπαιδευτικών και

μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού - Αντικατάσταση

υποπερ. γγ) περ. α) παρ. Ι άρθρου 65 ν.

4589/2019

Η υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου

65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί της νομοΘετικής

εξσυσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και

Θρησκευμάτων να καθορίσει με απόψασή του

θέματα σχετικά με την εισαγωγική επιμόρψωση,

καθώς και με επιμόρψωση προς απόκτηση της

παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα

από τον διορισμό των εκπαιδευτικών και των

μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.), αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) μετά από γνώμη του Ινστιτούτου

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο χρόνος και η διάρκεια,

σι επιμέρους αρμοδιότητες των οργάνων και των

Φορέων συνεργασίας για την οργάνωση, τη

λειτουργία, την υλοποίηση, την εν γένει δια ζώσης

ή εξ αποστάσεως διαδικασία, την ανάπτυξη, τη

λειτουργία καιτη διαχείριση ειδικής πλατψόρμας,

το ειδικότερο περιεχόμενο και τα μέσα

υλοποίησης, τα προγράμματα διδασκαλίας και

ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης των μελών,

ο τρόπος πιστοποίησης, η αξιολόγηση και τα

αποδεικτικά επιμόρψωσης που χορηγούνται,

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για

την εισαγωγική επιμόρψωση των εκπαιδευτικών,

των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.) και των μελών Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για την περιοδική

επιμόρφωση, για τα ειδικά επιμορψωτικά

προγράμματα, καθώς και για την επιμόρψωσή

τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και

διδακτικής επάρκειας και κάθε άλλης μορψής

επιμόρψωσης ύστερα από τον διορισμό,».

Η υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 65 του

ν. 4589/2019,είχε ως εξής:

«γγ) ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης

και κάθε θέμα σχετικό μετην εισαγωγική επιμόρψωση

των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π., καθώς και την

επιμόρψωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής

και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό».
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ΓΕΝ Κ() ΔΟΠΣΤΠΡΤ() ΤΟΥ Κ )ίΉΥ:

ΕΚΘΕΣΗ

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

ΕΙΙί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 Ιουνίου 2019 σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την
τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές
διατάξεις»

Α. Με την προτεινόμενη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα:

1. Επιτρέπεται σε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.ΓΙ,)
πλήρους απασχόλησης, να αποσπώνται σε διεθνείς οργανισμούς, ως
εμπειρογνώμονες, μέχρι τρία έτη, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία. Ο
χρόνος της απόσπασης Θεωρείται πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους
Θέση, κατά τη διάρκεια δε αυτής (απόσπασης) λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές
εφόσον δεν λαμβάνουν άλλη αμοιβή από τον διεθνή οργανισμό.

2. Παρέχεται δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου, του προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα του
Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για
το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

3. Τροποποιείται η διαδικασία έγκρισης των κτηριολογικών
προγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη
εξασφάλιση ιων αντίστοιχων ‘ιιιοτωσεων για τη μελέτη 101) έργου.

4. Διευρύνεται το περιεχόμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης (άρθρο 65
τιαρ.1 περ.α) του ν.4589/2019) όσον αφορά στην οργάνωση και στην
υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης (εισαγωγικής και περιοδικής) των
εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

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



1. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού από την αντιμετώπιση του
πρόσθετου κόστους υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης (εισαγωγικής
και περιοδικής) των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), σε
σχέση με τα ισχύοντα.

2. Δαπάνη του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
από τη δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας τοπ
προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα των προαναφερόμενων
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα. Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου,
ανέρχεται για ιο τρέχον οικονομικό έτος στο ποσό των 190 χιλ. ευρώ για το
Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ποσό των 21 χιλ. ευρώ, περίπου για ιο
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και για ιο επόμενο έτος στο ποσό των
285 χιλ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Πατρών (για ιο χρονικό διάστημα μέχρι
31.3.2023) και στο ποσό των 21 χιλ. ευρώ, περίπου για το Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (για ιο διάστημα μέχρι 31.1.2023).

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

Π Γενική ιιευθύντρια

ΙΟΙΔΙΙΑ Α1ΜΑ(ί)ϊ
25.10.2022 20:11

Ιουλία Γ. Αρμάγου

Τροτιολ. ΣΧΕΔΙΟ Παράταση Συμβάσεων Καθαριοτ. ΑΕΙ κ.λτι._ΠΧ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο
σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 51ς Ιουνίου 2019
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες
περιβαλλοντικές διατάξεις»

Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού από την αντιμετώπιση του
πρόσθετου κόστους υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών και των μελών τυ Ειδικού Εκπαιδευτικού Ι Ιροσωπικού (Ε. Ε .11.)
και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), σε σχέση με τα ισχύοντα.

2. Δαπάνη του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης) από
τη δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού
που απασχολείται στην καθαριότητα των προαναφερόμενων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης
ανέρχεται για το τρέχον οικονομικό έτος στο ποσό των 190 χιλ. ευρώ για το
Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ποσό των 21 χιλ. ευρώ, περίπου για το Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και για το επόμενο έτος στο ποσό των 285 χιλ. ευρώ
για το Πανεπιστήμιο Πατρών (για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 .3.2023) και στο
ποσό των 21 χιλ. ευρώ, περίπου για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
(γιατο διάστημα μέχρι 3 1.1.2023).

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των ανωτέρω
Πανεπιστημίων, κατά περίπτωση.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022
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