ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
με τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο Ι
Διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

—

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου

26 του ν. 3432/2006

Τα εδάψια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3432/2006 (Α’ 14), περί του
Διευθυντή και του καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον
Γραμματέα αυτού και τον Διευθυντή της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Η διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ασκείται από:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και
β) τον Διευθυντή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη και ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Με
την ίδια απόψαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών του.
Ο Διευθυντής είναι Κληρικός που κατέχει οργανική θέση Εφημερίου και επιλέγεται από την
Διαρκή Ιερά Σύνοδο για θητεία ενός (1) έτους. Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς
και η θέση του Διευθυντή είναι άμισθη.».

Άρθρο 2
Σύσταση θέσεων υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη Κηψισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού

Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας,
Αμαρουσίου και Ωρωπού ως εξής: α) μια (1) θέση ΠΕ Διοικητικού, β) μια (1) θέση ΔΕ
Διοικητικού Οικονομικού και γ) μια (1) θέση ΔΕ Οδηγών.
-

Άρθρο 3
Σύστημα επιβράβευσης απόδοσης Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Στον ν. 3966/2011 (Α’ΙΙΞ) προστίθεται άρθρο ΙΙΑ Περί συστήματος απόδοσης των
Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως εξής:
«Αρθρο ΙΙΑ
Σύστημα επιβράβευσης απόδοσης Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
1. Καθιερώνεται σύστημα επιβράβευσης της απόδοσης για τους Συμβούλους του Ι.Ε.Π.. Με
κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών,
ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ορίζονταιτο όργανο, η μέθοδος καιτο σύστημα αξιολόγησης
της απόδοσης, καθώς και το ύψος της τυχόν επιπλέον ανταμοιβής των Συμβούλων σε
περίπτωση επίτευξης στόχων, αναλόγως με τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθμό ευθύνης
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εκάστου Συμβούλου στην επίτευξη κάθε στόχου, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής της ανταμοιβής αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό Θέμα.
2. Για τη χορήγηση της επιτιλέον ανταμοιβής της παρ. Ι βαρύνεται ο τακτικός
προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
Άρθρο 4
Ρυθμίσεις Θεμάτων για το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013
—

Στην παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), περί της σύνθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και περί της
θητείας των μελών του, προστίθεται δεύτερο εδά4ιο, τροποποιείται το προτελευταίο εδάψιο
και η παρ. 5 διαμορ4ώνεται ως εξής:
«5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ως Πρόεδρο,
β) τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Αντιπρόεδρο,
γ) έναν (1) αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος και
δ) τέσσερα (4) μέλη, που είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή στελέχη της δημόσιας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στελέχη της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ. όλων των βαθμίδων, ή μέλη
επιστημονικών συλλόγων ή επιμελητηρίων. Ως μέλη μπορούν να οριστούν και αιρετοί των
ΟΤΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Τα μέλη των περ. α’, β’ και γ’ μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο χρόνο
διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητά τους. Τα μέλη της Περ. δ’ ορίζονται με τριετή θητεία εκτός
από την περίπτωση των αιρετών των ΟΤΑ. που μετέχουν για όσο χρονικό διάστημα
διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίοτανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος.».

Ρυθμίσεις για το Παλλημνιακό Ταμείο

Άρθρο 5
Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν.
4589/2019
—

Ι. Στην παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), Περί των αποδοχών του Προέδρου
και των αποζημιώσεων των μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Παλλημνιακό Ταμείο», προστίθεται δεύτερο
εδάψιο και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Ο Πρόεδρος της Γίαλλημνιακής Επιτροπής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
και λαμβάνει αποδοχές και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν αποζημίωση για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, σύμψωνα με το άρθρο 30. Οι αποδοχές
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του Προέδρου και η αποζημίωση των λοιπών μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
2. Η παρ. Ι ανατρέχει στην ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του Προέδρου καιτων λοιπών
μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής, που ορίστηκαν, αντιστοίχως, με την υπό στοιχεία
87300/Γ4/13.07.2020 απόψαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 507)
και την υπό στοιχεία 92832/Γ4/23.07.2020 όμοια απόψαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 538).
Άρθρο ό
Δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Εγγράψεται πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
προς κάλυψη δαπανών διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας. Οι δαπάνες αυτές είναι:
α) συνδρομές, εισψορές, επιχορηγήσεις και άλλες υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από
τη συμμετοχή της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις, επιτροπές, ινστιτούτα, μορψές
συνεργασίας ή συμψωνίες απλοποιημένης μορψής για σκοπό που άπτεται της αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
β) κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων και λειτουργίας των ειδικών αποστολών στο
εξωτερικό που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ) δαπάνες εκδηλώσεων προς προβολή της Ελλάδας στην αλλοδαπή από όργανα ή
εποπτευόμενους ψορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την
ενίσχυση της θέσης της χώρας και των συμψερόντων της διεθνώς.
2. Οι δαπάνες της παρ. Ι εγκρίνονται με απόψαση του καθ’ ύλην αρμοδίου διατάκτη.
3. Για τις δαπάνες των περ. β) και γ) της παρ. Ι δύνανται να εκδίδονται χρηματικά εντάλματα
προπληρωμής.
Άρθρο 7
Μεταψορά σχολικής μονάδας ιδιωτικού

ή

ξένου σχολείου

Επιτρέπεται, ύστερα από απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η μεταψορά σχολικής μονάδας ιδιωτικού σχολείου ή ξένου σχολείου της
παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α 193) σε διδακτήριο το οποίο βρίσκεται στην
περιοχή αρμοδιότητας της ίδιας ή όμορης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μετά από αίτηση του
ιδιοκτήτη του σχολείου. Η μεταψορά της σχολικής μονάδας δύναται να πραγματοποιείται
σταδιακά, ανά τάξη, και ολοκληρώνεται το αργότερο εντός των επόμενων τριών (3) σχολικών
ετών που έπονται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της απόψασης του πρώτου εδαψίου. Η
σταδιακή μεταψορά σχολικής μονάδας επιτρέπεται μόνο όταν το νέο διδακτήριο βρίσκεται
στην περιοχή αρμοδιότητας της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ειδικά για τα ιδιωτικά ή ξένα
σχολεία τα οποία λειτουργούν εντός των ορίων της Περιψέρειας Απικής η σταδιακή
μεταψορά σχολικής μονάδας επιτρέπεται όταν το νέο διδακτήριο βρίσκεται στην περιοχή
αρμοδιότητας της ίδιας ή όμορης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία βρίσκεται εντός των
ορίων της Περιψέρειας Απικής. Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταψοράς όλων των τάξεων της
σχολικής μονάδας στο νέο διδακτήριο, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιψέρειας στην
οποία υπάγεται το ιδιωτικό ή ξένο σχολείο εξακολουθεί να ασκεί την εποπτεία στο σύνολο
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της υιτό μετα4ορά σχολικής μονάδας, ακόμα και αν το νέο διδακτήριο βρίσκεται εντός των
ορίων αρμοδιότητας διαφορετικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Άρθρο 8
Ρύθμιση ατιαλλαγών σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταψοράς
δικαιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Τροποποίηση των
παρ. Ι και 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018
—

Στο τέλος της παρ. Ι του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), περί των απαλλαγών
σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μετα4οράς, προστίθεται τελευταίο
εδά4ιο και η παρ. Ι του άρθρου 86 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Εισάγονται πλήρεις ή μερικές απαλλαγές από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής
μεταψοράς. Οι απαλλαγές καθορίζονται από τον συνδυασμό κοινωνικών και οικονομικών
1.

κριτηρίων και παραμέτρων μετον αριθμό των δικαιούχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Υποδομών και Μεταψορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
καθορίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια παροχής των απαλλαγών, οι κατηγορίες των
δικαιούχων των απαλλαγών, το είδος απαλλαγής για κάθε κατηγορία δικαιούχων, σε
συνδυασμό και με τον αριθμό των δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών,
καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εψαρμογή της παρούσας. Η απόψαση της
παρούσας εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους καιτίθεταισε ισχύ απότην Ιη Ιανουαρίου
του επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι κατηγορίες των δικαιούχων αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των ανωτέρω απαλλαγών καθορίζονται με κοινή
απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και
Μεταψορών, εξαιρουμένης της υποχρέωσης έκδοσής της κατ’ έτος. Στην εν λόγω απόψαση
ορίζονται η διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω απαλλαγών και κάθε ειδικότερο ζήτημα.)>.
Η παρ. 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
2.
«5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο παρόν και μόνο για τα έτη 2020 και 2021 σι κοινές
υπουργικές αποψάσεις των παρ. Ι και 2 εκδίδονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, οι δε
πιστώσεις των κατά περίπτωση, με βάση την ιδιότητα των δικαιούχων, αρμόδιων
Υπουργείων που έχουν ήδη εγγραψεί περιορίζονται ισόποσα, μετά και την έκδοση της κοινής
υπουργικής ατιόψασης της παρ. 2.».
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Επισπεύδον Υπουργείο
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραε 10 Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 210-3442806,
πο @ πι π ε ι υ .ον. Γ

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοΟέτησης
στου ς οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της_αξιολογούμενης ρύιμισης:
ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

ΠοΛΙτΙΣΜοΣ1

Χ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομσθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ι

Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ό

ν
1.

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

-Η ρύθμιση για τη διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθορίζει ότι σ
Διευθυντής του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» Πρέπει να έχει
την ιδιότητα του Κληρικού που κατέχει Θέση Εψημερίου και επιλέγεται από τη
Διαρκή Ιερά Σύνοδο για θητεία ενός (1) έτους. Επιπλέον ορίζεται ότι η συμμετοχή
των προσώπων στα όργανα διοίκησης της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ήτοι
στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και στη Θέση του Διευθυντή, πλέον, είναι
άμισΘη.
-Η ρύθμιση που αψορά στη σύσταση Θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Ιερά
Μητρόπολη Κηψισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού προβλέπει τη σύσταση τριών (3)
Θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόποληγια την κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών ως εξής: α) μια (1) θέση ΠΕ Διοικητικού, β) μια θέση ΔΕ Διοικητικού

-

Οικονομικού και γ) μια Θέση ΔΕ Οδηγών.

-Η ρύθμιση που αναψέρεται σε σύστημα επιβράβευσης απόδοσης των Συμβούλων
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) δίνει τη δυνατότητα απονομής
επιπλέον ανταμοιβής ως κίνητρο απόδοσης σε περίπτωση επίτευξης καθορισμένων
στόχων από τους Συμβούλους του ΕΠ. στο πλαίσιο των επιστημονικών τους
καθηκόντων.
Οι ρυθμίσεις Θεμάτων για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων αψορούν στην παροχή της δυνατότητας
συμμετοχής ως μελών του Δ.Σ., αιρετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο .ΤΑ.).
-

-Η ρύθμιση που αψορά στην επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αποδοχές του Προέδρου και την αποζημίωση
των λοιπών μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής επιλύει το σχετικό ζήτημα, με
αναδρομική ισχύ από τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της επιτροπής.
Με τη ρύθμιση για τις δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων προβλέπεται η εγγραψή πίστωσης στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου, προς αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών, και ρυθμίζεται η διάθεση
κονδυλίων με σκοπό την ενίσχυση της Θέσης της Χώρας διεθνώς και των
συμψερόντων της, καθώς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπροσωπεί τη
Χώρα σε διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Συμβούλιο
της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η ΝΕ5Ο
και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
-

-Η διάταξη που αψορά στη μεταψορά σχσλικής μονάδας ιδιωτικού ή ξένου σχολείου
αφορά στη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων και ιδίως στην πρόβλεψη της

ιτροηγούμενης έκδοσης σχετικής υπουργικής απόψασης και στη ρύθμιση της
αρμόδιας υπηρεσίας για την εποπτεία της υπό μεταψορά σχολικής μονάδας, έως
την ολοκλήρωση της μεταψοράς.
-Με την ρύθμιση περί απαλλαγών σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα
μαζικής μεταψοράς δικαιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ρυθμίζονται σχετικά ζητήματα ώστε να μην είναι απαραίτητο να
εκδίδεται κάθε έτος η κοινή υπουργική απόψαση νια τον καθορισμό των κατηγοριών
δικαιούχων απαλλαγών και τη ρύθμιση συναψών θεμάτων, ενώ επίσης
τακτοιτοιούνται υψιστάμενες εκκρεμότητες.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η ρύθμιση για τη διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ορίζει ότι ο
Διευθυντής της Εστίας είναι Κληρικός που κατέχει οργανική θέση Εψημερίου και
επιλέγεται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών
της Εστίας. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εστίας, καθώς και η Θέση του Διευθυντή είναι άμισθες.
-

Η ρύθμιση για τη σύσταση θέσεων υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη Κηψισίας,
Αμαρουσίου και Ωρωπού αντιμετωπίζει το ζήτημα της κάλυψης των υπηρεσιακών
αναγκών της Μητρόπολης.
-

Η ρύθμιση για το σύστημα επιβράβευσης απόδοσης των Συμβούλων του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αποβλέπει στην ενίσχυση του
επιστημονικού έργου και την ενθάρρυνση άρτιας, ποιοτικής και πρωτότυπης
συγγραψής μελετών ή προτάσεων προς όψελος της εκπαιδευτικής πολιτικής.
-

Με τις διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων ρυθμίζεται πληρέστερα το ζήτημα της εκπροσώπησης
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) στο συμβούλιο αυτό, με τη
δυνατότητα συμμετοχής και αιρετών των ΟΤΑ..
-

-Με τις ρυθμίσεις γιατο Παλλημνιακό Ταμείο επιλύεται το ζήτημα της αναδρομικής
κάλυψης των δαπανών για τις αποδοχές του Προέδρου και την αποζημίωση των
λοιπών μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής.
Η ρύθμιση για τις δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δαπανών που προκύπτουν: α) κατά
την εψαρμογή συμψωνιών απλοποιημένης μορψής τις οποίες έχει συνάψει το
Υπουργείο, στο πλαίσιο ειτικυρωμένων συνθηκών στις οποίες μετέχει η Χώρα και
συμμετοχής σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η Διευρυμένη Μερική Συμψωνίαγιατο
Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης και η
Διευρυμένη Μερική Συμψωνία για Παρατηρητήριο για τη Μελέτη της ιστορίας στην
Ευρώπη του Συμβουλίου της Ευρώπης, β) κατά την εκπροσώπηση της Χώρας σε
διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Συμβούλιο της
-

Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η ΝΕ5Ο και ο
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και γ) τη συμμετοχή σε ενώσεις (π.χ. δίκτυα
ΙΝΕ5 νιιοΗίπ8 ΡΓγ, Δίκτυο 15Ο, Δίκτυο ΝΕ5ΙΙ του ΟΟΣΑ) και σε άλλες μορψές
συνεργασίας οτο πλαίσιο διεθνών Οργανισμών (π.χ. Προγράμματα ΡΙ5Α, ΡΙΑΑς,
5Κ1115
του ΟΟΣΑ), για σκοπούς που άπτονται της αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι διατάξεις για τη μεταψορά σχολικής μονάδας ιδιωτικού ή ξένου σχολείου είναι
αναγκαίες γιατη ρύθμιση της σχετικής διαδικασίας καιτην αποσαψήνιση ζητημάτων
εποπτείας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τον
χρόνο κατά τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταψορά.
-

Με τη ρύθμιση αιταλλαγών σχετικά με την καταβολή κομίοτρου στα μέσα μαζικής
μεταψοράς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιλύονται
δυσλειτουργίες που προκύπτουν κατά την εΦαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ειδικότερα, σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), με
κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταψορών και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31 Ιουλίου κάθε
έτους, καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων απαλλαγών, το είδος απαλλαγής
και τα συγκεκριμένα κριτήρια παροχής των απαλλαγών από την καταβολή
κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταψοράς. Δεδομένου ότι για τους δικαιούχους των
ανωτέρω απαλλαγών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη ως κοινωνικό κριτήριο η ψοιτητική ιδιότητα,
καθώς και η ιδιότητα του καταρτιζόμενου στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (1ΕΚ.) και στις δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), ή
ενδεχομένως η μαθητική ιδιότητα, η κατά τα ως άνω απόψαση δεν είναι απαραίτητο
να εκδίδεται κάθε έτος. Επιπρόσθετα και επειδή λόγω των συνθηκών δεν κατέστη
μέχρι σήμερα δυνατή η έκδοση της προβλεπόμενης στην προαναψερόμενη διάταξη
κοινής υπουργικής απόψασης για τους δικαιούχους απαλλαγών αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τόσο γιατο έτος 2020 όσο και γιατο έτος
2021, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της παρ. 5 του προαναψερόμενου
άρθρου προκειμένου να παραταθούν οι σχετικές προΘεσμίες.

-

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Η ρύθμιση που αψορά στη διοίκηση της Εοτίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
αψορά στον Διευθυντή, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εστίας.

-

-Η ρύθμιση που αψορά στη σύσταση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Ιερά
Μητρόπολη Κηψισίας, Αμαρουσίου και Ωρωτιού αψορά στην Ιερά Μητρόπολη, το
προσωπικό της καιτους ενδιαψερόμενους να απασχοληθούν στις Θέσεις αυτές.
-Η ρύθμιση που αψορά στο ζήτημα συστήματος επιβράβευσης απόδοσης των
Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αψορά στους

Συμβούλους του ινστιτούτου, οι οποίοι κατά την άσκηση των επιστημονικών τους
καθηκόντων υποβάλλουν ιδίως προτάσεις ή μελέτες που χρήζουν επιβράβευσης.
-Η ρύθμιση που αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας
Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων αψορά στους αιρετούς των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) που ορίζονται ως μέλη του εν λόγω Συμβουλίου.
-Οι ρυθμίσεις γιατο Παλλημνιακό Ταμείο αψορούν στον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη
της Παλλημνιακής Επιτροπής.
Η ρύθμιση για τις δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων αψορά στις υπηρεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου.
-

-Η ρύθμιση για τη μεταψορά σχολικής μονάδας ιδιωτικού ή ξένου σχολείου αψορά
στους ιδιοκτήτες, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των ιδιωτικών και ξένων
σχολείων.
-Η ρύθμιση Περί απαλλαγών σχετικά με την καταβολή κομίοτρου οτα μέσα μαζικής
μεταψοράς δικαιούχων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
αψορά στους δικαιούχους των απαλλαγών αυτών και ιδίως στους μαθητές, ψοιτητές
και καταρτιζόμενους.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΟΧΙ Π
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
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Άρθρο 1: Παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3432/2006 (Α’ 14)
Άρθρο 4 : Παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013 (Α 193)
Άρθρο 5: Παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4589/2019 (Α’13)
Άρθρο 8: Παρ. Ι και 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

)

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

ί) με αλλαγή διοικητικής
πρακτική ς
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

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

Η αντιμετώπιση των ζητημάτων δεν είναι δυνατή με
αλλαγή διοικητικής πρακτικής, για τους λόγους που
προαναψέρθηκαν.

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων δεν θα συνέδραμε στην επίλυση των ζητημάτων,
καθώς απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση για τους
λόγους που προαναέρθηκαν.

ί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;
6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ή

ΝΑΙ

ΓΙ

Οχι

ΓΙ

ΙΙ) σε όργανα της ΕΕ.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

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

π

Π

ΙΜΙΙιιιιι

Γλ

ΠΠΠ

Π

Π

Π

Π

Π

-12

__________________________________

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

8.

Η αντιμετώπιση ζητημάτων εποπτευόμενων
Φορέων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και, ιδίως, της Γενικής
Γραμματείας Θρησκευ μάτων, καθώς και
ζητημάτων
του
αρμοδιότητας
λοιπών
Υπουργείου.
-

1) βραχυπρόθεσμοι:

Η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας
και η ικανοποίηση εκπαιδευτικών και
θρησκευτικών αναγκών, με σεβασμό στις
οικε[ες θρησκευτικές ιτεποιθήσεις.

-

Η προαγωγή της εκπαιδευτικής πολιτικής, με
την ενθαρρυνση πρωτοτυπων προτασεων η
μελετών.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Η προαγωγή της θέσης της χώρας διεθνώς και
των συμψερόντων της.
-

Ειδικότεροι στόχοι ανάλονα με τον Τομέα νομοϋέτησης7

9.

Εκιταίδευστι

-

Πολιτισμός:
Πρόσφατα
στοιχεία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετίω

ΕΚΠΛ1ΔΕΗ

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό ασοφοίτων γβούμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τορέα Των σπουδών τους εντός ό μηνών από την
έναρξη αναζήτησης

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

δεικτών αξισιτσιήθηκαν
και της ΕΛΣΤΑΤ

σι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

Αριθμόςπιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ΙδΟ κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα ‘Ερευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιατημιαιεή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχοον ανατεθεί από Τον ιδιωτικό
τομέα, ανό Γίανεπιστημιαιεή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδεοσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στα σύνολο τοο ενεργού ινληθοσμού) οσο
συμμετέχοον σε Προγράμματα δια βίαο εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθοσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείποον το σχολείο Πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκτιαίδεοσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά
Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητών στα σύνολα των μαθητών) οσο φοιτούν αε
θιαπολιτισμικά_σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολα (των μαθητών)
Κατανομή_ανά_Περιφέρεια
Αριθίιύς ολοήμερων / απογεοματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών Που φοιτούν σε αοτά
—

Μέσιις όρος καθηγητών
Μέσος όρος Η/Υ

/ σύνολο

/ σύνολο

μαθητών

μαθητών

Αριθμός μαθητών ποο επωφελούνται από προγράμματα
ενισχοτιιεής_εκπαίδεοσης_/_έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια. Β’θμια)
ειεπαίδεοσης

,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

.

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πραγματοπαιηθείσες
ανασκαφές,
κατά
αποτελέσματα, και αριθμός εορημάτων

είδος

Πρόσφατα

στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετια)

και

Χρηματοδοτήσεις ανασκαιρών, κατά ιμορέα, και ποσά πσο
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, Παν διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήροξη αρχαιολογικών χώρων. μνημείων, παραδοσιακώο Και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις Και καταβληθείσες
αποζιιμιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων Που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων Που βρίσκονται
σε_εξέλιξη
Δαπάνες έργων παν έχοοτ εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων πσο βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών Κατά νομική μομφή Και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα. κατά γεωγμαφικύ
διαμέρισίια

Ει9νική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του εττισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
‘

Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός ίιεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχνοσών ουοαλλαγών

(% ΑΕΠ)

Α1

Ισοζύγιο γενικής κοβέρνηοης (χωρίς τις τράνεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (Κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Γίρωτυγενές τλεόνασμα (νις (λ ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κειταταλωνή

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Πρόσφατα

στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχοι; (3ετία)

Φορολογικό έσοδα ως ποσοστό τνιι ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά Που εισπρόττονται μέχρι σήμερα ανό ενν φόρο
φόροος στους οποίους αφορούν οι διατάξεις Τον
νυιιοσοεδίοο.

ή

τους

Ποσά Που εισττρόχθηκειν τισό φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμνύ φόρου
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή Το ύλω από
Τα δικαστήρια

Κοινιι’ικτ πολιτική:

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΕΙ-Ι

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεία

στόχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μιικροχμόνιιι

ιτνέργων

Ποσοστό ιινεργίιις νέων
Ιίοσυστό ανεργίας γυντιτκών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγριιφική περιφέρεια
ίίοσοσοό ανεργίιις βάσει μυρφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρων Εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασιιμρ
μεταποίηση.
Κατασκευές κ.λπ.)

Εξέλιξ την τελευτ Ιο 5ετία

(στο αιιυυλη,ηο» τήιιρ»φυ Και ειδικοτ1εοα νια οεοοε
ουμμαοεω.

ευο

ουνηιροι

.
ουγκεκρτμτνι.

και αοιΕιιός/σοιτ.υστό,εοναέυιιέοαω, ποι, καλύπτονται από υιιτέε.
ιιυσοατο·απασνολοοιιενιΔ\· ιίε·ιτοιιίι·’πο
ιο-το
ττρυσφιιγή σε
ιειμεοολάμιιο,ι
ουισυινουυυο»·ον

Αριθμός/ποσοστό σο-ν. που σοοήφοησαο χωρίς πρυσφογή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενι1 σοα σχετικιί Κείμενα αλλά
Κα, πραγματική μν την έι’οοιιι της πσράτιισι(ς ρενό νη σοιιβειτική
τοος_λήξη)
Ώρες εργασίας οι-ό ημέρα. εβδομάδα και αι·ό κλάδο οικονομίας
Αριθμός ιιμειβόμενωο οπερωριών
εργιιζύμενο και κλάδο οικονομίας

(πον

δηλώθηκαν)

ανά

οικονομίας
και
Αριθμός
ανά
κλάδο
ιιτυχιιίιάτωο
ιιριθίιός/Ιοσοστό ατυχημάτων Που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

Πρόσφατα
στοιχεία

Εττι&ωκόμενος
στόχος (3ετίο)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΜΙΣΗ

Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετίιτ

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
[ μισθωτοί Του ιδιωτικού τομέα. δημόσιοι υπάλληλοι,

επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και σνά έτη συνολικής
ασφάλισης_και_αντίστοιχες_δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
( μισθωτοί Του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
Και_έτι1_συνολικής_ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό σονταξιοδοτιιεής δαπάνης επί Του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται ευ μέρει ή εν όλω δειττές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας_ή_σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε Τέσσερα
περισσότερα βασικά
αγαθά ή_υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκνριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία_αντιμετώπισης έκτακτων_αναγκιλυ
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική_δαπάνη_(συνολικά_και ανά_επίδομα)
Αρι0μός παιδιών σε ορφανοτμοφεία
Αριθμός αστέγων (ειττίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθπσμού που μένει σε προσωρινή μομφή κατοικίας
λόγω_κρίσης_(π.χ._σεισμός,_πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα ιρρονκίδας (μητρότητας,
δοσκολίες_μάθησης_κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών

,

,

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

/ εξωτερικών ασθενών ανά έτος

[Ιοσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαμμάκων Κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αμιθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών [εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες υα εξυπηρετηθούν
[για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους

-1’

Ι

Ι

ός κλινών ανά νοσ-ηλευτική υπηρεσία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΊΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Πρόσφατα

Ειτιδιωκόμενος

στοιχεία

στοχος (3ετια)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
οονολικά
ανά Περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοσνύ ανεργίας ανά φύλο
σονολικά
ανά Περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομαδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο

Ποσοστό εργολοτών ανά φύλο
Ποσοστό ιελώι’ ΔΣ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβοολίοο, περιφερειακών και δημοτικών
σομβουλίων ανά φύλο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΗΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λιτήιειτει ασνλον
αποφάσεκιν

—

Ποσιιπνό ανιιδιιχής

—

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Μέσος χρόνος έκδιισι1ς

Μεταιιισνεοτικές ροές πιά πύλη εισόδοιι/χόιρπ ο1ιιιέδειισι1ς/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
/ιριΟιιός
εινά
απελάσεων
ππελαιινοιιένων/αιτία αοέλασης

χώμα

πριιέλιοσι1ς

των

Μονάδες φιλοξενίας ρετανειστιν (σχέση δοναμικότη ειις και
πραγοεισικσύ αριθμού φιλιιξεεοοιιένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδει φιλοξενίας

Προφανώς, στο πεδίο ποτό Οιι οπιιρχονι’ Και στοιχεία που αφορούν ενος αλλσδιισούς νσο προέρχονται από άλλοος δείκτες
(απασχόληση, νκιταίδιοση, παριι/λιτιιό τηνιικ Αττ.)

‘

Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αριθμός δημοσίων οσειλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ Και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλιιγία υπαλλήλων πιό τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
ίίοσοστύ υπαλλήλων ιιε πρόσβαση στο ΙΝΤΕΘΝΕΓ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ιιιίι·ειοτί)
Αναλονία Η/ϊ ανά Θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων οπηρεσιών Και φορέων! σύνολα
δημοσίων οπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κένσρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
πεμιιρερειακύ, νομαρχιακό Και τοπικό επίπεδο καθώς Και σε
επίπεδο νομικιλν προσώπων. οργανισμών κλπ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αριθμός ατόμων που εξνπηρετούνται
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία

από

δημόσιες

τις

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ωςποσνστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)

Κόστος διαχείρισης θεμάτων πρνσωπικού δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Ειτιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα

ΕιΤίδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεία

Εχτιδιωκόμενσς
στοχσς (3ετια)

Διαπραχθέντα αδιτήρπτα, δράστες αδιιεηράτων και αναλογία
ανά_ΙθΟ.ΟδΟ_κατοίκους
Αδικήματα ίίοινικοό Κώδικα κατά κατηγορίες και Κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπροχθέντα αδικήματα και θεωροόμενοι ως δράστες αυτών
Κατά_εθνικότητα,_φύλο_Και_τάξεις_ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών νου προκαλούν το κοινό αίσθημα
ληστείες, κλοπές διαρρήξεις)
—

Αδικήματα που οφορνόν στην παράνομη είσοδο Και παραμονή
στη_χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τόπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο_των_εγκλημάτων
Σόνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό. ανά αστυνομικό τμήμα Και
ανά περιοχή_αατυνόμεοσι1ς
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 Κατοίκους αναλογία
κατοίκων ανά_αστυνομικό_τμήίια_Και_περιοχή_αστυνόμευσης
—

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές οττηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της ποραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα._ναρκωτικό,_τροχαία,_κλοπές,_τρομοκρατία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων
διαφορών

αστικών,

εργατικών

Και

εμπορικών

Αρι0μός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Σιινολικύς χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών. διοικητικών Και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσι1ς δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία,_Ειρετεία. ‘Αρειος_Πάγος/Συμβούλιο_Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά. πολιτικά Και
διοικητικά_δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση_ή_αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται
εξωδικαστικού συμβιβασμού

με

το

σύστημα

του

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζοιιν
διαθέτουν_πόρους_(νομική_προστασία)

προστασίας

αλλά

δεν

Κόστος προσφυγής στιι δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ιίιισοπτό διεκπεροιοομένων κατ’ έτος υποθέσεων
εκκρεμών_(σε_ετήσια_Και_συνολική_βάση_εκκρεμοτήτωο)

βάση.

Ποσοστό ποινικών οποθέσεων, σε ετήσια
επιβλήθηκαν_ποινές_μετατρέψιμες_σε_χρήμα

έναντι

για τις οποίες

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμευν
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φολάκων) ανά ερατνύμενο

Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Δείκτης Παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως

% ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως

% ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και_αντίατοιχος αριθμός απασχνλοομένων_σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο Και περιφέρεια
και_αντίστοιχος αριθμός απασχολοομένων σε αυτές
Διοικητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων
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________

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ι

Ι
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Μονάδες Ετήσιες εκπονπές αερίων ανμνσφειιρικής ρύπανσης
Κατά_κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού Που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό Των ακτών ποο κρίνονται κατάλληλες γιο κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο Των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
-

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητεις δικτύου ύδρετιντης κατ’ έτος
Ποσοστό αικιακών & βιομηχανικών αιτπρριμμάτων που
λιατέθι1καυ ον άλλες χρήσεις (π.χ. ανακόκλωση. παραγωγή
νυέργειας,_λιπασμοτυπυίηση)
Ποσοστό διατιθέμεπων απορμιμμάνων σε ΧΥ·Ι Α
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν αού ιτιιρκειγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοσνό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύπολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατεούμενωο περιοχών Πε σχέση με την συνολική
έκταση τηςχώρας
Ποσοστά Του προϋπολογισμού που διατίθεται για Θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΕΜΜΕΣΗ Π
ή/και
ΑΜΕΣΗ Π

1

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήοτε:

1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού>;
Οχι Π
ΝΑΙ Π

Εξηγήστε:

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π
Οχι Π

12

Αναψέρατε ποια Είναι
αυτά τα συστήματα:

13
·

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

βιωσιμότητας του
ΝΑΙ Π
Οχι

προβλεπόμενου πληροψοριακού
Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άριρο

Στόχος

Ι

1’0

Η ρύθμιση για τη διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης στοχεύει στον ακριβή καθορισμό των προσόντων
του Διευθυντή της, καθώς και στην πρόβλεψη της άμισθης
συμμετοχής των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας
και άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή.
Η ρύθμιση που αψορά στη σύσταση θέσεων διοικητικών
υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη Κηψισίας, Αμαρουσίου και
Ωρωπού αποσκοπεί στην κάλυψη των σχετικών υπηρεσιακών
αναγκών.

3

4

5

ό

Η πρόβλεψη Περί συστήματος επιβράβευσης απόδοσης των
Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
κατά την άσκηση των επιστημονικών τους καθηκόντων,
στοχεύει στην παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας του έργου τους, προς τον σκοπό της
προαγωγής της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Οι ρυθμίσεις θεμάτων για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
αψορούν στην Παροχή της δυνατότητας συμμετοχής στο εν
λόγω συλλογικό όργανο αιρετών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Η ρύθμιση που αψορά στην επιβάρυνση του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αποδοχές
του Προέδρου και την αποζημίωση των λοιπών μελών της
Παλλημνιακής Επιτροπής επιλύει το σχετικό ζήτημα, με
αναδρομική ισχύ από τον ορισμό του Προέδρου και των μελών
της επιτροπής και στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία του
Παλλημνιακού Ταμείου.
Με τη ρύθμιση για τις δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπεται η
εγγραψή πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, προς
η
αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών, και ρυθμίζεται
διάθεση κονδυλίων με στόχο την ενίσχυση της θέσης της
Χώρας διεθνώς και των συμψερόντων της, καθώς το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπροσωπεί τη Χώρα σε διεθνείς
οργανισμούς μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το
ο Οργανισμός Οικονομικής
Συμβούλιο της Ευρώπης,
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η υΝΕςΟ και ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Η διάταξη που αψορά στη μεταψορά σχολικής μονάδας
ιδιωτικού ή ξένου σχολείου αψορά στη ρύθμιση των σχετικών
ζητημάτων και ιδίως στην πρόβλεψη της προηγούμενης
έκδοσης σχετικής υπουργικής απόψασης, καθώς και στη
ρύθμιση της αρμόδιας υπηρεσίας για την εποπτεία της υπό

μεταφορά σχολικής μονάδας, έως την ολοκλήρωση της
μεταφοράς, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών
των σχολείων καιτην εύρυθμη λειτουργίατους.

Η ρύθμιση περί απαλλαγών σχετικά μετην καταβολή κομίστρου
στα μέσα μαζικής μεταψοράς δικαιούχων αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στοχεύει στην
αντιμετώπιση δυ σλειτουργιών και την κάλυψη ανεπαρκε ιών ως
προς ΤΟ συγκεκριμένο ζήτημα, με γνώμονα την Κοινωνική
πρόνοια στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους.

8

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ ΒΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α ΝΤΑ ΓΩ Ν ΊΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΊΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜ Ε ΣΑ
Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφόνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΜΛΟΝ

Ν Η ΣΤ ΩΤΙ ΚΟΤ ΗΤΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτ[μηση
Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην με.’αλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της
Διοίκησης, στην εξοικονόμηση χρόνου και στην όελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της
διαφάνειας και αξιοπιστίας των ιεσμών και της δίκαιης μεταχείρισης των πολιτών. Ιδίως η ρύμιση περί
απαλαών σχετικά με την καταόολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς δικαιούχων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στοχεύει στην αντιμετώπιση δυσλειτουρ’ιών και την κάλυψη
ανεπαρκειών ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, με γνώμονα την κοινωνική πρόνοια στο πλαίσιο του κοινωνικού
κράτους.

19.

Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετο μασ Ιο
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΣ Η
Ε ΦΑ Ρ Μ Ο ΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικοτητο
Ενη μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Άλλο
Στήριξη Και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διοχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχης
στη νεα

ρύθμιση
Άλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Ζ3

Δεν υφίσταται ιδιαίτερο κόστος, Πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων νια τις νέες ρυιμίσεις.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Αλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤ[ΚΟΤΗΤΑ

Δεν υφίστανται κίνδυνοι από την εφαρμογή τωνρυ9μίσεων.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).

21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής αιτόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

25

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 13, 16, 21 και 25 του Συντάγματος.

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Ί

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Π

Διεθνείς συμβάσεις

ή συμψωνιών

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία_& όασικό περιεχόμενο_απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

1,

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

28.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποτιοιούμενων

ή

καταργούμενων διατάξεων

2?-

29.

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Με το άρθρο Ι τροποποιούνται τα
εδάψια τέταρτο και πέμπτο της παρ.
3 του άρθρου 26 του ν. 3432/2006
(Α’14) και η παρ. 3 διαμορψώνεται
ως εξής:

Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.
3432/2006 είχε ως εξής:

«3.
Η
διοίκηση
της
Εστίας
Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης
ασκείται από:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και
β) τον Διευθυντή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται
από επτά (7) μέλη και ορίζεται με
απόψαση του Υπουργού Παιδείας
και
Θρηοκευμάτων
μετά
από
Διαρκούς
πρόταση
Ιεράς
της
Συνόδου. Με την ίδια απόψαση
ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου μεταξύ των μελών του.
ο Διευιυντής είναι Κληρικό ς που
κατέχει οργανική ιέση Εφημερίου
και επιλέγεται από την Διαρκή Ιερά
Σύνοδο για ιητεία ενός (1) έτους. Η
στο
Διοικητικό
συμμετοχή
ΣυμΒούλιο, καιώς και η ιέση του
Διευιυντή είναι άμισι3η.».

Εστίας
«3.
Η
διοίκηση
της
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ασκείται
από:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και
β) τον Διευθυντή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται
από επτά (7) μέλη και ορίζεται με
Εθνικής
απόψαση
του
Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από
πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
Με την ίδια απόψαση ορίζεται ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
μεταξύ των μελών του. Ο Διευιυντής
είναι
καιηγητής
Δευτερο6άιμιας
Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση από την
Εκκλησιαστική
Δευτερο6άιμια
Εκπαίδευση, και επιλέγεται από το
Διοικητικό Συμόούλιο για ιητεία τριών
ετών,
κατόπιν
ανοικτής
(3)
προκήρυξης. Με Κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Εινικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Οικονομίας
και
Οικονομικών
καιορίζεται η αποζημίωση των μελών
του Διοικητικού Συμόσυλίου, του
Γραμματέα αυτού και του ΔιευΟυντή.»

Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται η
παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.
4186/2013 (Α’193) ως εξής:

Η παρ. 5 του άρθρου
4186/2013 είχε ως εξής:

«5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Σιβιτανιδείου
Δημοσίας
Σχολής
Επαγγελμάτων
Τεχνών
και
αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος, ως Πρόεδρο,

«5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελμάτων αποτελείται από τα
εξής μέλη:
α) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος, ως Πρόεδρο,

30 του

ν.

β) τον πρόεδρο του Νομικού β)
Νομικού
του
τον
πρόεδρο
ως
Κράτους,
Κράτους,
του
Συμβουλίου του
ως Συμβουλίου
Αντιπρόεδρο,
Αντιπρόεδρο,
γ) έναν (1) αντιπρόεδρο του Νομικού γ) έναν (1) αντιπρόεδρο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος και
και
δ) τέσσερα (4) μέλη, που είναι μέλη
δ) τέσσερα (4) μέλη, που είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή στελέχη της
Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή στελέχη της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δημόσιας
δευτεροβάθμιας ή στελέχη της δημόσιας διοίκησης,
εκπαίδευσης ή στελέχη της δημόσιας συμπεριλαμβανομένων των νομικών
διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων προσώπων δημοσίου δικαίου και των
των νομικών ιτροσώπων δημοσίου ΟΤΑ. όλων των βαθμίδων, ή μέλη
συλλόγων
ή
δικαίου και των ΟΤΑ. όλων των επιστημονικών
βαθμίδων, ή μέλη επιστημονικών επιμελητη ρ ίων.
συλλόγων ή επιμελητηρίων. Ως μέλη
μπορούν να οριστούν και αιρετοί
των Ο.Τ.Α.
Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται
Το
Διοικητικό
συγκροτείται με απόφαση του με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και
Υπουργού
και Θρησκευμάτων. Τα μέλη των περ. α, β’
Παιδείας
μετέχουν στο Διοικητικό
Θρησκευμάτων. Τα μέλη των περ. α, και γ
β’ και γ’ μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο χρόνο διατηρούν την
Συμβούλιο όσο χρόνο διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητά τους. Τα μέλη της
ανωτέρω ιδιότητά τους. Τα μέλη της περ. δ ορίζονται με τριετή θητεία. Το
περ. δ· ορίζονται με τριετή θητεία Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε
εκτός από την περίπτωση των απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον
αιρετών των Ο.Τ.Α. που μετέχουν τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο
χρονικό
όσο
για
διάστημα Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.»
διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται
σε απαρτία όταν παρίστανται
τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη,
μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος.)>.
ν.

Με την παρ. Ι του άρθρου 5
προστίθεται δεύτερο εδάψιο στην
παρ. 7 του άρθρου 27 του ν.
4589/2019 (Α’13) και η παρ. 7
διαμορψώνεται ως εξής:

Η παρ. 7 του άρθρου 27 του
4589/2019 είχε ως εξής:

«7. Ο Πρόεδρος της Παλλημνιακής
και
Επιτροπής
είναι πλήρους
αποκλειστικής απασχόλησης και
λαμβάνει αποδοχές και τα λοιπά
μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής,
σύμψωνα με το άρθρο 30. Οι

«7. 0 Πρόεδρος της Παλλημνιακής
και
είναι
πλήρους
Επιτροπής
απασχόλησης
και
αποκλειστικής
λαμβάνει αποδοχές και τα λοιπά μέλη
της Επιτροπής λαμβάνουν αποζημίωση
συμμετοχή
στις
τους
τη
για
συνεδριάσεις της Επιτροπής, σύμψωνα
με το άρθρο 30.»

αποδοχές του Προέδρου και η
αποζημίωση των λοιπών μελών της
Παλλημνιακής
Επιτροπής
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.».
1. Με την παρ. Ι του άρθρου 8
τροποποιείται η παρ. Ι του άρθρου
86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) και
διαμορψώνεται ως εξής:

1. Η παρ. Ι του άρθρου 86 του ν.
4530/2018 είχε ως εξής:

«1. Εισάγονται πλήρεις ή μερικές
απαλλαγές από την καταβολή
κομίστρου
στα
μέσα
μαζικής
μεταψοράς.
Οι
απαλλαγές
καθορίζονται από τον συνδυασμό
κοινωνικών
οικονομικών
και
κριτηρίων και παραμέτρων με τον
αριθμό των δικαιούχων. Με κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών,
Υποδομών
και
Μεταψορών καιτου κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται
τα συγκεκριμένα κριτήρια παροχής
των απαλλαγών, οι κατηγορίες των
δικαιούχων των απαλλαγών, το είδος
απαλλαγής για κάθε κατηγορία
δικαιούχων, σε συνδυασμό και με
τον αριθμό των δικαιούχων, η
διαδικασία
των
χορήγησης
απαλλαγών,
καθώς
και
κάθε
ειδικότερο ζήτημα για την εψαρμογή
της παρούσας. Η απόψαση της
παρούσας εκδίδεται έως τις 31
Ιουλίου κάθε έτους και τίθεται σε
ισχύ από την Ιη Ιανουαρίου του
επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι
κατηγορίες
των
δικαιούχων
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων των ανωτέρω
απαλλαγών καιορίζονται με Κοινή
Υπουργών
απόφαση
των
Οικονομικών,
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων και Υποδομών και
Μεταφορών,
εξαιρουμένης της
υποχρέωσης έκδοσής της κατ’ έτος.
Στην εν λόγω απόφαση ορίζεται η
διαδικασία
των
χορήγησης

«1. Εισάγονται πλήρεις ή μερικές
απαλλαγές
από
την
καταβολή
κομίστρου
στα
μέσα
μαζικής
μεταψοράς. Οι απαλλαγές καθορίζονται
από τον συνδυασμό κοινωνικών και
οικονομικών κριτηρίων και παραμέτρων
με τον αριθμό των δικαιούχων. Με
κοινή
απόψαση
των
Υπουργών
Οικονομικών,
Υποδομών
και
Μεταψορών και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα
συγκεκριμένα κριτήρια παροχής των
απαλλαγών,
οι
κατηγορίες
των
δικαιούχων των απαλλαγών, το είδος
απαλλαγής
για
κάθε
κατηγορία
δικαιούχων, σε συνδυασμό και με τον
αριθμό των δικαιούχων, η διαδικασία
χορήγησης των απαλλαγών, καθώς και
κάθε ειδικότερο ζήτημα για την
εψαρμογή της παρούσας. Η απόψαση
της παρούσας εκδίδεται έως τις 31
Ιουλίου κάθε έτους και τίθεται σε ισχύ
από την Ιη Ιανουαρίου του επόμενου
ημερολογιακού έτους.»

30

ανωτέρω απαλλαγών
ειδικότερο ζήτημα.».

και

κάιε

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 8
αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου
86 του ν. 4530/2018 ως εξής:

2. Η παρ. 5 του άρθρου 86 του ν.
4530/2018 είχε ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται
στο παρόν και μόνο για τα έτη 2020
και 2021 οι κοινές υπουργικές

«5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται
στο παρόν και μόνο για το έτος 2020, οι
κοινές υπουργικές αποψάσεις των παρ.
Ι και 2 εκδίδονται έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2020, οι δε πιστώσεις των
κατά περίπτωση, με βάση την ιδιότητα
των δικαιούχων, αρμοδίων Υπουργείων
που έχουν ήδη εγγραψεί περιορίζονται
ισόποσα, μετά και την έκδοση της
κοινής υπουργικής απόψασης της Παρ.
2.».

αποψάσεις των παρ. Ι και 2
εκδίδονται έως τις 31 Οκτωόρίου
2021, οι δε πιστώσεις των κατά
περίπτωση, με βάση την ιδιότητα
αρμόδιων
δικαιούχων
των
Υπουργείων που έχουν ήδη εγγραφεί
περιορίζονται ισόποσα, μετά και την
έκδοση της κοινής υπουργικής
απόφασης της παρ. 2.».
30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύι5μισης

που προόλέπουν κατάργηση

Καταρούμενες διατάξεις
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Αθήνα, 23.7.2021
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις».

Α.
Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται διάφορα θρησκευτικά ζητήματα και
συγκεκριμένα:
1.
Επανακαθορίζεται η ιδιότητα και η διάρκεια της θητείας του Διευθυντή της
Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Ιν.π.ι.δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
επιχορηγούμενο από τον Κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 26 ν.3432/2006)1, η θέση
του οποίου καθώς και η συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
είναι, εφεξής, άμισθη. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται ο καθορισμός, με κ.υ.α., της
αποζημίωσης των μελών, του Γραμματέα και του Διευθυντή του Δ.Σ.).
2.
Προβλέπεται η σύσταση Τριών (3) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Ιερά
Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού (ΙΠΕ Διοικητικού, ΙΔΕ
Διοικητικού Οικονομικού και ΙΔΕ Οδηγού).
—

Καθιερώνεται σύστημα επιβράβευσης της απόδοσης για τους Συμβούλους του
3.
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και καθορίζεται, με κ.υ.α., το αρμόδιο
όργανο, ιο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος της τυχόν επιπλέον
ανταμοιβής των Συμβούλων σε περίπτωση επίτευξης στόχων, τα σχετικά με την
καταβολή αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4.
Ειταναπροσδιορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, ως προς την ιδιότητα
των μελών του (δυνατότητα ορισμού και αιρετών μελών ιων ο.τ.α.).

5.
Προσδιορίζεται ο φορέας, ο προϋπολογισμός του οποίου επιβαρύνεται
(Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) με τις αποδοχές του Προέδρου και την
αποζημίωση των λοιπών μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής του ν.π.δ.δ.
«Παλλημνιακό Ταμείο», που καθορίζονται κατά τα ισχύοντα με κ.υ.α. (άρθρα 27, 30,

του ν.4589/2019), τιροσδίδεται δε αναδρομική ισχύς στην εν λόγω ρύθμιση, ήτοι από
την ημερομηνία ορισμού αυτών (13.7.2020).
6.
Προβλέπεται η εγγραφή τιίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την κάλυψη δαπανών διεθνών υποχρεώσεων της
Χώρας [1) συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις και άλλες υποχρεώσεις λόγω της
συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις, επιτροπές, ινστιτούτα, μορφές
συνεργασίας ή συμφωνίες, ΙΙ) κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων και
λειτουργίας των ειδικών αποστολών στο εξωτερικό, ΙΙΙ) δαπάνες εκδηλώσεων
προβολής στο εξωτερικό κ.λπ.].
Οι προαναφερόμενες δαπάνες εγκρίνονται με απόφαση του καθ’ ύλην
αρμόδιου διατάκτη.
-

7.
Επιτρέπεται, με υπουργική απόφαση, η μεταφορά σχολικής μονάδας ιδιωτικού
σχολείου ή ξένου σχολείου του ν.4186/2013, σε διδακτήριο κείμενο στην ίδια ή σε
άλλη εκπαιδευτική περιφέρεια, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Επανακαθορίζονται Θέματα σχετικά με τις απαλλαγές (πλήρεις ή μερικές)
8.
στο κόμιστρο των μέσων μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα:
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των κατηγοριών
α.
των δικαιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
εξαιρουμένης της υποχρέωσης έκδοσής της κατ’ έτος.
β.
Προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και για το έτος 2021,
η έκδοση, μέχρι την 3Γ.10.2021, των σχετικών κ.υ.α., για τον καθορισμό των
κριτηρίων παροχής των ατιαλλαγών, των κατηγοριών των δικαιούχων, του ύψους της
αποζημίωσης, κ.λπ. Συνακόλουθα, περιορίζονται ισόποσα οι πιστώσεις των αρμόδιων
Υπουργείων, μετά την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού οι ακόλουθες δαπάνες:
Ι.
Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση τριών (3) συνολικά θέσεων διοικητικών
υπαλλήλων (ΙΠΕ Διοικητικού, ΙΔΕ Διοικητικού
Οικονομικού και ΙΔΕ Οδηγού)
στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού και την ως εκ τούτου
κάλυψη της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των
υπαλλήλων που Θα καταλάβουν τις Θέσεις αυτές.
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου
Υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των 50 χιλ. ευρώ, Περίπου.
—

2.
Ετήσια δαπάνη από την καταβολή των αποδοχών στον Πρόεδρο και την
αποζημίωση στα λοιπά μέλη της Παλλημνιακής Επιτροπής του ν.π.δ.δ.
«Παλλημνιακό Ταμείο», αναδρομικά από την ημερομηνία ορισμού αυτών
(13.7.2020). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση σχετικής
κ.υ.α., με την οποία Θα προσδιοριστεί το ύψος των αποδοχών και της αποζημίωσης
των ανωτέρω.
2

3$

3.
Δαπάνη από την κάλυψη διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα (αριθμός περιπτώσεων, ύψος υποχρεώσεων κ.λπ.) και από την
έκδοση απόφασης του καθ’ ύλην αρμόδιου διατάκτη.
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την καθιέρωση συστήματος επιβράβευσης της
απόδοσης των Συμβούλων του Ι.Ε.Π. και την ως εκ τούτου καταβολή ανταμοιβής σε
αυτούς, σε περίπτωση επίτευξης στόχων.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και θα
εξειδικευθεί με την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.
5.
Νόμω εξοικονόμηση δαπάνης από την κατάργηση της πρόβλεψης για τον
καθορισμό, με κ.υ.α., της αποζημίωσης των μελών, του Γραμματέα και του
Διευθυντή του Δ.Σ. της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ν.π.ι.δ., μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιχορηγούμενο από τον Κρατικό προϋπολογισμό).

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021
Η Γενική ιιευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΚΜΑί3Ο
23.07.2021 21:02

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

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

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται σε βάρος του
Κρατικού προϋπολογισμού σι ακόλουθες δαπάνες:

Ι.
Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση τριών (3) συνολικά θέσεων
διοικητικών υπαλλήλων (ΙΠΕ Διοικητικού, ΙΔΕ Διοικητικού Οικονομικού
και Ι ΔΕ Οδηγού) στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού
και την ως εκ τούτου κάλυψη της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων που Θα καταλάβουν τις Θέσεις
αυτές. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 50 χιλ. ευρώ,
περίπου.
—

2.
Ετήσια δαπάνη από την καταβολή των αποδοχών στον Πρόεδρο και
την αποζημίωση στα λοιπά μέλη της Παλλημνιακής Επιτροπής του ν.π.δ.δ.
«Παλλημνιακό Ταμείο», αναδρομικά από την ημερομηνία ορισμού αυτών
(13.7.2020). Το ύψος της εν λόγιο δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση
σχετικής κ.υ.α., με την οποία Θα προσδιοριστεί το ύψος των αποδοχών και
της αποζη μίιοσης των ανωτέριο.
Δαπάνη από την κάλυψη διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας
3.
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εν λόγιο
δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός περιπτώσεων, ύψος
υποχρεώσεων κ.λπ.) και από την έκδοση απόφασης του καθ’ ύλην αρμόδιου
διατάκτη.
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την καθιέριοση συστήματος επιβράβευσης
της απόδοσης τιον Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) και την ως εκ τούτου καταβολή ανταμοιβής σε αυτούς, σε περίπτιοση
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επίτευξης στόχων. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά και Θα εξειδικευθεί με την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από Τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(ΗΙίΐΟ ΙΚΊ\
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