ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί του σχεδίου νόμου «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή
Βιοηθικής και Τεχνοηθικής».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της
συνιστώμενης Εθνική Αρχής Προσβασιμότητας και την εκπλήρωση της
αποστολής της καθώς και την υλοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων της Εθνικής
Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (συμμετοχή σε επιτροπές, σύσταση
ομάδων εργασίας, διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ.). (άρθρα 1, 2, 30
και 31) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(θέματα οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης κ.λπ.) και από την έκδοση των
κατά περίπτωση προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων.
2.
Ετήσια δαπάνη από: α) την καταβολή αποζημίωσης σε επτά (7) από τα
μέλη της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας και στα δύο (2) νέα μέλη της
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, β) τυχόν αναπροσαρμογή της
αποζημίωσης όσον αφορά στα υφιστάμενα μέλη της Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. (άρθρα 3 παρ.1 περ. α΄ και β΄, 9 παρ.2, 32 παρ.1
και 38 παρ.2) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από την έκδοση υπουργικής
απόφασης, με την οποία θα καθορισθεί το ύψος της προβλεπόμενης
αποζημίωσης.
3.
Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση: α) τριών (3) θέσεων επιστημονικού
προσωπικού και δύο (2) θέσεων διοικητικού προσωπικού στην Εθνική Αρχή
Προσβασιμότητας και β) μίας (1) νέας θέσης επιστημονικού προσωπικού στην
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. (άρθρα 8 παρ.1, 9 παρ.4, 37
παρ.1 και 38 παρ.3)
Η δαπάνη αυτή, όσον αφορά στην καταβολή αποδοχών και εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών στο επιστημονικό προσωπικό, εξαρτάται από την
έκδοση της υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορισθούν οι αποδοχές
τους.
Στην περίπτωση που οι συνιστώμενες θέσεις καλυφθούν με αποσπάσεις
υπαλλήλων από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η δαπάνη περιορίζεται στην
καταβολή της διαφοράς αποδοχών όσον αφορά στο επιστημονικό προσωπικό.
4.
Ετήσια δαπάνη από την επιχορήγηση της Εθνικής Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), κατά το μέρος που το καταβαλλόμενο
ποσό υπερβαίνει το κόστος λειτουργίας της ΕΕΔΑ με την υφιστάμενη μορφή
της. (άρθρο 17 παρ.1)
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5.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης σε προπτυχιακούς
και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές καθώς και σε νέους επιστήμονες
στην περίπτωση πρακτικής άσκησης αυτών στην Εθνική Αρχή
Προσβασιμότητας. (άρθρα 8 παρ.3 και 9 παρ.6) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός ασκουμένων, διάρκεια άσκησης κ.λπ.) και
από την έκδοση κ.υ.α., με την οποία θα καθορισθεί το ύψος της
προβλεπόμενης αποζημίωσης.
6.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη του κόστους λόγω της
δυνατότητας της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας και της Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής και Τεχνοηθικής: α) να προσκαλεί επιστήμονες και υπηρεσιακούς
παράγοντες για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με το
αντικείμενό τους (άρθρα 4 παρ.1 και 35 παρ.1) και β) να συνάπτει συμβάσεις
με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα
και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς ή
επιστημονικές ομάδες εργασίας, για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση
μελετών. (άρθρα 4 παρ.3 και 35 παρ.2) Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός προσκαλούμενων προσώπων, επιμέρους
κόστος έργων, μελετών κ.λπ.).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
Η αναδιοργάνωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως νομικού προσώπου με διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια και το νέο πλαίσιο λειτουργίας της [τρεις (3) επιπλέον θέσεις
προσωπικού, επίδομα θέσης ευθύνης του προϊσταμένου της Μονάδας
Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης, ειδικό μισθολογικό καθεστώς του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της ΕΕΔΑ, του Διευθυντή και
του επιστημονικού προσωπικού της, ανάθεση έργων σε Α.Ε.Ι. και τρίτους,
σύσταση περιφερειακών γραφείων κ.λπ.] προσαυξάνουν το συνολικό κόστος
λειτουργίας της, σε σχέση με τα ισχύοντα, παρά τη μείωση του αριθμού των
μελών της (σήμερα, ανέρχονται σε 41 άτομα). (άρθρα 10 - 29)
Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται και από την έκδοση
των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων, θα αντιμετωπίζεται από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΕΔΑ.
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