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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς -‘Εργο νΙΙΙ, Παράρτημα 12 της

από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωψελές’Ιδρυμα Σταύρος Σ.

Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών

στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ττανδη μίας του κορωνοΙού

ςΟνΙο-ι9 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Ρύθμιση Θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας - Τροποποίηση παρ. 1

άρθρου 3 ν. 2740/1999

Στην Παρ. Ι του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α’ 186), περί της Κεντρικής Εξεταστικής

Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ως προς τη σύνθεση της Κ.Ε.Ε., β) το

δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ως προς την ιδιότητα των εισηγητών Θεμάτων, γ) το τρίτο

εδάψιο καταργείται, δ) το τέταρτο εδάψιο τροποποιείται, ως προς την ιδιότητα του

γραμματέα και του αναπληρωτή του, ε) το πέμπτο εδάψιο τροποποιείται, ως προς το είδος

της υποστήριξης που παρέχεται από το γραμματειακό προσωπικό, στ) προστίθεται έκτο

εδάψιο και η παρ. Ι του άρθρου 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική

Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού

Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους ή αψυπηρετήσαντες καθηγητές των τμημάτων ξένων

γλωσσών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στα οποία λειτουργούν

προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάΘειας. Με την ίδια

απόψαση ορίζονται τουλάχιστον δύο (2) εισηγητές Θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα

που είναι εν ενεργεία ή αψυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) τμημάτων ξένων γλωσσών των

Α.Ε.Ι., με επιστημονική γνώση και εμπειρία προγραμμάτων ξενόγλωσσης διδακτικής και

αξιολόγησης γλωσσομάθειας. Με την ίδια απόψαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο

Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε., εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον

αναπληρωτή του από τους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΠΕ που έχουν γνώση μίας (1)

ξένης γλώσσας από τις εξεταζόμενες γλώσσες ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της

δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής

και Τουρκικής Φιλολογίας της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Γενικής

Διεύθυνσης Ψηψιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων. Για την υποστήριξη της ως άνω επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια

απόψαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό. Η Θητεία των μελών της Κ.Ε.Ε., του

γραμματέα και του αναπληρωτή του, των εισηγητών Θεμάτων και του περαιτέρω

γραμματειακού προσωπικού είναι διετής, αρχίζει την Ιη Ιανουαρίου και λήγει την 31η

Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.».
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Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροψορικής — Τροποποίηση

άρθρου 61 ν. 4653/2020

Στο άρΘρο 61 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Γ’

του νόμου αυτού για το Κρατικό Πιοτοποιητικό Πληροψορικής, επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε αα) να αψορά στις εξετάσεις για

την απόκτηση του πιστοποιητικού το έτος 2022, και αβ) να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις

εξετάσεις αποκλειστικά σι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που

ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6.12.2018 απόψασης του

Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η), και όχι οι

μαθητές που Θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2020-2021, β) το

δεύτερο εδάψιο καταργείται, και το άρθρο 61 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 61

Μ εταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Γ’

Κατά την πρώτη εψαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού

Πληροψορικής το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι

μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό

πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 απόψασης του Υπουργού Παιδείας,

‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η).».

Άρθρο 3

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή υποψηψίων με αναπηρία και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις - Τροποποίηση άρθρου 234 ν.

4823/2021

Στο άρθρο 234 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου

του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 234 διαμορψώνεται ως

εξής:

«ΑρΘρο 234

Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Γ’

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων —

γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του. Ο επανακαθορισμός των

αξιολογικών εκθέσεων — γνωματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία επιψυλάσσεται

αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και

Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) γίνεται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

2. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022, η παράταση του χρόνου εξέτασης

των υποψήψιων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 3 του ν.

3699/2008 (Α’ 199) αποτελεί αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων των παρ. 3 και 4 του

άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26.2.2021 απόψασης της Υπουργού Παιδείας
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και Θρησκευμάτων (Β’ 897), του άρθρου 12 της υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5/7.5.2019

απόψασης του Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 1736), της παρ. 8 του

άρθρου 13 της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 απόψασης της Υπουργού Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 272) και του άρθρου 13 της υπό στοιχεία

Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 απόψασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’

1538).».

Άρθρο4

Αποζημίωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων

εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά

Σχολεία - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν. 4354/2015

Στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί της έκδοσης κοινής απόψασης

των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό

αποζημίωσης για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό

προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες

οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης / αναβαθμολόγησης και έκδοσης

αποτελεσμάτων εξετάσεων, καθώς και στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και

διοργανώσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο, τροποποιείται, αα)

με την προσθήκη πρόβλεψης για καθορισμό αποζημίωσης και για την περίπτωση της

διεξαγωγής εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και κληρώσεων για την

εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), αβ) με την κατάργηση της πρόβλεψης για

έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόψασης το αργότερο έως 31.12.2016 και γίνονται

νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) καταργείται το δεύτερο εδάψιο, γ) στο τρίτο εδάψιο γίνονται

νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 4 του άρθρου 21 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό

που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης,

διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης /αναβαθμολόγησης και έκδοσης των

αποτελεσμάτων των: α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) εξετάσεων ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

(ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (Ε.ΠΑΣ.), γ) εξετάσεων ελληνομάθειας, δ) εξετάσεων

χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και ε) εξετάσεων για την εισαγωγή

μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και κληρώσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία

(ΠΕΙ.Σ.), καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόψαση των Υπουργών

Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του

ορίου της παρ. 3.

Με όμοια απόψαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και

διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις,

ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιψερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και

κάθε είδους συναψείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες αποζημίωσης (ημερήσιας,

ανά αγώνα, αναδιοργάνωση κ.λπ.), μετακίνησης, διαμονής, διατροψής, καθώς και λοιπές

δαπάνες, οι οποίες περιγράψονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόψαση, μη τηρουμένων

των διατάξεων της παρ. 3.».
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Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων

Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ,), η θητεία των οποίων λήγει την

31η.8.2022, δεν δύναται να εκδοθεί πριν από την 30ή.ό.2022, κατά παρέκκλιση του άρθρου

69 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και

Αντιπρυτάνεων, καιτης παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), περίτης προκήρυξης

εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα, αντίστοιχα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθεί

προκήρυξη για την ανάδειξη των οργάνων της παρούσας πριν από την 30η.6.2022, οιεκλογές

θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της ανάδειξης των

μονομελών οργάνων της παρ. Ι έως την Ιη.9.2022, η θητεία των Πρυτανικών Αρχών και

Κοσμητόρων Σχολών των Α.Ε.Ι., η οποία λήγει την 31η.8.2022, παρατείνεται αυτοδικαίως έως

την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων, και για χρονικό

διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 31η.12.2022.
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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Επισπεύδον Υπουργείο:
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
210-3442806, Ίπο@πιΊπθΙυ.ον.Γ

Επι.λέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟίΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙ ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Τομέας νομαΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & ΑΘλητιομού.
2 Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου ΕΘνικής ‘Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομαΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας ναμαΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥποΘέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας ναμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προοταοίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μετααρών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγρατικής Ανάπτυξης & Τραψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - ‘Εργο νΙΙΙ, Παράρτημα 12
της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωψελές’Ιδρυμα

Σταύρος Σ. Νιάρχος” καιτου Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση
των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της

πανδη μίας του κορωνοϊού Ονιο-ι9 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

Χ



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Τροποποιείται η παρ. Ι του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α’ 186), ώστε να

προβλέπεται ότι εισηγητές των θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα στις

εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσσμάθειας είναι εν ενεργεία ή
αψυπηρετήσαντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

(Ε.ΔΙ.Π.) τμημάτων ξένων γλωσσών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

(Α.Ε.Ι.), με επιστημονική γνώση και εμπειρία προγραμμάτων ξενόγλωσσης

διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας. Επίσης, προβλέπεται ότι ο γραμματέας

της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) και ο αναπληρωτής του προέρχονται

από διοικητικούς υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ, οι οποίοι έχουν γνώση μίας από τις
εξεταζόμενες ξένες γλώσσες ή από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας

εκπαίδευσης, των κλάδων ΠΕ Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής

και Τουρκικής Φιλολογίας, της αρμόδιας Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

της Γενικής Διεύθυνσης Ψηψιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2: Τροποποιείται το άρθρο 61 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), ώστε να προβλέπεται

ότι κατά την πρώτη εψαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού

Πιστοποιητικού Πληροψορικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το έτος 2022,

δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ’

Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το σχετικό πιλοτικό

πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6.12.2018 απόψασης του Υπουργού
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ- Μ5Η).

Άρθρο 3: Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 234 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ώστε, ειδικά

για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022, να προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα

παράτασης του χρόνου εξέτασης των υποψηψίων με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες να παραμείνει στα συλλογικά όργανα που ασκούσαν την

αρμοδιότητα αυτή πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021.

Άρθρο 4: Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ώστε να

προβλέπεται ότι καθορίζεται αποζημίωση και για τους εκπαιδευτικούς που
συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.)

και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), με την έκδοση

κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 5: Προβλέπεται ότι η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των

Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), η θητεία των οποίων λήγειτην 31η.8.2022, δεν δύναται να εκδοθεί



πριν την 30ή.6.2022, καθώς καιότι αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή
η ολοκλήρωση της ανάδειξης των μονομελών αυτών Οργάνων έως την Ιη.9.2022
παρατείνεται η θητεία των ήδη υπηρετούντων.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για την καλύτερη γραμματειακή
και επιστημονική υποστήριξη της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τις
εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και για την ομαλή
διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία διότι, λόγω της πανδημ[ας του
κορωνοΙού ςονιο-19, δεν κατέστη δυνατή η διενέργεια των εξετάσεων για την
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροψορικής εντός του 2021, επιπλέον δε
κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικά
πιλοτικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, τροποποιείται η σχετική διάταξη, ώστε
δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του έτους 2022 να έχουν αποκλειστικά οι
μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019, που ολοκλήρωσαν το
πιλοτικό Πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6.12.2018 απόψασης του
Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ- Μ5Η).

Άρθρο 3: Σύμψωνα με τον ν. 4823/2021 (Α’ 136), την αποκλειστική αρμοδιότητα
σύνταξης αξιολογικής έκθεσης ως προς την παράταση του χρόνου εξέτασης των
υποψηψίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν πλέον τα Κέντρα
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).
Ωστόσο, λόγω των υγειονομικών συνθηκών που δυσχεραίνουν τη λειτουργία αυτών,
κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση, ώστε μεταβατικά, ειδικά και μόνο για
τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα να παραμείνει
στα συλλογικά όργανα που την ασκούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
4823/202 1, προκειμένου να μην προκληθεί αναστάτωση για τους υποψηψίους.

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τη διεξαγωγή των
εξετάσεων εισαγωγής οτα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και των κληρώσεων εισαγωγής
στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.).

Άρθρο 5: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε η προκήρυξη εκλογών
για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), η θητεία των οποίων λήγει την 31η.8.2022, να μην
εκδοθεί πριν από την 30ή.6.2022, προ κειμένου τα σχετικά ζητήματα να εξεταστούν
στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρψωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα
Α.Ε.Ι..

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4
ΝΑΙ Π Οχι Π

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

Άρθρο 1: Παρ. Ι του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α’ 186).

Άρθρο 2: Άρθρο 61 του ν. 4653/2020 (Α’ 12).

Άρθρο 3: Άρθρο 234 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Άρθρο 4: Παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 5: -

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

Άρθρο 1: Αψορά στα μέλη της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), στον
γραμματέα και στο λοιπό γραμματειακό προσωπικό της Κ.Ε.Ε., καθώς και στους
εισηγητές των Θεμάτων των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσο μάΘε ιας.

Άρθρο 2: Αψορά στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019,

που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό Πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6.12.2018

απόψασης του Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:

ΩΝΕΝ4653ΠΣ- Μ5Η) και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το Κρατικό
Πιστοποιητικό Πληροψορικής το έτος 2022.

Άρθρο 3: Αψορά στους υποψηψίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022.

Άρθρο 4: Αψορά στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των
εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και των κληρώσεων για την

εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.).

Άρθρο 5: Αψορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.

‘1.



Άρθρα Ι έως 4: Τροποποιούνται διατάξεις τυπικών
1) με αλλαγή προεδρικού νόμων, συνεπώς απαιτούνται διατάξεις της ίδιας

διατάγματος, τυπικής ισχύος.
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής Άρθρο 5: Εισάγεται παρέκκλιση από διατάξεις τυπικών
πράξης; νόμων, συνεπώς απαιτούνται διατάξεις της ίδιας

τυπικής ισχύος.

ΙΙ) με αλλαγή δισ ικητικής
πρακτικής Η αλλαγή διοικητικής πρακτικής δεν κρίνεται
συμπεριλαμβανομένης πρόσψορη για την επίτευξη των επιδιωκόμενων
της δυνατότητας νέας σκοπών.
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
περισσότερων πόρων δεν κρίνεται πρόσψορη για την επίτευξη των
ανθρώπινων και επιδ ιωκόμενων σκοπών.
υλικών πόρων;

Συναφείς Πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ 13 Οχι Π
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολσγούμενης ρύθμισης



7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

‘ επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1:
Η καλύτερη επιστημονική και
γραμματειακή υποστήριξη της
Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής
(Κ.ΕΕ.) του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας.

Άρθρο 2:
Η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων για
την απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Πλη ροψσρικής το έτος
2022, με τον προσδιορισμό των
δικαιούχων συμμετοχής.

Άρθρο 3:
Η διευκόλυνση της συμμετοχής των
ατόμων με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στις
πανελλαδικές εξετάσεις του 2022.

ι) βραχυπροθεσμοι:
Η ομαλη διεξαγωγη των πανελλαδικων
εξετάσεων του τρέχοντος έτους.
Η αποψυγή της επιβάρυνσης των
Κέντρων Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ,) για το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο το
έργο τους δυσχεραίνεται εξαιτίας των
υγειονομικών περιορισμών.
Η ομαλή μετάβαση στο νέο Πλαίσιο
του ν. 4823/2021 (Α’ 136) για τις δομές
και τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 4:
ο καθορισμός αποζημίωσης για τους
εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη
διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής
στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και των



κληρώσεων για την εισαγωγή στα
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.).

Άρθρο 5:
. Η αποφυγή διασάλευσης της

λειτουργίας των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
ενόψει της συνολικής αναμόρψωσης
του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα
ΑΕΙ..

Άρθρο 1:
. Η εύρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων

για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας.

.

Άρθρα 2, 3 και 5:
. Δεν υψίοτανται μακροπρόθεσμοι

στόχοι, δεδομένου ότι πρόκειται νια
μεταβατικές ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις

Η) μακροπρόθεσμοι: περιορισμένης χρονικής ισχύος.
.

Άρθρο 4:
. Η διασψάλιση της αρχής της ισότητας

για τους εκπαιδευτικούς που
συμμετέχουν σε εξεταστικές και
συναψείς διαδικασίες.

. Η εύρυθμη διεξαγωγή των ανωτέρω
διαδικασιών.

12.



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

‘ Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη Την Τελευταία ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αοοφοίτων γβαθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εργασία στον Τομέα Των σπουδών τους εντός ό μηνών από την
έναρξη_αναζήτησης

Αριθμός πιατοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ΙδΟ κλο)

Αριθμός συμμετοχών οκ προγράμματα ‘Ερευνας, Τεχνολογίας
& Καινυτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών Που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) ουο
συμμετέχουν οκ Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α·ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό ανολφάβητων/σόνυλο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν Το σχολείο Πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιος και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός διει-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν οκ
διαπολιτισμικά σχολεία

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) -

Κατανομή ανά περιφέρεια

Αριθμός ολοήμερωυ / απογευμοτινών σχολείων και ομιθμός
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
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, Β’θμια)
εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωιόμενος
στοιχεια στοχος (3εΤια)

Πμαγίιατοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και
αποτελέσματα. και αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών

Πραγματυπυιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

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 βιβλιοθηυών κατά νομική μομφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα Γιε το θέμα, Κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοπσιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

__________________________________

και της ΕΛΣΤΑΤ



Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόνω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουρνείου, ανάλονα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολονική πολιτική:

. . Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεία στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προίάν σε αγοραίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

Ισοζόγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

ίσοζόγιο γενικής κνβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες. % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κστά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΑΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Φορολογικό έσοδα ως ποσοστό Του ΑΕΠ

Ανολσγία άμεσης και έμμεσης φορολογίας

Ποσά σον εισορόττονται μέχρι σήμερα από ταν φάρο ή τους
φόρους στους οποίους αφομοόε οι διατάξεις του
νομοσχεδίνο.

Ποαό που εισαράχθηκαν από φορολογιυοός ελέγχννς

Ποσοστό πράξεων διοικητικοό σροσδιομισμοό φόρον ή
επιβολής προστίμων Που ακυρώθηυαν εν μέρει ήτο όλω από
τα δικαστι(ρια

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετ(α
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιανών, κλαδικών και ομοιατπαγγελματικών
συμβάσεων (και εγσσε. τόν αννήφθη Το πυγυτυριμένο έτος)
και αριθμός/Ποσοστό εργαζομένων πον καλόπτονται από αοτές.

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. σον αννήφθησαν χωρίς πρνσφνγή συ
διαμεσολόβηση

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που νννήφθησαν χωρίς οροσφνγή συ
διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια α.σ.ε. (πρνβλτσόμτνη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παρότααης μετά τη πυμβπτική
τονς λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομόδα υαι ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός αμειβόμενων νοερωριών (ονν δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και
αριθμός/Ποσοστό ατοχημότων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

11.1.



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

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική Περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μυρφωτικού εοιπέδον

ΔεΙκτ-ης αιτασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό Τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κοτασκενές κ.λπ.)

Μερική απασχόληση εις ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο Τον πληθυσμού και ειδικότερα για νέοος)

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

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

ίίρογματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί Του ιδιωτικού τομέα. δημόσιοι υπάλληλοι.
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη σονολικής
ασφάλισης υσι αντίστοιχες δαπάνες

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί τον ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες κειι έμποροι, αγρότες) κιιι αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης

1έσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί τον ΑΕΠ

Ποσοστό πρυσιρυγών σχετικά μετην απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΛ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
οτοιχεία οτοχος (3ετια)

Ποσοστά πληθνσμυύ σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή σε κοινωνικά αποκλεισμό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά
αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών οτα σόνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία_αντιμετώπισης_έκτακτων αναγκών

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική_δαπάνη_(συνολικά και ανά_επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
άλλες_υπηρεσίες

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)

Κόστος κατ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες_μάθησης_κλπ)



Πρόσφατα ΕττιδιωκόμενοςΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετία
στοιχεια στοχος (3ετία)

Αριθμός Εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έκος

Ποσοστά τταιδικής θνησιμότητας

Συνολικές δαπάνες υγείας Κατά κεφειλή

Δαπάνες φαρμάκενν Κατά κεφαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 καταίκους

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 Κατοίκους

Μέση διάρκεια εοείγννσας ννσηλείας

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικνί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)

Αριθμός ασθενών σον περιμένουν γιο Χ μήνες να εξυπηρεκηθούν
(για μη επείγονσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νοσηλεντική υιτηρεσίιι

ΙΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Γίοσοοτό ιιπασχόλησης ανά φύλο

συνολικά

ανά περιφέρειιι

ανά κλάδο οικανομίιις

ανά ηλινιακή οράδα

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

συννλικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ορόδο

Ποσοστά αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο

Ποσοστά εργοδυτών ανά φύλο

Τίοσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλα

Γίοσοστά μελών Κοινοβουλίου, Περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΓΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου — Ποσοστά αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων

Μεταναστεντικές ρνές ανά πύλη εισόδου/χώρα τρπέλευσης/
ηλικιανή ομάδσ/φύλο

Αριθμός απελάσειον ανά χώμα σρσέλενσης των
ασελαννομένων/αιτία απέλαοης

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δνναμικάτιτας Και
πραγματικού αριθμού φιλοξενοομένων)

Περιατιιτιιά υοι είδος αοροβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας

Προφανώς, οευ πεδίο ιιντό Οιι υσάρχονν Και στοιχείο που αφορούν τους σ?λοδιιπιιές που προέρχονται από άλλους δείκτες
(αποσχόληση, εκπαίδευση, πιιραβατικότηειτ κλπ.)

-ιδ.



> Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάεη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποποοτό α) ροοίρων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) ρετακλητών
υπαλλήλων

Αναλυγίιι υπαλλήλων ανά τμήμα, διεόδννση, γενική διεόδονση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στν ΙΝίΕΚΝΕΤ

Αριθμός απηρεσιών με εσωτερική δικτόνιση (ιπίτυπνί)

Αναλογία Η/Υ ανό Θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών ναι ιρορέων/ σόνολο
δημοσίων υσηρεπιών ναι φορέων
Αριθμός νένυρων πληροφόρησης πολιτών, ου νεντρινό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό εοίπεδο καθώς και συ
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων σου νξυπηροτοόνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προαωπικοό (δαοάνες μισθοδοσίας και πρόπθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί Γης συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης Θεμάτων προοωπικοό: δαπάνες μονάδων
πρασωπικοό ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργεία

ΔΗΜΟΣΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωικόμενος
στοιχεία στόχος (3ετίυ)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δρόστες αδικημάτων και αναλογία
ανά_100.000_κατοίκους

Αδικήματα Ποινικοό Κώδικα νατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και δτωροόρτνοι ως δμάστες αυτών
κατά_εθνικότητα._φόλο_και_τόξεις_ηλινιτλν
Κτήσια οτατιοτική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
σνρπτριφορώο σον οροκαλαόν τα κοινά αίσθημα
(ανδρωποκτονίες._ληστείτς,_κλοπές —_διαρρήξεις)

Αδικήματα σον οφαροόν στην παρόνορη είσοδο και παραμονή
στη_χώρα

Συχνότητα υγκληιάτων ανά τόπυ η’νλήμοτος

Ποσοστό τγκληματικιλν περιποώοτων που εξιχνιάοτηκαν στο
πόναλο οων υγκλημότων

Σόνολο εργαζυμένων οτη δημόσια ασφάλτια

Αριθμός κατοίκων ανά αοτννοιιικό, πνά αοτνινορικό τμήμα και
ανά_περιοχή_αστυνόμευσης
Αναλογία απτυνορικών ανό 1000 κατοίκους - αναλογία
κατοίκων ανά_αστυνομικό_τμήμα_και_περιοχή_απτονόμτυοης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες μια αντονομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων μια την ανιιίιττώπιοη της παραβακικής
πνμπνμιφοράς ανά τομείς (π.χ. τμκλήρατα βίας, οικονομικά
εγκλήματα,_ναρκωτικά, τροχαία._κλοπές, τρομοκρατία)

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

Αριδρός εισερχόρενων αστικών, τργατικών και εμπορικών
διαφορών

Αριθμός ειστρχόμτνων διοικητικών περιπκώοτκτν

Συνολικός χρόνος που απαιτείτοι για την επώνση αστικών,
εμπορικών, τργατικών, διοικ’ητικών και άλλων υποδέσκων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (διρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία,_Εφυτνία,_Αρειος_Πάγος/Σνμβοόλιο_Εοικρατείας)
Μέσος όρος των υπαθέσεκιν ανά δικαπτή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά_δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων σον ακνριλνοντοι μετά από
έφεση_ή_αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που ενώόονται ρτ τα νόντημα του
εξωδικαπτικοό_οαρβιβασροό
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων υπίλννης διαφορών, πχ
διαμυπολόβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζοον προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν_πόρονς_(νομική_προνταπία)

Κόστυς προσφνγτ(ς στη δικαιυαόυη

Ποσοστό ηλκνυρονικής υποβολής δικογράφων

Ποσοστό διυκπκμαιαομέοωο κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
τκκρκρών_(ον_ετήσιο_και_σννολικτ(_βάση_εκνρεμοκήτων)
Πυσοπνό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάοη, για τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_ρετανρέήιιμκς_ου_χρήμα

Μέσο κόστος συιηιρονιστικαό συστήματος ανά κρατοόμενο

Αναλογία νροσωνικοό φόλσξις (φνλάκων( ανά κρστοέρενο



Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Ιίρόσφιιτα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Δείκτης ιιαγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Εσενδοσεις νις % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΓΙ

Αριθμός Επιχειρήσεων Που ανοίγουν ανά κλάδο και Περιφέρεια

κιιι ιιντίστοιχος αριθμός αιτασχολοομέοων σε αυτές

Αριθμός Επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
κοι οντίστσιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρύνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Μονάδες Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοαφαιρικής ρύπανσης

Κατά Κεφαλή

Ποσοστό Γασ πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς

καθαρισμούς

Πνσσστό των ακτών πον κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με τα σύνολα των δυνόρενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρενσης κατ ένας

Πασαστό οικιακών & βιομηχανικών αιιορριμρότων νοιι

διοτέθηκιιν πε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας,_λιτιασματαποίηση)

Ποσοστό διστιθέμενων αιτορριμμάτων σε ΧΥΤΑ

Πνσοστό δασικών εκτάσεων που καταστρέιφηκαν τισό πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστό αναδαπωθειτιών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολα καεεσκραμμένων δασών από πυρκαγιές

Ποσοστό σρπστατεοόμενων περιοχών σε σχέση Γιε την συνολική
έκεαση_Γης_χώρας

Ποσοστό του πρνύπολογισρσύ Που διατίθεται για Θέματα

προσσασίσς περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή

Κατεινόλιιση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κιιτιινόλωπη Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά

κεφαλή

Ποσνστά μείωσης εκπομπών’ αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΕ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)



Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στον καθορισμό
εισηγητών των θεμάτων στις εξετάσεις για το Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας από μέλη του προσωπικού των
Τμημάτων ξένων γλωσσών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) με ανάλογη επιστημονική γνώση και
εμπειρία, καθώς και στον ορισμό του γραμματέα και του
λοιπού γραμματειακού προσωπικού της Κ.Ε.Ε. από
διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς με
γνώσεις ξένων γλωσσών της αρμόδιας Διεύθυνσης Εξετάσεων
και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευ μάτων.

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ί) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ__Π ΟΧΙ__Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

. άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογοόμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο
Ι

Στόχος

.10.



2 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στον καθορισμό των
δικαιούχων συμμετοχής στην πρώτη εψαρμογή των εξετάσεων
για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροψορικής
το έτος 2022.

3 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη διατήρηση της
αρμοδιότητας παράτασης του χρόνου εξέτασης των
υποψηψίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
από τα συλλογικά όργανα που ασκούσαν την αρμοδιότητα
αυτή πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021 (Α’ 136),
ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022, με σκοπό την
ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και την
αποψυγή αναστάτωσης των υποψηψίων.

4 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στον καθορισμό
αποζημίωσης για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη
διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία
(Π.Σ.) και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία
(ΠΕΙ.Σ.).

5 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη ρύθμιση ζητημάτων
για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ενόψει της συνολικής
αναμόρψωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Α.Ε.Ι..

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟίΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑ1\ΑΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα/ Χ

αποτελεσματικότητα

2σ



Άλλο

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχειριση κινδυνων

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άριρο 1:. Με την τροποποίηση της σύνδεσης της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για το Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάιειας και τον καιορισμό των ιδιοτήτων των εισηγητών ιεμάτων, του γραμματέα και

του αναπληρωτή του, καιώς και με τον προσδιορισμό του είδους της υποστήριξης που παρέχεται από το
γραμματειακό προσωπικό, διευκολύνεται το έργο της Κ. Ε.Ε. και επιτυγχάνεται η ομαλή και εύρυϋμη διεξαγωγή
των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάειας.

Άριρο 2: Με τον ακριόή προσδιορισμό των προσώπων που δικαιούνται να συμμετάσχουν ατην πρώτη
εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής το έτος 2022 και την
επικαιροποίηση της σχετικής διάταξης, επιδιώκονται η ασφάλεια δικαίου και η αυξημένη αξιοπιστία και
διαφάνεια του 3εσμού.

Άρρο 3: Με την πρόόλεψη για διατήρηση της αρμοδιότητας παράταση ς του χρόνου εξέτασης των υποψηφίων

με αναπηρία και ειδικέ ς εκπαιδευτικές ανάγκες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μεταόατικά και
ειδικά για το έτος 2022, οτα συλλογικά όργανα που την ασκούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021
(Α’ 126), αποτρέπεται ο κίνδυνος αναστάτωση ς των υποψηφίων και διασφαλίζονται η εύρυιμη διεξαγωγή των
εξετάσεων και η αξιοπιστία του ϋεσμού.

Άριρο 4: Με τον καορισμό αποζημίωσης για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των
εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία διευκολύνεται η
διεξαγωγή των σχετικών διαδικασιών.

Άρρο 5: Με την πρόόλεψη για μη έκδοση πριν από την 30ή.6.2022 της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη
των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), η ιητεία των
οποίων λήγει την 31 η.8.2022, αποτρέπεται ο κίνδυνος αιφνιδιασμού και αναστάτωση ς των Α.Ε.Ι. αναφορικά με
τις διαδικασίες ανάδειξης μονομελών οργάνων διοίκησής τους.

2.



Σχολιασμός / ιτοιοτική αποτίμηση:
Δεν υφίσταται κόστος. πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων νια τις νέες ρυιμίσεις.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΛ ΙΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διαπίστωση

συνεπειών
κινδύνων στους

στόχους

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πρσσλήψεις /
κινητικότητα

‘Αλλο

Ενημέρωση
εκπαίδευση Χ Χ

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

22.



Σχεδιασμος
αποτροιτης /

αντισταθμισης
κινδυνων

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη κολών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ

της ρύθμισης

_______________ _______________ ______________ ___________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν υφίστανται κίνδυνοι, αντιιέτως αττοτρέτιονται οι κίνδυνοι που αναφέρονται ανωτέρω.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύ ναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας



24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 4, 16, 21 και 25 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Ί (συμτιεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία
,

Απόιαση
Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Ι Άρθρο 24 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων
Διεθνείς συμβάσεις

με αναπηριες (ν. 4074/2012, Α’88).

2
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

____________________

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

24.



28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

____________________

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

_________________________________________

‘Αλλα ευρωπαϊκά ή
π διεθνή δικαστήρια ή

διαιτητικά όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροτιοιτοιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση - αντικατάσταση - συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοιούμενης ρύι5μισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
Ρύθμιση Θεμάτων του Κρατικού

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου 3 ν.

2740/1999

Στην παρ. Ι του άρθρου 3 του ν.
2740/1999 (Α’ 186), περί της Κεντρικής
Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το
πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ως προς
τη σύνθεση της Κ.Ε.Ε., β) το δεύτερο
εδάψιο τροποποιείται, ως προς την
ιδιότητα των εισηγητών θεμάτων, γ) το
τρίτο εδάψιο καταργείται, 5) το τέταρτο
εδάψιο τροποποιείται, ως προς την
ιδιότητα του γραμματέα και του
αναπληρωτή του, ε) το πέμπτο εδάψιο
τροποποιείται, ως προς το είδος της
υποστήριξης που παρέχεται από το
γραμματειακό προσωπικό, στ)
προστίθεται έκτο εδάψιο και η παρ. Ι Η παρ. Ι του άρθρου 3 του ν. 4740/1999
του άρθρου 3 διαμορψώνεται ως εξής: είχε ως εξής:

2ς.



«1. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων
συνιστάται επταμελής Κεντρική
Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία
αποτελείται από μέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή
ομότιμους ή αψυπηρετήσαντες
καθηγητές των τμημάτων ξένων
γλωσσών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στα οποία
λειτουργούν Προγράμματα
ξενόγλωσσης διδακτικής και
αξιολόγησης γλωσσομάθειας. Με την
ίδια απόψαση ορίζονται τουλάχιστον
δύο (2) εισηγητές Θεμάτων για κάθε
εξεταζόμενη γλώσσα που είναι εν
ενεργεία ή αψυπηρετήσαντα μέλη
Δ.Ε.Π. ή Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., με
επιστημονική γνώση και εμπειρία
προγραμμάτων ξενόγλωσσης
διδακτικής και αξιολόγησης
γλωσσομάθειας. Με την ίδια απόψαση
ορίζονται ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε., εκ των μελών
αυτής, καθώς και ένας (1) γραμματέας
με τον αναπληρωτή του από τους
διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΠΕ
που έχουν γνώση μίας (1) ξένης
γλώσσας από τις εξεταζόμενες γλώσσες
ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της
δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ
Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,
Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής
Φιλολογίας της Διεύθυνσης Εξετάσεων
και Πιστοποιήσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Ψηψιακών Συστημάτων,
Υποδομών και Εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Για την υποστήριξη της
ως άνω επιτροπής μπορεί να ορίζεται
με την ίδια απόψαση περαιτέρω
γραμματειακό προσωπικό. Η θητεία
των μελών της Κ.Ε.Ε., του γραμματέα
και του αναπληρωτή του, των
εισηγητών Θεμάτων και του περαιτέρω
γραμματειακού προσωπικού είναι
διετής, αρχίζει την Ιη Ιανουαρίου και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του
επόμενου έτους.».

Άρθρο 2

«1. Με απόψαση του Υπουργού Παιδείας,
‘Ερευνας και Θρησκευ μάτων συνιστάται
επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή,
η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή
ομότιμους ή αψυπηρετήσαντες
καθηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών
των Α.Ε.Ι., ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας
και ιδιωτικής εκπαίδευσης
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των
κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,
Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής
Φιλολογίας. Με την ίδια απόψαση
ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές
Θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα
από τα προαναψερόμενα μέλη. Η Θητεία
των μελών της εξεταστικής επιτροπής
είναι διετής, αρχίζει την Ιη Ιανουαρίου
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του
επόμενου έτους. Με την ίδια απόψαση
ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, εκ
των μελών αυτής, καθώς και ένας
Γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από
τους υπαλλήλους της Γενικής
Γραμματείας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και
Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, που έχουν
γνώση μίας ξένης γλώσσας ή από
εκπαιδευτικούς της δημόσιας
εκπαίδευσης των κλάδων
πανεπιστη μιακής εκπαίδευσης Αγγλικής,
Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής
και Τουρκικής Φιλολογίας. Για τη
διοικητική υποστήριξη της ως άνω
Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια
απόψαση Περαιτέρω γραμματειακό
Προσωπικό.)).

2ί.



Μεταβατικές διατάξεις για το Κρατικό
Πιστοποιητικό Πληροφορικής —

Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4653/2020

Στο άρθρο 61 του ν. 4653/2020 (Α 12),
Περί των μεταβατικών διατάξεων του
Κεψαλαίου Γ’ του νόμου αυτού για το
Κρατικό Πιστοποιητικό Πλη ροψορικής,
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το
Πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε αα)
να αψορά στις εξετάσεις για την
απόκτηση του πιστοποιητικού το έτος
2022, και αβ) να έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στις εξετάσεις
αποκλειστικά οι μαθητές της Γ’
Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-
2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό
Πρόγραμμα της υπό στοιχεία
211455/Δ2/6.12,2018 απόφασης του
Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-
Μ5Η), και όχι οι μαθητές που θα
ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα
το οχολικό έτος 2020-2021, β) το
δεύτερο εδάψιο καταργείται, και το
άρθρο 61 διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Γ’

Κατά την Πρώτη εφαρμογή των
εξετάσεων για την απόκτηση του
Κρατικού Πιστοποιητικού
Πληροφορικής το έτος 2022, δικαίωμα
συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν
αποκλειστικά οι μαθητές της Γ’
Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-
2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό
πρόγραμμα της υπό στοιχεία
211455/Δ2/6-12-2018 απόψασης του
Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-
Μ 5 Η ). ».

Το άρθρο 61 του ν. 4653/2020 είχε ως
εξής:

«Αρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Γ

Κατά την πρώτη εφαρμογή των
εξετάσεων για την απόκτηση του
Κρατικού Πιστοποιητικού Πλη ροψορικής
το έτος 2021, δικαίωμα συμμετοχής στις
εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι μαθητές
της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους
2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό
Πρόγραμμα της υπό στοιχεία
211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του
Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:
ΩΝΕΝ4653ΠΣΜ5Η), καθώς και οι μαθητές
που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο
Πρόγραμμα το σχολικό έτος 2020-2021.
Κατά το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής
στις εξετάσεις έχουν οι μαθητές που θα
ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το
σχολικό έτος 2021-2022.>).

Άρθρο 3



Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη
συμμετοχή υποψηψίων με αναπηρία

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις
πανελλαδικές εξετάσεις -

Τροποποίηση άρθρου 234 ν.
4823/2021

Στο άρθρο 234 του ν. 4823/2021 (Α
136), περί των μεταβατικών διατάξεων
του Κεψαλαίου Γ του Μέρους Β’ του
νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 2 και το
άρθρο 234 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 234
Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Γ

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν
θίγουν την ισχύ των αξιολογικών
εκθέσεων — γνωματεύσεων που έχουν
εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του. Ο
επανακαθορισμός των αξιολογικών
εκθέσεων — γνωματεύσεων ως προς τα
ζητήματα, για τα οποία ειτιψυλάσσεται
αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) γίνεται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
2. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις
του έτους 2022, η παράταση του χρόνου
εξέτασης των υποψήψιων με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του
άρθρου 3 του ν. 3699/2008 (Α 199)
αποτελεί αρμοδιότητα των συλλογικών
οργάνων των Παρ. 3 και 4 του άρθρου 3
της υπό στοιχεία
Φ.251/22806/Α5/26.2.2021 απόψασης
της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β’ 897), του άρθρου 12
της υπό στοιχεία
Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόψασης
του Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και
Θρησκευμάτων (Β 1736), της Παρ. 8
του άρθρου 13 της υπό στοιχεία
Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 απόψασης
της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β’ 272) καιτου άρθρου
13 της υπό στοιχεία
Φ.253/128314/Β6/29.11.2002
απόψασης του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β 1538).».

Το άρθρο 234 του ν. 4823/2021 είχε ως
εξής:

«Αρθρο 234
Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Γ

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν
θίγουν την ισχύ των αξιολογικών
εκθέσεων γνωματεύσεων που έχουν
εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του. Ο
επανακαθορισμός των αξιολογικών
εκθέσεων γνωματεύσεων ως προς τα
ζητήματα, για τα οποία επιψυλάσσεται
αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) γίνεται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. ».

Άρθρο 4 Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015
Αποζημίωση των εκπαιδευτικών που είχε ως εξής:

συμμετέχουν στη διεξαγωγή των



εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα
Σχολεία και των κληρώσεων

εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία -

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν.
4354/2015

Στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
4354/2015 (Α 176), περί της έκδοσης
Κοινής απόψασης των Υπουργών

Οικονομικών και Παιδείας και

Θρησκευμάτων για τον καθορισμό
αποζημίωσης για τους εκπαιδευτικούς
δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα και το
λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα
συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στις διαδικασίες οργάνωσης,
διεξαγωγής, υποστήριξης,
βαθμολόγησης / αναβαθμολόγησης και
έκδοσης αποτελεσμάτων εξετάσεων,
καθώς και στην οργάνωση και
διεξαγωγή σχολικών αγώνων και
διοργανώσεων, επέρχονται οι εξής
Τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο,
τροποποιείται, αα) με την προσθήκη
πρόβλεψης για καθορισμό
αποζημίωσης καιγιατην περίπτωση της
διεξαγωγής εισαγωγικών εξετάσεων
στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και
κληρώσεων για την εισαγωγή στα
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), αβ) μετην
Κατάργηση της πρόβλεψης για έκδοσης
της σχετικής υπουργικής απόψασης το
αργότερο έως 31.12.2016 και γίνονται
νομοτεχνικές βελτιώσεις, β)
καταργείται το δεύτερο εδάψιο, γ) στο
τρίτο εδάψιο γίνονται νομοτεχνικές
βελτιώσεις, και η παρ. 4 του άρθρου 21
διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το
λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα
συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στις διαδικασίες οργάνωσης,
διεξαγωγής, υποστήριξης,
βαθμολόγησης /αναβαθμολόγησης και
έκδοσης των αποτελεσμάτων των: α)
γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης
διαδικασίας εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) εξετάσεων
ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών
Λυ κείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών
Σχολών (Ε.ΠΑΣ.), γ) εξετάσεων
ελληνομάθειας, δ) εξετάσεων

«4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς
δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα και το
λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα
συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις
διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής,
υποστήριξης, βαθμολόγησης
/αναβαθμολόγηοης και έκδοσης των
αποτελεσμάτων των: α) γενικών και
ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
β) των εξετάσεων διωτικών, Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ.) και
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), γ) των
εξετάσεων ελληνομάθειας και δ) των
εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωοσομάθειας, καθώς
και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων
γραπτών δοκιμίων μαθητών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
καθορίζεται αποζημίωση με κοινή
απόψαοη των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, η
οποία εκδίδεται το αργότερο έως
31.122016 μη υπολογιζόμενου στην
περίπτωση αυτή του ορίου της
παραγράψου 3. Μεταβατικά για το
τρέχον έτος και έως την έκδοση των
κοινών υπουργικών αποψάσεων του
προηγούμενου εδαψίου ισχύουν οι
κοινές υπουργικές αποψάσεις που έχουν
ήδη εκδοθεί.

Με όμοια απόψαση καθορίζονται οι
αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην
οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών
αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί
αγώνες και διοργανώσεις, ενδοοχολικής ή
Τοπικής περιψερειακής ή τιανελλήνιας ή
διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε
είδους ουναψείς και αναγκαίες δαπάνες,
όπως οι δαπάνες αποζημίωσης
(ημερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση
κ.λπ.), μετακίνησης, διαμονής,
διατροψής, καθώς και λοιπές δαπάνες, σι
οποίες θα περιγράψονται στην εν
Κοινή υπουργική απόψαση,
τηρουμένων των διατάξεων
ιταραγράψου 3.».

λόγω
μη

της
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χορήγησης του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και ε)
εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών
στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και
κληρώσεων για εισαγωγή στα
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), καθώς και
στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων
γραπτών δοκιμίων μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθορίζεται αποζημίωση με κοινή
απόψαση των Υπουργών Οικονομικών
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μη
υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή
του ορίου της παρ. 3.
Με όμοια απόψαση καθορίζονται οι

αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην
οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών
αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί
αγώνες και διοργανώσεις,
ενδοσχολικής ή τοπικής ή
περιψερειακής ή ττανελλήνιας ή
διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε
είδους συναψείς και αναγκαίες
δαπάνες, όπως οι δαπάνες
αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα,
αναδιοργάνωση κ.λπ.), μετακίνησης,
διαμονής, διατροψής, καθώς καιλοιπές
δαπάνες, οι οποίες περιγράψονται στην
εν λόγω κοινή υπουργική απόψαοη, μη
τηρουμένων των διατάξεων της παρ.
3.)>.
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Αριθ. 95 / 2 / 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της
από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - ‘Εργο νιιι, Παράρτημα 12
της από 6.9.20 18 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές
‘Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας -

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΞΟνΙΌ-19
και την προστασία της δημόσιας υγείας».

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα, προβλέπονται τα
ακόλουθα:

1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας (άρθρο 3 του ν.2740/1999) και συγκεκριμένα,
επανακαθορίζεται η σύνθεση της επταμελούς Κεντρικής Εξεταστικής
Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), όσον αφορά στις ιδιότητες των μελών της, των εισηγητών
Θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα, του γραμματέα αυτής και του
αναπληρωτή του, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός αυτών. Η θητεία
όλων των ανωτέρω ορίζεται διετής.

2. Τροποποιούνται μεταβατικής ισχύος διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
σχετικά με:

α. τη συμμετοχή των δικαιούχων (μαθητές Γ τάξης Γυμνασίου του
σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα)
στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού
Πληροφορικής, κατά την πρώτη εφαρμογή της ισχύουσας διάταξης (άρθρο 61,
του ν.4653/2020), η οποία μετατίθεται για το έτος 2022,

β. τον καΘορισμό των αρμοδίων συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τις
μνημονευόμενες υπουργικές αποφάσεις, για την παροχή περισσότερου χρόνου
εξέτασης στους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
(άρθρο 3 του ν.3699/2008), ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους
2022.

Ι
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3. Τροποποιείται-συμπληρώνεται το άρθρο 21 του ν.4354/2015 και
παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., αποζημίωσης και για
τους εκπαιδευτικούς αι ΤΟ λοιπό προσωπικό που συμμετέχουν καθ’
οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης,
βαΘμολόγησης /αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των
εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και των κληρώσεων
για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.).

4. Ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), η θητεία των οποίων λήγει
την 31Γ1.8.2022 και μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, αν δεν καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση της ανάδειξης των ανωτέρω οργάνων, σύμφωνα με την οριζόμενη
διαδικασία, έως την Γ.9.2022, η θητεία των υπηρετούντων παρατείνεται
αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών και το αργότερο μέχρι την

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται, σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στους
εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό για τη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή
των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και των κληρώσεων
για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.). Η εν λόγω δαπάνη
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός συμμετεχόντων κ.λ.π.) και από
την έκδοση της σχετικής κ.υ.α., με την οποία Θα καθοριστεί το ύψος της
αποζημίωσης.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

Η Γενική Διευθύντοια
ΙΟΕ1Α ΑΚΜΑΘΟΙ!
29.03.2022 14:01

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΤΡΟΤΙ.ΥΠΑΙΘ.ΠΧ



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο

σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς

- ‘Εργο νιιι, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ

του Ιδρύματος “Κοινωφελές ‘Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του

Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών

στον Τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας

του κορωνοϊσύ ιΞΞονΙιΞ-ι9 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται, σε
βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης
στους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό για τη συμμετοχή τους στη
διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και των
κληρώσεων για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.).

Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από Πραγματικά
γεγονότα (αριθμός συμμετεχόντων κ.λ.π.) και από την έκδοση της σχετικής
κ.υ.α., με την οποία Θα καΘοριστεί το ύψος της αποζημίωσης, Θα
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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