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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Διατάξεις νια την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου νια την
ανάπτυξη των Υπεράκτιων λιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την
προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο Ι
Ρυθμίσεις νια επιλογή διευθυντών, προϊστάμενων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και
Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων
—

Τροποποίηση άρθρου 232 ν. 4823/2021
1. Η

παρ. 4 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου
Β’, τροποποιείται, ως προς τη σειρά προκήρυξης των θέοεων των στελεχών εκπαίδευσης, και η παρ. 4

διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Κατά την Πρώτη εψαρμογή του Παρόντος: α) προηγείται η Προκήρυξη των Θέσεων των Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών,
ιτροΙοταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των
υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., β) ακολουθεί η προκήρυξη των Θέσεων των Περιψερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραψείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιψερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
των Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης
και γ) έπεται η προκήρυξη των Θέσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
και Κ.Ε.ΠΕ.Α.».
2. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/202 1, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου 8’, προστίΘεται
παρ. 12 ως εξής:
«12, Οι Θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρούνται με επιλογή
σύμψωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιψύλαξη του επόμενου εδαψίου. Κατά την πρώτη εψαρμογή
του παρόντος, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
β) έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά

ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και
σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,
γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική Θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
γβ) έχουν: 1) ο Πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκατιενταετή εκπαιδευτική
υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα Εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης
περίπτωση, ο οποίος υτιάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Ι

των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30

ή

ΙΙ) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή

εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήψιοι που Πληρούν την προϋπόθεση της
υπηρεσίας σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου 1).
Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Αν δεν
εκδηλωθεί ενδιαψέρον από υποψηψίους του προηγούμενου εδαψίου, ως μέλος της περ. β), με τον
αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαψέροντος, εκπαιδευτικός που

υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιψερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον
εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε Θέση
στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια

επιλογής την ιεραρχική Θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα
παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήψιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση
στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαψίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Γίεριψερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος, εκπαιδευτικός με
τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν
υποψήψιοι με διοικητική εμπειρία, ο υιτοψήψιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν
εκδηλωθεί ενδιαψέρον από υποψηψ[ους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον
εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της
οικείας Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιψερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος. Για την εψαρμογή του στοιχείου 1) της
υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε
θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και οτ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για την
εψαρμογή του στοιχείου ΙΙ) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν
δεν υπάρχουν υποψήψιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήψιοι με τη μεγαλύτερη
εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαψέρον από υποψηψίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται
από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική Θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά
εψαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.».
3. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Β, προστίθεται
παρ. 13 ως εξής:
«13.

Το συγγραψικό

και ερευνητικό

έργο

των

υποψηψίων διευθυντών,

προϊσταμένων

και

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ.
αποτιμάται με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου
33 από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του παρόντος.».

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
1. Στην παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της ανάδειξης εκπροσώπων ψοιτητών σε
όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το Πρώτο εδάψιο καταργείται και η παρ. 7
διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήψων έως τη συμπλήρωση
του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον
είχαν υποβληθεί υποψηψιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι
εκλέγονται οι λοιποί υποψήψιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήψων που έλαβαν κατά την εκλογική
διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηψία μεταξύ των υποψηψίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ
αυτών που ισοψήψησαν.».
2. Στο άρθρο 231 του ν. 4957/2022, περί της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Ερευνας, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών της παρ. Ι είναι τετραετής.».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 413 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεψαλαίου Δ’,
τροποποιείται με τη διεύρυνση του αντικειμένου της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τους Υπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηψιακής Διακυβέρνησης, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηψιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των ψοιτητών στα
όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η διαδικασία και
οι προθεσμίες υποβολής των υποψηψιοτήτων, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων ως προς την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου
Φοιτητών και η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων τους στη Σύγκλητο, άλλα όργανα και επιτροπές
του Α.Ε.Ι. όπου προβλέπεται εκπροσώπηση ψοιτητών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την
ασψάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρησιακή λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος.».
4. Στο άρθρο 415 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’, προστίθεται
παρ. 4 ως εξής:
«4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των Διευθυντών των
πανεπιστημιακών εργαστηρίων, των πανεπιστημιακών κλινικών και των πανεπιστημιακών μουσείων, η
διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των υποψηψιοτήτων, σι
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των
υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
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τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασψάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία,
τεχνική, επιχειρησιακή λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.».
5. Το άρθρο 422 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεψαλαίου ΙΓ’,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 422
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεψαλαίου ΙΓ’
Με απόΦαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της
Ενιαίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Ε.Ι., σύμψωνα με τον οποίον καθορίζονται ειδικότερα Θέματα
σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της.».
6. Στην παρ. 5 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Β’,
μετά από τις λέξεις «της παρ. 3 του άρθρου 14» προστίθεται η ψράοη «καθώς και όσες αρμοδιότητες
προβλέπεται οτον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης» και η παρ. 5 διαμορψώνεται ως
εξής:
«5. ‘Εως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του σι
αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. Ι και της παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και όσες
αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το
Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.».
7. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Β’, προστίθενται
παρ. 12 και 13 ως εξής:
«12. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η Θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών
Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκεια της παρατάθηκε έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών
Αρχών και το αργότερο έως την 28η.2.2023 δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν.
4917/2022 (Α’ 67), με απόψαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζεται ως Πρύτανης ένας (1) εκ
των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εψόσον ο υπηρετών
Πρύτανης του Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αψυπηρετεί την 31η.8.2022. Η άσκηση
καθηκόντων Πρύτανη αψορά αποκλειστικά στο υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας.
13. Αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. που προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται
κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι. ασκούνται απευθείας από το κατά περίπτωση
αρμόδιο όργανο χωρίς προηγούμενη εισήγηση, εψόσον δεν υψίσταται ο Εκτελεστικός Διευθυντής του
Α.Ε.Ι.. Συλλογικά όργανα ή επιτροπές, στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή του Εκτελεστικού Διευθυντή
του Α.Ε.Ι., συγκροτούνται νομίμως, εψόσον δεν υψίσταται Εκτελεστικός Διευθυντής στο Α.Ε.Ι.. Τα εν λόγω
όργανα ή οι επιτροπές ανασυγκροτούνται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάληψης
καθηκόντων του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι..».
8. Στο άρθρο 449 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Γ’, προστίθεται
παρ. 7 ως εξής:
«7. Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1, 2 και 3, στις Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στις οποίες η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων λήγει την 31η.8.2022 και η
διάρκεια της παρατάΘηκε έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την

28η.2.2023, δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοοτού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α 67), ο Πρύτανης του
Α.Ε.Ι. εκδίδει προκήρυξη για την εκλογή νέου Κοσμήτορα και αναπληρωτή Κοσμήτορα το αργότερο έως
την 15η.9.2022. Η διαδικασία ανάδειξης των Κοσμητόρων των Μονοτμηματικών Σχολών γίνεται
σύμψωνα με την παρ. 8 του άρθρου 24, σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του παρόντος. Η διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θητείας λήγει την 31η.8.2025.».
9. Το άρθρο 459 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων Κεψαλαίου ΙΓ’, αντικαΘίοταται ως
εξής:
«Αρθρο 459
Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Ι Γ’
Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το αργότερο εντός της προθεσμίας της Παρ. Ι του
άρθρου 469, με απόψαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να καθορίζονται Θέματα σχετικά
με τη διοικητική διάρθρωση καιτη δομή της Βιβλιοθήκης.».
10. Στο άρθρο 473 του ν. 4957/2022, περί των τελικών και μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου ΚΖ’,
προστίθενται παρ. 13 και 14 ως εξής:
«13. Εάν στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. έχει συγκροτηθεί Ειδικό Επταμελές Όργανο δυνάμει της παρ. 5 του
άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), αυτό συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως έως τη λήξη της θητείας του
και ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών που του έχουν μεταβιβαστεί.
14. Η Επιτροπή Ερευνών,

ή

το Ειδικό Επταμελές Όργανο κατόπιν μεταβίβασης της σχετικής
αρμοδιότητας, ασκούν την αρμοδιότητα έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού οψειλής των Μελών
Δ.Ε.Π. και υπηρετούντων λεκτόρων και εξέτασης των ενστάσεων που ασκούνται κατά αυτών σύμψωνα
μετην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α 195).)>.
11. Η παρ. 2 του άρθρου 489 του ν. 4957/2022, περί έναρξης ισχύος, τροποποιείται, ως προς την
αναψερόμενη διάταξη, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Η ισχύς του άρθρου 257 αρχίζει από την Ιη.1.2024.».

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
1. Στο άρθρο 315 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του
Διετιιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης, προστίθεται παρ.
8 ως εξής:
«8. Για τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης και την ενημέρωση του κοινού
παράρτημα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) μετην επωνυμία «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.), που ιδρύθηκε
μετον ν. 3328/2005 (Α 80), εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.».
2. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022.
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Άρθρο 4
Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία Τροποποίηση υποπαρ. Θ.3. παρ.
Θ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
-

Στην υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί χορήγησης άδειας σε
ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες, προστίθεται περ. 22 ως εξής:
«22. Αν κτιριολογική υποδομή, κτίριο ή όροιος, κτιρίου ή κτιριακό συγκρότημα που ανήκει στον ίδιο
ιδιοκτήτη στεγάζει περισσότερες από μία βαθμίδες εκπαίδευσης και εφόσον έχει διατυπωθεί Θετική
γνώμη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμψωνα μετην περ. 13 της παρούσας, δίνεται η δυνατότητα αυτές να χρησιμοποιούνται
είτε από την πρωτοβάθμια, με εξαίρεση τις αίθουσες νηπιαγωγείων, είτε από τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, με ανακοίνωση του ιδιοκτήτη προς την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία λαμβάνει
χώρα το αργότερο μέχρι την προηγουμένη ημέρα της ημερομηνίας έναρξης των μαθημάτων και υπό την
προϋπόθεση ότι Προκύπτει ανάγκη για την αλλαγή της χρήσης, εντός του πλαισίου της ιοχύουσας
άδειας.».
Άρθρο 5
Ρυθμίσεις Θεμάτων προσωπικού της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.
Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 (Α’ 98), ως προς τη δυνατότητα ανανέωσης
υψιστάμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», παρατείνεται έως την 30ή.9.2023. Σε κάθε περίπτωση, οι συμβάσεις του πρώτου
εδαψίου απαγορεύεται να μετατραπούν σε συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίοτου Χρόνου.
Άρθρο ό
Ινστιτούτο Επιμόρψωσης Αθλητικών Στελεχών Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4809/2021
-

Το άρθρο 58 του ν. 4809/2021 (Ν 102), περί του Ινστιτούτου Επιμόρψωσης Αθλητικών Στελεχών,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 58
Ινστιτούτο Επιμόρψωσης
Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιμόρψωσης
Αθλητικών Στελεχών (ΙΕ.Α.Σ.).», με σκοπό τη διαρκή επιμόρψωση των διοικητικών στελεχών, που
μετέχουν σε αθλητικούς Φορείς ή αθλητικούς οργανισμούς, όλων των βαθμίδων και τη διάδοση και
εψαρμογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Ε.Λ.Σ. εποπτεύεται από τον αρμόδιο νια τον αθλητισμό Υπουργό και διοικείται από Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.), που ορίζεται με απόψαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και απαρτίζεται
από επτά (7) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της
2.α) Το

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, τρία (3) μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρψωσης
μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης της
Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιψέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του οικείου
Περιψερειακού Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης
του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία
τεσσάρων (4) ετών.
β) Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.
3. Το Ε.Λ.Σ. έχειτις εξής αρμοδιότητες:
α) καταρτίζει τα προγράμματα επιμόρψωσης των αθλητικών στελεχών,
β) εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόμενο της προκήρυξης
συμμετοχής στους επιμορψωτικούς κύκλους του Ινστιτούτου, καθώς και τις θεματικές ενότητες,

γ) επιλέγει το διδακτικό προσωπικό, που επιμορψώνει τα αθλητικά στελέχη,
δ) εισηγείται το ύψος των τελών για κάθε επιμορψωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου,
ε) καταγράψει και κατηγοριοποιείτα αθλητικά στελέχη της χώρας και παρακολουθεί την εξέλιξή τους ανά
αθλητική κατηγορία, όπως ανά ομοσπονδία, αθλητικό σύλλογο, οργανισμό, Φορέα,
στ) συντάσσει ετήσια έκθεση προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό στην οποία αξιολογεί την
εξέλιξη των αθλητικών στελεχών της χώρας και προτείνει αντισταθμιστικές δράσεις, συνεργάζεται με
αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικούς Φορείς ή αθλητικούς οργανισμούς όλων των βαθμ[δων ή άλλους
ψορείς με αρμοδιότητα στον τομέα του αθλητισμού και αξιοποιεί την ετήσια έκθεση, προκειμένου να
βελτιωθεί η επιμόρψωση των αθλητικών στελεχών,
ζ) συντάσσει, ανά τριετία, «έκθεση αξιολόγησης» προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό στην
οποία αξιολογεί τη γενική εξέλιξη των αθλητικών στελεχών της χώρας, καθώς και των αθλητικών
ομοσπονδιών. Με την τριετή «έκθεση αξιολόγησης» το Ι.Ε.Α.Σ. προτείνει νομοθετικές και οργανωτικές
αλλαγές που διασψαλίζουν την περαιτέρω βελτίωση της επιμόρψωσης των αθλητικών στελεχών της
χώρας, καθώς και την αξιοποίηση των αθλητικών στελεχών στη γενικότερη πρόοδο του ελληνικού
αθλητισμού,
η) προτείνει στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες στο πεδίο της
επιμόρψωσης των αθλητικών στελεχών,
θ) συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημιουργεί σχετικές
συνέργειες, τόσο στο πεδίο της επιμόρψωσης αθλητικών στελεχών, όσο και στο πεδίο της ένταξης
διακεκριμένων αθλητών στο στελεχιακό δυναμικό του ελληνικού αθλητισμού (ι1υΙ ςΓεεΓ),
ι) με την έγκριση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, συντονίζει την τεχνική αξιολόγηση
προτάσεων για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα σε συνεργασία με
ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες.
4. Οι πόροι του Ε.Λ.Σ. είναι: α) επιχορηγήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς ψορείς, β) έσοδα που
προέρχονται από χορηγίες πάσης ψύσεως, γ) έσοδα που προέρχονται από δωρεές, κληρονομιές,

κληροδοσίες και καταπιστεύματα, δ) έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων και ε) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
Το Ε.Λ.Σ. δύναται να αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή να
συμμετέχει σε αυτά, σε συνεργασία με άλλους, διεθνείς ή μη, αθλητικούς οργανισμούς, να συνάπτει
συνεργασίες με μη κυβερνητικούς και με κυβερνητικούς οργανισμούς και να αποδέχεται κάθε είδους
οικονομική ή σε είδος στήριξη.
5. Με απόψαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζεται «Εκτελεστικός Διευθυντής» του
Ι.Ε.Λ.Σ. Ο «Εκτελεστικός Διευθυντής» είναι υπεύθυνος για την οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία
του Ι.Ε.Α.Σ. και ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως ο βασικός
εισηγητής των θεμάτων, χωρίς δικαίωμα ψήψου. Ο «Εκτελεστικός Διευθυντής>) είναι υπεύθυνος για την
υλοποίηση των αποψάσεων του Δ.Σ., προίσταται των υπηρεσιών του Ι.Ε.Α.Σ. και η θέση του αντιστοιχεί
σε επίπεδο Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
Υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας

ή

Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζεται με απόψαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού ως «Εκτελεστικός Διευθυντής», με την τοποθέτησή του αποσττάται αυτοδίκαια στο Ι.Ε.Α.Σ.. Ο
χρόνος της θητείας του αποσπασμένου υπαλλήλου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην
οργανική του θέση, ως προϊσταμένου διεύθυνσης, για κάθε συνέπεια. Αν ο εκτελεστικός διευθυντής που
ορίζεται σύμψωνα με την παρούσα δεν είναι υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. προηγείται
έγκριση της επιτροπής της παρ. Ι του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 208).
6. α) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ε.Λ.Σ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο συναψές ζήτημα
καθορίζονται με απόψαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Α.Σ..
Επιμορψωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ. είναι δυνατόν να υλοποιούνται από το Κέντρο Επιμόρψωσης
και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και από άλλους
οργανισμούς και ψορείς, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., μέσω του Εκτελεστικού Διευθυντή, προς το

ή μη εκάστου προγράμματος.
Η οικονομική διαχείριση των Επιμορψωτικών Προγραμμάτων, ήτοι η αποζημίωση του επιμορψωτικού
προσωπικού του Ι.Ε.Λ.Σ. και η είσπραξη του αντιτίμου συμμετοχής που βαρύνειτους συμμετέχοντες στα
επιμορψωτικά προγράμματα του Ε.Λ.Σ., ανατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων’Ερευνας (ΕΛΚΕ)
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο και αποψασίζει για την έγκριση

β) Οι Θέσεις προσωπικού για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου του «Ινστιτούτου
Επιμόρψωσης Αθλητικών Στελεχών)) (Ι.Ε.Α.Σ.) δύνανται να καλύπτονται με απόσπαση σε αυτό μόνιμων
υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε ψορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. β)
της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση
του υπαλλήλου και διενεργείται σύμψωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224).
7. α) Το Ινστιτούτο διαθέτει διοικητική αυτοτέλεια. Κάθε ζήτημα που άπτεταιτης υλοποίησης των σκοπών
του, της άσκησης των αρμοδιοτήτων του και της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του ανήκει στην
αρμοδιότητα των οργάνων του. Οι σχετικές αποψάσε ις, μέσω των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.,

υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την εποπτεύουσα αρχή, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε
(15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα διαβίβασης.
β) Η διαχείριση της περιουσίας του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και των χρηματικών κεφαλαίων ή άλλων μέσων που
διατίθενται σε αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα των οργάνων του, τα οποία αποψασίζουν σύμψωνα με την
κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό του Κανονισμό. Το Ινστιτούτο τηρεί τα δέοντα λογιστικά βιβλία και
η οικονομική του διαχείριση ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο αρμόδιος για τον
αθλητισμό Υπουργός.
8. α) Με κοινή απόψαση του αρμόδιου γιατον αθλητισμό Υπουργού καιτου Υπουργού Εσωτερικών, μετά
Ε.Λ.Σ., καταρτίζονται το οργανόγραμμα και ο εσωτερικός κανονισμός του και
ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας, προγράμματος, επιμορψωτικού προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό

από εισήγηση του
Θέμα.

β) Με κοινή απόψαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μετά
από εισήγηση του Ε.Λ.Σ., καθορίζονται η αποζημίωση των μελών καιτου επιμορψωτικού προσωπικού
του Ε.Λ.Σ., η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το
αντίτιμο συμμετοχής που βαρύνει τους συμμετέχοντες οτα επιμορψωτικά προγράμματα του
κάθε άλλο ειδικότερο συναψές ζήτημα.».

Ε.Λ.Σ. και

Άρθρο 7
Μεταβατική διάταξη για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή σε πανελλήνιους αγώνες ομαδικών
αθλημάτων Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4908/2022
—

Στο άρθρο 71 του ν. 4908/2022 (Α’ 52), περί των μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Το τέταρτο εδάψιο της υποιτερ. δ) της περ. ό του έβδομου εδαψίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.
2725/1999 (Α’ 121), περί των ομαδικών αθλημάτων και συγκεκριμένα περί της συμμετοχής του αθλητή
σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης ως προϋπόθεσης για την αναγνώριση
διάκρισης σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών, εψαρμόζεται για διοργανώσεις που
διεξάγονται και διακρίσεις που επιτυγχάνονται μετά την 20ή.9.2θ22.».
Άρθρο 8
Ποσοστιαίο δικαίωμα Ελληνικής Ποδοσψαιρικής Ομοσπονδίας επί των κερδών από την ηλεκτρονική
μετάδοση αγώνων Τροποποίηση άρθρων 84 και 84Α ν. 2725/1999
—

1. Στο πρώτο εδάψιο και στην περ. α) του δεύτερου εδαψίου της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999
(Λ 121), περί ηλεκτρονικής αναμετάδοσης και διανομής αγώνων, το ποσοστό «πέντε τοις εκατό (5%)»
αντικαθίσταται με το ποσοστό «ένα τοις εκατό (1%)» και η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:
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«8. Από τα κέρδη που εισπράττουν τα ποδοσψαιρικά σωματεία σύμψωνα με τις παραγράψους 2, 3 και
4, η Ε.Π.Ο. λαμβάνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%). Από τα κέρδη που εισπράττουν σι Π.Α.Ε. που
συμμετέχουν στο πρωτάθλημα 5υρ& 1υε Ι λαμβάνουν: α) η Ε.Π.Ο. ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) και
β) ο επαγγελματικός σύνδεσμος 5υρ& 1υθ Ι ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες με τις
ανωτέρω αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά σωματεία καλαθοσψαίρι.σης ή Καλαθοσψαιρικές ανώνυμες
εταιρείες ή ΤΑΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσψαίρισης (Ε.Ο.Κ) λαμβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό
(3%) και ο Ε.Σ.Α.ΚΕ., αν πρόκειται για αμοιβές ΚΑΕ. των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α Ι
κατηγορία καλαθοσψαίρισης, λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). Τα ποσοστά που αναψέρονται
στην παρούσα παράγραψο καταβάλλονται από τον ραδιοψωνικό

ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας στους

λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., 5υρει 1θυ 1, ΕΟΚ, Ε.Σ.Α.ΚΕ.), ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τα
σωματεία ή Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., καισε αντιστοιχία με καθεμία από τις καταβολές. Σε περίπτωση μη καταβολής
των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραψο, η οικεία οργανώτρια αρχή μπορεί να απαγορεύσει την
είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοψωνικού σταθμού στους Χώρους διεξαγωγής
των αγώνων Όλες οι συναλλαγές που αναψέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από
τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή
δίγραμμες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραψα είναι απολύτως άκυρα.».
.

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999, περί Κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων
5υρ ίθυε 2, το ποσοστό «πέντε τοις εκατό (5%)» αντικαθίσταται με το ποσοστό «ένα τοις εκατό (1%)»
και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Οι πάροχοι της περ. β) της παρ. Ι παρακρατούν ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) από το αντάλλαγμα που
οψείλουν να καταβάλουν στη δισργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περ.
α) της παρ. 2, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην Ε.Π.Ο. ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τη
διοργανώτρια Αρχή και σε αντιστοιχία με κάθε μία από τις καταβολές αυτές.>).
3. Τα ποσοστά των παρ. Ι και 2 κατισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης σε συμβάσεις ή κανονισμούς ή στα
καταστατικά της Ε.Π.Ο. ή επαγγελματικών συνδέσμων ή Π.Α.Ε. ή σωματείων. Η τροποποίηση των
ποοοστιαίων δικαιωμάτων της Ε.Π.Ο. καταλαμβάνει και τις συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη
δημοσίευση του παρόντος και εψαρμόζεται και αναψορικά με τις μελλοντικές τμηματικές καταβολές των
οικείων αμοιβών, που είναι καταβλητέες μετά από δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.
Το ποσό που προκύπτει από τη μείωση του ποσοστού υπέρ της Ε.Π.Ο. από πέντε τοις εκατό (5%) σε ένα
τοις εκατό (1%), ήτοι ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) αποδίδεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετου
συμβατικού όρου, από τους τηλεοπτικούς

ή

ραδιοψωνικούς σταθμούς της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν.
2725/1999 υπέρ των αντισυμβαλλομένων αθλητικών σωματείων και Α.Α.Ε., προσαυξάνοντας αντίστοιχα
την καθαρή αμοιβή των τελευταίων.
Άρθρο 9
Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών ψορέων Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4, 8 και κατάργηση παρ. 12
άρθρου 55 ν. 4262/2014 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 56 ν. 4262/2014
-

—
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1. Στην παρ 2 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α 114), περί του πλαισίου εξυγίανσης προνσιακών
ψορέων, επέρχονται σι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η περ. ζ) του Πρώτου εδαψίου τροποποιείται, αα)
με την κατάργηση της επιψύλαξης του ν. 4182/2013 (Α 185) και αβ) με την Προσθήκη πρόβλεψης για
μακροχρόνια εκμίσθωση
Πώληση της ακίνητης Περιουσίας του ψορέα που υποβάλλει σχέδιο
β)
εξυγίανσης,
Προστίθεται νέο Τρίτο εδάψιο, και η Παρ. 2 του άρθρου 55 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Γιατο ορισμένο της εν λόγω αίτησης, στο Σχέδιο Εξυγίανσης Πρέπει να περιγράψονται τα εξής:
α) ο δημόσιος κοινωψελής χαρακτήρας και σκοπός του αιτούντος Φορέα,
β) η οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο πρόσψατων οικονομικών στοιχείων ως προς τις
τυχόν οψειλές του προς το Δημόσιο, τους ασψαλιστικούς οργανισμούς τους εργαζόμενους και τρίτους
πιστωτές,
γ) η διάρκεια του προγράμματος εξυγίανσης,
δ) η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμψωνα
με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
ε) σι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές,
οτ) η προτεινόμενη περικοπή δαπανών, που δεν σχετίζονται με την παροχή δευτεροβάθμιας κοινωνικής
ψροντίδας,
ζ) προτεινόμενοι τρόποι αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ψορέα με επιδιωκόμενο
σκοπό την οικονομική ανόρθωσή του, στους οποίους περιλαμβάνεται η μακροχρόνια εκμίσθωση ή, εάν
είναι αναγκαίο, και η πώληση της ακίνητης περιουσίας, και
η) πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οψειλών του αιτούντος προς το Δημόσιο, τους ψορείς
κοινωνικής ασψάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους πιοτωτές, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο
πριν από την υπογραψή του Συμψώνου Εξυγίανσης. Με την υποβολή του Σχεδίου Εξυγίανσης πρέπει να
επισυνάπτονται βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τις τυχόν οψειλές, καθώς και κάθε
είδους έγγραψα που θεμελιώνουν τα υποβαλλόμενα από τον αιτούντα ψορέα στοιχεία. Προς εξεύρεση
των οψειλών και του ύψους αυτών, ο αιτών ψορέας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει με δημόσια
πρόσκληση και από μεμονωμένους πιστωτές την αναγγελία ή την επαλήθευση των απαιτήσεών τους.)>.
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο
εδάψιο τροποποιείται, ώστε αα) να ταχθεί προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου του
Σχεδίου Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, και αβ) να
προβλεψθεί ότι η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης ολοκληρώνεται με την έκδοση απλής, και
όχι σύμψωνης, γνώμης, β) το δεύτερο εδάψιο αντικαθίσταται, γ) το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάψιο
καταργούνται, και η παρ. 3 του άρθρου 55 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο ολοκληρώνεται με την έκδοση
απλής γνώμης από το ως άνω όργανο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του Σχεδίου
Εξυγίανσης σε αυτό. Μετά την έκδοση της γνώμης

ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας το σύμψωνο

εξυγίανσης υπογράψεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καιτον αιτούντα ψορέα.».
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3. Στην παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Το πρώΤο
εδάψιο τροποποιείται, ώστε η εποπτεία του ψορέα που συνάιττει Σύμψωνο Εξυγίανσης να αψορά
αποκλειστικά τον έλεγχο εψαρμογής των όρων που εμπεριέχονται στο υπογεγραμμένο Σύμψωνο
Εξυγίανσης, και όχι τη λειτουργία του υπαγόμενου σε καθεστώς εξυγίανσης ψορέα ή την αποδοτικότητα

ή μη της αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, β) το δεύτερο εδάψιο καταργείται, γ)
προστίθενται νέο δεύτερο και νέο Τρίτο εδάφιο, δ) το νέο Τέταρτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε, σε
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ως προς τη βιωσιμότητα του συμβαλλομένου στο Σύμψωνο
Εξυγίανσης ψορέα, να είναι δυνατή η χρηματοδότησή του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και
θετικής σύμφωνης γνώμης του Παρατηρητηρίου ή, κατά περίπτωση πλέον, του Δήμου, ε) προστίθεται
νέο πέμπτο εδάψιο, και η παρ. 4 του άρθρου 55 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Μετά την υπογραψή του Συμφώνου Εξυγίανσης, ο προνοιακός φορέας Τίθεται υπό την εποπτεία του
Παρατηρητηρίου αποκλειστικά ως προς τον έλεγχο εφαρμογής των όρων που εμπεριέχονται στο
υπογεγραμμένο Σύμψωνο. Γιατο χρονικό αυτό διάστημα δεν ασκείται η εποπτεία που προβλέπεται στα
άρθρα 2, 6, 7 και 8 του ν. 4182/2013 (Α 184). Εάν πρόκειται για φιλανθρωπικό σωματείο ή ίδρυμα της
υποπερ. 11 της περ. ε’ του δεύτερου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), η εποπτεία του πρώτου εδαψίου ασκείται από τον οικείο Δήμο. Κατά
τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του Σχεδίου Εξυγίανσης και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ως
προς τη βιωσιμότητα του συμβαλλομένου στο Σύμφωνο Εξυγίανσης ψορέα, είναι δυνατή η
χρηματοδότησή του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο φορέα και
θετικής σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντοςτη διαδικασία Παρατηρητηρίου ή Δήμου. Η πρόβλεψη για
έκτακτη χρηματοδότηση, που προβλέπεται οτο προηγούμενο εδάψιο, μπορεί να περιλαμβάνεται και στο
Σχέδιο Εξυγίανσης και να εγκρίνεται με το Σύμφωνο Εξυγίανσης. Το ποσό της χρηματοδότησης
αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισμού του αιτούντος
φορέα και η υποχρέωση της σχετικής δαπάνης αναλαμβάνεται απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η εντελλόμενη δαπάνη του προηγούμενου εδαψίου πρέπει να αντιστοιχεί
σε συναφείς με τον σκοπό πιστώσεις, εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.)).
4. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 τροποποιείται, ώστε α) για το
πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οψειλών των προνοιακών φορέων προς τους εργαζόμενους
και τρίτους πιοτωτές να απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, που
εκπροσωπούν, τουλάχιστον, το εξήντα τοις εκατό (60%), και όχι, τουλάχιστον, το ογδόντα τοις εκατό
(80%), του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, β) γιατο σύνολο των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
να συνυπολογίζονται οι απαιτήσεις του Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.), και η παρ. 8 του άρθρου 55 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων
οψειλών των προνοιακών ψορέων προς τους εργαζόμενους και τρίτους ιτιστωτές ως απόρροια των
διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζομένων και των τιιστωτών. Για
την επίτευξη της ως άνω συμψωνίας απαιτείται η έγγραψη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων καιτρίτων
πιοτωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων

απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και σι απαιτήσεις του Δημοσίου καιτου Ηλεκτρονικού Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (θ-ΕΦΚΑ), και του αιτούντος προνοιακού φορέα. Από την επομένη της
υπογραψής του Συμψώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραψή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η ρύθμιση οψειλών προς τους συμβεβλημένους εργαζόμενους και πιστωτές.».
5. Η παρ. 12 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 καταργείται.
6. Η περ. β’ του δεύτερου εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4262/2014, περίτου Παρατηρητηρίου
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, τροποποιείται, ώστε α) να ταχθεί προθεσμία για την
έκδοση γνώμης από το Γίαρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, και β) να
προβλεψθεί ότι η γνώμη που εκδίδεται στο στάδιο της έγκρισης του Σχεδίου Εξυγίανσης είναι απλή, και
όχι σύμψωνη, και η παρ. 2 του άρθρου 56 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Το Παρατηρητήριο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας. Οι αρμοδιότητές του είναι οι
ακόλουθες:
α. Διατυπώνει προτάσεις συμβάλλοντας ουσιαστικώς στην χάραξη προνοιακών πολιτικών νια την
προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
β. Εκψράζει γνώμη στο στάδιο της έγκρισης του Σχεδίου Εξυγίανσης που υποβάλλεται από νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υπαγωγή του στο καθεστώς
εξυγίανσης, όπως περιγράψεται στο προηγούμενο άρθρο, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.
γ. Με γνώμονες την αποτελεσματικότητα, τη διαψάνεια, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση τυχόν
διατιθέμενων πόρων και περιουσιών δημοσίου συμψέροντος, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα
ψορέων προνοιακού χαρακτήρα, εποπτεύει την εψαρμογή του περιεχομένου του υπογεγραμμένου
Συμψώνου Εξυγίανσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση
ρύθμισης.

ή

ανατροπή των όρων της ως άνω

δ. Συλλέγει και επεξεργάζεται κάθε είδους έγγραψα άμεσα, συναψή με την εξέλιξη της διαδικασίας
εξυγίανσης προνοιακών ψορέων.
ε. Λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά εισηγήσεις διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών των
κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργείων, καθώς και εκθέσεις της Φορολογικής Διοίκησης.».

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022
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Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η ((Ταυτότητα» της αξισλσγσύμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται μεταβατικά ζητήματα που

αψορούν στην επιλογή διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών
μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ.), καθώς και υπευθύνων τομέων των Ε.Κ.,
κατάτην πρώτη εψαρμογή των διατάξεων του ν. 4823/2021 (Α 136) για την επιλογή
των στελεχών της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, με την παρ. Ι ορίζεται ότι προηγείται
η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών, προϊσταμένων και
υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των
υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., ενώ έπονται η προκήρυξη των θέσεων των
Περιψερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραψείου
Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιψερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η προκήρυξη
των θέσεων των Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Με την παρ. 2, ορίζεται η σύνθεση του
Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής για την επιλογή διευθυντών, προϊσταμένων και
υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπευθύνων τομέων των Ε.Κ..
Η παρ. 3 αψορά στην αποτίμηση του συγγραψικού και ερευνητικού έργου των
υποψήψιων διευθυντών, προΙοταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και
Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ.
Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που αψορούν στη
διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των ψοιτητών στα όργανα των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και στον ορισμό της θητείας των μελών της
Επιτροπής Ερευνών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).
Επιπροσθέτως, συμπληρώνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις που αψορούν στα
αντίστοιχα κεψάλαια του ν. 4957/2022 (Α’ 141) σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης
εκπροσώπων στα όργανα των Α.Ε.Ι. και συγκρότησης Συμβουλίου Φοιτητών, την
ανάδειξη Διευθυντών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, των πανεπιστημιακών
κλινικών και των πανεπιστημιακών μουσείων, καθώς και σχετικά με την οργάνωση
και λειτουργία των ακαδημαϊκών

Βιβλιοθηκών. Τέλος,

συμπληρώνονται οι

μεταβατικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου που αψορούν στα όργανα διοίκησης των
Α.Ε.Ι., στην ακαδημαϊκή διάρθρωση των Α.Ε.Ι., στην οργάνωση και λειτουργία των
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 257
του ν. 4957/2022 που αψορά στη διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το ζήτημα της λειτουργίας
του παραρτή ματος του Διεπιστη μονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) στη Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη απλουστεύεται η διαδικασία χρήσης των
κτιριολογικών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων είτε για την πρωτοβάθμια, είτε
για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εψόσον υπάρχει θετική γνώμη του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίηση ς Π ροσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως
προς την καταλληλότητα των αιθουσών διδασκαλίας.
Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προβλεπόμενη στον νόμο
προθεσμία, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου στον εποτττευόμενο από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ψορέα μετην επωνυμία «Ελληνικό Φεστιβάλ
Α.Ε.», με απώτερο σκοπό ο εν λόγω ψορέας να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες
σε προσωπικό. Ειδικότερα, βάσειτης ισχύουσας ρύθμισης, η ισχύς των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ψορέα, που
έχουν ανανεωθεί, λήγει στις 31η.1Ο.2022. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι,
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού, μόνο
πέντε (5) υπάλληλοι συνδέονται με το Ελληνικό Φεστιβάλ με σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου, προκύπτει ότι σε περίπτωση μη ανανέωσης των συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου και μετά την 31η.1Ο.2022, ο ψορέας θα εκτελεί το
σύνολο των δραστηριοτήτων του με ελάχιστους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα όλες
οι απαραίτητες εργασίες του Ελληνικού Φεστιβάλ, αψενός, για τον προγραμματισμό
της επόμενης καλλιτεχνικής περιόδου και, αψετέρου, για την εκτέλεση των
χειμερινών καλλιτεχνικών δράσεών του να μην είναι δυνατό να ολοκληρωθούν.
Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιμόρψωσης Αθλητικών Στελεχών» (Ι.Ε.Α.Σ.),
το οποίο μέχρι σήμερα αποτελούσε συλλογικό όργανο, την εποπτεία του οποίου
ασκεί ο αρμόδιος νια τον αθλητισμό Υπουργός. Επιπλέον ρυθμίζονται βασικά
θέματα συγκρότησης και εσωτερικής λειτουργίας και διευρύνονται οι αρμοδιότητες,
ο σκοπός και το πεδίο δράσης του νέου ψορέα, ενώ προβλέπεται η σύσταση θέσης
Εκτελεστικού Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργανωτική και
επιχειρησιακή λειτουργία του Ι.Ε.Α.Σ. για τη συνέχεια και την ομαλή λειτουργία του
ψορέα.
Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι, αν πρόκειται για ομαδικά
αθλήματα, η προϋπόθεση της συμμετοχής του αθλητή σε περισσότερους από τους
μισούς αγώνες της διοργάνωσης για την αναγνώριση διάκρισης σε πανελλήνιους
αγώνες όλων των κατηγοριών, η οποία προβλέπεται στο Τέταρτο εδάψιο της
υποπερ. δ) της περ. ό του έβδομου εδαψίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.

2725/1999 (Α 121), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4908/2022 (Α’
52),

εψαρμόζεται για

διοργανώσεις

που

διεξάγονται

και

διακρίσεις

που

επιτυγχάνονται μετά την 20ή.9.2022.
Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη διάταξη επέρχεται τροποποίηση των ποσοστών, που
εισπράπει η Ελληνική Ποδοσψαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), από πέντε τοις εκατό
(5%) σε ένα τοις εκατό (1%) επί των κερδών από την ηλεκτρονική μετάδοση αγώνων
των

Ποδοσψαιρικών

Ανώνυμων

Εταιρειών

(Π.Α.Ε.)

που

συμμετέχουν

στα

πρωταθλήματα της 5υρεΓ 18υε Ι καιτης 5υρεΓ 1ε8υε 2.
Άρθρο

9:

Με την

μεταρρύθμισης

του

προτεινόμενη
Πλαισίου

διάταξη

εξυγίανσης

αντιμετωπίζεται το
των

προνοιακών

ζήτημα της
ψορέων

επικαλούνται και αποδεικνύουν προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας.

που
Οι

κοινωνικοί ψορείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας
εντάσσονται σε ένα πολύ αυστηρό και τυπικό Πλαίσιο εξυγίανσης, το οποίο δεν τους
επιτρέπει να αξιοποιήσουν κατάλληλα την περιουσία Τους, προκειμένου να
επιλύσουν τα προβλήματα χρηματικών ροών που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο μιας
συμψωνίας πιστωτών.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, διότι οι διευθυντές,
προϊοτάμενοι και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων
(Ε.Κ.), καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων των Ε.Κ. είναι στελέχη εκπαίδευσης με
νευραλγική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επιπλέον,
οι ρυθμίσεις που αψορούν στη σύνθεση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής και στην
αποτίμηση του συγγραψικού και ερευνητικού έργου των υποψήψιων διευθυντών,
προϊοταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των υπευθύνων
τομέων των Ε.Κ., κατά την πρώτη εψαρμογή του ν. 4823/2021 (Α 136), κρίνονται
απαραίτητες, Προκειμένου να εξασψαλισθούν η διοικητική συνέχεια και η εύρυθμη
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
Άρθρο 2: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματικότερη
εψαρμογή του ν. 4957/2022 (Α’ 141), καθώς και για την ομαλή μετάβαση στο νέο
πλαίσιο του νόμου αυτού για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Άρθρο

3:

Η

αξιολογούμενη

ρύθμιση

κρίνεται

αναγκαία,

προκειμένου

να

συμπληρωθούν οι διατάξεις του ν. 4957/2022 για τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με ειδική ρύθμιση
για τη λειτουργία του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συμβάλλει
σημαντικά στη διεκπεραίωση των αιτήσεων αναγνώρισης που υποβάλλονται στη
Βόρεια Ελλάδα και στην ενημέρωση των ενδιαψερομένων.

Άρθρο 4:

Η

αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, στο Πλαίσιο της
απλούοτευσης των διαδικασιών αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων και μείωσης
των διοικητικών βαρών προς τους ωελούμενους, με δεδομένο ότι έχουν
Πραγματοποιηθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι κατά το αρχικό οτάδιο της
διαδικασίας.
Άρθρο 5: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, διότι μόνο Πέντε (5)
υπάλληλοι συνδέονται με τον ψορέα Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. με σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου και, ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη ανανέωσης των συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου και μετά την 31η.1Ο.2022, ο ψορέας θα εκτελεί το
σύνολο των δραστηριοτήτων του με ελάχιστους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα όλες
οι απαραίτητες εργασίες του Ελληνικού Φεστιβάλ, αψενός, για τον Προγραμματισμό
της επόμενης καλλιτεχνικής περιόδου και, αψετέρου, για την εκτέλεση των
χειμερινών καλλιτεχνικών δράσεων του να μην είναι δυνατό να ολοκληρωθούν.
Επιπλέον, επειδή δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι προσλήψεις τακτικού
προσωπικού, βάσει του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του φορέα
(ΠΡΑ.Δ.ΙΤ 127/2020), η προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζειτο ζήτημα της σύναψης
νέων συμβάσεων, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, για ένα περιορισμένο
χρονικό διάστημα, δηλαδή έως τις 30ή.9.2023, Προκειμένου να μπορούν να
συνεχιστούν απρόσκοπτα οι νευραλγικές λειτουργίες του Ελληνικού Φεστιβάλ και,
κατά συνέπεια, να μην ανασταλούν ή διακοπούν λόγω σημαντικής υποστελέχωσης.
Σημειωτέον ότι ως νέα σύμβαση νοείται και η ανανέωση ήδη υψιοτάμενης
σύμβασης και, ως εκ τούτου, η αξιολογούμενη διάταξη δεν αποκλείει από το πεδίο
εψαρμογής της τους ήδη απασχολούμενους στον ψορέα. Σε κάθε περίπτωση οι εν
λόγω συμβάσεις απαγορεύεται να μετατραπούν σε συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου λορίστου Χρόνου.
Άρθρο ό: Η Προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, διότι για την αποτελεσματική
λειτουργία του εν λόγω ψορέα απαιτείται η οργάνωσή του με όρους διοικητικής και
οικονομικής αυτοτέλειας, η οποία επιτυγχάνεται με τη μετατροπή του σε νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 7: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, διότι έως και την ΙΙη.3.2022,
ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4908/2022 (Α’ 52), στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999
υψίστατο η εξής αντινομία: ενώ στην παρ. 10 αναψέρεται ότι για την αναγνώριση
των διακρίσεων των παρ. 29, άρα και αυτών της παρ. 8, αν Πρόκειται για ομαδικά
αθλήματα, απαιτείται η συμμετοχή του αθλητή σε περισσότερους από τους μισούς
αγώνες της διοργάνωσης, στην υποπερ. δ) της Περ. ότου έβδομου εδαψίου της παρ.
8 αναψερόταν ότι για την αναγνώριση της διάκρισης σε πανελλήνιους αγώνες όλων
των κατηγοριών απαιτείτο συμμετοχή του αθλητή σε τουλάχιστον πενήντα τοις
εκατό (50%) των αγώνων της διοργάνωσης.
Με το άρθρο 53 του ν. 4908/2022 διευθετήθηκε η ανωτέρω αντινομία, υπέρ της
ρύθμισης της Παρ. 10 και πλέον για την αναγνώριση της διάκρισης σε πανελλήνιους
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αγώνες όλων των κατηγοριών απαιτείται συμμετοχή του αθλητή σε περισσότερους
από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Επειδή, όμως, ο ν. 4908/2022 τέθηκε σε
ισχύ μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, προς αποψυγήν αιψνιδιασμών
τόσο των αθλητών, που συμμετείχαν σε διοργανώσεις της συγκεκριμένης
αγωνιστικής περιόδου, όσο και αθλητών που είχαν επιτύχει αγωνιστικές διακρίσεις
κατά τις δύο (2) προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους και είχαν αποκτήσει
δικαίωμα μσρισδότησης υπό την προϊσχύσασα διάταξη, κρίνεται σκόπιμη η
εισαγωγή της προτεινόμενη ς ρύθμισης.
Άρθρο 8: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, διότι, αψενός, οι
επαγγελματικές ομάδες επισήμως ζητούν τη μείωση των ποσοστών που εισψέρουν
προς την Ελληνική Ποδοσψαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), καθώς αυτά, παρότι
αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου
προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας, δεν αξιοποιούνται για την ενίσχυση και
ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσψαίρου, αψετέρου μετά την πρόσψατη θέσπιση
της δυνατότητας εισαγωγής συστήματος επαγγελματικής διαιτησίας γιατις ανάγκες
του επαγγελματικού ποδοσψαίρου ανδρών, οι ομάδες της 5υρετ 1θυθ Ι και της
5υρθΓ 1θυθ 2 θα κληθούν να αναλάβουν ένα σημαντικό επιπλέον κόστος ετησίως
για την υλοποίηση και λειτουργία της.
Άρθρο 9: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, διότι το ασψυκτικό νομικό
πλαίσιο, σε συνδυασμό με την έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας των ψορέων, που
τους απαγορεύει την ένταξη σε προπτωχευτική διαδικασία του Πτωχευτικού
Κώδικα, δεν επιτρέπει μια συντεταγμένη αντιμετώπιση των πιστωτών, η οποία θα
επιτρέψει αψενός μεν στον ψορέα να συνεχίσει τη λειτουργία και το έργο του,
αψετέρου δε στους ττιοτωτές να ανακτήσουν τις απαιτήσεις Τους.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Αψορά στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Ε.Κ., στους υποψήψιους διευθυντές, προϊοταμένους και
υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., στους υπεύθυνους τομέων των Ε.Κ. και
στην εν γένει μαθητική κοινότητα.
Άρθρο 2: Αψορά στα Α.Ε.Ι., στους ψοιτητές, σε όργανα διοίκησης, σε επιμέρους
ακαδημαΙκές και ερευνητικές δομές των ιδρυμάτων και στους Ε.Λ.Κ.Ε..
Άρθρο 3: Αψορά στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και, ειδικότερα, στο παράρτημα του Οργανισμού
στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε όσους κατοικούν ή διαμένουν στη Βόρεια Ελλάδα
και επιθυμούν να αναγνωρίσουν ακαδημαΙκούς τίτλους σπουδών.
Άρθρο 4: Αψορά στα ιδιωτικά σχολεία.

Άρθρο 5: Αψορά σε εποπτευόμενο ψορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, δηλαδή το Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. και στους εργαζομένους του.
Άρθρα ό έως 8: Αψορά άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους με τον αθλητισμό ψορείς,
τους αθλητές, τα στελέχη του αθλητισμού, τη Γενι.κή Γραμματεία Αθλητισμού καιτην
Ελληνική Ποδοσψαιρική Ομοσπονδία.
Άρθρο 9: Αψορά ψορείς που παρέχουν κοινωνική ψροντίδα, πιστωτές αυτών και
ωψελούμενους.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
4.

ΝΑΙ

11Χ

ΟΧΙ

1

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

Άρθρο 1: Άρθρο 232 του ν. 4823/2021 (Α’136).
Άρθρο 2: Άρθρα 42, 231, 413, 415, 422, 448, 449, 459, 473 και 489 του ν. 4957/2022
(Α’ 141).
Άρθρο 3: Άρθρο 315 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
Άρθρο 4: Υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α222).
Άρθρο 5: Η παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4876/2021, η οποία παρέτεινε την ισχύ της
παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 (Α’ 98).
Άρθρο 6: Άρθρο 58 του ν. 4809/2021 (Α’ 102).
Άρθρο 7: Άρθρο 71 του ν. 4908/2022 (Α’ 52).
Άρθρο 8: Άρθρα 84 και 84” του ν. 2725/1999 (Α’ 121).
Άρθρο 9: Άρθρο 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114).
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής

Τροποποιούνται διατάξεις τυπικών νόμων, συνεπώς
απαιτούνται ρυθμίσεις της ίδιας τυπικής ισχύος και
επυτ4λέον απαιτείται νομοθετική ρύθμιση λόγω
έλλειψης σχετικής εξουσιοδότησης σε άλλο όργανο.

πράξης;
Η) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν νομίμως με
αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υιστάμενης νομοθεσίας.

προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν Είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

ίί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Π

ΟΧΙ

ΠΧ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε.

ή του

ΟΟΣΑ:

Δεν βρίσκει εψαρμογή

11) σε όργανα της Ε.Ε.:

Δεν βρίσκει εψαρμογή

ΙΙΙ) σε διεθνείς οργανισμούς:

Δεν βρίσκει εψαρμογή

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
Π

ΙΙΠ

πΊΠ

ΠΧ

-ι

Ί

—

ΠΧΧΗ

8.

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο 1:

0

καθορισμός α) του χρόνου

έκδοσης της προκήρυξης για την πλήρωση
των θέσεων διευθυντών, προϊσταμένων και
υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,
καθώς και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ.,
κατά την πρώτη εψαρμογή του ν. 4823/2021
(Α 136) και β) της συγκρότησης του Τοπικού
Συμβουλίου

Επιλογής

διευθυντών,

την

επιλογή

προϊσταμένων

και

για

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,
καθώς και υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. κατά
την

άνω

ως

πρώτη

εψαρμογή.

Επίσης,

σκοπείται και η ρύθμιση των Θεμάτων για την
αποτίμηση του συγγραψικού και ερευνητικού
έργου
1) βραχυπρόθεσμοι:

των

υποψήψιων

διευθυντών,

προϊσταμένων και υττοδιευθυντών σχολικών
μονάδων και Ε.Κ., καθώς καιτων υπευθύνων
τομέων των Ε.Κ., ομοίως κατά την πρώτη
εψαρμογή του ν. 4823/2021.
Άρθρο 2: α) Ο καθορισμός της διαδικασίας
ανάδειξης

εκπροσώπων

ψοιτητών

στα

όργανα των Α.Ε.Ι., β) ο ορισμός της θητείας
της

Επιτροπής

Ερευνών

των

Ειδικών

Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας των Α.Ε.Ι.,
γ) η συμπλήρωση εξουσιοδοτικών διατάξεων
γιατο νέο Πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης
και δ)

η

συμπλήρωση των μεταβατικών

διατάξεων για την ομαλότερη εψαρμογή του
ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Άρθρο 3: Η ρύθμιση της λειτουργίας του
παραρτήματος
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
του
στη
Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 4: Η απλούστευση των διαδικασιών
αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων και η
μείωση των διοικητικών βαρών.
Άρθρο 5: Η παράταση της προθεσμίας εντός
της οποίας μπορεί να λαμβάνεται απόψαση
ΔΣ του ψορέα Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.
αναψορικά
ανανέωση
με
την
των
υψιστάμενων
εργασιακών
συμβάσεων
ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και
συμβάσεων έργου, οι οποίες σχετίζονται με
την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών
του ψορέα μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας
πρόσληψης
τακτικού
προσωπικού.
Άρθρο 7: Η αποψυγή αιψνιδιασμών τόσο των
αθλητών, που συμμετείχαν σε διοργανώσεις
της αγωνιστικής περιόδου 2θ21-2022, όσο
και αθλητών που είχαν επιτύχει αγωνιστικές
διακρίσεις κατά τις δύο (2) προηγούμενες
αγωνιστικές περιόδους, οι οποίοι έως την
ΙΙη.3.2022 θεωρούσαν ότι είχαν αποκτήσει
δικαίωμα
μοριοδότησης
υπό
την
προϊσχύσασα διάταξη.
Άρθρο 8: Η τροποποίηση των ποσοστών από
τα κέρδη των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων
υπέρ
της
Ελληνικής
Ποδοσψαιρικής
Ομοσπονδίας
την
πριν
έναρξη
των
πρωταθλημάτων της 5υρε 1υ@ Ι και της
5υρΓ 1υ@ 2, ώστε να συμπεριληψθούν
στις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.
Άρθρο 9: Η δυνατότητα όσο το δυνατόν
περισσότερων
ψορέων
κοινωνικής
προστασίας να ενταχθούν σε πρόγραμμα
εξυγίανσης και να ικανοποιηθούν οι

απαιτήσεις των
πιστωτών Τους.

εργαζομένων

και

των

Άρθρο 1: Δεν υψίστανται μακροπρόθεσμοι
στόχοι, λόγω του μεταβατικού χαρακτήρα
των ρυθμίσεων.
Άρθρο 2: Η αποτελεσματικότερη εψαρμογή
του ν. 4957/2022 (Α’ 141) για τους νέους
ορίζοντες στα Α.Ε.Ι. και για την ενίσχυση της
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της
σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία, η
καλύτερη οργάνωση των Α.Ε.Ι. και των
επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών
τους δομών και η διασψάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας των Α.Ε.Ι. (παρ. Ι έως 5). Για, δε,
τις παρ. ό έως 11 δεν υψίστανται
μακροπρόθεσμοι στόχοι, καθώς τίθενται
μεταβατικές διατάξεις
έναρξη ισχύος.

ιι) μακροπροθεσμοι:

και

ρυθμίζεται

η

Άρθρο 3: Η
καθυστερήσεων

εξάλειψη προβλημάτων,
και
γραψειοκρατικών
εμποδιων, που σχετιζονται με τη διαδικασια
αναγνώρισης ακαδη μαϊκών τίτλων σπουδών,
η ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων

αναγνώρισης
και
βελτίωση
των
η
παρεχόμενων υπηρεσιών και τέλος η
καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση του
κοινού στη Βόρεια Ελλάδα.
Άρθρο 4: Η εύρυθμη
ιδιωτικών σχολείων.

λειτουργία

των

Άρθρο 5: Εξασψαλίζονται η βιωσιμότητα και
η λειτουργικότητα του ψορέα Ελληνικό
Φεστιβάλ Α.Ε., η εξακολούθηση των
λειτουργιών του και εν τέλει η εξακολούθηση
διοργάνωσης του
διεθνούς εμβέλειας
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, που
συνιστά έναν από τους πιο σημαντικούς και
επιδραστικούς ψορείς του
σύγχρονου
πολιτισμού στην Ελλάδα.

Άρθρο 6: Η επίτευξη αποτελεσματικής
λειτουργίας του Ε.Λ.Σ. και η πλήρωση όλων
των προϋποθέσεων, ώστε να αναδειχθεί ως
βασικός
θεσμός
και
εκσυγχρονισμού
εκπαίδευσης των αθλητικών στελεχών προς
όψελος της αθλητικής οικογένειας και του
ελληνικού αθλητισμού εν γένει.
Άρθρο 8: Η ενίσχυση και ανάπτυξη του

ερασιτεχνικού ποδοσψαίρου.
Άρθρο 9: Η συνέχιση της λειτουργίας των
ψορέων κοινωνικής προστασίας και της
παροχής του κοινωψελούς τους έργου.
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση

-

ΠοΜτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεία

στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό

αποψοίτων

εκπαίδευσης

γ’βαθμιας

που

βρίσκουν

εργασία στον τομέα των σπουδών
τους εντός 6 μηνών από την έναρξη
αναζήτησης
Αριθμός

πιστοποιημένων
Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλπ)

Αριθμός

συμμετοχών
σε
‘Ερευνας,
Τεχνολογίας & Καινοτομίας (διεθνή
& εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή
Προγράμματα

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

Για

την

/ Τεχνολογική

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοτιοιήθηκαν
καιτης ΕΛΣΤΑΤ

οι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

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

/ Α1ΘΜ1Α /

Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό

αναλψάβητων/σύνολο

πληθυσμού
Αριθμός
ατόμων
που
εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’
βάθμιας εκπαίδευσης

/ έτος

Αριθμός
σχολείων

δια-πολιτισμικών
ανά
Περιψέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των
μαθητών)
που
ψοιτούν
σε
διαπολιτισμικά οχολεία

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο
σύνολο (των μαθητών) Κατανομή
—

ανά περιψέρεια
Αριθμός
ολοήμερων
απογευματινών
σχολείων

/

και
αριθμός μαθητών που ψοιτούν σε
αυτά
Μέσος όρος καθηγητών
μαθητών

/

σύνολο

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός
μαθητών
που
επωψελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής Εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα
(Αθμια, Βθμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πραγματοπο ιηθείσες ανασκαψές,
κατά είδος και αποτελέσματα, και
αριθμός ευρημάτων

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρύσψατα

Επιδιωκόμενος
όχος (3ετία)

Χρηματοδοτήσεις
κατά ψορέα,
διατέθη καν

ανασκαφών,
και

ποσά

που

Πιστώσεις για ανασκαψές, που
διατέθηκαν
σε
Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων,
παραδοσιακών
και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες
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 βιβλιοθηκών κατά νομική
μορψή και είδος βιβλιοθήκης,
ανάλογα με το θέμα, κατά
γεωγραψικό διαμέρισμα

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογσύμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Π
ΕΜΜΕΣΗ Π
ή/και
1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό μετην εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

12

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
Οχι ΙΙ
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΊΙ
Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρρο

Στόχος

Ι

Η ρύθμιση Θεμάτων που αψορούν στην επιλογή διευθυντών,
προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,
καθώς και υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. κατά την Πρώτη
εψαρμογή των διατάξεων του ν. 4823/2021 (Α’136) για την
επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.

2

Η ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων που αψορούν στην εψαρμογή
του ν. 4957/2022 (Α’ 141), καθώς και η συμπλήρωση των
εξουσιοδοτικών και μεταβατικών διατάξεων του νόμου αυτού
για την ομαλή μετάβαση στο νέο Πλαίσιο οργάνωσης και
λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

3

Η ρύθμιση της
Διεπιστημονικού

λειτουργίας
Οργανισμού

του παραρτήματος του
Αναγνώρισης
Τίτλων

Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης στη Θεσσαλονίκη.
4

Η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των ιδιωτικών
σχολείων και η μείωση των διοικητικών βαρών.

5

Η παράταση της προθεσμίας, μέχρι τις 30ή.9.2023, εντός της
οποίας μπορεί να λαμβάνεται απόψαση του Δ.Σ. του ψορέα
Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναψορικά με την ανανέωση των
υψιστάμενων εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου,

καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, οι οποίες σχετίζονται με
την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Φορέα μέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού
προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω συμβάσεις
απαγορεύεται να μετατραπούν σε συμβάσεις εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου λορίστου Χρόνου.
ό

Η

μετατροπή του Ινστιτούτου Επιμόρψωσης Αθλητικών
Στελεχών
σε
νομικό
πρόσωπο
ιδιωτικού
δικαίου,
εποπτευόμενου από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό,
προκειμένου να αποκτήσει διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια.

7

Η πρόβλεψη, για τα ομαδικά αθλήματα, ότι η προϋπόθεση της
συμμετοχής του αθλητή σε περισσότερους από τους μισούς
αγώνες της διοργάνωσης για την αναγνώριση διάκρισης σε
πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών, που προβλέπεται
στο τέταρτο εδάψιο της υποπερ. δ) της περ. ό του έβδομου
εδαψίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4908/2022 (Α
52), εψαρμόζεται για διοργανώσεις που διεξάγονται και
διακρίσεις που επιτυγχάνονται μετά την 20ή.9.2022, ώστε να
αποψευχθεί ο αιψνιδιασμός αθλητών που έχουν επιτύχει τη
μοριοδότηση κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και τις
δύο (2) προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους υπό το καθεστώς
της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτή ίσχυε
πριν την τροποποίησή της με το άρθρο 53 του ν. 49θ8/2θ22.

8

Η τροποποίηση του ποσοστιαίου δικαιώματος της Ελληνικής
Ποδοσψαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) επί των κερδών από τη
μετάδοση αγώνων από πέντε τοις εκατό (5%) σε ένα τοις εκατό
(1%), ώστε η ανακύψασα διαψοράτου τέσσερα τοις εκατό (4%)
να αποδίδεται απευθείας από τους τηλεοπτικούς ή
ραδιοψωνικούς σταθμούς υπέρ των αντισυμβαλλόμενων
αθλητικών σωματείων και των Ανώνυ μων Αθλητικών Εταιρειών
(Α.Α.Ε.), προσαυξάνοντας την καθαρή αμοιβή τους με στόχο την
ενίσχυση και ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσψαίρου.

9

Η παροχή δυνατότητας στους ψορείς κοινωνικής προστασίας
να ενταχθούν σε σχέδιο εξυγίανσης με αξιοποίηση της
περιουσίας τους. Ειδικότερα, με την Παρ. 1 προβλέπεται ότι η
αξιοποίηση της περιουσίας των Φορέων κοινωνικής
προστασίας δεν τίθεται υπό τους περιορισμούς του ν.
4182/2013 (Α’ 185), ότι είναι δυνατή η μακροχρόνια μίσθωση

ή,

εάν είναι αναγκαίο, η πώλησή της, και προβλέπεται
διαδικασία αναγγελί.ας και επαλήθευσης απαιτήσεων από τους
πιστωτές του κοινωνικού ψορέα. Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι

3ς

το

Παρατηρητήριο

Φορέων

Κοινωνικής

Φροντίδας

και

Αλληλεγγύης παρέχει απλή γνώμη, εντός προθεσμίας Τριάντα
(30) ημερών, επί του σχεδίου εξυγίανσης. Με την παρ. 3
προβλέπεται ότι η εποπτεία επί του ψορέα κοινωνικής
προστασίας αψορά αποκλειστικά και μόνο την τήρηση του
σχεδίου εξυγίανσης και ασκείται από τον αρμόδιο ψορέα, που
να

μπορεί

είναι

ο

οικείος

ψιλανθρωπικό σωματείο

ή

Δήμος,

εάν

Πρόκειται

για

ίδρυμα, καθώς και ότι η έκτακτη

χρηματοδότηση, που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%)
του ετήσιου προϋπολογισμού του κοινωνικού Φορέα, μπορεί
να αποτελέσει αντικείμενο του σχεδίου και του συμψώνου
εξυγίανσης, χωρίς να απαιτείται στη συνέχεια αίτημα για τη
χορήγησή της. Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι οι συναινούντες
πιστωτές του σχεδίου Πρέπει να καλύπτουν το εξήντα τοις
εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων έναντι του Φορέα
κοινωνικής προστασίας.

Με την παρ.

5

καταργείται

η

υποχρέωση των Φορέων κοινωνικής προστασίας που είναι υπό
εξυγίανση να ακολουθούν τη νομοθεσία περί δημοσίων
συμβάσεων, ενώ με την παρ. ό τροποποιείται η διάταξη για τις
αρμοδιότητες

του

Παρατηρητηρίου

Φορέων

Κοινωνικής

Φροντίδας και Αλληλεγγύης, ώστε να είναι συμβατή με την
πρόβλεψη της παρ. 2.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο έγγραψο
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο έγγραψο

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ι

Ι ΑΜ ΕΣΑ

Ι

Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙ ΚΟ,

&

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ

Μείωση δαπανων
Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Αλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαψάνεια_Θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Άρθρο 1: Η αντιμετώπιση Θεμάτων που αψορούν στην επιλογή διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευΘυντών
σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ;>, καθώς και υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., Θα συμβάλλει
στην άρτια Πρώτη εψαρμογή των διατάξεων του ν. 4823/2021 (Α 136) για την επιλογή των στελεχών της
εκπαίδευσης, με αποτέλεσματη δίκαιη μεταχείριση των υποψηψίων καιτην αυξημένη αξιοπιστία! διαψάνεια
των Θεσμών.
Άρθρο 2: Η ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο του ν. 4957/2022 (Α’ 141) προάγει την αυξημένη αξιοπιστία και
διαψάνειατων θεσμών καιτη βελτιωμένη διαχείριση του κινδύνου εμψάνισης διαδικαστικών προβλημάτων και
καθυστερήσεων.
Άρθρο 3: Η συμβολή στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση των διοικητικών βαρών, που απαιτούνται για
την αναγνώριση τίτλων σπουδών, γεγονός που συνεπάγεται βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνέπεια
των προηγουμένων είναι η πιο δίκαιη μεταχείριση των πολιτών και η αυξημένη αξιοπιστία και διαψάνεια των
Θεσμών.
Άρθρο 4: Η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων συμβάλλει στην
εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση των δαπανών, γεγονός που συνεπάγεται βελτίωση των Παρεχόμενων
υπηρεσιών και αύξηση της αποδοτικότητας καθώς και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.
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Συνέπεια των προηγουμένων είναι η πιο δίκαιη μεταχείριση των πολιτών και η αυξημένη αξιοπιστία και
διαψάνεια των θεσμών.
Άρθρο 5: Η εξασψάλιση της βιωσιμότητας του ψορέα Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. και η εξακολούθηση της
λειτουργίας του με επάρκεια προσωπικού μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τακτικών προσλήψεων,
σύμψωνα με τον νόμο.

Άρθρο 6: Η εξασψάλιση της αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ι.Ε.Α.Σ. ως αυτοτελούς
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 7: Η αποψυγή του αιψνιδιασμού των αθλητών που έχουν επιτύχει μοριοδότηση κατά την αγωνιστική
περίοδο 2021-2022 και τις δύο (2) προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους υπό το καθεστώς της ευμενέστερης
προϋπόθεσης της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτή ίσχυε πριν την τροποποίησή της με το
άρθρο 53 του ν. 4908/2022 και απαιτούσε συμμετοχή σε χαμηλότερο ποσοστό αγώνων (τουλάχιστον 50% της
διοργάνωσης) για την αναγνώριση της διάκρισης.
Άρθρο 8: Η ενίσχυση και ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσψαίρου και η εξοικονόμηση πόρων για την
αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του συστήματος επαγγελματικής διαιτησίας στο επαγγελματικό
ποδόσψαιρο ανδρών.
Άρθρο 9: Η διατήρηση της παρουσίας και δράσης ψορέων κοινωνικής ψροντίδας, οι οποίοι λειτουργούν
συμπληρωματικά προς τις αντίστοιχες κρατικές δομές.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α ΝΤΑΓΩ ΝΙ Σ Μ ΟΣ

/

προετοιμασία
Υποδομή

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

/

ΓΙΑ ΤΗΝ

εξοπλισμός

ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις/

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κινητικότητα

ΤΗΣ

Ενημέρωση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

Ξ3

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ

&

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΙ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση

αλλαγων κατα
την εκτελεση
Κόστος

συ μμετοχης
στη νεα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙ ΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση

/

εντοπισμός

κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟ!

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ

Πιλοτική

ΚΙ Ν ΔΥΝ Ω Ν

εψαρμογή

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α ΝΤΑ ΓΩ Ν Ί Σ Μ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ,

&

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ

Ανάδειξη
καλων
πρακτικων
κατα την
υλοποίηση
της_ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδ ύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτει κάποιος κίνδυνος

ή

δυσμενής συνέπεια από την εψαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής αιτόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Δεν βρίσκει εψαρμογή

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψε ίς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 4, 5, 16, 25, 103 και 104 του Συντάγματος

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
Π

(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
Π

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
1

των Δικαιωμάτων του
Ανθρώιτο υ

Π

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

27

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο

ή

άλλο εθνικό

Π

δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π

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
Π

ή

διαιτητικά όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποισύμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης

—

συμπλήρωση διατάξεων
Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 1, παρ. Ι

1. Η παρ. 4 του άρθρου 232 του ν.
4823/2021
(Α’
136),
περί
των
μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου
Β, τροποποιείται, ως προς τη σειρά
προκήρυξης των θέσεων των στελεχών
εκπαίδευσης,
και
παρ.
4
η
διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Κατά την Πρώτη εψαρμογή του
παρόντος: α) προηγείται η προκήρυξη
των
θέσεων
των
Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,
των
Συμβούλων
Εκπαίδευσης,
των
διευθυντών,
προϊσταμένων
και
υποδιευθυντών
σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων
των Ε.Κ., β) ακολουθεί η προκήρυξη των
θέσεων των Περιψερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του
Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιψερειακής
Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης και των Περιψερειακών
Ετιοπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
Εποτιτών
της
των
Ποιότητας
Εκπαίδευσης και γ) έπεται η προκήρυξη
των θέσεων των Προϊοταμένων των
Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των
Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των
Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και
Κ.Ε. Π Ε.Α.>).
2. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί
των
μεταβατικών
διατάξεων
του
Κεψαλαίου Β, προστίθεται παρ. 12 ως
εξης:

Η παρ.4 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021
(Α’ 136) είχε ως εξής:

«4. Κατά την Πρώτη εψαρμογή του
παρόντος: α) προηγείται η προκήρυξη των
θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,
των
Συμβούλων
Εκπαίδευσης,
των
Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, β) έπεται η προκήρυξη
των θέσεων των διευθυντών, προϊσταμένων
και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και
Εργαστηριακών
Κέντρων
(Ε.Κ.),
των
υπευθύνων
τομέων
των
Ε.Κ.,
των
Προϊσταμένων
των
Τμημάτων
Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και των Προϊοταμένων των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. και γ) ακολουθεί η
προκήρυξη των θέσεων των Περιψερειακών
Διευθυντών
Εκπαίδευσης
και
του
Π ροϊσταμένου του Γραψείου Μειονοτικής
Εκπαίδευσης
της
Περιψερειακής
Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης. »

Το άρθρο 232 του ν. 4823/2021,
εξής:

είχε ως

«12.
Οι
Θέσεις
διευθυντών,
προϊσταμένων
και
υποδιευθυντών
σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τομέων των
Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του παρόντος
πληρούνται με επιλογή σύμψωνα με τον
παρόντα νόμο, με την επιψύλαξη του
επόμενου εδαψίου. Κατά την Πρώτη
εΦαρμογή του παρόντος, το Τοπικό
Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του
άρθρου 37 αποτελείται από τα εξής
μέλη:
α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον
νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
β) έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου
Πρωτοβάθμιας
ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος
υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή
του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και
σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
ως Αντιπρόεδρο,
γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι:
γα) υπηρετούν με οργανική θέση στη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν: )
ο Πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι
υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία
βαθμίδα εκπαίδευσης,
καθώς και
υπηρεσία σε Θέση στελέχους της
εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ)
έως κ) της Παρ. 2 του άρθρου 30 ή Η)
τουλάχιστον
εικοσαετή
και
δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήψιοι
που πληρούν την προϋπόθεση της
υπηρεσίας σε Θέση στελέχους της
εκπαίδευσης του στοιχείου 1).
Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον
αναπληρωτή του, από τον Περιψερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαΦέροντος
με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα.
Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαψέρον από
υποψηψίους
του
προηγούμενου
εδαψίου, ως μέλος της Περ. β), με τον
αναπληρωτή του, ορίζεται από τον
Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαψέροντος,
εκπαιδευτικός
που
υπηρετεί με οργανική Θέση στις
Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης
που
υπάγονται στην οικεία Περιψερειακή

«Αρθρο 232
Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Β
1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν
επιλεγεί,
σύμψωνα
με
τα
άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),
όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή,
τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των
νέων στελεχών, ούμψωνα με το Κεψάλαιο Β
του Μέρους Β
του παρόντος και
τουλάχιστον έως τη λήξη της θητείας για την
οποία έχουν επιλεγεί. Οι Προϊστάμενοι των
Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ασκούν τα καθήκοντα
των
Προϊσταμένων
των
Κέντρων
Διεπιοτημονικής
Αξιολόγηοης,
Συμβουλευτικής

και

Υποστήριξης

(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
έως
την
επιλογή
και
τοποθέτηοη
των
Προϊσταμένων
των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι υπεύθυνοι των Κέντρων
Περιβαλλοντική ς
Εκπαίδευση ς
(Κ. Π. Ε.)
ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταμένων
των
Κέντρων
Εκπαίδευσης
για
το
Περιβάλλον και την Αειψορ[α (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)
έως την επιλογή και τοποθέτηση των
Προίσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..
2. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία
υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, σύμψωνα με το άρθρο 52 του ν.
4692/2020 (Α
111), εξακολουθούν να
αοκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή,
τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των
νέων στελεχών, ούμψωνα με το Κεψάλαιο Β
του Μέρους Β.
3. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία έχουν
επιλεγεί σύμψωνα με το άρΘρο 30 του ν.
4713/2020 (Α
147), εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή,
τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των
νέων στελεχών, σύμψωνα με το Κεψάλαιο Β’
του Μέρους Β.
4. Κατά την Πρώτη εψαρμογή του παρόντος:
α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των
Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,
των
Συμβούλων
Εκπαίδευσης,
των
Περιψερειακών Εποπτών Π οιότητας της

Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
και έχει
τουλάχιστον
εικοσιπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία
βαθμίδα εκπαίδευσης,
καθώς και
υπηρεσία οε Θέση στελέχους της
εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ)
έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με
κριτήρια επιλογής την ιεραρχική Θέση
και τα χρόνια της υπηρεσίας σε Θέση
στελέχους
εκπαίδευσης
κατά
τα
παραπάνω.
Εάν
δεν
υπάρχουν
υποψήψιοι
που
πληρούν
την
προϋπόθεση της υπηρεσίας σε Θέση
στελέχους
της
εκπαίδευσης
του
προηγούμενου εδαψίου, ως μέλος
επιλέγεται από τον Περιψερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος,
εκπαιδευτικός
τουλάχιστον
με
τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
και διοικητική εμπειρία, και αν δεν
υπάρχουν υποψήψιοι με διοικητική
εμπειρία,
ο
υποψήψιος
με
τη
μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν
δεν
εκδηλωθεί
ενδιαψέρον
από
υποψηψίους, ως μέλος της περ. β)
ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον
εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
που υπηρετεί με οργανική θέση σε
Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας
Περιψερειακής
Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.
Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους
αναπληρωτές
τους
από
τον
Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαψέροντος. Για την εψαρμογή του
στοιχείου 1) της υποπερ. γβ) της περ. γ)
κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική
θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας οε
θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α)
έως γ) και οτ) έως κ) της παρ. 2 του
άρθρου 30. Για την εψαρμογή του
στοιχείου ϋ) της ίδιας υποπερίπτωσης
προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική
εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήψιοι
με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται
υποψήψιοι
με
τη
μεγαλύτερη
εκπαιδευτική
υπηρεσία.
Αν
δεν
εκδηλωθεί
ενδιαψέρον
από
υποψηψίους, τα μέλη της περ. γ)
ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με
τουλάχιστον
εικοσαετή
και
δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία

Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, β) έπεται η προκήρυξη
των θέσεων των διευθυντών, προϊσταμένων
και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και
Εργαστηριακών
Κέντρων
(Ε.Κ.),
των
υπευθύνων τομέων
των
Ε.Κ.,
των
Προϊοταμένων
των
Τμημάτων
Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και των Προϊοταμένων των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. και γ) ακολουθεί η
προκήρυξη των θέσεων των Περιψερειακών
Διευθυντών
Εκπαίδευσης
και
του
Προϊσταμένου του Γραψείου Μειονοτικής
Εκπαίδευσης
της
Περιψερειακής
Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
5. Κατά την πρώτη επιλογή όλων των
στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 2 του
άρθρου 30, σύμψωνα με τον παρόντα νόμο,
ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων
που μπορούν να συγκεντρώσουν οι
υποψήψιοι στο σύνολο των κριτηρίων
επιλογής της παρ. Ι του άρθρου 32
ανέρχεται στις εβδομήντα πέντε (75)
μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των
υποψηψίων, σύμψωνα με την περ. γ της
παρ. Ι του άρθρου 32 δεν μοριοδοτείται. Τα
κριτήρια των περ. α; β και δ της παρ. Ι του
άρθρου 32 αποτιμώνται σε αξιολογικές
μονάδες, σύμψωνα με τα άρθρα 33 έως 35.
Κατά την Πρώτη επιλογή όλων των στελεχών
της εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 30,
το
κριτήριο
της
αξιολόγηοης
των
υποψηψίων, σύμψωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 32, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6. Η προϋπόθεση της υποπερ. οτα της περ.
στ της παρ. ό του άρθρου 31 σχετικά με τη
θετικά αξιολογημένη θητεία, αΠόσπαση ή
διάθεση οε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ισχύει για την
υποβολή υποψηψιοτήτων για την επιλογή
σε θέση διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. από το
σχολικό έτος 2022-2023 και εψεξής. Αν
προκηρυχθούν οι θέσεις πριν από την
έναρξη του ανωτέρω σχολικού έτους,
δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία
επιλογής όσοι έχουν διανύσει δώδεκα (12),
τουλάχιστον, μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με
οργανική Θέση, θητεία, απόσΠαση ή
διάθεση, εψόσον, σε περίπτωση που στη
διάρκεια της θητείας τους έχει λάβει χώρα
αξιολόγηση,
δεν
έχουν
αξιολογηθεί

αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική
οικεία
Διεύθυνση
Θέση
στην
Εκπαίδευσης.
Κατά
τα
λοιπά
εψαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37»

αρνητικά ή δεν έχουν απόσχει από τη
διαδικασία αξιολόγησης.

7. Τα εδάψια δεύτερο και τρίτο της παρ. 11
του αρθ ρου 31 δεν εψαρμοζονται κατα την
Πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
των Περ. α και β της παρ. 4.
8. Η ισχύς των πινάκων επιλογής των
διευθυντών
σχολικών
και
μονάδων
Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία
παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων
πινάκων επιλογή ς διευ Θυντών σχολικών
μονάδων και Ε.Κ. με το άρθρο 53 του ν.
4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
9. Κενές ή κενούμενες Θέσεις διευθυντών
σχολικών μονάδων και Ε.Κ. πληρούνται με
επιλογή τηρουμένων των διατάξεων του
παρόντος νόμου εκτός εκείνων που
αΦορούν
στα
συμβούλια
επιλογής.
Συμβούλια
επιλογής
των
λόγω
εν
διευθυντών εξακολουθούν να είναι τα
οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4547/2018,
όπως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα
οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1)
Συντονιστής Εκπαιδευτικού ‘Εργου που
Προέρχεται από την οικεία βαθμίδα
εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτικός με
δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική
υπηρεσία στην Ιδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο
οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην
οικεία
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας
ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον
μέλη του δευτέρου εδαψίου ορίζονται, με
τους αναπληρωτές τους, με απόψαση του
Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα
εν λόγω συμβούλια παύουν να επιλέγουν
τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,
αψότου συγκροτηθούν τα συμβούλια
επιλογής που είναι αρμόδια για την επιλογή
των διευθυντών σχολικών μονάδων και των
Ε.Κ., σύμψωνα με τις διατάξεις του
παρόντος.
10. Η θητεία των διευθυντών σχολικών
μονάδων και Ε.Κ. που επιλέγονται,
σύμψωνα με την Παρ. 9, λήγει με την
επιλογή,
τοποθέτηση
ανάληψη
και
υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών
μονάδων και Ε.Κ. που Θα επιλεγούν,
σύμψωνα με τις διατάξεις του παρόντος
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νόμου από τα συμβούλια επιλογής των παρ.
9 και 13 του άρθρου 37.
11. Οι παρ. 9 και 10 εψαρμόζονται και στις
περιπτώσεις προκηρύξεων
θέσεων ή
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαψέροντος
για την πλήρωση θέσεων διευθυντών
σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που έχουν
εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος
νόμου,
χωρίς
να
έχει
ολοκληρωθεί, κατά τον ίδιο χρόνο, η
διαδικασία επιλογής των διευθυντών
σχολικών μονάδων και Ε.Κ.)>

Άρθρο 1, παρ. 3

3. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, Περί
των
μεταβατικών
διατάξεων
του
Κεψαλαίου Β, Προστίθεται παρ. 13 ως
εξής:
«13. Το συγγραψικό και ερευνητικό έργο
των
υποψηψίων
διευθυντών,
προϊσταμένων
και
υποδιευθυντών
σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων
των Ε.Κ. αποτιμάται με τις αξιολογικές
μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο
της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 από
το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ.
12 του παρόντος. ».

Το άρθρο 232 του ν. 4823/2021,
εξής:

είχε ως

«Αρθρο 232
Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Β
1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν
επιλεγεί,
σύμψωνα
με
τα
άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α 102),
όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή,
τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των
νέων στελεχών, σύμψωνα με το Κεψάλαιο Β
του Μέρους Β
του παρόντος και
τουλάχιστον έως τη λήξη της θητείας για την
οποία έχουν επιλεγεί. Οι ΠροΙοτάμενοι των
Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ασκούν τα καθήκοντα
των
Προϊοταμένων
των
Κέντρων
Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής
και
Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
έως
την
επιλογή
και
τοποθέτηση
των
Προϊσταμένων
των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι υπεύθυνοι των Κέντρων
Περιβαλλοντική ς
Εκπαίδευση ς
(Κ. Π. Ε.)
ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταμένων
των
Κέντρων
Εκπαίδευσης
νια
το
Περιβάλλον και την λειψορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)
έως την επιλογή και τοποθέτηση των
Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..
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2. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία
υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, σύμψωνα με το άρθρο 52 του ν.
4692/2020 (Α
111), εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή,
τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των
νέων στελεχών, σύμψωνα με το Κεψάλαιο Β
του Μέρους Β.
3. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία έχουν
επιλεγεί σύμψωνα με το άρθρο 30 του ν.
47 13/2020 (Α
147), εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή,
τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των
νέων στελεχών, σύμψωνα με το Κεψάλαιο Β
του Μέρους Β.
4. Κατά την πρώτη εψαρμογή του παρόντος:
α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των
Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,
των
Συμβούλων
Εκπαίδευσης,
των
Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και των Εποτιτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, β) έπεται η προκήρυξη
των θέσεων των διευθυντών, προϊσταμένων
και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και
Εργαστη ριακών
Κέντρων
(Ε.Κ.),
των
υπευθύνων
τομέων
των
Ε.Κ.,
των
Προϊσταμένων
των
Τμημάτων
Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. και γ) ακολουθεί η
προκήρυξη των θέσεων των Περιψερειακών
Διευθυντών
Εκπαίδευσης
και
του
Προϊσταμένου του Γραψείο υ Μειονοτικής
Εκπαίδευσης
της
Περιψερειακής
Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκη ς.
5. Κατά την πρώτη επιλογή όλων των
στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 2 του
άρθρου 30, σύμψωνα με τον παρόντα νόμο,
ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων
που μπορούν να συγκεντρώσουν οι
υποψήψιοι στο σύνολο των κριτηρίων
επιλογής της παρ. Ι του άρθρου 32
ανέρχεται στις εβδομήντα πέντε (75)
μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των
υποψηψίων, σύμψωνα με την Περ. γ’ της
παρ. Ι του άρθρου 32 δεν μοριοδοτείται. Τα
κριτήρια των περ. α; β και δ’ της παρ. Ι του
άρθρου 32 αποτιμώνται σε αξιολογικές

μονάδες, σύμψωνα με τα άρθρα 33 έως 35.
Κατά την Πρώτη επιλογή όλων των στελεχών
της εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 30,
το
κριτήριο
της
των
αξιολόγησης
υποψηψίων, σύμΦωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 32, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6. Η προϋπόθεση της υποπερ. στα της περ.
στ της παρ. ό του άρθρου 31 σχετικά με τη
θετικά αξιολογημένη θητεία, απόσπαση ή
διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Ισχύει για την
υποβολή υποψηψιοτήτων για την επιλογή
σε θέση διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. από το
σχολικό έτος 2022-2023 και εΦεξής. Αν
προκηρυχθούν οι θέσεις πριν από την
έναρξη του ανωτέρω σχολικού έτους,
δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία
επιλογής όσοι έχουν διανύσει δώδεκα (12),
τουλάχιστον, μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με
οργανική θέση, θητεία, απόσπαση ή
διάθεση, εψόσον, σε περίπτωση που στη
διάρκεια της θητείας τους έχει λάβει χώρα
αξιολόγηση,
δεν
έχουν
αξιολογηθεί
αρνητικά ή δεν έχουν απόσχει από τη
διαδικασία αξιολόγησης.
7. Τα εδάψια δεύτερο και τρίτο της παρ. 11
του άρθρου 31 δεν εψαρμόζονται κατά την
πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
των περ. α και β της παρ. 4.
8. Η ισχύς των πινάκων επιλογής των
διευθυντών
σχολικών
και
μονάδων
Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία
παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων
πινάκων επιλογή ς διευθυντών σχολικών
μονάδων και Ε.Κ. με το άρθρο 53 του ν.
4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
9. Κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών
σχολικών μονάδων και Ε.Κ. πληρούνται με
επιλογή τηρουμένων των διατάξεων του
παρόντος νόμου εκτός εκείνων που
αψορούν
στα
συμβούλια
επιλογής.
Συμβούλια
επιλογής
των
εν
λόγω
διευθυντών εξακολουθούν να είναι τα
οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4547/2018,
όπως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα
οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1)
Συντονιοτής Εκπαιδευτικού Εργου που
προέρχεται από την οικεία βαθμίδα
εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτικός με
δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική
υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο
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οποίος υπηρετεί με οργανική Θέση στην
οικεία
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας
ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον
μέλη του δευτέρου εδαψίου ορίζονται, με
τους αναπληρωτές τους, με απόψαση του
Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα
εν λόγω συμβούλια παύουν να επιλέγουν
τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,
αψότου συγκροτηθούν τα συμβούλια
επιλογής που είναι αρμόδια για την επιλογή
των διευθυντών σχολικών μονάδων και των
Ε.Κ., σύμψωνα με τις διατάξεις του
παρόντος.
10. Η θητεία των διευθυντών σχολικών
μονάδων και Ε.Κ. που επιλέγονται,
σύμψωνα με την παρ. 9, λήγει με την
επιλογή,
και
τοποθέτηση
ανάληψη
υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών
μονάδων και Ε.Κ. που Θα επιλεγούν,
σύμψωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου από τα συμβούλια επιλογής των Παρ.
9 και 13 του άρθρου 37.
11. Οι παρ. 9 και 10 εφαρμόζονται και στις
περιπτώσεις προκηρύξεων Θέσεων ή
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαψέροντος
για την πλήρωση Θέσεων διευθυντών
σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που έχουν
εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος
νόμου,
χωρίς
να
έχει
ολοκληρωθεί, κατά τον ίδιο χρόνο, η
διαδικασία επιλογής των διευθυντών
σχολικών μονάδων και Ε.Κ.»

Άρθρο 2, παρ. 1
1. Στην παρ. 7 του άρθρου 42 του ν.
4957/2022 (Α’ 141), Περί της ανάδειξης
εκπροσώπων ψοιτητών σε όργανα των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το
Πρώτο εδάψιο καταργείται και η παρ. 7
διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί
που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό
ψήψων έως τη συμπλήρωση του
αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε
κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο
σπουδών, εψόοον είχαν υποβληθεί
υποψηψιότητες και για τους τρεις
κύκλους σπουδών. Αναπλη ρωματικοί
εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί
υποψήψιοι κατά τη σειρά του αριθμού

Η παρ.7 του άρθρου 42 του ν. 4957/2022,
είχε ως εξής:

«7. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έως
δύο (2) υποψηψίους από τους ψοιτητές
προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου,
έως έναν (1) υποψήψιο για τον δεύτερο
κύκλο σπουδών και για τον τρίτο κύκλο
σπουδών. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί
που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήψων
έως τη συμπλήρωση του αριθμού των
εκλόγιμων θέσεων και οκ κάθε περίπτωση
ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εψόσον

των ψήψων που έλαβαν κατά την
εκλογική
διαδικασία.
Αν
υπάρχει
ισοψηψία μεταξύ των υποψηψίων,
διενεργείται
ηλεκτρονική
κλήρωση
μεταξύ αυτών που ισοψήψησαν.».

είχαν υποβληθεί υποψηψιότητες και για
τους
τρεις
κύκλους
σπουδών.
Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται
οι λοιποί υποψήψιοι κατά τη σειρά του
αριθμού των ψήψων που έλαβαν κατά την
εκλογική διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηψία
μεταξύ των υποψηΦίων, διενεργείται
ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που
ισοψήψησαν.»

Άρθρο 2, παρ. 2
2. Στο άρθρο 231 του ν. 4957/2022, Περί
της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού
Λογαριασμού
Κονδυλίων
‘Ερευνας,
προστίθεται Παρ. 8 ως εξής:

Το άρθρο 231 του ν. 4957/2022, είχε ως
εξής:

«8. Η θητεία των μελών της Επιτροπής
Ερευνών της παρ. 1 είναι τετραετής.».

«Αρθρο 231
Επιτροπή Ερευνών
1. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
είναι το αποψασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε.
και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Α.Ε.Ι.). Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται
από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή, με
τον αναπληρωτή του και τον Πρύτανη ή τον
Αντιπρύτανη, εάν έχει ανατεθεί ο τομέας της
έρευνας σύμψωνα μετην παρ. 2 του άρθρου
15 σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις, ως
Πρόεδρό της. Εάν το Α.Ε.Ι. διαθέτει αριθμό
Σχολών ίσο ή μικρότερο των τριών (3), στην
Επιτροπή Ερευνών συμμετέχουν δύο (2)
εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους από
κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονται
κατά το δυνατόν από διαΦορετικά Τμήματα.
Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με
απόψαση του Συμβουλίου Διοίκησης,
κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.
και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής
ως προς τους εκπροσώπους της.
2. Ως εκπρόσωποι κάθε Σχολής στην
Επιτροπή
Ερευνών
δύναται
να
υποδεικνύονται
μέλη
Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που κατά
προτεραιότητα ανήκουν στη βαθμίδα του
Καθηγητή
ή Αναπληρωτή Καθηγητή,
διαθέτουν εκτεταμένη εκπαιδευτική και
ερευνητική πείρα, που τεκμηριώνεται από
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
κύρους, βιβλία, μονογραψίες και τη
συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

3. Τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών
συνέρχονται σε Πρώτη συνεδρίαση ύστερα
από Πρόσκληση του Προέδρου της. Στη
συνεδρίαση αυτή εκλέγεται με μυστική
ψηψοψορία μεταξύ των μελών της ο
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ο
οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο αν
απουσιάζει ή κωλύεται. Η εκλογική
διαδικασία δύναται να διενεργείται και
ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού
ττληροψοριακού
συστήματος
με
την
ονομασία «Ψηψιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της
ανώνυμης
εταιρείας
του
Ελληνικού
Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο
Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας Α.Ε.»
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
4. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύοτερα από
πρόσκληση του Προέδρου της οποτεδήποτε
κρίνεται αναγκαίο. Δύναται επίσης να
συγκληθεί, αν αυτό ζητηθεί από: α) το ένα
τρίτο (1/3) των μελών της, β) τη Σύγκλητο
του Α.Ε.Ι. και γ) το Συμβούλιο Διοίκησης. Οι
συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να
πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψ ης.
5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη της.
Οι αποψάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηψία των παρόντων
μελών. Αν υπάρχει ισοψηψία, υπερισχύει η
ψήψοςτου Προέδρου.
6. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί
υπάλληλος της Μονάδας Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του
Ε.Λ.Κ.Ε., που καθορίζεται με απόψαση της
Επιτροπής Ερευνών.
7. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.
δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις
της Επιτροπής Ερευνών χωρίς δικαίωμα
ψήψου.

Άρθρο 2, παρ. 3
3. Η παρ. 2 του άρθρου 413 του ν.
4957/2022
περί των εξουσιοδοτικών
Δ’,
διατάξεων
του
Κεψαλαίου
τροποποιείται με τη διεύρυνση του
νομοθετικής
αντικειμένου
της
εξουσιοδότησης προς τους Υπουργούς
και
Θρησκευμάτων
και
Παιδείας
,

Η παρ.2 του άρθρου 413 του ν. 4957/2022,
είχε ως εξής:

Ψηψιακής Διακυβέρνησης, και η παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών

και
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων
Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι λεπτομέρειες σχετικά
με τη
διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων
των ψοιτητών στα όργανα των
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., η
διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η
διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής
των υττοψηψιοτήτων, οι κατηγορίες
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι
κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι
των εμπλεκομένων ως προς την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, καθώς και η διαδικασία
συγκρότησης του Συμβουλίου Φοιτητών
και η διαδικασία ανάδειξης των
εκπροσώπων τους στη Σύγκλητο, άλλα
όργανα και επιτροπές του Α.Ε.Ι. όπου
προβλέπεται εκπροσώπηση ψοιτητών,
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την
ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών,
καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική,
επιχειρησιακή λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του παρόντος.».

«2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηψιακής
Διακυβέρνησης
καθορίζονται
οι
λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία
ανάδειξης των εκπροσώπων των Φοιτητών
στα όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων των
διαδικασία
Α.Ε.Ι.,
έκδοσης
της
η
προκήρυξης, η διαδικασία και οιπροθεσμίες
των
υποβολής
οι
υποψηψιοτήτων,
δεδομένων
κατηγορίες
προσωπικού
χαρακτήρα
που
σε
υποβάλλονται
επεξεργασία,
οι
κατηγορίες
των
υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων
ως προς την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την ασΦάλεια της
επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε
τεχνική,
αναγκαία,
επιχειρησιακή
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος.»

Άρθρο 2, παρ. 4
4. Στο άρθρο 415 του ν. 4957/2022, περί
των εξουσιοδοτικών διατάξεων του
Κεψαλαίου ΣΤ’, προστίθεται παρ. 4 ως
εξής:

Το άρθρο 415 του ν.4957/2022, είχε ως εξής:

«Αρθρο 415
«4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
και
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων
Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
σχετικά
οι λεπτομέρειες
με τη
διαδικασία ανάδειξης των Διευθυντών
των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, των
πανεπιστημιακών κλινικών και των
μουσείων,
πανεπιστημιακών
η
διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η
διαδικασία και οι τιροθεσμίες υποβολής
των υποψηψιοτήτων, οι κατηγορίες
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι
κατηγορίες των υτιοκειμένων, οι ρόλοι
των εμπλεκομένων ως προς την

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεψαλαίου ΣΤ
1. Με απόψαση της Συγκλήτου, κατόπιν
εισήγησης του Πρύτανη, εγκρίνεται ο
τιρότυπος
εσωτερικός
κανονισμός
των
λειτουργίας
πανεπιστημιακών
εργαστη ρίων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) σύμψωνα με τσ άρθρο 47.
2. Με απόψαση της Επιτροπής Ερευνών,
κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του
πανεπιστημιακού εργαστηρίου, καθορίζεται
το ακριβές ύφος της τιμής κάθε είδους
ομοειδών υπηρεσιών που παρέχονται προς

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα
για
την
ασψάλεια
της
επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε
αναγκαία,
τεχνική,
επιχειρησιακή
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος.».

απροσδιόριστο αριθμό Φυσικών προσώπων
σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51.
3. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η
οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της
Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του
αρμοδίου
συλλογικού
οργάνου
της
ακαδημαΙκής
μονάδας,
δύναται
να
εντάσσεται σε νοσοκομείο του Εθνικού
Συοτή ματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), πανεπιστημιακό
εργαστήριο ή πανεπιστημιακή κλινική ή
ειδική μονάδα του Α.Ε.Ι. μετά από έγκριση
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του
νοσοκομείου υποδοχής.

Άρθρο 2, παρ. 5
5. Το άρθρο 422 του ν. 4957/2022, περί
των εξουοιοδοτικών διατάξεων του
Κεψαλαίου ΙΓ’, αντικαθίοταται ως εξής:
«Αρθρο 422

Το άρθρο 422 του ν. 4957/2022,είχε ως εξής:

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεψαλαίου Ι
Με απόψαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.
δύναται να καταρτίζεται Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας
Βιβλιοθήκης του
Α.Ε.Ι.,
Κεντρικής
σύμψωνα με τον οποίον καθορίζονται
ειδικότερα θέματα σχετικά με την
οργάνωση καιτη λειτουργία της.>).

«Αρθρο 422
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεψαλαίου ΙΓ
Με απόψαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.
ορίζεται ο Διευθυντής της ακαδημαΙκής
μονάδας της ενιαίας κεντρικής βιβλιοθήκης,
κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης προς τα μέλη
Διδακτικού
Ερευνητικού
Π ροσωπικού
(Δ.Ε.Π.),
Ειδικού
Εκπαιδευτικού
Π ροσωπικού
(Ε.Ε. Π.),
Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού
Τεχνικού
Εργαστη ριακού
Π ροσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.»

Άρθρο 2, παρ. ό
6. Στην παρ. 5 του άρθρου 448 του ν.
4957/2022, περί των μεταβατικών
διατάξεων του Κεψαλαίου Β’, μετά από
τις λέξεις «της παρ. 3 του άρθρου 14))
προστίθεται η ψράση «καθώς και όσες
στον
αρμοδιότητες
προβλέπεται
παρόντα ότι ασκούνται από το
Συμβούλιο Διοίκησης)) και η παρ. 5
διαμορψώνεται ως εξής:
«5. ‘Εως τη συγκρότηση του Συμβουλίου
Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη

Η παρ.5 του του άρθρου
ν.4957/2022,είχε ως εξής:

448

του

«5. ‘Εως τη συγκρότηση του Συμβουλίου
Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των
καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του

των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες
του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της
παρ. Ι και της παρ. 3 του άρθρου 14,
και
όσες
αρμοδιότητες
καθώς
προβλέπεται
στον
παρόντα
ότι
ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης
ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο
του Α.Ε.Ι.».

άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. Ι και
της παρ. 3 του άρθρου 14 ασκούνται από το
Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.)>

Άρθρο 2, παρ. 7
7. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/202 2, περί
του
των
μεταβατικών
διατάξεων
Κεψαλαίου Β’, προστίθενται παρ. 12 και
13 ως εξής:
«12.
Στα
Ανώτατα
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η θητεία των
υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει
την 31η.8.2022 και η διάρκεια της
παρατάθηκε έως την ανάδειξη των νέων
Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως
την 28η.2.2023 δυνάμει της Παρ. 2 του
εξηκοστού έκτου άρθρου του ν.
4917/2022 (Α 67), με απόψαση της
Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναταινα ορίζεται
ως Πρύτανης ένας (1) εκ των
υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι.
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εψόσον ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι.
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
αψυπηρετεί την 31η.8.2022. Η άσκηση
Πρύτανη
καθηκόντων
αψορά
υπόλοιπο
της
αποκλειστικά
στο
τρέχουσας θητείας.
οργάνων
13.
Αρμοδιότητες
των
διοίκησης των Α.Ε.Ι. που προβλέπεται
στον παρόντα ότι ασκούνται κατόπιν
εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή
του Α.Ε.Ι. ασκούνται απευθείας από το
κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο χωρίς
προηγούμενη εισήγηση, εψόσον δεν
υψίσταται ο Εκτελεστικός Διευθυντής
του
Α.Ε.Ι..
Συλλογικά όργανα
ή
επιτροπές, οτα οποία προβλέπεται η
συμμετοχή του Εκτελεστικού Διευθυντή
του Α.Ε.Ι., συγκροτούνται νομίμως,
εψόσον δεν υψίσταται Εκτελεστικός
Διευθυντής στο Α.Ε.Ι.. Τα εν λόγω
επιτροπές
όργανα
οι
ή
ανασυγκροτούνται εντός ενός (1) μήνα
την
ημερομηνία
ανάληψης
από
Εκτελεστικού
καθηκόντων
του
Διευθυντή του Α.Ε.Ι..»..

Το άρθρο 448 του ν.4957/2022, είχε ως εξής:

«Αρθρο 448
Τελικές Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου
Β
1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.)
στα
οποία
θητεία
των
η
υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την
31η.8.2022 και η διάρκεια της οποίας
παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων
Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την
28η.2.2023 δυνάμει του εξηκοστού έκτου
ν. 4917/2022 (Α
άρθρου του
67),
υποχρεούνται
να
συγκροτήσουν
το
Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8 το
αργότερο έως την 31η.12.2022. Με
επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατά
παρέκκλιση του άρθρου 9, η προκήρυξη για
την ανάδειξη των εσωτερικών μελών και η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος για
την επιλογή των εξωτερικών μελών του
Συμβουλίου Διοίκησης εκδίδονται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
2. Κατ εξαίρεση σε όσα Α.Ε.Ι. η θητεία των
υιτηρετουοών Πρυτανικών Αρχών λήγει την
31η.8.2022,
η διάρκεια της οποίας
παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων
Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την
28η.2.2023 δυνάμει του εξηκοστού έκτου
άρθρου του
ν. 49 17/2022, η
πρώτη
προκηρυσσόμενη θητεία του Συμβουλίου
Διοίκησης και του Πρύτανη λήγει την
31η.8.2026.
3. Τα Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία των
υπηρετούντων Π ρυτανικών Αρχών λήγει την
31η.8.2023 ή την 31η. 8.2024 υποχρεούνται
να συγκροτήσουν το Συμβούλιο Διοίκησης

και να αναδείξουν τον Πρύτανη και τους
Αντιιτρυτάνεις σύμψωνα με τα άρθρα 9 έως
11 και εντός των προθεσμιών που τίθενται
στα άρθρα αυτά.
4. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του
Διεθνούς
Πανεπιστημίου
Ελλάδος
ιταρατείνεται για ένα (1) έτος από την
ημερομηνία λήξης της, ήτοι έως τις
31.8.2023. Το
Διεθνές
Πανεπιστήμιο
Ελλάδος υποχρεούνται όπως συγκροτήσει
το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο,
σύμψωνα με τις διατάξεις του παρόντος, το
αργότερο έως την 31η.8.2023.
5. ‘Εως τη συγκρότηση του Συμβουλίου
Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των
καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του
άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. Ι και
της παρ. 3 του άρθρου 14 ασκούνται από το
Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.
6. ‘Οπου στις κείμενες διατάξεις αναψέρεται
το
Πρυτανικό
Συμβούλιο
Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, νοείται το
Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8, εψόσον
αυτό έχει συγκροτηθεί σύμψωνα με τις
διατάξεις του παρόντος. Αντίστοιχα, όπου
στις κείμενες διατάξεις αναψέρεται ότι η
Σύγκλητος ασκεί αρμοδιότητες που δεν
σχετίζονται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά
θέματα, σι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται
από το Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8.
7.
Η προκήρυξη για την επιλογή
Εκτελεστικού Διευθυντή εκδίδεται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών
από τη συγκρότηση του Συμβουλίου
Διοίκηση ς.
8. Ως πλήρης θητεία νοείται αυτή που η
διάρκειά της ισούται ή υπερβαίνει το μισό
της συνολικής διάρκειας της θητείας κάθε
οργάνου. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων
μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ή
Πρύτανη ή Αντιπρύτανη νια χρόνο
μικρότερο της πλήρους θητείας δεν
συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο θητειών
που τίθεται ανά περίπτωση για κάθε
αξίωμα.
9. Οι θητείες που έχουν διανυθεί ή
διανύονται κατά τη δημοσίευση του
παρόντος στα αξιώματα του Πρύτανη, του
Αντιττρύτανη και του Αναπληρωτή Πρύτανη
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό
του ορίου των περ. β) και δ) της παρ. 3 του

άρθρου 8 και των περ. β), δ) και ε) της Παρ.
4 του άρθρου 11. Στο ανώτατο όριο της Περ.
γ) της παρ. 3 του άρθρου 8 και των περ. ν)
και δ) της παρ. 4 του άρθρου 11 δεν
προσμετράται θητεία Που έχει διανυθεί ως
μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του
άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α 195), πριν
την κατάργησή του.
10.
Με
του
Πρυτανικού
απόψαση
Συμβουλίου του Α.Ε.Ι., Που λαμβάνεται έως
την 31η.8.2022, ορίζεται μέλος Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.,
στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή, που αναλαμβάνει καθήκοντα
Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι. από την Ιη.9.2022,
εψόσον υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι.
αψυπηρετεί κατά την 31η.8.2022. Η άσκηση
καθηκόντων αψορά αποκλειστικά στο
υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας και δεν
προσμετράται στο ανώτατο όριο της παρ. 3
του άρθρου 8 και της Παρ. 4 του άρθρου 11.
11. ‘Εως τη συγκρότηση του πρώτου
Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και την
ανάληψη των καθηκόντων του δικαίωμα
συμμετοχής στη Σύγκλητο έχουν οι
Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι., που είτε έχουν
αναδειχτεί έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, είτε ορίζονται σύμψωνα με τη
διαδικασία της παρ. 10.»

Άρθρο 2, παρ. 8

8. Στο άρθρο 449 του ν. 4957/2022, Περί
μεταβατικών
των
διατάξεων
του
Κεψαλαίου Γ’, προστίθεται παρ. 7 ως
εξής:
«7. Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1, 2 και 3, στις
Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στις
οποίες η θητεία των υπηρετούντων
Κοσμητόρων λήγει την 31η.8.2022 και η
διάρκεια της παρατάθηκε έως την
ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών
και το αργότερο έως την 28η.2.2023,
δυνάμει της Παρ. 2 του εξηκοστού έκτου
άρθρου του ν. 4917/2022 (Α’ 67), ο
Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει προκήρυξη

Το 449 του ν. 4957/2022, είχε ως εξής:

«Αρθρο 449
Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίο υ Γ
1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.)
στα οποία
θητεία των
η
υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την
31η.8.2022 και παράλληλα, την ίδια
ημερομηνία,
λήγει
θητεία
των
η
υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών του

για την εκλογή νέου Κοσμήτορα και
αναπληρωτή Κοσμήτορα το αργότερο
έως την 15η.9.2022. Η διαδικασία
ανάδειξης
των
Κοσμητόρων
των
Μονοτμηματικών
Σχολών
γίνεται
σύμψωνα με την παρ. 8 του άρθρου 24,
σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του
διάρκεια
παρόντος.
Η
της
προκηρυσσόμενης θητείας λήγει την
31 η .8.2025.».

Α.Ε.Ι., η διάρκεια της οποίας δύναται να
παρατείνεται δυνάμει του εξηκοστού έκτου
άρθρου του ν. 4917/2022 (Α 67) έως την
ανάδειξη των νέων Κοσμητόρων, η
διαδικασία
ανάδειξης
των
νέων
Κοσμητόρων πραγματοποιείται σύμψωνα
με το άρθρο 24 του παρόντος. Η προκήρυξη
πραγματοποιείται από τον υπηρετούντα
Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός ενός (1) μηνός από
τη δημοσίευση του παρόντος. Εντός της
ίδιας προθεσμίας συγκροτείται και η
Επιτροπή Αξιολόγηση ς του άρθρου 24. Κατ
εξαίρεση η διάρκεια της προκηρυσσόμενης
θητείας είναι μικρότερη των τριών (3)
ακαδημαϊκών
ετών
και
λήγει
την
31η.8.2025. Η αξιολόγηση των υποψηΦίων
πραγματοποιείται το αργότερο εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από τη συγκρότηση
του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.
2. Στα Α.Ε.Ι. οτα οποία η θητεία των
υτιηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την
31η.8.2023 και η θητεία υπηρετούντων
Κοσμητόρων Σχολών του Α.Ε.Ι. λήγει την
31η.8.2022, παρατείνεται η θητεία των
υπηρετουσών
την
Κοσμητόρων
από
ημερομηνία λήξης της έως τη συγκρότηση
του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης και την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του
νέου Κοσμήτορα, και για χρονικό διάστημα
που δεν δύναται να υπερβαίνει την
31η.10.2023. Κατ εξαίρεση η διάρκεια της
επόμενης θητείας του Κοσμήτορα είναι
μικρότερη των τριών (3) ακαδημαΙκών ετών
και λήγειτην 31η.8.2026. Ειδικά για τα Α.Ε.Ι.
στα οποία η θητεία των υπηρετουσών
Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023, η
προκηρυσσόμενη θητεία του Κοσμήτορα
είναι έως τις 3 1.8.2026.
3. Στα Α.Ε.Ι. στα οποία η θητεία των
υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την
31η.8.2024 και παράλληλα λήγει η θητεία
των υπηρετούντων Κοσμητόρων Σχολών του
Α.Ε.Ι. την 31η.8.2022 και η διάρκειά της
δύναται να παρατείνεται δυνάμει του
εξηκοστού
έκτου
άρθρου του
ν. 4917/2022 έως την ανάδειξη των νέων
Κοσμητόρων, η ανάδειξη των Κοσμητόρων
πραγματοποιείται
σύμψωνα
το
με
άρθρο Ι9του ν. 4485/2017 (Α 114). Κατ
εξαίρεση η διάρκεια της προκηρυσσόμενης
θητείας είναι μικρότερη των τριών (3)

ακαδημαϊκών
31η.10.2024.

ετών

και

λήγει

την

Με
απόψαση
του
Πρυτανικού
Συμβουλίου του Α.Ε.Ι., που λαμβάνεται έως
την 31η.8.2022, ορίζεται μέλος Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της
Σχολής, στη βαθμίδα του Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή, που αναλαμβάνει
καθήκοντα Κοσμήτορα της Σχολής του Α.Ε.Ι.
από την Ιη.9.2022, εψόσον ο υπηρετών
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Κοσμήτορας
αψυπηρετεί
κατά
την
31η.8.2022. Η άσκηση καθηκόντων αψορά
αποκλειστικά στο υπόλοιπο της τρέχουσας
θητείας,
διάρκεια
της
οποίας
η
παρατείνεται σύμψωνα με το εξηκοστό έκτο
άρθρο του ν. 4917/2022 και τις Παρ. Ι και 2
του παρόντος και δεν προσμετράται στο
ανώτατο όριο της Περ. β) της παρ. 3 του
άρθρου 24.

4.

5. Τα όργανα διοίκησης των Τμημάτων του

Πανεπιστημιακού
Κέντρου
Διεθνών
Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ.)
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
του
άρθρου 3 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70), εψόσον δεν έχουν
καταστεί αυτοδύναμα έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ορίζονται σύμψωνα Το
άρθρο 39 του παρόντος.
6. Τα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών

μονάδων συνεχίζουν να λειτουργούν
νομίμως με την υψιστάμενη σύνθεσή τους
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος το
αργότερο έως και την 31η.8.2023, οπότε

οφείλουν να έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα
με το κεψάλαιο Γ του Μέρους Α με την
επιψύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 40.»

Άρθρο 2, παρ. 9
9. Το άρθρο 459 του ν. 4957/2022, Περί
των μεταβατικών διατάξεων Κεψαλαίου
ΙΓ, αντικαθίοταται ως εξής:
«Αρθρο 459
Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Ι

Το αρθρο 459 του ν. 4957/2022, είχε ως
εξής:

Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του
Α.Ε.Ι. και το αργότερο εντός της
προθεσμίας της παρ. Ι του άρθρου 459
με απόψαση του Συμβουλίου Διοίκησης
του Α.Ε.Ι. δύναται να καθορίζονται
θέματα σχετικά με τη διοικητική
διάρθρωση
και
τη
δομή
της
Βιβλιοθήκης.>).

«Αρθρο 459
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ

Η
τοποθέτηση
του
Διευθυντή
της
ακαδημαΙκής μονάδας της βιβλιοθήκης
πραγματοποιείται το αργότερο έως την
31 η .12.2022.»

Άρθρο 2, παρ. 10
10. Στο άρθρο 473 του ν. 4957/2022, περί
των τελικών και μεταβατικών διατάξεων
του Κεψαλαίου ΚΖ, προστίθενται παρ.
13 και 14 ως εξής:
><13. Εάν στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. έχει
συγκροτηθεί Ειδικό Επταμελές Όργανο
δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν.
4485/2017 (Α 114), αυτό συνεχίζει να
λειτουργεί νομίμως έως τη λήξη της
θητείας του και ασκεί τις αρμοδιότητες
της Επιτροπής Ερευνών που του έχουν
μεταβιβαστεί.
14. Η Επιτροπή Ερευνών, ή το Ειδικό
Επταμελές Όργανο κατόπιν μεταβίβασης
της σχετικής αρμοδιότητας, ασκούν την
αρμοδιότητα έκδοσης των πράξεων
προσδιορισμού οψειλής των Μελών
Δ.Ε.Π. και υπηρετούντων λεκτόρων και
εξέτασης των ενστάσεων που ασκούνται
κατά αυτών σύμψωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).».

Το άρθρο 473 του ν. 4957/2022, είχε ως
εξής:

«Αρθρο 473
Τελικές
ΚΖ

Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου

1. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων
Ερευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.)
των
Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι έχουν
συσταθεί και λειτουργούν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να
υψίστανται και λειτουργούν σύμψωνα με το
Κεψάλαιο ΚΖ.
2. Η απόψαση του Συμβουλίου Διοίκησης με
την
οποία
εγκρίνεται
ο
Οδηγός
Χρηματοδότησης και Διαχείριση ς του
άρθρου 259, εκδίδεται το αργότερο έως την
31η.12.2023. Οι υψιστάμενοι κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί
Χρηματοδότησης που εκδόθηκαν κατ
εξουσιοδότηση
του
άρθρου 68 του
ν. 4485/2017 (Α 114) διατηρούνται σε ιοχύ,
κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε
αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος. Εως την έκδοση του νέου Οδηγού
Χρη ματοδότησης,
με
αποψάσεις της
Επιτροπής Ερευνών ρυθμίζονται θέματα
που
προβλέπονται
στον
Οδηγό
Χρηματοδότησης.
3. Τα υπηρετούντα όργανα διοίκησης του
Ε.Λ.Κ.Ε. κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος λειτουργούν νομίμως έως την
ολοκλήρωση της θητείας τους και ασκούν
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα

άρθρα 232 και 233 αντίστοιχα. Καθήκοντα
Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών συνεχίζει
να ασκεί ο Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. στον
οποίον έχει ανατεθεί ο Τομέας της έρευνας
έως τη λήξη της θητείας Του.
4. Για το πρόσθετο προσωπικό που
απασχολείται σε έργα/προγράμματα κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρονικό
διάστημα των πέντε (5) ετών της παρ. 5 του
άρθρου 243 άρχεται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
5. Τα ψορολσγικά κίνητρα των παρ. Ι και 2
του άρθρου 256 δεν εψαρμόζονται επί
δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
6. Η διαδικασία είσπραξης οψειλών από την
άσκηση επιχειρη ματικής δραστηριότητας
είτε ατομικώς, είτε μέσω εταιρίας των
μελών
Διδακτικού
Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και των υπηρετούντων
λεκτόρων των μελών Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του
άρθρου 257 ισχύει από Ιης.Ι.2024. Οψειλές
που
γεννώνται
από
την
άσκηση
επιχειρη ματικής
δραστηριότητας
είτε
ατομικώς είτε μέσω εταιρίας των μελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και
των υπηρετούντων λεκτόρων έως και την
31η.12.2023 εισπράπονται σύμψωνα μετην
παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α
195)
την
και
υπό
στοιχεία
137486/Ζ2/27.10.2021 κοινή απόψαση των
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β
5028) έως και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας είσπραξής τους.
7. Τα μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., τα οποία
ασκούν ειτιχειρη ματική δραστηριότητα, είτε
ατομικώς
είτε
εταιρείας,
μέσω
υποχρεούνται
από
Ιης.1.2024
να
αποδίδουν ετησίως στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.,
όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό
(7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος
που
προέρχεται
από
την
άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τη
διαδικασία είσπραξης των οψειλών που
γεννώνται έως καιτην 31η.12.2023 και κάθε
άλλο
σχετικό
ζήτημα
εψαρμόζεται

αναλογικά η παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011, η
στοιχεία
υπό
137486/Ζ2/27.10.2021 Κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η
υπό
στοιχεία 166485/ Ζ2/7.12.2020
απόψαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β 5397).
8. Οι διατάξεις του Κεψαλαίου ΚΖ, πλην του
άρθρου 257, εψαρμόζονται στους Ειδικούς
Λογαριασμούς
Κονδυλίων
‘Ερευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.)
των
κέντρων
ερευνητικών
ινστιτούτων και των τεχνολογικών ψορέων
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α 258),
καθώς και στους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς ψορείς του ως άνω άρθρου
που έχουν τη μορψή Νομικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη
διαχείριση
των
τους
ερευνητικών
προγραμμάτων.
Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και
λειτουργούν στους εν λόγω ψορείς,
εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται
από τις διατάξεις του ν. 4310/2014 (Α 258),
του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α 83) και
του παρόντος.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών
του άρθρου 232, καθώς και οι αρμοδιότητες
του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.
ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ερευνητικού
κέντρου
ινστιτούτου
ή
τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014.
Οι αρμοδιότητες του άρθρου 233 ασκούνται
από τον
Διοικητικού
Πρόεδρο του
Συμβουλίου του οικείου ψορέα. Το
Διοικητικό
να
Συμβούλιο
δύναται
μεταβιβάζει
αρμοδιότητές
στον
του
Πρόεδρο ή σε Διευθυντή Ινστιτούτου. Ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του
σε Διευθυντή Ινστιτούτου.
Οι αναφερόμενες ως αρμοδιότητες της
Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από την
αντίστοιχη
οργανική
του
μονάδα
ερευνητικού ή τεχνολογικού Φορέα. Τα
καθήκοντα του Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. μπορείνα
ανατεθούν στον Π.Ο.Υ. του ερευνητικού και
τεχνολογικού ψορέα.

Οι
Ε.Λ.Κ.Ε.
των
ερευνητικών
και
τεχνολογικών Φορέων που έχουν τη μορψή
Ν.Π.Δ.Δ. δύνανται να έχουν διαψορετικό
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από
αυτόν του
οικείου
Φορέα,
κατόπιν
απόΦασης
του
Διοικητικού
τους
Συμβουλίου.
Στους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς Φορείς που έχουν τη μορψή
Ν.Π.Ι.Δ. δεν λειτουργεί Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Φορείς
αυτοί διατηρούν τον υψιστάμενο Α.Φ.Μ.
Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, κατά
την έννοια του άρθρου 238, νοείται η
εισήγηση του Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του οικείου
Φορέα.
Ως
Επιστημονικός
Υπεύθυνος
έργου/προγράμματος ορίζεται μέλος του
ερευνητικού προσωπικού ή μέλος του
λοιπού προσωπικού (μόνιμου, Ι.Δ.Α.Χ. ή
Ι.Δ.Ο.Χ.),
εψόσον
είναι
κάτοχος
μεταιττυχιακού διπλώματος, ή εξωτερικός
συνεργάτης,
εψόσον
είναι
κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος ή εψόσον ασκεί
καθήκοντα
Προϊσταμένου
οργανικής
μονάδας.
Το Ποσό που αποδίδεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.
στον τακτικό προϋπολογισμό, σύμψωνα με
την Παρ. 5 του άρθρου 237 του παρόντος,
χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των
λειτουργικών και λοιπών αναγκών του
Φορέα και όχι για την κάλυψη των αναγκών
μισθοδοσίας του προσωπικού του. Οι
ερευνητικοί και τεχνολογικοί Φορείς, που
έχουν τη μορΦή Ν.Π.Δ.Δ., δύνανται να
καλύπτουν μέρος των λειτουργικών τους
δαπανών από ίδιους Πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.,
πλην των απολύτως αναγκαίων για την
καθημερινή τους λειτουργία δαπανών, σι
οποίες καλύπτονται από τους πόρους της
Περ. α της παρ. Ι του άρθρου 20 του ν.
4310/2014.
‘Οπου αναψέρονται το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων και η Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) αυτού,
νοσύνται το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και η Γ.Δ.Ο.Υ. αυτού.
9. Η παρ. 3 του άρθρου 236, τα άρθρα 237
έως 242, η παρ. 3 του 243, τα άρθρα 247 έως
251, 253 και 254 του Κεψαλαίου ΚΖ’
εψαρμόζονται αναλόγως και στο Ελληνικό
‘Ιδρυμα
‘Ερευνας
και
Καινοτομίας
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). ‘Οπου αναψέρεται Ανώτατο

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
νοείται το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Οι αρμοδιότητες του
Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και της
Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται
από Το Επιστημονικό Συμβούλιο του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
κατόπιν
εισηγήσεων
του
Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Οι αρμοδιότητες
του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του
Ε.Λ.Κ.Ε. και του Επιστημονικού Υπεύθυνου
αοκούνται από τον
Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Οι αρμοδιότητες
της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξη ς
(Μ.Ο Δ.Υ.)
του
Ε .Λ. Κ.Ε.
ασκούνται από την αντίστοιχη οργανική
μονάδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Οι αρμοδιότητες του
Προϊοταμένου της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
ασκούνται από τον ΠΟΥ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Όπου αναψέρεται το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων και η Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) αυτού,
νοούνται το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και η Γ.Δ.Ο.Υ. αυτού.
10. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Ερευνας της Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας
και Καινοτομίας (Ε.Λ.Κ.Ε./ ΓΓΕΚ), ο οποίος
έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμψωνα με
την υπ αρ. 5439/30,4.1985 κοινή απόψαση
των Υπουργών Οικονομικών και’Ερευνας και
Τεχνολογίας (Β 298), εξακολουθεί να
υΦίσταται
και
διέπεται
από
τον ν. 4310/2014 (Α 258), το άρθρο 24 του
ν. 4386/2016 (Α 83), την παρ. 3 του
άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α 17), το
άρθρο 37 του ν. 4589/2019 (Α 13), την
απόψαση
υπ
αρ. 84833/23.5.2018 του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας
και Θρηοκευμάτων (Β 1926) και τον
παρόντα. Στον εν λόγω Ε.Λ.Κ.Ε. δεν
συγκροτείται
Επιτροπή
Ερευνών.
Οι
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και
του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών
ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα
‘Ερευνας και Καινοτομίας. Ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΚ
διατηρεί
τον
προγενέοτερο
Αριθμό
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της
Φορολογικού
Γενικής
Γραμματείας
‘Ερευνας
και
Τεχνολογίας ως ξεχωριστό Α.Φ.Μ., Το οποίο
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις
πληρωμές που διενεργούνται μέσω αυτού.
Ο
Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΚ
τηρεί
λογαριασμούς
αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος για
τη διαχείριση των κονδυλίων του. Ο

Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΚ
ορίζεται
υπόλογος/διαχειριστής για την πληρωμή
έργων ή δράσεων του Εταιρικού Συμψώνου
νια το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣ ΠΑ) του Τομέα
‘Ερευνας και Καινοτομίας. Οι Πόροι για την
πληρωμή έργων ή δράσεων του τομέα
‘Ερευνας και Καινοτομίας εκτός ΕΣΠΑ
κατατίθενται
άνευ
υπολόγου
στον
λογαριασμό που τηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΚ στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
11. Οι διατάξεις του Κεψαλαίου ΚΖ; πλην
εκείνων που αψορούν στη σύσταση,
οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των
Ε.Λ.Κ.Ε., τη συγκρότηση της Επιτροπής
Ερευνών, καθώς και του άρθρου 257,
Ισχύουν και εψαρμόζονται και στο
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων
«Διόψαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.). Οι
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών του
άρθρου 232, καθώς και οι αρμοδιότητες του
Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. που
σχετίζονται με τη διαχείριση πόρων των
ΕΛ.Κ.Ε. ασκούνται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. Οι αρμοδιότητες του
Προέδρου του άρθρου 233 ασκούνται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ι.Τ.Υ.Ε. Επίσης, οι αρμοδιότητες της
Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του άρθρου 235
ασκούνται από την αντίστοιχη οργανική
μονάδα του Ι.Τ.Υ.Ε. και οι αρμοδιότητες του
Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής
και Διοικητικής Υποοτήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.)
του άρθρου 236 ασκούνται από τον
Π ροϊστάμενο
Οικονομικών
Υπηρεσιών
(ΠΟΥ.) του Ι.Τ.Υ.Ε. Το Ι.Τ.Υ.Ε. εξακολουθεί
να έχει ένα (1) Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Ως εισήγηση της
Επιτροπής Ερευνών, σύμψωνα μετην παρ. 5
του άρθρου 237 και τις περ. οτ) και ζ) του
άρθρου 232, νοείται η εισήγηση του Π.Ο.Υ.
του Ι.Τ.Υ,Ε. Τα ζητήματα που προβλέπονται
στο άρθρο 259 περιλαμβάνονται στον
Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. Όπου γίνεται
αναψορά στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. νοείται
ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. ‘Εως την έκδοση του
Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε., Τα ζητήματα που
προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον
κανονισμό αυτό ρυθμίζονται με απόψαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε.
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12. Οι διατάξεις του Κεψαλαίου ΚΖ! πλην
εκείνων που αψορούν στη σύσταση,
οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των
Ε.Λ.Κ.Ε., τη συγκρότηση της Επιτροπής
Ερευνών καθώς και του άρθρου 257,
ισχύουν και εΦαρμόζονται και στο Ιδρυμα
Κρατικών
Υποτροψιών
(Ι Κ.Υ.).
Όπου
αναψέρεται Α.Ε.Ι. ή Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.,
νοείται το Ι.Κ.Υ., οι αρμοδιότητες της
Επιτροπής Ερευνών του άρθρου 232, καθώς
και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου
Διοίκησης του Α.Ε.Ι. που σχετίζονται με τη
διαχείριση πόρων των Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και οι
αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής
Ερευνών του άρθρου 233 ασκούνται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ι.Κ.Υ. Ο οδηγός διαχείρισης και
χρηματοδότησης του Ι.Κ.Υ. εκδίδεται το
αργότερο έως τις 31.12.2023.>)

Άρθρο 2 παρ. 11
11. Η παρ. 2 του άρθρου 489 του ν.
έναρξης
4957/2022,
Περί
ισχύος,
τροποποιείται,
προς
την
ως
αναψερόμενη διάταξη, και η παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Η ισχύς του άρθρου 257 αρχίζει από
την Ιη.1.2024.».

Η παρ.2 του άρθρου 489 του ν. 4957/2022,
είχε ως εξής:

«2. Η ισχύς του άρθρου 247 αρχίζει από την
Ιη.1.2024.»

Άρθρο 3
1. Στο άρθρο 315 του ν. 4957/2022 (Α’
141), περί της διάρθρωοης των
υπηρεσιών
διοικητικών
του
Διεπιστημονικού
Οργανισμού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροψόρησης, προστίθεται Παρ. 8 ως
εξής:
«8.
Για
διεκπεραίωση
τη
των
υτιοβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης
και την ενημέρωση
του
κοινού
Παράρτημα του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την
επωνυμία
«ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που ιδρύθηκε με τον ν.

Το άρθρο 315 του ν. 4957/2022 ‚είχε ως
εξής:

«Αρθρο 315
Διάρθρωση διοικητικών υπηρεσιών
1. Στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρύονται μία (1) Γενική
Διεύθυνση, τρεις (3) Διευθύνσεις, ένα (1)
Αυτοτελές Τμήμα και Μονάδα Εσωτερικού
Ελέγχου
ως
εξής:
Διεύθυνση
α)
ΑκαδημαΙκής Αναγνώρισης. β) Διεύθυνση
Ενημέρωσης. γ) Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης.
δ)
Αυτοτελές
Τμήμα
Ψηψιακών
Εψαρμογών.
ε)
Μονάδα

3328/2005 (Α’
Θεσσαλονίκη.».

80),

εδρεύει

στη

Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Διευθύνσεις των
περ. α) έως γ) υπάγονται στον Γενικό
Διευθυντή και το Αυτοτελές Τμήμα
Ψηψιακών Εψαρμογών και η Μονάδα
Εσωτερικού
Ελέγχου
υπάγονται στον
Πρόεδρο.
2. Η Διεύθυνση ΑκαδημαΙκής Αναγνώρισης
περιλαμβάνει: α) το Τμήμα Ακαδημαϊκών
Μητρώων και β) το Τμήμα ΑκαδημαΙκής
Ισοδυναμίας
Τίτλων.
Διεύθυνση
Η
Ενημέρωσης περιλαμβάνει: α) το Τμήμα
Διασύνδεσης με Α.Ε.Ι., β) το Τμήμα Διεθνούς
Νομοθεσίας και Διεθνών Σχέσεων και γ) το
Τμήμα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης
Πολιτών και Φορέων. Η Διεύθυνση
Δισικητικής Υποστήριξης περιλαμβάνει: α)
το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και β) το
Τμήμα
Οικονομικής
Διαχείρισης,
Προϋπολογισμού,
Προμηθειών
και
Δαπανών.
3. Στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνιστάται αυτοτελές
Δικαστικό Γραψείοτσυ Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους. Το Δικαστικό Γραψείο του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει τις αρμοδιότητες και
λειτουργεί σύμψωνα με τα οριζόμενα στον
Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (ν. 4831/2021, Α
170). Με
απόψαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί
να ανατίθεται σε δικηγόρους ο χειρισμός
συγκεκριμένων δικαστικών υποθέσεων του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
4. Το Κεντρικό Υπηρεσιακά Συμβούλιο
Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
είναι και υπηρεσιακό συμβούλιο των
υπαλλήλων του Δ.Ο.Α.Τ.Α,Π..
5. Με τη διαδικασία του ν. 4440/2016 (Α
224) σε θέσεις διοικητικού προσωπικού του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύνανται να ατιοσπώνται
υπάλληλοι του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
6. Για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
μπορεί
να
αποσπώνται
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια
της απάσπασης είναι πέντε (5) σχολικά έτη
και μπορεί να παρατείνεται με απάψαση του
αρμοδίου
οργάνου
του
Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται

6.ό(

σύμψωνα με την παρ. ότου άρθρου ότου ν.
2740/1999 (Α 18ό). Με όμοια απόψαση
μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση των
εκπαιδευτικών πριν από τη λήξη της. Με τη
διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της
ατιόσπασης,
αποσπασθέντες
οι
εκπαιδευτικοί επιστρέψουν στις οργανικές
τους θέσεις. Ο Φορέας μισθοδοσίας των
αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο
Φορέας της οργανικής τους θέσης.
7. Για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
συνιστώνται Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).».
Άρθρο 4

Στην υποπαρ. Θ.3. της Παρ. Θ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α
222), Περί χορήγησης άδειας σε
ιδιωτικές
εκπαιδευτικές
μονάδες,
προστίθεται περ. 22 ως εξής:
«22. Αν κτιριολογική υποδομή, κτίριο ή
όροΦος, κτιρίου ή κτιριακό συγκρότημα
που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη στεγάζει
Περισσότερες
από
μία
βαθμίδες
εκπαίδευσης
και
εψόσον
έχει
διατυπωθεί θετική γνώμη από τον
Οργανισμό
Πιστοποίησης
Εθνικό
Επαγγελματικού
Προσόντων
και
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Προσανατολισμού
σύμψωνα με την περ. 13 της παρούσας,
δίνεται η
δυνατότητα αυτές να
χρησιμοποιούνται
είτε
από
την
πρωτοβάθμια, με εξαίρεση τις αίθουσες
τη
νηπιαγωγείων,
είτε
από
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
με
ανακοίνωση του ιδιοκτήτη προς την
αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η
οποία λαμβάνει χώρα το αργότερο μέχρι
την
προηγουμένη
ημέρα
της
ημερομηνίας έναρξης των μαθημάτων
και υπό την προϋπόθεση ότι Προκύπτει
ανάγκη για την αλλαγή της χρήσης, εντός
του πλαισίου της ισχύουσας άδειας.».

Η υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, είχε ως εξής:

«Θ.3.
ΑΔΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(1.1ΕΚ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ.
1.
α)
Άδεια
ιδιωτικού
σχολείου
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
χορηγείται
σε
Φυσικά
πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις
προσώπων και νομικά Πρόσωπα δημοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με απόψαση του
αρμόδιου
οργάνου
του
Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία
δημοσιεύεται
στην
Εψημερίδα
της
Κυβερνήσεως.
2. α) Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου ‘Ενα και Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο χορηγείται σε
Φυσικά πρόσωπα,
νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόψαση
του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας
Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, η οποία
δημοσιεύεται
στην
Εψημερίδα
της
Κυβερνήσεως, κατ’ αναλογία προς τα
οριζόμενα στην
περίπτωση
13
της
παρούσας.

β) Το Πρώτο εδάιο του στοιχείου 1 της
τιαραγράψου 6 του άρθρου Ι0του ν.
3879/2010 (Α 163), αντικαθίσταται ως εξής:
«Φυσικά ττρόσωττα, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις ιτροσώπων και νομικά Πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Παρέχουν
υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης
καιτα Ιδιωτικά Γραψεία Ευρέσεως Εργασίας
που ασκούν νομίμως τις δραστηριότητές
τους σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις
Παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και
επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίς να
θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.»
3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός
τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της
αίτηση ς.
Η ενλόγω αίτηση υποβάλλεταιτο αργότερο
μέχρι τη λήξη του πρώτου τριμήνου του
ημερολογιακού έτους εντός του οποίου
Πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το
προκειμένου
σχολείο,
οι
μονάδες
εκπαίδευσης να λειτουργήσουν από το
επόμενο σχολικό έτος.
4. Σε ψυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια
ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου ‘Ενα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, εψόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω
προϋποθέσεις:
(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του,
(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος
μέλος της Ευρωιταϊκής ‘Ενωσης,
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου
υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ.
και κληρικού,
(δ) είναι ασΦαλιστικά
ενήμερο,

και ψορολογικά

(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση
πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση
για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευοης,
(στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμψθεί
με τελεοίδικο βούλευμα σύμψωνα με τα
άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.

3528/2007, Α 26), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
ζ) δεν έχει απολυθεί από Θέση δημόσιου
υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για
λόγους πειθαρχικούς,
(η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική
κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης
ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο
ιδιωτικό ψορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης
την τελευταία δεκαετία.
Σε νομικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ.
χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθμιας
Δευτεροβάθμιας
και
εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ενα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης
Επιπέδου
Δύο,
εψόσον
ουντρέχουν
σωρευτικά σι κατωτέρω
προϋποθέσεις:
5.

(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε
χώρα κράτος μέλοςτης ΕυρωιταΙκής’Ενωσης.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται
αλλοδαπά
κερδοσκοπικά
νομικά
μη
πρόσωπα
εκπαιδευτικού
χαρακτήρα,
σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί
βάσει
και
του
άρθρου
5 του
ν.
4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων>) (Α
2),
(β) ο σκοπός του, σύμψωνα με το
καταστατικό του, αψορά και στην παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
(γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των

Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του ευρύτερου δημόσιου
Τομέα και των νομικών προσώπων των

οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ.
ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται χ
οιίσ οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη
των διοικήσεών τους, δεν έχουν την
ιδιότητα
του
δημοσίου
υπαλλήλου,
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ., για δε τις
ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της
Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την
ιδιότητα
του
δημοσίου
υπαλλήλου,
υιταλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ.,
(δ) είναι ασψαλιστικά
ενήμερο,

και

ψορολογικά

(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση
πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση
για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,

(οτ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική
κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης
ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο
ιδιωτικό Φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης
την τελευταία δεκαετία,

(ζ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού
προσώπου
Πρέπει
να
πληροί
τις
προϋποθέσεις των στοιχείων γ; δ; ε’, στ, ζ’
και η’ της παραγράψου 4 του Παρόντος
άρθρου, εξαιρουμένων των εκπροσώπων
των Ν.Π.Δ.Δ.
6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ‘Ενα και
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
και χορηγείται σε ενώσεις προσώπων,
εψόσον για τα Φυσικά Πρόσωπα συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της τιαραγράψου 4 και για
τα νομικά Πρόσωπα οι προϋποθέσεις της
παραγράψου 5 του παρόντος άρθρου.

7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο

κατά νόμο στο πρόσωπο του οποίου πρέπει
να συντρέχουν σι προϋποθέσεις των
στοιχείων α’, β, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της
περίπτωσης
4
της
παρούσας
υποπαραγράψου.
8. Για την κτιριολογική υποδομή των
ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
των
Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ίνοτιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (1.1ΕΚ.), των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτήριο
ή όροψος σε ττολυώροψο κτήριο),
απαιτείται:
α) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για
σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωψέλειας ή τα
οριζόμενα στις παραγράψους 6, 7 και 8 του
άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α
167),
χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμψωνα με τις
διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού,
β) επαρκής και ομοιόμορψος τεχνητός
ψωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις
υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται για
βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι
εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,
γ) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας
δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και

ενάμιση (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά
εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
δ) δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά
εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή
χώρους εκτόνωσης. Στον αύλειο χώρο
συνυπολογίζονται τα υιτόστεγα και οι
ανοιχτοί διάδρομοι,
ε)
πυροπροστασία
για
χρήση
εκτταιδευτηρίου σύμψωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,
στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με
Ειδικές Ανάγκες σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, τουλάχιστον σε μία κτιριολογική
μονάδα (κτήριο ή όροψο), ανά περιψέρεια,
ζ)
στα
νηπιαγωγεία
που
έχουν
δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια και στα
συστεγαζόμενα
νηπιαγωγεία
εντός
παιδικών σταθμών του ιδίου ιδιοκτήτη, δεν
έχουν εψαρμογή τα στοιχεία α’, ε’ και στ
της παρούσας. Το κτίριο στο οποίο
στεγάζονται πρέπει να διαθέτει ισχύουσα
οικοδομική άδεια και την πυροπροστασία
όπως αυτή ρυθμίζεται από τις σχετικές
διατάξεις. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία
εντός παιδικών σταθμών του ιδίου
ιδιοκτήτη, μπορούν να έχουν κοινή αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων αρκεί αυτή να μην
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα εντός του
ωραρίου λειτουργίας τους από τις
διαψορετικές ηλικιακές ομάδες αλλά
ξεχωριστά και αποκλειστικά από κάθε μία
ηλικιακή ομάδα.
η) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από
ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια
αποτύπωσης της υψιστάμενης κατάστασης.
Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και τα
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα, τα
Φροντιστήρια καιτα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
τα οποία δεν υπάγονται στην περίπτωση 10
της παρούσας υττοτΕαραγράψου.
10. Για την κτιριολογική υποδομή των
Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων
Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική
μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροψος σε
πολυώροψο κτίριο):
α) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για
σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωψέλειας ή τα
οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του
άρθρου 107 του ν. 4495/2017,

β)
Πιστοποιητικό
πυροπροστασίας,
σύμψωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων
ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία
ενός ατόμου ανά δύο και μισό (2 1/2)
τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν
του Φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα
πέντε (75) εκπαιδευόμενων,
δ) ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά
εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
ε) επαρκής και άμεσος ψυσικός φωτισμός
και αερισμός,
στ) ένα (1)
εκπαιδευόμενους,

ανά

τριάντα

(30)

ζ) ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας
δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα,
η) βεβαίωση δύο (2) μηχανικών Περί της
στατικής επάρκειας του κτιρίου ως προς το
μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό και
8) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από
ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια
αποτύπωσης της υψιοτάμενη ς κατάστασης.
11.
Η
άδεια
ιδιωτικού
σχολείου
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου ‘Ενα και Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο, τροποποιείται
μετά από αίτηση, σύμψωνα με τη
διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση
αυτής. Η απόψαση τροποποίησης εκδίδεται
εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή
της αίτησης.
12. Οι ανωτέρω ψορείς εκπαίδευσης
υποχρεούνται, επί ποινή ανάκλησης αυτής
της άδειας, να ενημερώνουν εγγράψως την
αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού
σχολείου
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου ‘Ενα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, για κάθε
μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής
της ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.
13. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού
σχολείου
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου,
Ιδιωτικού
Ινστιτούτου
Επαγγελματικής
Κατάρτισης (1.1ΕΚ.), ο Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης
Προσόντων
και

Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς τη
συνδρομή
κτιρισλογικών
των
προϋποθέσεων του
παρόντος. Εψόσσν
διαπιστωθούν
κτιριολογικές
διαψοροποιήσεις,
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
τις
ο
γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός
δεκαπέντε
(15)
ημερών οψείλει
να
συμμσρψωθεί. Για τη διατύπωση γνώμης
κατατίθεται χρηματικό ποσό υπέρ του
Εθνικού
Οργανισμού
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), τσ ύψος
του οποίου καθορίζεται με απόψαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού
και
Οικονομικών της παραγράψου 18 του
παρόντος.
Με απόψαση του Προϊσταμένου του
αρμοδίου Τμήματος ή της αρμοδίας
Διεύθυνσης προσαρτάται στη χορηγηθείσα
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Π ρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,
και Ιδιωτικού
Ινστιτούτου
Κσλλεγίσυ
Επαγγελματικής Κατάρτισης (1.1ΕΚ.), η
γνώμη
του
Εθνικού
Οργανισμού
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για την καταλληλότητα της
κτιρισλσγικής
υποδομής
του
ψορέα
εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η απόψαση
αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία,
κατόπιν αίτησης του ψορέα εκπαίδευσης
και κατάρτισης.
14.α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2
επικαιρσποιούνται από τους ψσρείς που
κατά περίπτωση αδειοδοτούν ανά διετία με
τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου
και τρίτου εδαψίου της παρ.1 του
άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), με την
τιροσκόμιση των κάτωθι:
1) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη
μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης
της άδειας των παραγράψων 4, 5 και ό και
των κτηριολογικών πρσδιαγραψών των
τιαραγράψων 8 και 10 του παρόντος.
Εψόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την
αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική

τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις
4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας
υποπαραγράψου
Φορολογική
και
ασψαλιστική
)
ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την
έκδοση της άδειας.
ίί) Πιστοποιητικό Περί μη πτώχευσης ή περί
μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε
κατάσταση
πτώχευσης,
όπου
αυτή
απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
β) Οι ψορείς που αδειοδοτήθηκαν σύμψωνα
με τις περιπτώσεις 5α και 5β της
υποπαραγράψου Θ.18 της παραγράψου Θ
υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόμενη
με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
τη χορήγησης της άδειας των παραγράψων
4, 5 και ό και των κτιριολογικών
προδιαγραψών των παραγράψων 8 και 10
της υποπαραγράψου Θ3 της παραγράψου
Θ
γ) Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η
Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. Η Προθεσμία
υποβολή ς της αναγγελίας επικαιροποίησης
των αδειών των ψορέων της περίπτωσης 1,
με
εξαίρεση
ιδιωτικά
σχολεία
τα
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, και της περίπτωσης 2α, που
έχουν λάβει άδεια εντός του 2013 και του
2014, παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου
2016.

15. Με απόψαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων,
καθορίζονται τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά
τη
για
χορήγηση, την τροποποίηση και την
επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ενα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και
ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(1.1ΕΚ.) προσαρτάται Παράρτημα με τα
προγράμματα σπουδών και τις ειδικότητες
που λειτουργούν σύμψωνα μετην ισχύουσα
νομοθεσία και στην άδεια των Κέντρων Διά
Βίου Μάθησης Επιπέδου ‘Ενα και Δύο
προσαρτάται
Παράρτημα
με
τα

Προγράμματα σπουδών, με απόψαση του
Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος ή
της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων. Η
απόψαση αυτή τροποποιείται με την ίδια
διαδικασία, ύστερα από αίτηση του Φορέα
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
17. Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των
περιπτώσεων Ι και 2 της παρούσας
υποπαραγράψου αποτελεί ο διακριτικός
τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας
αποτελείται από: α) το Ονοματεπώνυμο και
τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν
Πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο) ή το
διακριτικό τίτλο (εάν Πρόκειται για νομικό
πρόσωπο ή
ένωση προσώπων)
και
υποχρεωτικά β) τον τίτλο του Τύπου της
παρεχόμενης εκπαίδευσης (τυπικής ή μη
τυπικής) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως
ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθμιας
ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου,
Ιδιωτικού
Ινστιτούτου
Επαγγελματικής
Κατάρτισης (1.1ΕΚ.), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου ‘Ενα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
(Κε.Δι.Βι.Μ.2), Φροντιστηρίου ή Κέντρου
Ξένων Γλωσσών.
18. Για τη χορήγηση άδειας σε Φυσικά,
νομικά Πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και
Ν.Π.Δ.Δ. την τροποποίηση
και την
επικαιροποίηοη
αυτής
απαιτείται
παράβολο -ή χρηματικό ποσό για τους
Φορείς που αδειοδοτούνται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.το
ποσό
του
οποίου
καθορίζεται με απόΦαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Οικονομικών που
δημοσιεύεται
στην
Εψημερίδα
της
Κυβερνήσεως.
19. Το αυτό Φυσικό Φυσικό πρόσωπο,
νομικό πρόσωπ, ΝΠΔΔ ή ένωση προσώπων
δύναται να κατέχει Περισσότερες της μίας
άδειες, οι οποίες προβλέπονται από την
παρούσα παράγραψο, υπό τον όρο ότι
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για
εκάστη ξεχωριστά.
20. Οι κάτοχοι άδειας της περίπτωσης Ι της
παρούσας
υποπαγράψου,
εκτός των
ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
εψόσον
κάνουν χρήση εργαστηριακών χώρων που
έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για

την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών
τους, οι χώροι αυτοί εξαιρούνται της
υποχρέωσης των στοιχείων α και ε της
περίπτωσης
8
της
παρούσας
υποπαραγράψου.
21. Όπου στις διατάξεις της παρούσας
υποπαραγράψου, παραγράψου και άρθρου
του νόμου αυτού, προβλέπεται ότι οι
ενδιαψερόμενοι
Πρέπει
να
είναι
αοψαλιστικά και ψορολογικά ενήμεροι, τα
πιστοποιητικά
και
ασψαλιστικής
ψορολογικής ενημερότητας αναζητούνται,
αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια υπηρεσία
του αρμόδιου οργάνου του ψορέα που,
εκάστοτε, χορηγεί και επικαιροποιεί την
άδεια, κατά το χρόνο έκδοσης ή
επικαιροποίησης αυτής.»
Άρθρο ό
Ινστιτούτο Επιμόρψωσης Αθλητικών
Στελεχών Αντικατάσταση άρθρου 58 ν.
4809/2021
-

Το άρθρο 58 του ν. 4809/2021 (Ν 102),
Περί του Ινστιτούτου Επιμόρψωσης
Αθλητικών Στελεχών, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αρθρο 58
Ινστιτούτο Επιμόρψωσης
Αθλητικών Στελεχών (ΙΕ.ΑΣ.)

1.
Συστήνεται
νομικό
πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
«Ινστιτούτο Επιμόρψωσης Αθλητικών
Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).», με σκοπό τη διαρκή
επιμόρψωση των διοικητικών στελεχών,
που μετέχουν σε αθλητικούς ψορείς ή
αθλητικούς οργανισμούς, όλων των
βαθ μίδων και τη διάδοση και εψαρμογή
των αρχών της σύγχρονης διοίκησης
στον εραοιτεχνικό αθλητισμό.
2.α) Το Ι.Ε.Α.Σ. εποπτεύεται από τον
αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και
διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
(ΔΣ), που ορίζεται με απόψαση του
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
και απαρτίζεται από επτά (7) μέλη με
ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του
ορίζονται δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
επιπέδου Προϊσταμένου Διεύθυνσης,

Άρθρο 58
Ινστιτούτο
Επιμόρψωσης
Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)

Αθλητικών

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
συστήνεται
«Ινστιτούτο
Επιμόρψωσης
Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).», με σκοπότη
διαρκή επιμόρψωση των διοικητικών
στελεχών, που μετέχουν σε αθλητικούς
ψορείς ή αθλητικούς οργανισμούς, όλων
των βαθμίδων και τη διάδοση και εψαρμογή
των αρχών της σύγχρονης διοίκησης στον
ερασιτεχνικό αθλητισμό.
2. Το «Ινστιτούτο Επιμόρψωσης Αθλητικών
Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.). »
είναι συλλογικό
όργανο, που συγκροτείται με απόψαση του
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και
απαρτίζεται από επτά (7) μέλη με ισάριθμα
αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται
δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής
Γραμματείας
Αθλητισμού
επιπέδου
Προϊσταμένου Διεύθυνσης, τρία (3) μέλη
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το
οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό
συντονισμό της επιμόρψωσης μέσω του
Τμή ματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης
της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της
Περιψέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν
εισήγησης του οικείου Περιψερειακού
Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του
Δήμου
Αρχαίας
Ολυμπίας,
κατόπιν
εισήγησης
του
οικείου
Δημοτικού
Συμβουλίου. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία
τεσσάρων (4) ετών.

τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει
τον
ακαδημαϊκό
συντονισμό
της
επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
(Τ.Ο.Δ.Α.),
κατόπιν εισήγησης της
Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν
εισήγησης του οικείου Περιφερειακού
Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν
εισήγησης του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται για Θητεία
τεσσάρων (4) ετών.
β)Εδρατου Ινστιτούτου ορίζεταιο Δήμος
Αρχαίας Ολυμπίας.
3. Το Ι.Ε.Α.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α)
προγράμματα
καταρτίζει
τα
επιμόρφωσης των αθλητικών στελεχών,
β) εισηγείται στον αρμόδιο για τον
αθλητισμό Υπουργό την έκδοση και το
περιεχόμενο
της
προκήρυξης
συμμετοχής στους επιμορψωτικούς
κύκλους του Ινστιτούτου, καθώς και τις
θεματικές ενότητες,
γ) επιλέγει το διδακτικό προσωπικό, που
επιμορψώνει τα αθλητικά στελέχη,
δ) εισηγείται το ύφος των τελών για
κάθε επιμορφωτικό Πρόγραμμα του
Ινστιτούτου,
ε) καταγράψει και κατηγοριοτιοιεί τα
αθλητικά στελέχη της χώρας και
παρακολουθεί την εξέλιξή τους ανά
αθλητική
κατηγορία,
ανά
όπως
ομοσπονδία,
αθλητικό
σύλλογο,
οργανισμό, φορέα,
στ) συντάσσει ετήσια έκθεση προς τον
αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό
στην οποία αξιολογεί την εξέλιξη των
αθλητικών στελεχών της χώρας και
Προτείνει αντισταθμιστικές δράσεις,
συνεργάζεται
αθλητικές
με
ομοσπονδίες, αθλητικούς ψορείς ή
αθλητικούς Οργανισμούς όλων των
βαθμίδων
ή άλλους ψορείς με
αρμοδιότητα
του
στον
Τομέα
αθλητισμού και αξιοποιεί την ετήσια
έκθεση, Προκειμένου να βελτιωθεί η
επιμόρψωση των αθλητικών στελεχών,
ζ) συντάσσει, ανά τριετία, «έκθεση
αξιολόγησης» προς τον αρμόδιο για τον
αθλητισμό
Υπουργό
οποία
στην

3. Το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών
Στελεχών
(Ι.Ε.Α.Σ.).»
έχει
τις
εξής
αρμοδιότητες:
α)
καταρτίζει
τα
Προγράμματα
επιμόρφωσης των αθλητικών στελεχών,
β) εισηγείται στον αρμόδιο για τον
αθλητισμό Υπουργό την έκδοση και το
περιεχόμενο της προκήρυξης συμμετοχής
στους
κύκλους του
επιμορφωτικούς
Ινστιτούτου, καθώς και τις θεματικές
ενότητες,
γ) επιλέγει το διδακτικό Προσωπικό, που
επιμορψώνει τα αθλητικά στελέχη,
δ) ορίζει το ύψος των τελών για κάθε
επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου.
4. α) Με απόψαση του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται η έδρα
του Ινστιτούτου. Με όμοια απόψαση, μετά
από εισήγηση του Ι.Ε.Α.Σ., καταρτίζεται ο
εσωτερικός κανονισμός του και ρυθμίζονται
τα θέματα λειτουργίας, προγράμματος,
επιμορψωτικού προσωπικού και κάθε άλλο
σχετικό Θέμα.
β) Με κοινή απόψαοη του Υπουργού
Οικονομικών και του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπου ργού,
καθορίζεται η
αποζημίωση
μελών
και
των
του
επιμορψωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ., η
οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το
αντίτιμο συμμετοχής που βαρύνει τους
συμμετέχοντες
εττιμορψωτικά
στα
προγράμματα του Ε.Λ.Σ. και κάθε άλλο
ειδικότερο συναψές ζήτημα.

αξιολογεί τη γενική εξέλιξη των
αθλητικών στελεχών της χώρας, καθώς
καιτων αθλητικών ομοσπονδιών. Με την
τριετή «έκθεση αξιολόγησης» το Ε.Λ.Σ.
προτείνει νομοθετικές και οργανωτικές
αλλαγές
την
που
διασψαλίζουν
περαιτέρω βελτίωση της επιμόρψωσης
των αθλητικών στελεχών της χώρας,
καθώς καιτην αξιοποίηση των αθλητικών
στελεχών στη γενικότερη πρόοδο του
ελληνικού αθλητισμού,
η) προτείνει στον αρμόδιο για τον
αθλητισμό
Υπουργό
διεθνείς
και
εγχώριες συνεργασίες στο πεδίο της
επιμόρψωσης των αθλητικών στελεχών,
θ) συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
δημιουργεί σχετικές συνέργειες, τόσο
στο Πεδίο της ειτιμόρψωσης αθλητικών
στελεχών, όσο και στο πεδίο της ένταξης
διακεκριμένων αθλητών στο στελεχιακό
δυναμικό του ελληνικού αθλητισμού
(ςυΙ ς3Γι),
ι) με την έγκριση του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού, συντονίζει την
Τεχνική αξιολόγηση προτάσεων για τη
διοργάνωση
διεθνών
αθλητικών
διοργανώοεων
στην
Ελλάδα
σε
συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και
εμπειρογνώμονες.
4. Οι πόροι του
Ε.Λ.Σ. είναι: α)
επιχορηγήσεις από δημόσιους και
ιδιωτικούς ψορείς, β) έσοδα που
προέρχονται από χορηγίες πάσης
ψύσεως, γ) έσοδα που προέρχονται από
δωρεές, κλη ρονομιές, κληροδοσί.ες και
καταπιστεύματα,
δ)
από
έσοδα
διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων και ε) έσοδα
από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
Το Ι.Ε.Λ.Σ. δύναται να αναλαμβάνει την
υλοποίηση
της
προγραμμάτων
Ευρωπαϊκής Ενωσης ή να συμμετέχει σε
αυτά, σε συνεργασία με άλλους, διεθνείς
ή μη, αθλητικούς οργανισμούς, να
συνάπτει
συνεργασίες
με
μη
κυβερνητικούς και με κυβερνητικούς
οργανισμούς και να αποδέχεται κάθε
είδους οικονομική ή σε είδος στήριξη.
5. Με απόψαση του αρμόδιου για τον
αθλητισμό
ορίζεται
Υπουργού
«Εκτελεστικός Διευθυντής» του Ε.Λ.Σ. Ο

«Εκτελεστικός
Διευθυντής»
είναι
υπεύθυνος για την οργανωτική και
επιχειρησιακή λειτουργία του Ι.Ε.Α.Σ. και
ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. Συμμετέχει
στις συνεδριάσεις του ΔΣ. ως ο βασικός
εισηγητής των Θεμάτων, χωρίς δικαίωμα
ψήψου. Ο «Εκτελεστικός Διευθυντής»
είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των
αποΦάσεων του Δ.Σ., προίσταται των
υπηρεσιών του Ε.Λ.Σ. και η Θέση του
αντιστοιχεί σε επίπεδο Προϊσταμένου
Διεύθυνσης.
Υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας ή
Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζεται με απόψαση του
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
ως «Εκτελεστικός Διευθυντής», με την
τοποθέτηοή του αποσπάται αυτοδίκαια
στο Ε.Λ.Σ.. Ο χρόνος της θητείας του
αποοπασμένου υπαλλήλου λογίζεται ως
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην
οργανική του θέση, ως προϊσταμένου
διεύθυνσης, για κάθε συνέπεια, Αν ο
εκτελεοτικός διευθυντής που ορίζεται
σύμψωνα με την παρούσα δεν είναι
υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας ή
προηγείται
έγκριση
Ν.Π.Δ.Δ.
της
επιτροπής της Παρ. Ι του άρθρου 2 της
Πράξης
Υπουργικού
Συμβουλίου
33/2006 (Α 208).
6. α) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Ε.Λ.Σ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
συναψές ζήτημα καθορίζονται με
απόψαση του Δ.Σ. του Ε.Λ.Σ..
Επιμορψωτικά προγράμματα του Ε.Λ.Σ.
είναι δυνατόν να υλοποιούνται από το
Κέντρο Επιμόρψωσης και Δια Βίου
(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Μάθησης
του
Πανεπιστη μίου Πελοποννή σου, καθώς
και από άλλους οργανισμούς και ψσρείς,
κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., μέσω του
Εκτελεστικού
Διευθυντή,
προς το
Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο και
αποψασίζει για την έγκριση ή μη
εκάστου Προγράμματος.
Η
οικονομική
διαχείριση
των
Ετιιμορψωτικών Προγραμμάτων, ήτοι η
αποζημίωση
του
επιμορψωτικού
προσωπικού του Ε.Λ.Σ. και η είσπραξη
του αντιτίμου συμμετοχής που βαρύνει
τους συμμετέχοντες στα επιμορψωτικά
Προγράμματα του Ι.Ε.ΛΣ., ανατίθεται
στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων

-

‘Ερευνας (ΕΛΚΕ)
Πελοποννήσου.

του

Πανεπιστημίου

β) Οι Θέσεις προσωπικού για τη
γραμματειακή
και
τη
διοικητική
υποστήριξη του έργου του «Ινστιτούτου
Επιμόρψωσης Αθλητικών Στελεχών>)
(Ι.Ε.Α.Σ.) δύνανται να καλύπτονται με
απόσπαση σε αυτό μόνιμων υπαλλήλων
με σχέση Εργασίας δημοσίου δικαίου ή
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου
αορίστου
χρόνου
που
υπηρετούν σε Φορείς της γενικής
κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην
περ. β) της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Λ’ 143). Η απόσιταση
προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση
υιταλλήλου
διενεργείται
του
και
σύμψωνα μετον ν. 4440/2016 (Λ’ 224).
7. α) Το Ινστιτούτο διαθέτει διοικητική
αυτοτέλεια. Κάθε ζήτημα που άπτεται
της υλοποίησης των σκοπών του, της
άσκησης των αρμοδιοτήτων του και της
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας
του ανήκει στην αρμοδιότητα των
οργάνων του. Οι σχετικές αποφάσεις,
μέσω των πρακτικών των συνεδριάσεων
Δ.Σ.,
του
υπόκεινται σε
έλεγχο
νομιμότητας από την εποπτεύουσα
αρχή, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών
από την ημέρα διαβίβασης.
β) Η διαχείριση της περιουσίας του
Ε.Λ.Σ., καΘώς και των χρηματικών
κεφαλαίων ή άλλων μέσων που
διατίθενται σε αυτό ανήκει στην
αρμοδιότητα των οργάνων του, τα οποία
αποφασίζουν σύμψωνα με την κείμενη
νομοθεσία και τον Εσωτερικό του
Κανονισμό. Το Ινστιτούτο τηρεί τα
δέοντα λογιστικά βιβλία και η οικονομική
του διαχείριση ελέγχεται από ορκωτό
ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο αρμόδιος για
τον αθλητισμό Υπουργός.
8. α) Με Κοινή απόψαση του αρμόδιου
για τον αθλητισμό Υπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών,
μετά από
εισήγηση του Ι.Ε.Λ.Σ., καταρτίζονται το
οργανόγραμμα
και ο
εσωτερικός
κανονισμός του και ρυθμίζονται τα
θέματα λειτουργίας, προγράμματος,

επιμορωτικού προσωπικού και κάθε
άλλο σχετικό Θέμα.
β) Με κοινή απόψαση του αρμόδιου για
τον αθλητισμό Υπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών, μετά από
εισήγηση του [Ε.Λ.Σ., καθορίζονται η
αποζημίωση των μελών και του
επιμορψωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ.,
οποία
βαρύνει
τον
τακτικό
η
προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, το αντίτιμο συμμετοχής
που βαρύνει τους συμμετέχοντες στα
επιμορΦωτικά Προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ.
και κάθε άλλο ειδικότερο ουναψές
ζήτημα.».

Άρθρο 7
Μεταβατική διάταξη για την ελάχιστη
απαιτούμενη συμμετοχή σε
πανελλήνιους αγώνες ομαδικών
αθλημάτων—Τροποποίηση άρθρου 71
ν. 4908/2022
Στο άρθρο 71 του ν. 4908/2022 (Α 52),
περί των μεταβατικών διατάξεων,
προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Το Τέταρτο εδάιο της υποπερ. δ) της
περ. ό του έβδομου εδαψίου της παρ. 8
Του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’
121), περί των ομαδικών αθλημάτων και
συγκεκριμένα περί της συμμετοχής του
αθλητή σε περισσότερους από τους
μισούς αγώνες της διοργάνωσης ως
προϋπόθεσης για την αναγνώριση
διάκρισης οε πανελλήνιους αγώνες όλων
των κατηγοριών, εψαρμόζεται νια
διοργανώσεις που διεξάγονται και
διακρίσεις που επιτυγχάνονται μετά την
20ή .9.2022.».
Άρθρο 8
Ποσοστιαί.ο δικαίωμα Ελληνικής
Ποδοσψαιρικής Ομοσπονδίας επίΤων
κερδών από την ηλεκτρονική μετάδοση
αγώνων Τροποποίηση άρθρων 84 και
84Α ν. 2725/1999
—

1. Στο πρώτο εδάψιο και στην περ. α) του
δεύτερου εδαψίου της παρ. 8 του
άρθρου 84 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
Περί ηλεκτρονικής αναμετάδοσης και

Άρθρο 71 ν. 4908/2022
Μεταβατικές διάταξεις
1. Τα εδάψια ένατο και δέκατο του άρθρου
27 του ν. 2725/1999 (Α·_121), Τα οποία
προβλέπουν την αυτοδίκαιη έκπτωση των
μελών
Συμβουλίου
του
Διοικητικού
αθλητικής ομοσπονδίας, όπως προστίθενται
με το άρθρο 48 του παρόντος, τίθενται σε
ισχύ την Ιη.1.2023.
2. Οι προπονητές, για τους οποίους κατά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν
παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
εγγραψής τους στο μητρώο προπονητών,
που τηρείται στη Γ.Γ.Α., οψείλουν κατ’
εψαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου
31 του ν. 2725/1999, να επικαιροποιήοουν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την
31η.12.2022.

1) Παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999
(Α’121)
8. «Από τα κέρδη που εισπράττουν τα
ποδοσψαιρικά σωματεία σύμψωνα με τις
παραγράψους 2, 3 και 4, η Ε.Π.Ο. λαμβάνει
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Από τα
κέρδη Που εισπράπουν οι Π.Α.Ε. που
συμμετέχουν στο πρωτάθλημα 5υρσΓ
1ε38υ Ι λαμβάνουν: α) η Ε.Π.Ο. ποσοστό
πένΤε τοις εκατό (5%)
και β) ο
επαγγελματικός σύνδεσμος 5υρθΓ 1ευο Ι

διανομής αγώνων, το ποσοστό «πέντε
τοις εκατό (5%)» αντικαθίσταται με το
ποσοστό «ένα τοις εκατό (1%)» και η
παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Από τα κέρδη που εισπράττουν τα
πσδοσψαιρικά σωματεία σύμφωνα με
τις παραγράψσυς 2, 3 και 4, η Ε.Π.Ο.
λαμβάνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%).
Από τα κέρδη που εισπράττουν σι Π.Α.Ε.
που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα
5υρΓ 1ευε Ι λαμβάνουν: α) η Ε.Π.Ο.
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) και β) ο
επαγγελματικός
σύνδεσμος
5υρθΓ
1ουο Ι ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).
Από τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω
αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά
σωματεία
καλαθοσψαίρισης
ή
Καλαθοσφαιρικές ανώνυ μες εταιρείες ή
Ελληνική
Ομοσπονδία
ΤΑΚ,
η
(ΕΟΚ)
Καλαθοσψαίρισης
λαμβάνει
ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο
Ε.Σ.Α.ΚΕ., αν πρόκειται για αμοιβές ΚΑΕ.
των οποίων σι ομάδες συμμετέχουν στην
Α 1
κατηγορία καλαθοσφαίρισης,
λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
Τα ποσοστά που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο καταβάλλονται
από τον ραδιοψωνικό ή τηλεοπτικό
σταθμό απευθείας στους λοιπούς
δικαιούχους (Ε.Π.Ο., 5υρεΓ 1θυθ 1,
ΕΟΚ, Ε.Σ.Α.ΚΕ.), ταυτόχρονα με τις
καταβολές προς τα σωματεία ή Τ.Α.Α ή
Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία με καθεμία
από τις καταβολές. Σε περίπτωση μη
καταβολής των προβλεπόμενων στην
παράγραψο,
οικεία
παρούσα
η
οργανώτρια
μπορεί
να
αρχή
είσοδο
των
απαγορεύσει
την
συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού
ή ραδιοφωνικού σταθμού στους Χώρους
διεξαγωγής των αγώνων
‘Ολες οι
συναλλαγές που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν
ανωτέρω
δικαιούχους
από
τους
μέσω
τραπεζικών
αποκλειστικά
λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή
Κάθε είδους
δίγραμμες
επιταγές.
αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.».
.

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 84Α του ν.
2725/1999, περί κεντρικής διαχείρισης
τηλεοπτικών δικαιωμάτων 5υρθΓ 1θυο
2, το ποσοστό ιιπέντε τοις εκατό (5%»>

ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).»Από τις
αντίστοιχες με τις ανωτέρω αμοιβές που
λαμβάνουν
σωματεία
αθλητικά
καλαθοσφαίρισης
ή Καλαθοσφαιρικές
ανώνυμες εταιρείες ή ΤΑΚ, η Ελληνική
Ομοσπονδία
Καλαθοσψαίρισης
(ΕΟΚ)
λαμβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και
ο Ε.Σ.Α.ΚΕ., αν πρόκειται για αμοιβές ΚΑΕ.
των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α
1 κατηγορία καλαθοοφαίρισης, λαμβάνει
ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
Τα ποσοστά που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από
το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό
απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους
(Ε.Π.Ο., «5υρΓ 1θυθ 1», ΕΟΚ, Ε.Σ.Α.ΚΕ.),
ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τα
σωματεία ή Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία
με καθεμία από τις καταβολές. Σε
περίπτωση
καταβολής
των
μη
προβλεπομένων
στην
παρούσα
παράγραφο, η οικεία σργανώτρρια αρχή
μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των
συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικου ή
ραδιοφωνικού σταθμού στους Χώρους
διεξαγωγής των αγώνων αγώνων.
Ολες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν
από
τους
ανωτέρω
δικαιούχους
αποκλειστικά
μέσω
τραπεζικών
λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή
δίγραμμες
επιταγές.
είδους
Κάθε
αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.’
2) Παρ. 4 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999
(Α’121)
4. Οι πάροχοι της περ. β) της παρ. Ι
παρακρατούν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5
%) από το αντάλλαγμα που οφείλουν να
καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή για την
παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περ.
α) της παρ. 2, το οποίο καταβάλουν
απευθείας στην Ε.Π.Ο. Ταυτόχρονα με τις
καταβολές προς τη διοργανώτρια Αρχή και
σε αντιστοιχία με κάθε μία από τις
καταβολές αυτές.

αντικαθίσταται με Το ποσοστό «ένα τοις
εκατό (1%)» και η παρ. 4 διαμορψώνεται
ως εξής:
«4. Οι πάροχοι της περ. β) της Παρ. Ι
παρακρατούν Ποσοστό ένα τοις εκατό
(1%) από το αντάλλαγμα που οψείλουν
να καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή
για την Παραχώρηση σε αυτούς των
αδειών της Περ. α) της Παρ. 2, το οποίο
καταβάλουν απευθείας στην Ε.Π.Ο.
Ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τη
διοργανώτρια Αρχή και σε αντιστοιχία με
κάθε μία από τις καταβολές αυτές.».
3. Τα ποσοστά των Παρ. Ι και 2
κατισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης σε
συμβάσεις ή κανονισμούς ή στα
καταστατικά
της
Ε.Π.Ο.
ή
επαγγελματικών συνδέσμων ή Π.Α.Ε. ή
σωματείων.
Η
τροποποίηση
των
δικαιωμάτων
ποσοστιαίων
της Ε.Π.Ο.
καταλαμβάνει και τις συμβάσεις που
βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση
του παρόντος και εψαρμόζεται και
αναψορικά
μελλοντικές
με
τις
τμηματικές καταβολές των οικείων
αμοιβών, που είναι καταβλητέες μετά
από δέκα (10) ημέρες από τη
δημοσίευση του παρόντος. Το ποσό που
Προκύπτει από τη μείωση του ποσοστού
υπέρ της Ε.Π.Ο. από πέντε τοις εκατό
(5%) σε ένα τοις εκατό (1%), ήτοι
ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%)
αποδίδεται, κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετου συμβατικού όρου, από τους
τηλεοπτικούς
ραδιοψωνικούς
ή
σταθμούς της παρ. 2 του άρθρου 84 του
ν.
2725/1999
των
υπέρ
αντισυμβαλλομένων
αθλητικών
σωματείων και ΛΑΕ., προσαυξάνοντας
αντίστοιχα την καθαρή αμοιβή των
τελευταίων.
Άρθρο 9
Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών
ψορέων Τροποποίηση Παρ. 2, 3, 4, 8 ν.
4262/2014
-

Ι. Στην παρ. 2 του άρθρου 55 του ν.
4262/2014 (Λ· 114), Περί του πλαισίου
εξυγίανσης
προνοιακών
ψορέων,
επέρχονται
ακόλουθες
οι
τροποποιήσεις: α) η περ. ζ) του πρώτου
εδαψίου τροποποιείται, αα) με την

Άρθρο 55 Παρ. 2, 3, 4, 8 ν. 4262/2014
2. Για το ορισμένο της εν λόγω αίτησης, στο
Σχέδιο Εξυγίανσης Πρέπει να περιγράψονται
τα εξής:
α) ο δημόσιος κοινωψελής χαρακτήρας και
σκοπός του αιτούντος ψορέα,
β) η οικονομική του κατάσταση με
παράθεση των πιο πρόσψατων οικονομικών

κατάργηση της επιΦύλαξης του ν.
4182/2013 (Α 185) και αβ) με την
προσθήκη πρόβλεψης νια μακροχρόνια
εκμίσθωση ή πώληση της ακίνητης
περιουσίας του Φορέα που υποβάλλει
σχέδιο εξυγίανσης, β) προστίθεται νέο
Τρίτο εδάψιο, και η Παρ. 2 του άρθρου 55
διαμορΦώνεται ως εξής:
«2. Γιατο ορισμένο της εν λόγω αίτησης,
στο Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να
περιγράψονται τα εξής:
α) ο δημόσιος κοινωψελής χαρακτήρας
και σκοπός του αιτούντος Φορέα,
β) η οικονομική του κατάσταση με
παράθεση
πρόσψατων
των
πιο
οικονομικών στοιχείων ως προς τις τυχόν
οψειλές του προς το Δημόσιο, τους
ασψαλιστικούς
τους
οργανισμούς
εργαζόμενου ς και τρίτους πιστωτές,
γ) η διάρκεια του Προγράμματος
εξυγίανσης,
6) η διατήρηση των θέσεων εργασίας και
η αναπροσαρμογή των αμοιβών του
προσωπικού, σύμΦωνα με τα ισχύοντα
στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
ε) οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν
ήδη λάβει χώρα με τους εργαζόμενους
και τρίτους πιστωτές,
στ) η προτεινόμενη Περικοπή δαπανών,
που δεν σχετίζονται με την παροχή
δευτεροβάθμιας κοινωνικής Φροντίδας,
ζ) προτεινόμενοι τρόποι αξιοποίησης της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του
Φορέα με επιδιωκόμενο σκοπό την
οικονομική ανόρθωσή του, στους
οποίους περιλαμβάνεται η μακροχρόνια
εκμίσθωση ή, εάν είναι αναγκαίο, και η
πώληση της ακίνητης περιουσίας, και
Πρόγραμμα
των
η)
ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων οψειλών του αιτούντος
Δημόσιο,
προς το
τους Φορείς
κοινωνικής
τους
ασψάλισης,
εργαζόμενους και τρίτους ιτιστωτές, που
γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν
από την υπογραψή του Συμψώνου
Εξυγίανσης. Με την υποβολή του
Εξυγίανσης
Σχεδίου
να
πρέπει
επισυνάπτονται βεβαίωση της αρμόδιας
οικονομικής υπηρεσίας για τις τυχόν
οψειλές, καθώς και κάθε είδους
έγγραψα
τα
που
θεμελιώνουν
υποβαλλόμενα από τον αιτούντα ψορέα
στοιχεία. Προς εξεύρεση των οψειλών

στοιχείων ως προς τις τυχόν οψειλές του
προς το Δημόσιο, τους ασψαλιστικούς
οργανισμούςτους εργαζόμενους καιτρίτους
πιστωτές,
διάρκεια
η
γ)
εξυγίανσης,

του

Προγράμματος

6) η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η
αναπροσαρμογή
αμοιβών
των
του
προσωπικού, σύμψωνα με τα ισχύοντα
στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
ε) σι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν
ήδη λάβει χώρα με τους εργαζόμενους και
τρίτους Πιστωτές,
στ) η προτεινόμενη περικοπή δαπανών, που
δεν
σχετίζονται
την
με
παροχή
δευτεροβάθμιας κοινωνικής Φροντίδας,
ζ) προτεινόμενοι τρόποι αξιοποίησης της
κινητής και ακίνητης Περιουσίας του Φορέα
με επιδιωκόμενο σκοπό την οικονομική
ανόρθωσή του, υπό την επιψύλαξη του ν.
4182/2013 (Α·ι85) «Κώδικας Κοινωψελών
Περιουσιών)), και
Πρόγραμμα
η)
ρύθμισης
των
ληξιπρόθεσμων οψειλών του αιτούντος
προς το Δημόσιο, τους Φορείς κοινωνικής
ασψάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους
πιστωτές, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε
χρόνο πριν από την υπογραψή του
Συμψώνου Εξυγίανσης. Μετην υποβολή του
Σχεδίου
Εξυγίανσης
Πρέπει
να
επισυνάπτονται βεβαίωση της αρμόδιας
οικονομικής υπηρεσίας για τις τυχόν
οΦειλές, καθώς και κάθε είδους έγγραψα
που θεμελιώνουν τα υποβαλλόμενα από τον
αιτούντα ψορέα στοιχεία.
3. Η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου
Εξυγίανσης
από
το
Παρατηρητήριο
ολοκληρώνεται με την έκδοση σύμφωνης
γνώμης από το ως άνω όργανο. Επεται η
υπογραΦή του Συμφώνου Εξυγίανσης
μεταξύ
Αναπληρωτή
του
Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον
οποίο έχει ανατεθεί, δυνάμει της υπ’ αριθμ.
Υ56/15
(Β’253),
άσκηση
των
η
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας
Πρόνοιας του Υπου ργείου
Εργασίας,
Κοινωνικής ΑσΦάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
με
τσ
σύνολο
των

και του ύψους αυτών, ο αιτών Φορέας
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει με
δημόσια
πρόσκληση
και
από
μεμονωμένους πιστωτές την αναγγελία
ή την επαλήθευση των απαιτήσεών
τους.».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.
4262/2014, επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο
τροποποιείται, ώστε αα) να ταχθεί
προθεσμία για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ελέγχου του Σχεδίου
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και
Αλληλεγγύης, και αβ) να προβλεψθεί ότι
η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου
Εξυγίανσης ολοκληρώνεται με την
έκδοση απλής, και όχι σύμψωνης,
β) το δεύτερο
γνώμης,
εδάψιο
αντικαθίσταται, γ) το τρίτο, τέταρτο και
πέμπτο εδάψιο καταργούνται, και η παρ.
3 του άρθρου 55 διαμορψώνεται ως
εξής:
«3. Η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο
ολοκληρώνεται με την έκδοση απλής
γνώμης από το ως άνω όργανο, εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την
περιέλευση του Σχεδίου Εξυγίανσης σε
αυτό. Μετά την έκδοση της γνώμης ή την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας το
σύμψωνο εξυγίανσης υπογράΦεται από
τους Υπουργούς Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
τον αιτούντα ψορέα.».
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 55 του ν.
4262/2014, επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο
τροποποιείται, ώστε η εποπτεία του
Φορέα
που
συνάπτει
Σύμψωνο
Εξυγίανσης να αψορά αποκλειστικά τον
έλεγχο εΦαρμογής των όρων που
εμπεριέχονται
στο
υπογεγραμμένο
Σύμψωνο Εξυγίανσης, και όχι τη
λειτουργία
του
υτιαγόμενσυ
σε
καθεστώς εξυγίανσης ψορέα ή την
αποδοτικότητα ή μη της αξιοποίησης της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του, β)
το δεύτερο εδάψιο καταργείται, γ)
προστίθενται νέο δεύτερο και νέο τρίτο
εδάψιο, δ) το νέο τέταρτο εδάψιο

Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται
σε αυτή, του Υπουργού Οικονομικών καιτου
αιτούντος Φορέα. Σε περίπτωση υποβολής
αιτήματος για υπαγωγή στο πρόγραμμα
εξυγίανσης, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί
δεσμεύονται, καταρχήν, από τη θετική
σύμψωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου, ήτοι
είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν πράξη
(υπογραψή Συμψώνου) σύμψωνα με την ως
άνω
γνωμοδότηση.
Σε
περίπτωση
διαψωνίας, σι αρμόδιοι Υπουργοί δεν
δύνανται να ενεργήσουν κατά τρόπο
διαψσρετικό από αυτόν, που υπσδεικνύειτο
Παρατηρητήριο, δύνανται ωστόσο να
αρνηθούν την εψαρμογή της γνώμης και να
μην προβούν στην
υπογραΦή του
ΣυμΦώνου Εξυγίανσης. Σε αυτό το
ενδεχόμενο,
είναι
υποχρεωμένοι να
αιτιολογήσσυν ειδικώς την κρίση τους για τη
μη υπογραψή του Συμψώνου Εξυγίανσης.
4. Μετά την υπογραψή του Συμψώνου
Εξυγίανσης, ο πρσνσιακός Φορέας τίθεται
υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου ως
προς τη λειτουργία Του, τον έλεγχο
εψαρμσγής των όρων που εμπεριέχονται
στο υπογεγραμμένο ΣύμΦωνο και την
απσδοτικότητα ή μη της αξιοποίησης της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του
υπαγόμενσυ σε καθεστώς εξυγίανσης
Φορέα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του
υπογράψοντος το Σύ μΦωνο Εξυγίανσης
Φορέα εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών του Υπου ργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασψάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του
Παρατηρητηρίου, με την ίδια διαδικασία
που εγκρίνονται σι προϋπολογισμσί των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Κατά τα δύο
πρώτα χρόνια εΦαρμογής του Σχεδίου
Εξυγίανσης και σε περιπτώσεις επείγουσας
ανάγκης ως προς τη βιωσιμότητα του
συμβαλλομένου στο Σύμψωνο Εξυγίανσης
Φορέα, είναι δυνατή η χρηματσδότησή του,
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από
τον άμεσα ενδιαΦερόμενο Φορέα και
θετικής
σύμψωνης
γνώμης
του
επσπτεύσντος
τη
διαδικασία
Παρατηρητηρίου.
Το
ποσό
της
χρηματοδότησης αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο
όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του
ετήσιου προϋπολογισμού του αιτούντος
Φορέα και η υποχρέωση της σχετικής
δαπάνης αναλαμβάνεται απευθείας από το
Υπσυργείσ Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης

τροποποιείται, ώστε, σε ιτεριιμώσεις
επείγουσας ανάγκης ως προς τη
βιωσιμότητα του συμβαλλομένου στο
Σύμψωνο Εξυγίανσης ψορέα, να είναι
δυνατή η χρηματοδότησή του, κατόπιν
υποβολής σχετικού αιτήματος και
θετικής
γνώμης
σύμψωνης
του
Παρατηρητηρίου ή, κατά περίπτωση
πλέον, του Δήμου, ε) προστίθεται νέο
πέμπτο εδάψιο, και η Παρ. 4 του άρθρου
55 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Μετά την υπογραΦή του Συμψώνου
Εξυγίανσης, ο προνοιακός Φορέας
τίθεται
υπό
την
εποπτεία
του
Παρατηρητηρίου αποκλειστικά ως προς
τον έλεγχο εψαρμογής των όρων που
εμπεριέχονται
στο
υπογεγραμμένο
Σύμψωνο. Γιατο χρονικό αυτό διάστημα
δεν
ασκείται
εποπτεία
που
η
προβλέπεται στα άρθρα 2, 6, 7 και 8 του
ν. 4182/2013 (Α 184). Εάν πρόκειται για
ψιλανθρωπικό σωματείο ή ίδρυμα της
υΠοπερ. 11 της περ. ε’ του δεύτερου
εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 75 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α 114), η εποπτεία του
πρώτου εδαψίου ασκείται από τον οικείο
Δήμο. Κατά τα δύο Πρώτα χρόνια
εψαρμογής του Σχεδίου Εξυγίανσης και
σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ως
προς
τη
βιωσιμότητα
του
συμβαλλομένου
στο
Σύμψωνο
Εξυγίανσης ψορέα, είναι δυνατή η
χρηματοδότησή του, κατόπιν υποβολής
σχετικού αιτήματος από τον άμεσα
ενδιαψερόμενο Φορέα και θετικής
σύμψωνης γνώμης του εποπτεύοντος τη
διαδικασία Παρατηρητηρίου ή Δήμου. Η
πρόβλεψη για έκτακτη χρηματοδότηση,
που προβλέπεται στο προηγούμενο
εδάψιο, μπορεί να περιλαμβάνεται και
στο Σχέδιο Εξυγίανσης και να εγκρίνεται
με το Σύμψωνο Εξυγίανσης. Το ποσό της
χρηματοδότησης
αντιστοιχεί,
κατ’
ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό
(20%) του ετήσιου προϋπολογισμού του
αιτούντος ψορέα και η υποχρέωση της
σχετικής
δαπάνης
αναλαμβάνεται
απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Η
εντελλόμενη δαπάνη του προηγούμενου
εδαψίου πρέπει να αντιστοιχεί σε
συναψείς με τον σκοπό πιστώσεις,

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εντελλόμενη
δαπάνη του Προηγούμενου εδαψίου πρέπει
να αντιστοιχεί σε συναψείς με τον σκοπό
πιστώσεις,
εγγεγραμμένες
στον
προϋπολογισμό του Υπου ργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασψάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς
περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των
ληξιπρόθεσμων οψειλών των προνοιακών
Φορέων προς τους εργαζόμενους και
τρίτους πιστωτές ως απόρροια των
διαπραγματεύσεων μεταξύ του ψορέα
προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζομένων
και των πιστωτών. Για την επίτευξη της ως
άνω συμψωνίας απαιτείται η έγγραψη
σύμψωνη γνώμη των εργαζομένων και
τρίτων πιστωτών, που
εκπροσωπούν
τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%)
του
συνόλου
των
ληξιπρόθεσμων
απαιτήσεων και του αιτούντος προνοιακού
ψορέα. Από την επομένη της υπογραψής
του Συμψώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η
παραγραψή των χρεών για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οψειλών προς
τους συμβεβλημένους εργαζόμενους και
πιστωτές.

84

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.».
4. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 8 του
του
ν.
4262/2014
άρθρου
55
τροποποιείται,
ώστε
α)
για
το
Πρόγραμμα
ρύθμισης
των
ληξιπρόθεσμων
οψειλών
των
προνοιακών
ψορέων
προς
τους
εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές να
απαιτείται η έγγραψη ούμψωνη γνώμη
εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, που
εκπροσωπούν, τουλάχιστον, το εξήντα
τοις εκατό (60%), και όχι, τουλάχιστον, το
ογδόντα τοις εκατό (80%), του συνόλου
των ληξιπρόθεομων απαιτήσεων, β) για
το
σύνολο
των
ληξιπρόθεσμων
απαιτήσεων να συνυπολογίζονται οι
απαιτήσεις του Δημοσίου και του
Ηλεκτρονικού
Εθνικού
Φορέα
Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.), και
η παρ. 8 του άρθρου 55 διαμορΦώνεται
ως εξής:
«8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς
περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης
των ληξιπρόθεσμων οψειλών των
προνοιακών
ψορέων
προς
τους
εργαζόμενους και τρίτους πιοτωτές ως
αττόρροια
των
διαπραγματεύσεων
μεταξύ
του
προνοιακού
ψορέα
χαρακτήρα, των εργαζομένων και των
πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω
συμψωνίας απαιτείται η έγγραψη
σύμψωνη γνώμη των εργαζομένων και
τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν
τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%)
του συνόλου των ληξιπρόθεσμων
απαιτήσεων,
στις
οποίες
περιλαμβάνονται και σι απαιτήσεις του
Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-ΕΦΚΑ),
και του αιτούντος προνοιακού ψορέα.
Από την επομένη της υπογραψής του
Συμψώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η
παραγραψή των χρεών για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οψειλών
προς
τους
συμβεβλημένους
εργαζόμενους και πιστωτές.».
30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμιαης που
προόλέπουν κατάρηση
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Αριθ. 210 / 8 / 2022
ΓΕΜΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Διατάξεις για την απλοποίηση της τιεριβαλλοντικής
αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων
Αισλικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την
προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»
Α.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων αναφορικά με:
τις διαδικασίες επιλογής διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών
σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των
υπευθύνων τομέων των Ε.Κ.,
τη συμπλήρωση τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν.4957/2022
[ιδίως για τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων και ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), με την
πρόβλεψη έναρξης ισχύος από το οριζόμενο έτος, της διαδικασίας είσπραξης
υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. εσόδων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
μελών του προσωπικού των Α.Ε.Ι. κ.λπ.],
τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης κτιρίων ιδιωτικών εκπαιδευτικών
μονάδων εντός του πλαισίου της άδειας που διαθέτουν.
-

-

—

-

2.
Παρατείνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικό
Φεστιβάλ Α.Ε.» η δυνατότητα ανανέωσης των υφιστάμενων συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου καθώς και των συμβάσεων έργου μέχρι το
οριζόμενο χρονικό διάστημα (σήμερα οι εν λόγω συμβάσεις δύνανται να
ανανεώνονται έως τις 31.10.2022).
3.α. Μετατρέπεται το συλλογικό όργανο με την Επωνυμία «Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)» που έχει συσταθεί με το άρθρο
58 του ν.4809/2021, σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
β.
Το Ι.Ε.Α.Σ. με τη νέα του νομική μορφή:
διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο απαρτίζεται από
επτά (7) μέλη με τετραετή θητεία,
έχει ως πόρους: επιχορηγήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
και έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή,
δύναται να αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης ή να συμμετέχει σε αυτά σε συνεργασία με άλλους διεθνείς ή μη
-

-

-

-

-

Ι

αθλητικούς οργανισμούς, να συνάπτει συνεργασίες με μη κυβερνητικούς ή και
με κυβερνητικούς οργανισμούς και να αποδέχεται κάθε είδους οικονομική ή σε
είδος στήριξη,
διαθέτει «Εκτελεστικό Διευθυντή» ως υπεύθυνο για την οργανωτική
και επιχειρησιακή του λειτουργία με τετραετή θητεία,
ελέγχεται για την οικονομική του διαχείριση από ορκωτό ελεγκτή.
Παρέχεται
γ.
η δυνατότητα υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων
του Ι.Ε.Α.Σ. από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και από άλλους
οργανισμούς και φορείς.
Δύνανται να καλύπτονται οι θέσεις του προσωπικού για τη
δ.
γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Ι.Ε.Α.Σ. με απόσπαση
υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της γενικής κυβέρνησης.
-

,

-

Μετατίθεται έως την οριζόμενη ημερομηνία η ισχύς της προβλεπόμενης
4.
προϋπόθεσης για την αναγνώριση διάκρισης σε πανελλήνιους αγώνες
ομαδικών αθλημάτων, σύμφωνα με την οποία απαιτείται η συμμετοχή του
αθλητή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης.
Μειώνεται από πέντε τοις εκατό (5%), όπως ισχύει, σε ένα τοις εκατό
5.
(1%) το ποσοστό το οποίο:
λαμβάνει η Ε.Π.Ο. από τα κέρδη που εισπράττουν τα ποδοσφαιρικά
σωματεία από την ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων,
παρακρατούν οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και
επικοινωνίας από το αντάλλαγμα που οφείλουν να καταβάλουν στη
διοργανώτρια Αρχή (5υρτ Εειυ 2) και το οποίο καταβάλουν απευθείας
στην Ε.Π.Ο. Το ποσό που προκύπτει από τη μείωση αποδίδεται, κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετου συμβατικού όρου, υπέρ των αντισυμβαλλόμενων
αθλητικών σωματείων και Α.Α.Ε., προσαυξάνοντας αντίστοιχα την καθαρή
αμοιβή των τελευταίων.
-

-

Τροποποιείται το πλαίσιο εξυγίανσης τιρονοιακών φορέων (άρθρο 55
6.
ν.4262/2014) στα εξής κατά βάση σημεία:
Προβλέπεται ότι στο Σχέδιο Εξυγίανσης που υποβάλλεται από τους
αναφερόμενους φορείς προς έγκριση στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Παρατηρητήριο), δύναται να περιλαμβάνεται ως
τρόπος αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του φορέα η
μακροχρόνια εκμίσθωση ή/ και η πώληση της ακίνητης περιουσίας.
Η γνώμη του Παρατηρητηρίου για το Σχέδιο Εξυγίανσης ορίζεται πλέον
ως απλή (αντί για σύμφωνη που ισχύει σήμερα) και τίθεται Προθεσμία για την
παροχή της.
Επικαιροποιείται η εποπτεία των εν λόγω φορέων από το
Παρατηρητήριο και στο εξής αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο εφαρμογής των
όρων που εμπεριέχονται στο Σχέδιο Εξυγίανσης.
Επαναπροσδιορίζεται το απαιτούμενο ποσοστό των συναινούντων
πιστωτών για την αποδοχή του Σχεδίου Εξυγίανσης στο 60% (από 80% που
ισχύει σήμερα) των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται
πλέον και οι απαιτήσεις του -Ε.Φ.Κ.Α.
-

-

-

-
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Από τις προτεινόμενες
Β.
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

διατάξεις

προκαλούνται

τα

ακόλουΟα

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων
της Γενικής Κυβέρνηστμ

Ενδεχόμενη δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού από την κάλυψη του
Ι.
κόστους τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντών σε
πανεπιστημιακά εργαστήρια, κλινικές και μουσεία, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και από πραγματικά περιστατικά.
2.

Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση χρηματοδότησης του Ι.Ε.Α.Σ.

ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του
Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)»

«Ινστιτούτου

Επιμόρφωσης

Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση και λειτουργία ν.π.ι.δ. με την επωνυμία
«Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.) (καταβαλλό μενο
επίδομα ευθύνης της προβλεπόμενης θέσης εκτελεστικού Διευθυντή ύψους 5,4
χιλ. ευρώ περίπου, αμοιβή ορκωτού ελεγκτή κ.λπ.).
ΙΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» (φορέας
τηςΓενικήςΚυβέρνηση)

Δαπάνη 663 χιλ. ευρώ περίπου, από τη δυνατότητα ανανέωσης
υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου
στην εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» μέχρι το οριζόμενο χρονικό
διάστημα.
Ι.

Επί του προϋπολογισμού των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων και
‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε. / φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Απώλεια εσόδων, λόγω της μετάθεσης έναρξης ισχύος, της
προβλεπόμενης διαδικασίας είσπραξης υπέρ αυτών, των εσόδων από την
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Α.Ε.Ι.,
το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
1ΟΕΙΑ ΑΜΑ6Ο
2707.2022 17:30

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 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων
λιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την
προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»
Από τις διατάξεις της
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

υπόψη

τροπολογίας, προκαλούνται τα ακόλουθα

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης

Ι.
Ενδεχόμενη δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού από την κάλυψη του
κόστους Τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντών σε
πανεπιστημιακά εργαστήρια, κλινικές και μουσεία, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και από πραγματικά περιστατικά.
2.

Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση χρηματοδότησης του Ι.Ε.Α.Σ.

Οι ανιοτέρω ενδεχόμενες δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών
Στελεών (Ι.Ε.Α.Σ.)»

Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση και λειτουργία ν.π.ι.δ. με την επωνυμία
«Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.) (καταβαλλόμενο
επίδομα ευθύνης της προβλεπόμενης θέσης εκτελεστικού Διευθυντή ύψους 5,4
χιλ. ευρώ περίπου, αμοιβή ορκωτού ελεγκτή κ.λπ.), η οποία Θα αντιμετωπίζεται
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ι.Ε.Α.Σ.
ΙΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» (φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη 663 χιλ. ευρώ περίπου, από τη δυνατότητα ανανέωσης
υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου
στην εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα,
η οποία Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της
«Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

ιν.

Επί του προϋπολογισμού των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων και
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε. / φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Απώλεια εσόδων, λόγω της μετάΘεσης έναρξης ισχύος, της
προβλεπόμενης διαδικασίας είσπραξης υπέρ αυτών, των εσόδων από την
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Α.Ε.Ι., το
ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και Θα αναπληρώνεται
από άλλες πηγές εσόδων των Ε.Λ.Κ.Ε.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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