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του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης — θέρμανσης — Τροποποίηση άρθρου 178 ν.

4972/2022

1. Στο άρθρο 178 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) τροποποιούνται α) η παρ. Ι αα) στο δεύτερο

εδάψιο με την προσθήκη της λέξης «άπαξ» και με την αντικατάσταση των λέξεων «και τους

εισαγωγείς καυσίμων» από τις λέξεις «τις εταιρείες κατόχους άδειας εμπορίας

πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α και τους κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου

θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές», αβ) στο τρίτο εδάψιο, ως προς τον τρόπο

υπολογισμού του τελικού συνολικού ύψους της επιδότησης, β) στην παρ. 2 βα) με την

προσθήκη παραπομπής στην παρ. Ι και ββ) με τη διαγραψή της ψράσης «από τα διυλιστήρια

και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς

καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες» και το άρθρο 178 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 178

Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης -

Θέρμανσης

Ι. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης, που διατίθεται

στην εσωτερική αγορά από την 14η.10.2022 έως την 31η.12.2022 από τον Κρατικό

Προϋπολογισμό. Το ύψος της εττιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά

λίτρο, υπολογιζόμενο άπαξ επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που

εκδίδονται από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών

προϊόντων κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης και τους κατόχους άδειας

πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές, ως δικαιούχους της

επιδότησης. Το τελικό συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών

λίτρων καυσίμου που διατίθενται, σύμψωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3054/2002 (Α’ 230),

στην εσωτερική αγορά από τους ως άνω δικαιούχους της επιδότησης προς τα πρατήρια

καυσίμων, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους τελικούς καταναλωτές.

2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο

μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσειτων ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης



που διατίθενται κατά την παρ. Ι στην εσωτερική αγορά και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη

χορήγηση της εττιδότησης.

3. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα

εψαρμογής του παρόντος και να αναπροσαρμόζεταιτο ποσό της επιδότησης.».

Άρθρο 2

Ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

1. Σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων δύναται να χορηγείται ενίσχυση, σύμψωνα με

τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του

κόστους των λιπασμάτων. Δικαιούχοι είναι ψυ σικά Πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, καθώς

και νομικά Πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό

προϋπολογισμό και δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εξήντα εκατομμυρίων

(60.000.000) ευρώ.

2. Η ενίσχυση είναι αψορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εψαρμοζομένης της Παρ.

Ι του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/20 13, Α’ 167) σε περίπτωση

διανομής ή κεψαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισψορά ή άλλη

κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης

του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα

χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά Πρόσωπα δημοσίου

δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα

ασψαλιστικά ταμεία ή πιοτωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται οτα εισοδηματικά όρια για

την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων

της ενίσχυσης ή ότι ο λαβών δεν είναι δικαιούχος ή ότι δικαιούται ποσό ενίσχυσης μικρότερο

από αυτό που έλαβε, πέραν των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το σύνολο

ή το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης, κατά περίπτωση, επιστρέψεται στο ελληνικό Δημόσιο ως

αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου,

με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμψωνα με

την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων

αναψοράς και προεξόψλησης (2008/14/06) και εισπράπεται σύμψωνα με τον Κώδικα

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Οι οψειλές που βεβαιώνονται δυνάμει

της παρούσας καταβάλλονται εψάπαξ και, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν

υπάγονται σε ρύθμιση αποπληρωμής οψειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόψασης,

συμψωνίας ή απόψασης διοικητικού οργάνου.

4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων

καθορίζονται η μορψή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νομική βάση χορήγησής της και

εξειδικεύονται οι δικαιούχοι και η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι

όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων,

σι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων

ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 3

2.



Ζητήματα του κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσψαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού

Κέντρου Αθήνας ((Σπύρος Λούης» - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 44 ν. 4934/2022

Η έγκριση της παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), περί παραχώρησης χρήσης

του κλειοτού γυμναοτηρίου καλαθοσ4αίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας

«Σπύρος Λούης», απαλείψεται, και η παρ. 9 διαμορψώνεται ως εξής:

«9. Το παρόν ισχύει με την επιψύλαξη των κανόνων του ενωσιακού δικαίου περί των

κρατικών ενισχύσεων. »

Άρθρο 4

Αποζημίωση για συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων - Τροποποίηση άρθρου 21 ν.

4354/2015

1. Το δεύτερο και το έβδομο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)

τροποποιούνται, προκειμένου να συμπεριληΦθεί στο ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω διάταξης

και η δαπάνη που αψορά σε αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων που καλύπτεται από

το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η παρ. 2 του άρθρου 21 διαμορψώνεται ως

εξής:

«2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του συλλογικού οργάνου για

την οικονομία της χώρας ή την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και

την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και, προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ΟΤΑ., με

βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους, επιτρέπεται η

λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που

καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να καθορίζεται

αποζημίωση κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση με κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών

και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, μόνο εψόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται

αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης ή η δαπάνη δενεπιβαρύνειτον Κρατικό Προϋπολογισμό ή η δαπάνη καλύπτεται από

το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά

μήνα, μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον πρόεδρο, διακόσια (200) ευρώ

για τα μέλη και εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τους γραμματείς. Στους εισηγητές που εκ του

νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους, καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, η οποία

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό των είκοσι (20) ευρώ και για μέχρι πενήντα (50)

συνεδριάσεις το έτος. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση

συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής

σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόιττεται ανάλογα. Σε ειδικές περιπτώσεις,

μπορεί, με κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου

Υπουργού, να καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο, αξιολογούμενο πρόγραμμα ή
παραδοτέο έργο, με τον όρο η σχετική δαπάνη να καλύπτεται αποκλειστικά από

συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή να μην

επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή η δαπάνη να καλύπτεται από το Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης

απαγορεύεται να υπερβαίνει το ως άνω όριο της κατά μήνα αποζημίωσης για τα μέλη

συλλογικών οργάνων. Σε ειδικές περιπτώσεις το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι του



ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα αλλά όχαι Πέραν του ποσού των δύο

χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος, μη υιτολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του

ορίου της ιταραγράψου 3».

Άρθρο 5

Παράταση θητείας Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ) — Τροποποίηση παρ. 1

άρθρου 211 ν. 4920/2022

1. Στο τέλος της περ. β’ της Παρ. 1 του άρθρου 211 του ν. 4920/2022 (Α’ 74) προστίθεται

δεύτερο εδάψιο και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. α) Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζονται με

τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί για μία ακόμη ψορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

β) Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζονται και

παύονται από τα καθήκοντά τους με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από Πρόταση των

Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών.

Αν η θητεία του Μονίμου και του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου δεν ανανεωθεί ή δεν

διοριστεί νέος Μόνιμος Αντιπρόσωπος και Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος, η θητεία

των υπηρετούντων Αντιπροσώπων παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της

διαδικασίας ανανέωσής της ή του νέου διορισμού, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

γ) Στις Θέσεις των περ. α) και β) του άρθρου 209 διορίζονται μόνιμοι ή με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίοτου χρόνου υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται

στην περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή που προέρχονται από

διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, οι οποίοι

διαθέτουν τα προσόντα που προ βλέπονται στο άρΘρο 210 για τη θέση αυτή.

Για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία στις θέσεις των περ. α) και β) του άρθρου 209, οι οργανικές

θέσεις των υπαλλήλων που διορίζονται παραμένουν κενές, μετά δε τη λήξη της θητείας,

επανέρχονται αυτοδικαίως στις οργανικές τους θέσεις.»

2. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από την 14η.4.2θ22.

Άρθρο ό

Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων — Αντικατάσταση

περ. στ) Παρ. ό άρθρου 31 και Παρ. ό άρθρου 232 ν. 4823/2021

1. Η περ. στ) της παρ. ό του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 (Α 136), Περί των προϋποθέσεων

συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις των Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων

(Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), αντικαθίσταται ως εξής:

<ιστ) Υποψήψιοι για τις θέσεις διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των

Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων

διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας. Επιπλέον, οι υποψήψιοι του πρώτου

εδαψίου απαιτείται, από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα

εκπαίδευσης, να έχουν διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετικά



αξιολογημένη θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Ειδικά στην περίπτωση σχολικών

μονάδων που χαρακτηρίζονται αλλά δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας

ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σι εκπαιδευτικοί ή σι διευθυντές που υπηρετούσαν σε αυτές κατά τον χρόνο

χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να θέσουν υποψηψιότητα νια τις Θέσεις

του πρώτου εδαψίου, απαιτείται να έχουν διανύσειτουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε αυτές

τις σχολικές μονάδες με οργανική Θέση ή με θητεία ως διευθυντές και, ακολούθως, με θητεία

ως εκπαιδευτικοί, σύμψωνα μετην παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του

Κεψαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Κατά την πρώτη εψαρμογή του παρόντος: α) στη διαδικασία επιλογής για θέσεις

διευθυντών Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) δύνανται να θέτουν

υποψηψιότητα όσοι εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31,

ακόμη και αν η θητεία τους και εν γένει η υπηρεσία τους δεν έχει αξιολογηθεί, με εξαίρεση

την περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίας τους για τον λόγο ότι έχουν απόσχει

από την αξιολογική διαδικασία και β) στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ.

ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται σι υποψήψιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον Τριάντα επτά

(37) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.».

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις για τους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές

Εκπαιδευτικού’Εργου —Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

Στο άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου

Α του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, επέρχονται σι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Μετά από την παρ. 1, προστίθεται παρ. Ιλ, ως εξής:

«Ιλ. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαψίου της Παρ. 1, αν για οποιονδήποτε λόγο

ελλείπει ο Οργανωτικός Συντσνιστής ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης αναπλήρωσής του,

καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού ‘Εργου,

ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική

εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου διαθέτουν την

ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα

καθήκοντα από τον Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλληλων

καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου του Πρώτου εδαψίου γίνεται με απόψαση

του Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης των παράλληλων

καθηκόντων καταβάλλεται στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου ως επίδομα θέσης ευθύνης

μόνο το επίδομα που λαμβάνουν σι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμψωνα με την

παρ. 6. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμψωνα με ΤΟ Πρώτο

εδάψιο, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο Περιψερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης.».

β) Μετά από την παρ. 7, προστίθεται παρ. 7Α, ως εξής:



ιι7Α. Αν Συντονιστής Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση

εντός μίας Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο ή
απουσιάζει ή αδυνατεί ή κωλύεται να ασκήσει καθήκοντα προέδρου σε Δ.Ε.Δ.Α. που

λειτουργεί κατά την παρ. 7, καθήκοντα προέδρου αυτής ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής

Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, ο οποίος υπηρετεί σε

όμορη Περιψερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική

εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική

Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,

αυτός που διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία ασκώντας τα περισσότερο συναψή

προς τις αρμοδιότητες της εν λόγω επιτροπής καθήκοντα. Η ανάθεση των παράλληλων

καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή

Εκπαίδευση του πρώτου εδαψίου γίνεται με απόψαση του Περιψερειακού Διευθυντή

Εκπαίδευσης της Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσής του, στην οποία

ασκεί τα κύρια καθήκοντά του, κατόπιν αιτήματος του Περιψερειακού Διευθυντή

Εκπαίδευσης της Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης υποδοχής του, στη Δ.Ε.Δ.Α. της

οποίας ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα προέδρου. Δαπάνες μετακίνησης και

διανυκτέρευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή

Εκπαίδευση που προκαλούνται κατά την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων του πρώτου

εδαψίου βαρύνουν την Περιψερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προέλευσης του Συντονιστή

Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, η οποία εκδίδει και τη

σχετική απόψαση μετακίνησης σύμψωνα με τους όρους που διέπουν τις αποζημιώσεις λόγω

μετακίνησης. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμψωνα με το

πρώτο εδάψιο, καθήκοντα προέδρου της Δ.Ε.Δ.Α. ασκεί ο Περιψερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης της Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία η επιτροπή αυτή

λειτουργεί.)>.

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και

Πληροφόρησης — Τροποποίηση άρθρων 301, 479 και 480 ν. 4957/2022

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 301 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των αρμοδιοτήτων του

Προέδρου του Διεπιοτημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών ιιαι

Πληροψόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α,Π.), προστίθεται περ. ι) ως εξής:

ιιι) εκδίδει, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής

Αναγνώρισης, βεβαίωση ότι το γνωστιιιό αντικείμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

και των διδακτορικών διπλωμάτων που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της

αλλοδαπής εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.».

2. α) Το πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 479 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών

διατάξεωντου Κεψαλαίου Α του Μέρους Β του νόμου αυτού, τροποποιείται, α)ωςπροςτην

αναλυτική γραψή του αρκτικόλεξου «Δ.Σ.» καιβ) ωςπροςτην καταληκτική ημερομηνία, μέχρι

την οποία ο Πρόεδρος, σι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του

6.



Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022, συνεχίζουν να

ασκούν τα καθήκοντά τους, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«Ι. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του

Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του Παρόντος συνεχίζουν να ασκούν

τα καθήκοντά τους το αργότερο έως την 31η.12.2022. Μέχρι το αργότερο την ημερομηνία

αυτή ολοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του

Δ.Σ., σύμψωνα με τον παρόντα. Με τη δημοσίευση της πράξης ορισμού των προσώπων του

προηγούμενου εδαψίου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των προσώπων του πρώτου

εδαψίου. ‘Εως τον διορισμό Γενικού Διευθυντή, ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόψαση

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».

β) Η ισχύς της περ. α) άρχεται από την 30ή.9.2022.

3. α) Στο άρθρο 479 του ν. 4957/2022 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Κατά την πρώτη εψαρμογή του παρόντος, η ισχύς της κοινής απόψασης των Υπουργών

Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό του ύψους του παραβόλου

υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α,Π., σύμψωνα με την Παρ. 2 του άρθρου 302, σε συνδυασμό με τις παρ. 2

και 10 του άρθρου 310, την παρ. 4 του άρθρου 312 καιτην παρ. 2 του άρθρου 443, ανατρέχει

στον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.».

β) Η παρ. 5 του άρθρου 480 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του

Κεψαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, καταργείται.

γ) Η ισχύς των περ. α) και β) άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022.

Άρθρο 9

Ρυθμίσεις νια τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης του ν. 4763/2020

1. Στον ν. 4763/2020 (Α’ 254), μετά από το άρθρο 11 προστίθεται άρθρο ΙΙΑ, ως εξής:

«Αρθρο 1ΙΑ

Ειδικότητες των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης

Στις Ε.Σ.Κ. παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής

αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, σύμψωνα με

την παρ. 19 του άρθρου 15. Με την ίδια διαδικασία, δύναται να παρέχονται πειραματικές

ειδικότητες ή ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα για την ικανοποίηση εστιασμένων αναγκών

της οικονομίας ή την εψαρμογή καινοτομικών μεθόδων ή πιλοτικών θεματικών ενοτήτων.».

2. Στο άρθρο 15 του ν. 4763/2020, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεψαλαίου Γ’ του

Μέρους Α’ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 19, ως εξής



«19. Με απόψαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από

εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, αντιστοιχίζονται,

συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τις Ε.Σ.Κ..».

3. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4763/2020, περί των οδηγών κατάρτισης

σύμψωνα με τους οποίους παρέχονται οι πειραματικές ειδικότητες ή οι ειδικότητες με

πιλοτικό πρόγραμμα στα Πειραματικά και Θεματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

(1ΕΚ.), καθώς και στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), τροποποιείται, ώστε να αψορά και τις

Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Για τους οδηγούς κατάρτισης, σύμψωνα με τους οποίους παρέχονται οι πειραματικές

ειδικότητες ή οι ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα στα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ.,

καθώς και στις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

(Δ.ΥΠ.Α.) και στις Ε.Σ.Κ., δεν είναι υποχρεωτική η εψαρμογή του δεύτερου εδαψί.ου της παρ.

1. Οι οδηγοί κατάρτισης της παρούσας τίθενται σε ισχύ με απόψαση του Γενικού Γραμματέα

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. &

Ν.) για πειραματική και πιλοτική εψαρμογή. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης της

παρούσας πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση δύο (2) κύκλων

κατάρτισης και κατόπιν αξιολόγησης της εψαρμογής τους από τα οικεία Συμβούλια Σύνδεσης

με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και εισήγησης του Κεντρικού

Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).».

Άρθρο 10

Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών

της Ακαδημίας Αθηνών - Αντικατάσταση υποπερ. γγ Περ. γ παρ. 3 άρθρου 155 ν.

4635/2019

Η υποπερ. γγ της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), περί του

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ιατρσβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας

Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι επταμελές και αποτελείται από τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

που εκλέγονται με μυστική ψηψοψορία για πενταετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής. Η

εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά την ακόλουθη σειρά: Από την Α’

τάξη (Θετικών Επιστημών) εκλέγονται πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων τρεις (3) ΑκαδημαΙκοί

που κατέχουν έδρα Ιατρικής ή Βιολογίας και δύο (2) ΑκαδημαΙκοί συναψών ειδικοτήτων,

όπως των Φυσικών, Χημικών, Περιβαλλοντικών και Μαθηματικών Επιστημών. Αν δεν

επαρκούν ή δεν είναι εκλόγιμοι οι κατέχοντες έδρα Ιατρικής ή Βιολογίας για την κάλυψη των

τριών (3) θέσεων, εκλέγονται μη τακτικά μέλη της Α’ Τάξης με την ειδικότητα ιατρού ή
βιολόγου. ‘Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκλογής των πέντε (5) μελών από την Α τάξη,

η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εκλέγει τα λοιπά δύο (2) μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου μεταξύ των τακτικών μελών των δύο άλλων Τάξεων (Β’ και Γ’), κατά

προτεραιότητα κατόχους εδρών νομικής ή Οικονομικής επιστήμης. Τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου επιδεικνύουν αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση κατά την άσκηση των



καθηκόντων τους. Πριν από Τη μυστική ψηψοψορία ελέγχεται αν υψίστανται συγκρούσεις

συμΦερόντων που παρεμποδίζουν τη δυνατότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους

ανεξάρτητα και αντικειμενικά ή αν έχουν κώλυμα για άλλους λόγους. Κώλυμα Θεωρείται ότι

έχουν και αυτοί που είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων είτε Ιδρυμάτων είτε γενικά νομικών

προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμψερείς σκοπούς με

αυτούς του ΙΙΒΕΑΑ. Στην περίπτωση που καθυστερεί η σύμψωνη μετα ανωτέρω εκλογή από

την Α’ τάξη των πέντε (5) μελών, η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών μπορεί να θέσει

προθεσμία δύο (2) μηνών στην Α’ τάξη για την εν λόγω εκλογή. Αν παρέλθει άπρακτη η

προθεσμία αυτή, η αρμοδιότητα εκλογής των πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

από την Α’ τάξη περιέρχεται στη Σύγκλητο, η οποία τηρεί τα παραπάνω κριτήρια εκλογής.

Μετά την εκλογή των επτά (7) μελών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα,

εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η εκλογή και η συγκρότηση του

Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται με απόψαση του Υπουργού, ο οποίος ελέγχει τη

νομιμότητα των πράξεων αυτών. Με την απόψαση του προηγούμενου εδαψίου λήγει η

Θητεία του υπηρετούντος Διοικητικού Συμβουλίου.)>.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο
άρθρο 178 του ν. 4972/2022 (Α 181), που αψορά στην επιδότηση του κόστους
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης — θέρμανσης, με σκοπό την ορθή
εψαρμογή του. Ειδικότερα, αποσαηνίζεται ότι το ύψος της επιδότησης που
ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογίζεται άπαξ επί
της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα
διυλιστήρια, τις εταιρείες κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων κατηγορίας Α, που εισάγουν πετρέλαιο Θέρμανσης και τους
κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν
εισαγωγές, ως δικαιούχους της επιδότησης. Επίσης, προβλέπεται ότι το τελικό
συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων
καυσίμου που διατίθενται, σύμψωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3054/2002 (Α
230), στην εσωτερική αγορά από τους ως άνω δικαιούχους της επιδότησης
προς τα πρατήρια καυσίμων, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους
τελικούς καταναλωτές, οικιακούς καταναλωτές, βιομηχανικούς και εμπορικούς
πελάτες.

Άρθρο 2

Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται Θέματα που αψορούν τη χορήγηση
ενισχύσεων σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμψωνα με τους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 3

Η προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζει την ανάγκη άμεσης εψαρμογής της
διάταξης για την παραχώρηση χρήσης του κλειοτού γυμναοτηρίου
καλαΘοσψαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος
Ασ ύ ης».

Άρθρο 4

Με την προωθούμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πεδίο εψαρμογής της παρ. 2
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α 176), για τις αμοιβές συλλογικών οργάνων,
και η δαπάνη που αψορά σε αποζημίωση των μελών συλλογικών οργάνων, η
οποία καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της Μόνιμης
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.). Ειδικότερα, στο Πλαίσιο επίτευξης της διοικητικής
συνέχειας και της εξασψάλισης της εΠαρκούς εκπροσώπησης της χώρας στον
Ο.Ο.Σ.Α., προβλέπεται ότι η διαδικασία διορισμού ή ανανέωσης της θητείας
του Μονίμου και Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου ολοκληρώνεταιπριντη
λήξη της θητείας τους. Επίσης, προβλέπεται ότι η θητεία του εν ενεργεία



Μονίμου Αντιπροσώπου και Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου, δύναται να
παρατείνεται αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήξης της
θητείας, είτε αυτή δεν έχει ανανεωθεί είτε δεν έχει διοριστεί νέο πρόσωπο.

Άρθρο 6

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η περ. στ) της Παρ. 6 του
άρθρου 31 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ώστε να ορίζεται ότι υποψήψιοι για τις
Θέσεις διευθυντών των Πρότυττων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών
Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης
καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας. Οι
υποψήψιοι αυτοί απαιτείται, πλέον των άλλων, από τα τέσσερα (4) έτη
διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να έχουν διανύσει
τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετικά αξιολογημένη θητεία,
απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Ειδικά στην περίπτωση σχολικών
μονάδων που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ.
ή ΠΕΙ.Σ., οι εκπαιδευτικοί ή οι διευθυντές που υπηρετούσαν σε αυτές κατά τον
χρόνο χαρακτηρισμού τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να θέσουν
υποψηψιότητα για τις θέσεις διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. απαιτείται να έχουν
διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε αυτές τις σχολικές μονάδες με
οργανική Θέση ή με θητεία ως διευθυντές και ακολούθως, με θητεία ως
εκπαιδευτικοί σύμψωνα με την παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’
111).

Επίσης, προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εψαρμογή του ν. 4823/202 1: α) στη
διαδικασία επιλογής για θέσεις διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. δύνανται να θέτουν
υποψηψιότητα όσοι εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής της περ. στ) της παρ. ό
του άρθρου 31 του ν. 4823/2021, ακόμη και αν η θητεία τους και εν γένει η
υπηρεσία που έχουν παράσχει δεν έχει αξιολογηθεί, με εξαίρεση την
περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίας τους για τον λόγο ότι
έχουν απόσχει από την οικεία αξιολογική διαδικασία, και β) στους τελικούς
πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήψιοι
που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα επτά (37) αξιολογικές μονάδες
στα επιμέρους κριτήρια.

Άρθρο 7

Με την περ. α) της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι κατά το
μεταβατικό χρονικό διάστημα που ορίζεται στο πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του
άρθρου 231 του ν. 4823/202 1, μέχρι δηλαδή την επιλογή και τοποθέτηση των
Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε περίπτωση
έλλειψης για οποιονδήποτε λόγο Οργανωτικού Συντονιστή ή αδυναμίας
νόμιμης αναπλήρωσής του, τα καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκούνται
παράλληλα από Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου που υπηρετεί στην έδρα του
Περιψερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) καιδιαθέτειτη
μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και, επί περισσότερων
Συντονιστών που διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός
στον οποίο ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον
Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλληλων
καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου γίνεται με απόψαση του
Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια άσκησης των εν
λόγω καθηκόντων από τον Συντονιστή καταβάλλεται σε αυτόν μόνο το επίδομα



θέσης ευθύνης που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
σύμφωνα μετην Παρ. ότου άρθρου 231 του ν. 4823/2021. Αν δεν είναι δυνατό
να ανατεθούν παράλληλα καθήκοντα σύμψωνα με τα προαναφερόμενα,
καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο Περιψερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης.

Περαιτέρω, με την περ. β) της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπεται, επίσης
μεταβατικά, ότι στην περίπτωση κατά την οποία σε μια Περιψερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) ελλείπει, για οποιοδήποτε λόγο, όπως λόγω
συνταξιοδότησης, παραίτησης ή παύσης, ή απουσιάζει, αδυνατεί ή κωλύεται
Συντονιστής Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή
Εκπαίδευση να ασκήσει καθήκοντα προέδρου στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.), καθήκοντα προέδρου αυτής ασκεί
παράλληλα Συντονιστής Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και
Ενταξιακή Εκπαίδευση όμορης Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μετά
από απόψαση του Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιψερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσης, κατόπιν υποβολής αιτήματος του
Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιψερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης υποδοχής. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης που
προκαλούνται από την εψαρμογή της εν λόγω άσκησης παράλληλων
καθηκόντων βαρύνουν την Περιψερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
προέλευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και
Ενταξιακή Εκπαίδευση, η οποία εκδίδει και τη σχετική απόψαση μετακίνησης
σύμψωνα με τους όρους που διέπουν τις αποζημιώσεις λόγω μετακίνησης. Αν
δεν καταστεί δυνατό για οποιονδήποτε λόγο να ανατεθούν παράλληλα
καθήκοντα σύμψωνα με τα προαναψερόμενα σε έναν Συντονιστή
Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση όμορης
Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθήκοντα προέδρου της Δ.Ε.Δ.Α.
ασκεί ο Περιψερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, στην οποία αυτή λειτουργεί.

Άρθρο 8

Με την παρ. Ι της αξιολογούμενης ρύθμισης αντιμετωπίζεται το ζήτημα της
εξυπηρέτησης των πολιτών που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
τίτλου σπουδών και προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροψόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) από την οποία προκύπτει ότι το γνωστικό
αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. Με την παρ. 2
μετατίθεται το αργότερο έως την 31η.12.2022 το χρονικό σημείο μέχρι το
οποίο εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ο Πρόεδρος, σ
Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του
Διεπιστη μονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη μαϊκών και
Πληροψόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που υπηρετούσαν κατάτην έναρξη ισχύος του ν.
4957/2022 (Α’ 141) και έως το οποίο Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες ανάδειξης των νέων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, σύμψωνα με τον
νόμο αυτό. Με την παρ. 3 προβλέπεται η αναδρομική ισχύς, από την έναρξη
ισχύος του ν. 4957/2022, της κοινής υπουργικής απόψασης για τον καθορισμό
του ύψους του παράβολου που καταβάλλεται υπέρ του Δ.ΟΑ.Τ.ΑΠ..

Άρθρο 9

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα παροχής
ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και το ζήτημα της
αρμοδιότητας για τον καθορισμό, την προσθήκη, την τροποποίηση, την
αντιστοίχιση, τη συγχώνευση ή την Κατάργηση των ειδικοτήτων που



παρέχονται από τις Ε.Σ.Κ.. Θεσπίζεται, επίσης, η δυνατότητα παροχής
πειραματικών ειδικοτήτων και ειδικοτήτων με πιλοτικό πρόγραμμα, με σκοπό
τον εμπλουτισμό και τη σταδιακή αναβάθμιση των ειδικοτήτων που
παρέχονται, γενικότερα, στις Ε.Σ.Κ.. Τέλος, διευρύνεται το πεδίο εψαρμογής
της διαδικασίας πιστοποίησης των οδηγών κατάρτισης των πειραματικών
ειδικοτήτων καιτων ειδικοτήτων με πιλοτικό πρόγραμμα στα Πειραματικά και
Θεματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.), καθώς και στις
Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις
πειραματικές ειδικότητες και τις ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα που
παρέχονται στις Ε.Σ.Κ..

Άρθρο 10

Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα που αψορούν τη λειτουργία
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της

_____

Ακαδημίας Αθηνών.

2. Γιατί αποτελείπρόβλημα;

Άρθρο Ι

Κρίνεται αναγκαία η διόρθωση της υψιστάμενης διάταξης, ως προς τον
προσδιορισμό των δικαιούχων και της διαδικασίας χορήγησης της επιδότησης
του κόστους πετρελαίου εσωτερικής καύσης — Θέρμανσης, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η ορθή εψαρμογή της.

Άρθρο 2

Η διάταξη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά οι
επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών
συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη
συνεπακόλουθη διεθνή αύξηση των τιμών στην ενέργεια, τη μεγάλη αύξηση
των τιμών των λιπασμάτων και τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

Άρθρο 3

Γιατί με την παρούσα ρύθμιση δεν είναι δυνατή καμία προπαρασκευαστική
ενέργεια πριν την έγκριση της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπή ς.

Άρθρο 4

Η εν λόγω διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ενισχυθεί η υλοποίηση
έργων που υπάγονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0».

Άρθρο 5

Οι Θέσεις του Μονίμου Αντιπροσώπου και του Αναπληρωτή Μονίμου
Αντιπροσώπου στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.) καλύπτονται



διαρκώς, ώστε να εξασψαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και να
διασψαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση της χώρας στον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

Άρθρο ό

Η ρύθμιση της Παρ. Ι είναι αναγκαία ώστε στα σχολεία που χαρακτηρίζονται
ως Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) ή Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και δεν έχουν
συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως τέτοια, οι εκπαιδευτικοί ή
διευθυντές που υπηρετούν σε αυτά κατά τον χρόνο χαρακτηρισμού τους, με
οργανική Θέση ή με θητεία ως διευΘυντές και ακολούθως, κατόπιν αίτησής
τους, με Θητεία ως εκπαιδευτικοί σύμψωνα μετην Παρ. 15 του άρθρου 19 του
ν. 4692/2020 (Α’ 111), να συμβάλλουν αποψασιστικά στην επιτυχή μετάβαση
και λειτουργία αυτών των σχολικών μονάδων ως Π.Σ και ΠΕΙ.Σ.. Επιπρόσθετα,
η ρύθμιση της παρ. 2 είναι απαραίτητη δεδομένου ότι κατά την πρώτη
εψαρμογή του ν. 4823/2021 (Α 136), το σύνολο των αξιολογικών μονάδων των
επιμέρους κριτηρίων επιλογής ανέρχεται, σύμψωνα με την παρ. 5 του άρθρου
232 του νόμου αυτού, σε εβδομήντα πέντε (75) αντί εκατό (100) και, επομένως,
κρίνεται αναγκαίο στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. να κατατάσσονται οι υποψήψιοι που έχουν συγκεντρώσει στα επιμέρους
κριτήρια τουλάχιστον τριάντα επτά (37) αξιολογικές μονάδες αντί πενήντα (50).

Άρθρο 7

Η ρύθμιση της περ. α) κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
περίπτωση έλλειψης για οποιονδήποτε λόγο του Οργανωτικού Συντονιστή ή
αδυναμίας νόμιμης αναπλήρωσής του, κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα
που ορίζεται στο πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 231 του ν. 4823/2021
(Α’ 136), προκειμένου να διασψαλιστεί η εκπαιδευτική και διοικητική συνέχεια
και να ισχύσουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάθεση των καθηκόντων
του σε άλλο στέλεχος της εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, η ρύθμιση της περ. β)
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εξασψαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία
των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) κατά
τη διάρκεια της μεταβατικής λειτουργίας τους, σύμψωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 231 του ν. 4823/2021, καθώς καινα διασψαλιστεί η τήρηση των αρχών
της διαψάνειας και της νομιμότητας στην λειτουργία τους.

Άρθρο 8

Η πρόβλεψη για τη χορήγηση βεβαίωσης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από την οποία
να προκύπτει ότι ορισμένο γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στις επιστήμες της
αγωγής κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών που
είναι κάτοχοι μεταπτυχικού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Η μετάθεση του
χρονικού σημείου έως το οποίο εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους
ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
του Διεπιοτη μονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδ η μαϊκών και
Πληροψόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που υπηρετούσαν Κατά την έναρξη ισχύος του ν.
4957/2022 (Α 141) και έως το οποίο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες ανάδειξης των νέων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και η
αναδρομική ισχύς της κοινής υπουργικής απόψασης για τον καθορισμό του
ύψους του παράβολου υπέρ του οργανισμού κρίνονται αναγκαίες
προκειμένου να μην υπάρξει κενό ως προς την κάλυψη των σχετικών αναγκών



κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμούν σι σχετικές διαδικασίες και
γενικότερα για την ομαλή μετάβαση στο Πλαίσιο του νέου νόμου.

Άρθρο 9

Οι διατάξεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) είναι αναγκαίες
για την παροχή ειδικοτήτων στις σχολές αυτές και τη ρύθμιση των σχετικών
ζητημάτων.

Άρθρο 10

Η υψιστάμενη ρύθμιση δεν Περιέχει σαψή πρόβλεψη για τον τρόπο και τα
κριτήρια εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με αποτέλεσμα να

______

εμψανίζονται_αρρυθμίες_στη_λειτουργία_του.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στους δικαιούχους της επιδότησης, τα
διυλιστήρια και τις εταιρείες κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων κατηγορίας Α, που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης και κατόχους
άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που πραγματοποιούν εισαγωγές, και
τους ωψελούμενους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή, τους οικιακούς
καταναλωτές, τους βιομηχανικούς καιτους εμπορικούς πελάτες.

Άρθρο 2

Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στις επιχειρήσεις γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 3

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου μετην επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.)
ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ».

Άρθρο 4

Αψορά στους δημόσιους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εψαρμογής
της.

Άρθρο 5

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στη λειτουργία της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.).

Άρθρο ό



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4
ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

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

ΆρΘρο 3: άρθρο 44 του ν. 4934/2022 (Α’ 100)

Άρθρο 6: Περ. οτ) της παρ. ό του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 (Ν 136).
Παρ. ό του άρθρου 232 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 7: Άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Άρθρο 8: Άρθρα 301, 479 και 480 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Αψορά στους υποψήψιους διευθυντές σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) ή
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και την ευρύτερη εκπαιδευτική Κοινότητα της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 7

Η περ. α) αψορά στα Περιψερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και
στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου των κέντρων αυτών, οι οποίοι
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μεταβατικά, έως την επιλογή,
τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμψωνα με τον ν.
4823/2021 (Α’136), καθώς και στους Περιψερειακούς Διευθυντές
Εκπαίδευσης. Η περ. β) αψορά στις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) που λειτουργούν σύμψωνα με την
παρ. 7 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α’136) και τους Συντονιστές
Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση που
επίσης εξακολουθούν μεταβατικά να ασκούν τα καθήκοντά τους, καθώς και
τους Περιψερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

ΆρΘρο 8

Αψορά στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου (ΔΣ,) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς επίσης και τους
υποψηψίους για τις Θέσεις αυτές, τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού και
τους πολίτες, που συναλλάσσονται με αυτόν.

ΆρΘρο 9

Αψορά στους διδάσκοντες και τους καταρτιζόμενους των Επαγγελματικών
Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.).

ΆρΘρο 10

Αψορά το ‘Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

4ρι.



Άρθρο 9: Άρθρο 15 και Παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Άρθρο 10: άρθρο 155 ν. 4635/2019 (Α’ 167).

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

1) με αλλαγή προεδρικού Δεν υψίσταται πρόβλεψη για αντιμετώπιση του
διατάγματος, ζητήματος με εξουσιοδότηση για την έκδοση
υπουργικής απόψασης σχετικής κανσνιστικής Πράξης.
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

1) με αλλαγή διοικητικής Τα ζητήματα στα οποία αφορούν σι
πρακτικής προτεινόμενες διατάξεις δεν δύνανται να
συμπεριλαμβανομένης αντιμετωπισθούν με αλλαγή δ ιοικητικής
της δυνατότητας νέας Πρακτικής.
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Τα ζητήματα στα οποία αψορούν οι
περισσότερων προτεινόμενες διατάξεις δεν δύνανται να
ανθρώπινων και αντιμετωπισθούν με διάθεση περισσότερων
υλικών πόρων; ανθρώττινων και υλικών Πόρων.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; Άρθρο Ι ΝΑΙ 3 Χ ΟΧΙ

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

Άρθρο 5

Ελήψθη υπόψιν ότι, στις χώρες μέλη του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.),

1) σε άλλη/ες μεταξύ των οποίων και οι χώρες της Ευρωπαϊκής
χώρα/ες της Ε.Ε. ‘Ενωσης (Ε.Ε.) που είναι μέλη του Οργανισμού, οι θέσεις
ή του ΟΟΣΑ: του Μονίμου Αντιπροσώπου και του Αναπληρωτή

Μονίμου Αντιπροσώπου στις αντίστοιχες Εθνικές
Αντιπροσωπείες στον Οργανισμό δεν δύνανται να
Παραμένουν κενές.

ΙΙ) σεόργανατης
Ε.Ε.:

________________________________________________________

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

________________________________________________

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης



Άρθρο Ι

Η ορθή εψαρμογή της διαδικασίας
επιδότησης του κόστους του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης — θέρμανσης.

Άρθρο 2

Ως προς την προτεινόμενη διάταξη,
βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να
ενισχυθούν οι επιχειρήσεις γεωργικών
εκμεταλλεύσεων λόγω της τρέχουσας
οικονομικής κατάστασης που έχει
διαμσρωθεί από την ενεργειακή κρίση
και την αύξηση κόστους των
λιπασμάτων.

Άρθρο 3

Η έναρξη της διαδικασίας για την
παραχώρηση χρήσης του κλειστού
γυμναοτηρίου καλαθοσψαίρισης του
Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας
«Σπύρος Λούης».

Άρθρο 4

Η άμεση υλοποίηση έργων που
υπάγονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Άρθρο 5

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

11λ 11 ΕΙΙ π ιιι π ι
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:

21.



Άμεση, διαρκής και χωρίς καθυστέρηση
κάλυψη των θέσεων του Μονίμου
Αντιπροσώπου και του Αναπληρωτή
Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη
Ελληνική Αντιπροσωπεία, στον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.).

Άρθρο ό

Η διασψάλιση των αρχών της
ισότητας, της διαψάνειας και της
αξιοκρατίας στη διαδικασία επιλογής
των διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων
(Π.Σ) και των Πειραματικών Σχολείων
(ΠΕΙ.Σ).

Η ομαλή μετάβαση στο νέο
πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων που
χαρακτηρίζονται ως πρότυπα ή
πειραματικά, προκειμένου να αποτραπε ί
ο κίνδυνος διατάραξης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Άρθρο 7

Η εύρυθμη λειτουργία των
Περιψερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού κατά το μεταβατικό χρονικό
διάστημα κατά το οποίο εξακολουθεί η
λειτουργία τους και η ομαλή μετάβαση
στο καθεστώς του ν. 4823/2021 (Α 136).

Η εξασψάλιοη των νόμιμων
προϋποθέσεων λειτουργίας των
Δευτεροβάθμιων Επιτροπών
Διεπιοτημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.)
κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα
λειτουργίας τους και η ομαλή μετάβαση
στο καθεστώς του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Η διασψάλιση των αρχών της
συνέχειαςτης διοίκησης, της αξιοκρατίας
και της διαψάνειας.

Άρθρο 8

Η εξυπηρέτηση των πολιτών και
η απρόσκοπτη λειτουργία του
Διεπιστημονικού Οργανισμού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροψόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και η
ομαλή μετάβαση στο Πλαίσιο του ν.
4957/2022 (Α’ 141).

Άρθρο 9

22.



Η παροχή ειδικοτήτων των
Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης
(Ε.Σ.Κ.), οι οποίες ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της Τοπικής αγοράς εργασίας
και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της
εθνικής οικονομίας.

Η παροχή πειραματικών
ειδικοτήτων ή ειδικοτήτων με πιλοτικό
πρόγραμμα των Ε.Σ.Κ., για την
ικανοποίηση εοτιασμένων αναγκών της
οικονομίας ή την εψαρμογή
καινοτομικών μεθόδων ή πιλοτικών
θεματικών ενοτήτων.

Άρθρο ΙΟ

Η εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της

____________________________

Ακαδημίας Αθηνών.
Άρθρο 2

Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και
οικονομίας της χώρας.

Άρθρο 3

Η αξιοποίηση, συντήρηση και
αναβάθμιση του Κλειοτού Γηπέδου
Καλαθοσψαίρισης (κεντρικό κτίριο),
μετά των συνδεδεμένων με τη χρήση του
κεντρικού γυμναστηρίου βοηθητικών
κτιρίων, γραψείων και εγκαταστάσεων,
του κινητού εξοπλισμού τους, του
περιβάλλοντος περιψραγμένου χώρου
και του οριοθετημένου χώρου
στάθμευσης οχημάτων.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:
Άρθρο 5

Η εξασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας
της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας
στον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α.
Ο.Ο.Σ.Α.) και της επαρκούς
εκπροσώπησης της χώρας στον Ο.Ο.Σ.Α..

Άρθρο &

Η εύρυθμη διοίκηση και
λειτουργία των Π ρότυπων Σχολείων
(Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων
(ΠΕΙ.Σ.) και η εξυπηρέτηση του σκοπού
τους, ο οποίος αψορά στη συμβολή στον
βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και



την πιλοτική εψαρμογή της
εκπαιδευτικής πολιτικής.

Άρθρο 8

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών που
παρέχονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προς
τους πολίτες.

Άρθρο 9

· Η παροχή υψηλού επιπέδου
σπουδών από τις Επαγγελματικές Σχολές
Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), που να
ανταποκρίνονται στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας
και της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου
υπόψη και του διεθνοποιημένου
περιβάλλοντος της απασχόλησης.

Η προώθηση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, με σκοπό να αποτελέσει
πυλώνα συνειδητής εναλλακτικής
επιλογής εκπαίδευσης και κατάρτισης
του πληθυσμού της χώρας.

Η δημιουργία συνθηκών
ενίσχυσης της υγιούς οικονομικής
ανταγωνιστικότητας, βελτίωσης της
απασχόλησης και καταπολέμησης της
ανεργίας, καθώς και άρσης των
διακρίσεων και των κοινωνικών
αποκλεισμών, μέσω της τυπικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 10

Η προαγωγή του έργου του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της

_____________

Ακαδημίας Αθηνών.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρι9ρσ Στόχος
Άρθρο Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται νομοτεχνικές

βελτιώσεις στο άρθρο 178 του ν. 4972/2022 (Α’ 181), που αψορά
στην επιδότηση του κόστους του πετρελαίου εσωτερικής καύσης —

θέρμανσης, με σκοπό την ορθή εψαρμογή του.
Ειδικότερα, αποσαψηνίζεται ότι το ύψος της επιδότησης που
ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογίζεται
άπαξ επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που



εκδίδονται από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες κατόχους άδειας
εμπορίας πετρελαισειδών Προϊόντων κατηγορίας Α, που εισάγουν
Πετρέλαιο θέρμανσης και τους κατόχους άδειας Πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης που Πραγματοποιούν εισαγωγές, ως
δικαιούχους της εΠιδότησης.
Επίσης, Προβλέπεται ότι το τελικό συνολικό ύψος της επιδότησης
υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται,
σύμψωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3054/2002 (Α’ 230), στην
εσωτερική αγορά από τους ως άνω δικαιούχους της επιδότησης
προς τα πρατήρια καυσίμων, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης
και τους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή, τους οικιακούς
καταναλωτές, τους βιομηχανικούς και τους εμπορικούς πελάτες.

Άρθρο 2 Στόχος του προτεινόμενου άρθρου είναι η θέσπιση δυνατότητας
χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρήσεις γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, λόγω της
ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων
και ο καθορισμός του πλαισίου χορήγησης των ενισχύσεων αυτών.

Άρθρο 3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απαλείψεται η προϋπόθεση
έγκρισης της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την εψαρμογή των προβλεπόμενων σχετικά με την
παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου
καλαθοσψαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας
«Σπύρος Λούης», με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για
την εψαρμογή της διάταξης και την υλοποίηση της παραχώρησης,
τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κανόνων του ενωσιακού
δικαίου περί των κρατικών ενισχύσεων. Η απαλοιψή δεν σημαίνει
πως δεν απαιτείται κοινοποίηση αν προκριθεί αρμοδίως για τη
διασψάλιση συμμόρψωσης με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 4 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η ένταξη στο πεδίο

εψαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)

για τις αμοιβές συλλογικών οργάνων και της δαπάνης που αψορά

σε αποζημίωση των μελών συλλογικών οργάνων, η οποία

καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση υλοποίηση των έργων που

υπάγονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

«Ελλάδα 2.0».

Άρθρο 5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διασψαλίζεται η εύρυθμη και

διαρκής λειτουργία της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας οτον

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α.

Ο.Ο.Σ.Α.), καθώς και η επαρκής εκπροσώπηση της χώρας στον

Ο.Ο.Σ.Α.. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η θητεία του εν ενεργεία

Μονίμου Αντιπροσώπου και του Αναπληρωτή Μονίμου

Αντιπροσώπου, δύναται να παρατείνεται αυτοδικαίως, για χρονικό

διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε

περίπτωση που κατά τον χρόνο λήξης της θητείας, είτε αυτή δεν

έχει ανανεωθεί είτε δεν έχει διοριστεί νέο πρόσωπο.

Άρθρο ό Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι ο καθορισμός των
προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σε θέσεις
διευθυντών σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία
(ΠΕΙ.Σ.), περιλαμβανομένης της ειδικότερης περίπτωσης των

2ς.



θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων που δεν έχουν
συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ. ή ΠΕΙΣ..

Άρθρο 7 Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η ρύθμιση της άσκησης
των καθηκόντων του Οργανωτικού Συντονιστή Περιψερειακού
Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), αν αυτός ελλείπει
για οποιονδήποτε λόγο ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης
αναπλήρωσής του, κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα της παρ.
Ι του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Αντιστοίχως, η
ρύθμιση της άσκησης των καθηκόντων του προέδρου σε
Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης
(Δ.Ε.Δ.Α.) κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα λειτουργίας τους,
σύμψωνα μετην παρ. 7 του ίδιου άρθρου, αν ελλείπει, απουσιάζει,
αδυνατεί ή κωλύεται να ασκήσει τα σχετικά καθήκοντα
Συντονιοτής Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και
Ενταξιακή Εκπαίδευση της Περιψερειακής Διεύθυνσης

______________

Εκπαίδευσης.
Άρθρο 8 Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση των

πολιτών που είναι κάτοχοι μεταπτυχικού ή διδακτορικού τίτλου
σπουδών για τους οποίους προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης
από την οποία να προκύπτει ότι το γνωστικό αντικείμενό τους
εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. Επιπλέον, στόχος είναι η
ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που αψορούν στην ομαλή
μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροψόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμψωνα με τον ν. 4957/2022 (Α’
141) και, ειδικότερα: α) η μετάθεση, το αργότερο έως τις
31.12.2022, του χρονικού σημείου έως το οποίο εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που
υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και έως το
οποίο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σι διαδικασίες ανάδειξης των
νέων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και β) η πρόσδοση αναδρομικής
ισχύος, από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022, της Κοινής
υπουργικής απόψασης για τον καθορισμό του ύψους του
παράβολου που καταβάλλεται υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Άρθρο 9 Η ρύθμιση της παροχής ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές
Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και ο καθορισμός της σχετικής διαδικασίας,
καθώς και η θέσπιση της δυνατότητας παροχής πειραματικών
ειδικοτήτων και ειδ ικοτήτων με πιλοτικό πρόγραμμα, με σκοπό τον
εμπλουτισμό και τη σταδιακή αναβάθμιση των ειδικοτήτων που
παρέχονται, γενικότερα, στις Ε.Σ.Κ..

Άρθρο 10 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται με σαψήνεια οι όροι
και η διαδικασία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Δ. Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης



Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΓΙΟΔΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ

Α
Μ
Ε
Σ
Α

Εξοικονόμηση χρόνου Χ Χ Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ Χ

αποτελεοματικότητο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Ε
Μ
Μ
Ε
Σ
Α

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία

Ι διαψόνεια Βεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασψαλίζεται η διαρκής εκπροσώπηση της χώρας μας στον
Ο.Ο.Σ.Α.. Ο ρόλος του Μονίμου Αντιπροσώπου και Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου είναι καθαριστικός,
καθώς, κατά τις αρμοδιότητές τους, συμμετέχουν απευθείας στο Συμβούλιο του Οργανισμού, αλλά και σε
πολλές άλλες ομάδες υψηλού οικονομικού, αναπτυξιακού και πολιτικού επιπέδου. Για τον λόγο αυτό, η
διαρκής κάλυψη της θέσης είναι απαραίτητη.

Άρθρο 6: Η αξιολογούμενη ρύθμιση στοχεύει στη δίκαιη μεταχείριση των υποψηψίων και την αυξημένη
αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής για τις θέσεις διευθυντών σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) ή Πειραματικά
Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.).

Άρθρο 7: Η περ. α) συμβάλλει στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα και στην εξοικονόμηση χρόνου στην
περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας νόμιμης αναπλήρωσης του Οργανωτικού Συντονιστή. Αντιστοίχως, με την
περ. β) επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου για την άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία των Δευτεροβάθμιων
Επιτροπών Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας, αδυναμίας ή
κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του προέδρου αυτών από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου για την
Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση της Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό,
σι ρυθμίσεις αποτρέπουν τον κίνδυνο διατάραξης της λειτουργίας των Περιψερειακών Κέντρων
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και των Δ.Ε.Δ.Α. κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα λειτουργίας
τους και συμβάλλουν στην αυξημένη αξιοπιστία και τη διαψάνεια στον τρόπο λειτουργίας των
υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

Άρθρο 8: Εξοικονομείται ο αναγκαίος χρόνος και διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση στο νέο Πλαίσιο
λειτουργίας του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης

2?



(Δ.Ο.ΑΤΑ.Π.) σύμψωνα μετον ν. 4957/2022 (Α’ 141), γεγονός που συμβάλλει στη διασψάλιση της συνέχειας
της διοίκησης, την αποτροπή της διατάραξης της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού και την αυξημένη
αξιοπιστία/διαψάνεια των θεσμών.

Άρθρο 9: Εξασψαλίζεται η αποδοτική/αποτελεσματική παροχή ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές
Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ), γεγονός που συνεπάγεται τη βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών και την πιο δίκαιη
μεταχείριση των πολιτών, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην αυξημένη αξιοπιστία/διαψάνεια των
θεσμών.

19. Κόοςαξιολογούμενηςρύθμισης

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΗΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ,
Α ΝΤΑΓΩ ΝΙ Σ Μ ΟΣ Ο ΜΑΔ ΕΣ

ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις /
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κινητικότητα
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημερωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

κοτο Άλλο
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτσυργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & την εκτέλεση
ΑΠΟΔΟΣΗ

Κόστος
ΤΗΣ

συμμετοχης
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Δεν προβλέπεται πρόσθετο κόστος από την προτεινόμενη ρύθμιση.
Άρθρο 4: Δεν προβλέπεται πρόσθετο κόστος από την προτεινόμενη ρύθμιση.
Άρθρο 5: Δεν προβλέπεται πρόσθετο κόστος από την προτεινόμενη ρύθμιση.
Άρθρα ό έως 9: Δεν υψίσταται ιδιαίτερο κόστος πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων για τις νέες
ρυθμίσεις.



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΜΙΑ
ΑΓΟΡΆ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΗΤΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοτιισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

στόχους

_______________ ________________ _______________ _______________ ________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

___________ ______________ ______________ _______________ _____________ ______________ ________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική

εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ

της ρύθμισης

_______________ ________________ _______________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Δεν υψίστανται Κίνδυνοι από την εψαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης.
Άρθρο 4: Δεν υψίστανται κίνδυνοι από την εψαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης.
Άρθρο 5: Δεν υψίστανται κίνδυνοι από την εψαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης.
Άρθρα ό έως 9: Δεν υψίστανται κίνδυνοι, αντιθέτως αντιμετωπίζονται κίνδυνοι που προαναψέρΟηκαν.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και

της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας



24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα ό έως 9: Άρθρα 4, 5, 16, 25, 101 και 103 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου
τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

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

. αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

Π δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης



Π

Π

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Διατάξεις αξιολογούμενης

ρύιμιση ς
Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Επιδότηση πετρελαίου

εσωτερικής καύσης — θέρμανσης
— Τροποποίηση άρθρου 178 ν.

4972/2022
Το άρθρο 178 του ν. 4972/2022 έχει ως εξής:

1. Στο άρθρο 178 του ν. 497 2/2022
(Α’ 181) τροποποιούνται α) η Παρ.

1 αα) στο δεύτερο εδάψιο με την
Προσθήκη της λέξης «άπαξ», αβ)
την αντικατάσταση των λέξεων
«και τους εισαγωγείς καυσίμων»
από τις λέξεις «τις εταιρείες
κατόχους άδειας εμπορίας
πετρελαισειδών Προϊόντων
κατηγορίας Α και τους κατόχους
άδειας πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης που πραγματοποιούν
εισαγωγές», αγ) στο τρίτο εδάψιο,
τα στοιχεία για τον υπολογισμό του
ύψους της επιδότησης, με βάση τις
ποσότητες καυσίμου που
διατίθενται στην εσωτερική αγορά,
β) στην παρ. 2 βα) μετην προσθήκη
παραπομπής ατην παρ. 1 και ββ) τη
διαγραψή της Φράσης «από τα
διυλιστήρια και τις εταιρείες

«1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης - θέρμανσης, που
διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την
14η.10.2022 έως την 31η.12.2022 από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ύψος της
επιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20)
του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της
αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α.,
που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους
εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους της
επιδότησης. Το τελικό συνολικό ύψος της
επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών
λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην
εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις
εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα
πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς
καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.

2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η
διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο

3-)-.



εμπορίας καυσίμων προς τα
πρατήρια καυσίμων ή τους
εισαγωγείς καυσίμων και τους
βιομηχανικούς πελάτες» και το
άρθρο 178 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 178
Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής
καύσης -

Θέρμανσης
1. Επιδοτείται το κόστος του
πετρελαίου εσωτερικής καύσης -

Θέρμανσης, που διατίθεται στην
εσωτερική αγορά από την
14η.10.2022 έως την 3Ιη.Ι2.2022
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται
σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ
ανά λίτρο, υπολογιζόμενο άπαξ επί
της αξίας των τιμολογίων πώλησης
προ ΦΠΑ., που εκδίδονται από τα
διυλιστήρια , τις εταιρείες
κατόχους άδειας εμπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων
κατηγορίας Α που εισάγουν
πετρέλαιο θέρμανσης και τους
κατόχους άδειας πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης που
πραγματοποιούν εισαγωγές ως
δικαιούχους της επιδότησης. Το
τελικό συνολικό ύψος της
εττιδότησης υπολογίζεται επί των
συνολικών λίτρων καυσίμου που
διατίθενται, σύμψωνα με τα
οριζόμενα στον ν. 3054/2002, στην
εσωτερική αγορά από τους ως άνω
δικαιούχους της επιδότησης προς
τα πρατήρια καυσίμων, τους
πωλητές πετρελαίου Θέρμανσης
και τους τελικούς καταναλωτές.
2. Με κοινή απόψαση των
Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται η διαδικασία
χορήγησης της επιδότηοης, ο
μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσει
των ποσοτήτων πετρελαίου
εσωτερικής καύσης Θέρμανσης
που διατίθενται, κατά την παρ. Ι
στην εσωτερική αγορά και κάθε
άλλο Θέμα σχετικό με τη χορήγηση
της επιδότησης.
3. Με απόψαση του Υπουργού
Οικονομικών δύναται να
παρατείνεται το χρονικό διάστημα

μηχανισμός εκκαΘάρισης, βάσει των
ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης
Θέρμανσης που διατίΘενται στην εσωτερική
αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες
εμπορίας καυσίμων ή τους εισαγωγείς
καυσίμων και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη
χορήγηση της επιδότησης.

3. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών
δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα
εψαρμογής του παρόντος και να
αναπροσαρμόζεταιτο ποσό της επιδότησης.»



εψαρμογής του παρόντος και να
αναπροσαρμόζεται το ποσό της
επιδότησης.»

Άρθρο 4

Αποζημίωση νια συνεδριάσεις

συλλογικών οργάνων -

Τροποποίηση άρθρου 21 ν.

4354/2015

1. Το δεύτερο και το έβδομο

εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 21

του ν. 4354/2015 (Α’ 176)

τροποποιούνται, προκειμένου να

συμπεριληψθεί στο ρυθμιστικό

πεδίο της εν λόγω διάταξης και η

δαπάνη που αψορά σε αποζημίωση

μελών συλλογικών οργάνων που

καλύπτεται από το Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και

η παρ. 2 του άρθρου 21

διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,

λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του

συλλογικού οργάνου για την

οικονομία της χώρας ή την

αποτελεσματικότερη λειτουργία

της Δημόσιας Διοίκησης και την

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

και, προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ.,

Ν.Π.Ι.Δ. και ΟΤΑ., με βάση το

μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα

στοιχεία του προϋπολογισμού

τους, επιτρέπεται η λειτουργία

τους εκτός του κανονικού ωραρίου

εργασίας και εκτός του χρόνου που

καλύπτεται από υπερωριακή

απασχόληση. Σε αυτή την

περίπτωση μπορεί να καθορίζεται

αποζημίωση κατά μήνα ή κατά

συνεδρίαση με κοινή απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών και του

καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού,

μόνο εψόσον η σχετική δαπάνη

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
4354/2015, η οποία έχει ως εξής:

«Αμοιβές συλλογικών οργάνων

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της
ιδιαίτερης σημασίας του συλλογικού οργάνου
για την οικονομία της χώρας ή την
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας
Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη και, προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
και ΟΤΑ., με βάση το μέγεθος, τη
σπουδαιότητα και τα στοιχεία του
προϋπολογισμού τους, επιτρέπεται η
λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου
εργασίας και εκτός του χρόνου που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Σε
αυτή την περίπτωση μπορεί να καθορίζεται
αποζημίωση κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση με
κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών
και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, μόνο
εψόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται
αποκλειστικά από συγχρ η ματοδοτού μενα
επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης ή η δαπάνη δεν επιβαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά
μήνα, μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα
(250) ευρώ για τον πρόεδρο, διακόσια (200)
ευρώ για τα μέλη και εκατόν πενήντα (150)
ευρώ για τους γραμματείς. Στους εισηγητές
που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή
τους, καταβάλλεται αποζημίωση ανά
συνεδρίαση, η οποία δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη από το ποσό των είκοσι (20) ευρώ
και για μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις το
έτος.

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση
καταβάλλεται μετην προϋπόθεση συμμετοχής
σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το
μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες



καλύπτεται αποκλειστικά από

συγχρηματοδοτούμενα

επιχειρησιακά προγράμματα της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή η δαπάνη

δεν επιβαρύνει τον Κρατικό

Προϋπολογισμό ή η δαπάνη

καλύπτεται από Το Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η

αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να

είναι κατά μήνα, μεγαλύτερη από

διακόσια πενήντα (250) ευρώ για

τον πρόεδρο, διακόσια (200) ευρώ

νια τα μέλη και εκατόν πενήντα

(150) ευρώ για τους γραμματείς.

Στους εισηγητές που εκ του νόμου

προβλέπεται η συμμετοχή τους,

καταβάλλεται αποζημίωση ανά

συνεδρίαση, η οποία δεν μπορείνα

είναι μεγαλύτερη από το ποσό των

είκοσι (20) ευρώ και για μέχρι

πενήντα (50) συνεδριάσεις το έτος.

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση

καταβάλλεται με την προϋπόθεση

συμμετοχής σε τέσσερις (4)

τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε

λιγότερες συνεδριάσεις η

αποζημίωση περικόπτεται

ανάλογα. Σε ειδικές περιπτώσεις,

μπορεί, με κοινή απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών και του

καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να

καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα,

έλεγχο, αξιολογού μενο πρόγραμμα

ή παραδοτέο έργο, με τον όρο η

σχετική δαπάνη να καλύπτεται

αποκλειστικά

συγχρηματοδοτού μενα

από

συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται
ανάλογα.

«Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, με κοινή
απόψαση του Υπουργού Οικονομικών και του
καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορίζεται
αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο, αξιολογούμενο
πρόγραμμα ή παραδοτέο έργο, με τον όρο η
σχετική δαπάνη να καλύπτεται αποκλειστικά
από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή να
μην επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω
αποζημίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το
ως άνω όριο της κατά μήνα αποζημίωσης για
τα μέλη συλλογικών οργάνων. Σε ειδικές
περιπτώσεις το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται
μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200)
ευρώ το μήνα αλλά όχι πέραν του ποσού των
δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το
έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση
αυτή του ορίου της παραγράψου 3».

επιχειρησιακά προγράμματα της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή να μην

τον

Προϋπολογισμό ή η δαπάνη να

καλύπτεται από το Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το

συνολικό μηνια[ο ποσό της

ανωτέρω αποζημίωσης

απαγορεύεται να υπερβαίνει το ως

άνω όριο της κατά μήνα

επιβαρύνει Κρατικό

3.



αποζημίωσης για τα μέλη

συλλογικών οργάνων. Σε ειδικές

περι7ττώσεις ΤΟ όριΟ αυτό μπορεί.

να αυξάνεται μέχρι του πΟσΟύ των

χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ ΤΟ

μήνα αλλά όχαι πέραν του ποσού

των δύο χιλιάδων τετρακοσίων

(2.400) ευρώ το έτος, μη

υπολογιζόμενου στην περίπτωση

αυτή του ορίου της παραγράψου

3».

Άρθρο 5

Παράταση θητείας Μονίμου
Αντιπροσώπου στη Μόνιμη

Ελληνική Αντιπροσωπεία στον

Οργανισμό Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΛ

ΟΟΣΑ) — Τροποποίηση Παρ. Ι
άρθρου 211 ν. 4920/2022

1. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 1

του άρθρου 211 του ν. 4920/2022

(Α’ 74) προστίθεται δεύτερο

εδάψιο και η παρ. Ι

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. α) Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος

και ο Αναπληρωτής Μόνιμος

Αντιπρόσωπος διορίζονται με

τριετή θητεία που δύναται να

ανανεωθεί για μία ακόμη ψορά και

για ίσο χρονικό διάστημα.

β) Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο

Αναπληρωτής Μόνιμος

Αντιπρόσωπος διορίζονται και

παύονται από τα καθήκοντά τους

με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα

από πρόταση των Υπουργών

Οικονομικών και Εξωτερικών.

Αν η θητεία του Μονίμου και του

Αναπληρωτή Μονίμου

Αντιπροσώπου δεν ανανεωθεί ή
δεν διοριστεί νέος Μόνιμος

Αντιπρόσωπος και Αναπληρωτής

Μόνιμος Αντιπρόσωπος, η Θητεία

των υπηρετούντων Αντιπροσώπων

παρατείνεται αυτοδικαίως έως την

ολοκλήρωση της διαδικασίας

ανανέωσής της ή του νέου

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 211 του ν.
4920/2022, η οποία έχει ως εξής:

Άρθρο 211

Τρόπος - Διαδικασία κάλυψης θέσεων

1. α) Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο
Αναπλη ρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
διορίζονται με τριετή Θητεία που δύναται να
ανανεωθεί για μία ακόμη Φορά και για ίσο
χρονικό διάστημα.

β) Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο
Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
διορίζονται και παύονται από τα καθήκοντά
τους με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και
Εξωτερικών.

γ) Στις θέσεις των περ. α) και β) του άρθρου
209 διορίζονται μόνιμοι ή με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
ορίζεται στην περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή που προέρχονται
από διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα,
οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που
προβλέπονται στο άρθρο 210 για τη Θέση
αυτή.

Για όσο χρόνο διαρκεί η Θητεία στις Θέσεις
των περ. α) και β) του άρθρου 209, οι
οργανικές Θέσεις των υπαλλήλων που
διορίζονται παραμένουν κενές, μετά δε τη
λήξη της θητείας, επανέρχονται αυτοδικαίως
στις οργανικές τους θέσεις.



διορισμού, για χρονικό διάστημα

που δεν δύναται να υπερβαίνει

τους έξι (6) μήνες.

γ) Στις Θέσεις των περ. α) και β) του

άρΘρου 209 διορίζονται μόνιμοι ή
με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου

υπάλληλοι του δημόσιου Τομέα,

όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’

της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.

4270/2014 (Α 143), ή που

προέρχονται

οργανισμούς

εκπαιδευτικά

από διεθνείς

ή ανώτατα

ιδρύματα ή
ερευνητικά κέντρα, οι οποίοι

διαθέτουν τα προσόντα που

προβλέπονται στο άρθρο 210 γιατη

Θέση αυτή.

Για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία στις

Θέσεις των περ. α) και β) του

άρθρου 209, οι οργανικές Θέσεις

των υπαλλήλων που διορίζονται

Παραμένουν κενές, μετά δε τη λήξη

της θητείας, επανέρχονται

αυτοδικαίως στις οργανικές τους

Θέσεις.»

2. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από

την 14η.4.2022.

Άρθρο ό
Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων

Σχολείων και Πειραματικών
Σχολείων — Αντικατάσταση Περ.
στ) Παρ. ό άρθρου 31 και παρ. ό

άρθρου 232 ν. 4823/2021

1. Η περ. οτ) της παρ. 6 του άρθρου
31 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί
των προϋποθέσεων συμμετοχής
στη διαδικασία επιλογής για τις
Θέσεις των Διευθυντών των
Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των
Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.),

αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Υποψήψιοι για τις Θέσεις
διευθυντών των Πρότυπων
Σχολείων (Π.Σ.) και των
Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.)
μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας

Η περ. στ) της παρ. ό του άρθρου 31 του
ν.4823/2021 (Α’ 136) είχε ως εξής:

<ιστ) Υποψήψιοι για τις Θέσεις Διευθυντών
των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των
Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να
είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι
διαθέτουν τα προσόντα άσκησης
καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία
της αντίστοιχης βαθμίδας και επιπλέον: οτα)
από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής
υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα
εκπαίδευσης έχουν διανύσει δώδεκα (12),
τουλάχιστον, μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με
οργανική θέση ή με θετικά αξιολογημένη
θητεία, απόστιαση ή διάθεση και στβ) είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.».

Η παρ. 6 του άρθρου 232
ν. 4823/2021 είχε ως εξής:

του



εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν
τα προσόντα άσκησης καθηκόντων
διευθυντή στα λοιπά σχολεία της
αντίστοιχης βαΘμίδας. Επιπλέον, οι
υποψήψιοι του πρώτου εδαψίου
απαιτείται, από τα τέσσερα (4) έτη
διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία
βαθμίδα εκπαίδευσης, να έχουν
διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12)
μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετικά
αξιολογημένη θητεία, απόσπαση ή
διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Ειδικά
στην περίπτωση σχολικών
μονάδων που χαρακτηρίζονται
αλλά δεν έχουν συμπληρώσει
δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι εκπαιδευτικοί ή οι
διευθυντές που υπηρετούσαν σε
αυτές κατά τον χρόνο
χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να θέσουν
υποψηψιότητα για τις Θέσεις του
πρώτου εδαψίου, απαιτείται να
έχουν διανύσει τουλάχιστον
δώδεκα (12) μήνες σε αυτές τις
σχολικές μονάδες με οργανική
Θέση ή με Θητεία ως διευθυντές
και, ακολούθως, με Θητεία ως
εκπαιδευτικοί, σύμψωνα με την
Παρ. 15 του άρθρου 19 του ν.
4692/2θ20 (Α’ 111).».

2. Η παρ. & του άρθρου 232 του ν.
4823/2θ21, περί των μεταβατικών
διατάξεων του Κεψαλαίου Β’ του
Μέρους Β του νόμου αυτού,
αντικαθίοταται ως εξής:

«6. Κατά την Πρώτη εψαρμογή του
Παρόντος: α) στη διαδικασία
επιλογής για Θέσεις διευθυντών
Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή
Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.)
δύνανται να Θέτουν υποψηψιότητα
όσοι εμπίιττουν στο Πεδίο
εψαρμογής της περ. στ) της Παρ. ό
του άρθρου 31, ακόμη και αν η
θητείατους και εν γένει η υπηρεσία
τους δεν έχει αξιολογηΘεί, με
εξαίρεση την περίπτωση μη
αξιολόγησης της Θητείας ή
υπηρεσίας τους για τον λόγο ότι
έχουν απόοχει από την αξιολογική
διαδικασία και β) στους τελικούς
Πίνακες επιλογής των διευΘυντών

«ό. Η προϋπόθεση της υποπερ. οτα 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 ΠΕΙΣ. από το
σχολικό έτος 2022-2θ23 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
αρνητικά ή δεν έχουν απόσχει από τη
διαδικασία αξιολόγησης.».



Άρθρο 8
Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων

Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης
— Τροποποίηση άρθρων 301, 479

και 480 ν. 4957/2022

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 301 του
ν. 4957/2022 (Ν 141), περί των
αρμοδιοτήτων του Προέδρου του
Διεπιστημονικού Οργανισμού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροψόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),

προστίθεται περ. ι) ως εξής:

«ι) εκδίδει, κατόπιν εισήγησης του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης,
βεβαίωση ότι το γνωστικό
αντικείμενο των μεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών και των
διδακτορικών διπλωμάτων που
χορηγούνται από εκπαιδευτικά
ιδρύματα της αλλοδαπής εμπίπτει
στις επιστήμες της αγωγής.».

2. α) Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι
του άρθρου 479 του ν. 4957/2022,
περί των μεταβατικών διατάξεων
του Κεψαλαίου Ν του Μέρους Β’
του νόμου αυτού, τροποποιείται, α)
ως προς την αναλυτική γραψή του
αρκτικόλεξου «Δ.Σ.» και β) ως προς
την καταληκτική ημερομηνία, μέχρι
την οποία ο Πρόεδρος, οι
Αντιπρόεδροι και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που υπηρετούσαν
κατά την έναρξη ισχύος του ν.
4957/2022, συνεχίζουν να ασκούν
τα καθήκοντά τους, και η παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:

«1. 0 Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι
και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του
Διεπιστημονικού Οργανισμού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροψόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Η παρ. 5 του άρθρου 301 του ν. 4957/2022
είχε ως εξής:

«5. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής
αρμοδιότητες: α) εκπροσωπεί τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δικαστικά και εξώδικα, β)

συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει των
συνεδριάσεών του, γ) καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματά
της μόνος ή με τη σύμπραξη αρμόδιων
μελών του Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή τον
Σύμβουλο ο οποίος έχει την ευθύνη του
σχετικού με το Θέμα τομέα, δ) προίσταται
των διοικητικών υπηρεσιών του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., των οποίων συντονίζει τη
λειτουργία, ε) επιβλέπει την εκτέλεση των
αποψάσεων του Δ.Σ., των νόμων και του
εσωτερικού κανονισμού, οτ) ασκεί επιπλέον
αρμοδιότητες που του παραχωρεί το Δ.Σ., ζ)

έχει δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών
δαπανών οτο πλαίσιο του εγκεκριμένου από
το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού, η)
εισηγείται στο Δ.Σ. την ανάγκη πρόσληψης
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, 8)
είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος στο
διοικητικό προσωπικό του Δ.0.Α.Τ.Α.Π. Κατά
τα λοιπά, πειθαρχική εξουσία ασκείται από
τα αρμόδια όργανα του εποπτεύοντος
Υπουργείου.>).

Η παρ. Ι του άρθρου 479 του ν. 4957/2022
(Α’ 141) είχε ως εξής:

«1. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα
μέλη του Δ.Σ. του Διεπιοτημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που υπηρετούν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να
ασκούν τα καθήκοντά τους το αργότερο έως
την 30ή.9.2022. Μέχρι το αργότερο την
ημερομηνία αυτή ολοκληρώνονται οι
διαδικασίες επιλογής νέου Προέδρου,
Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ., σύμψωνα
με τον παρόντα. Με τη δημοσίευση της
πράξης ορισμού των προσώπων του
προηγούμενου εδαψίου λήγει αυτοδικαίως
και αζημίως η θητεία των προσώπων του
πρώτου εδαψίου. ‘Εως τον διορισμό Γενικού

Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι
υποψήψιοι που έχουν
συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα
επτά (37) αξιολογικές μονάδες στα
επιμέρους κριτήρια.».

____________________________________________



που υπηρετούν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να
ασκούν τα καθήκοντά τους το

αργότερο έως την 31η.12.2022.
Μέχριτο αργότερο την ημερομηνία

αυτή ολοκληρώνονται οι
διαδικασίες επιλογής νέου

Προέδρου, Αντιπροέδρου και

μελών του Δ.Σ., σύμψωνα με τον
παρόντα. Με τη δημοσίευση της
πράξης ορισμού των προσώπων
του προηγούμενου εδαψίου λήγει
αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία
των προσώπων του πρώτου
εδαψίου. ‘Εως τον διορισμό Γενικού
Διευθυντή, ο Γενικός Διευθυντής
ορίζεται με απόψαση του
Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.».

β) Η ισχύς της περ. α)
την 30ή.9.2022.

άρχεται από

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές
Σχολές Κατάρτισης του ν.
4763/2020

3. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του

άρθρου 41 του ν. 4763/2020, περί
των οδηγών κατάρτισης σύμψωνα
με τους οποίους παρέχονται οι
πειραματικές ειδικότητες ή οι
ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα

στα Πειραματικά και Θεματικά

Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (1ΕΚ.), καθώς και στις

Πειραματικές Επαγγελματικές

Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.), τροποποιείται, ώστε να
αψορά και τις Επαγγελματικές
Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), και η
παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Για τους οδηγούς κατάρτισης,
σύμψωνα με τους οποίους
παρέχονται οι πειραματικές
ειδικότητες ή οι ειδικότητες με
πιλοτικό Πρόγραμμα στα
Πειραματικά και Θεματικά Ε.Κ.,

καθώς και στις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ,
Μαθητείας της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
και στις Ε.Σ.Κ., δεν είναι

Διευθυντή, ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με
απόψαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

2. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής των αξιολογητών σύμψωνα με το
άρθρο 303, ως αξιολογητές ορίζονται οι
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι που έχουν ορισθεί
μέχρι την έναρξη του παρόντος σύμψωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3328/2005
(Α 80).>).

β) Η παρ.4 του άρθρου 41 του
είχε ως εξής:

ν. 4763/2020

«4. Για τους οδηγούς κατάρτισης, σύμψωνα

με τους οποίους παρέχονται οι πειραματικές
ειδικότητες ή οι ειδικότητες με πιλοτικό
πρόγραμμα στα Πειραματικά και Θεματικά
1ΕΚ., καθώς και στις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), δεν είναι
υποχρεωτική η εψαρμογή του δεύτερου
εδαψίου της παρ. 1. Οι οδηγοί κατάρτισης της
παρούσας τίθενται σε ισχύ με απόψαση του
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης
και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) για
πειραματική και πιλοτική εψαρμογή. Η
πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης της
Παρούσας Πραγματοποιείται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση δύο (2)
κύκλων κατάρτισης και κατόπιν αξιολόγησης
της εψαρμογής τους από τα οικεία Συμβούλια
Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά
Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και εισήγησης του
Κεντρικού Συ μβουλίου Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).».



υποχρεωτική η εψαρμογή του
δεύτερου εδαψίου της παρ. 1. Οι
οδηγοί κατάρτισης της παρούσας
τίθενται σε ισχύ με απόψαση του
Γενικού Γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) για
πειραματική και πιλοτική
εψαρμογή. Η πιοτοποίηση των
οδηγών κατάρτισης της Παρούσας
πραγματοποιείται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση
δύο (2) κύκλων κατάρτισης και
κατόπιν αξιολόγησης της

εΦαρμογής τους από τα οικεία
Συμβούλια Σύνδεσης με την
Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας
(Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και εισήγησης του
Κεντρικού Συμβουλίου
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).».

Άρθρο 10
Εκλογή των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της

Ακαδημίας Αθηνών -

Αντικατάοταση υποπερ. γγ περ. γ
παρ. 3 άρθρου 155 ν. 4635/2019

Η υποπερ. γγ της περ. γ της παρ. 3
του άρθρου 155 του ν. 4635/2019
(Α’ 167), περί του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών,
αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(ΙΙΒΕΑΑ) είναι επταμελές και
αποτελείται από τακτικά μέλη της
Ακαδημίας Αθηνών που εκλέγονται
με μυστική ψηψοψορία για
πενταετή θητεία, με δυνατότητα
επανεκλογής. Η εκλογή των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου
γίνεται κατά την ακόλουθη σειρά:
Από την Α’ τάξη (Θετικών
Επιστημών) εκλέγονται πέντε (5)
μέλη, εκ των οποίων τρεις (3)
Ακαδημαϊκοί που κατέχουν έδρα
Ιατρικής ή Βιολογίας και δύο (2)
Ακαδημαϊκοί συναψών
ειδικοτήτων, όπως των Φυσικών,
Χημικών, Περιβαλλοντικών και

γγ) Διοικητικό Συμβούλιο. Οι διατάξεις της
παραγράψου 2 υπό α) και β) του άρθρου ό του
π.δ. 420/1991, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
με την παράγραψο ό του άρθρου 73 του ν.
4610/2019, αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ είναι
επταμελές και αποτελείται από τακτικά μέλη
της Ακαδημίας Αθηνών. Τα πέντε (5) μέλη
εκλέγονται από την Τάξη των Θετικών
Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών μεταξύ των
μελών της Τάξης, κατά προτεραιότητα ιατροί
και βιολόγοι και, αν αυτοί δεν επαρκούν,
Ακαδημαϊκοί συναψών κλάδων. Τα λοιπά δύο
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται
από την Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών. Η
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
πενταετής με δυνατότητα επανεκλογής. Μετά
την εκλογή των επτά (7) μελών το Διοικητικό
Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η
εκλογή και η συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου επικυρώνονται με απόψαση του
Υπουργού, ο οποίος ελέγχειτη νομιμότητα των
πράξεων αυτών.)>.
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Μαθηματικών Επιστημών. Αν δεν
επαρκούν ή δεν είναι εκλόγιμοι σι
κατέχοντες έδρα Ιατρικής ή
Βιολογίας για την κάλυψη των
τριών (3) θέσεων, εκλέγονται μη
τακτικά μέλη της Α Τάξης με την
ειδικότητα ιατρού ή βιολόγου.
‘Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία
της εκλογής των πέντε (5) μελών
από την Α’ τάξη, η Ολομέλεια της
Ακαδημίας Αθηνών εκλέγει τα
λοιπά δύο (2) μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μεταξύ των τακτικών
μελών των δύο άλλων Τάξεων (Β’
και Γ), κατά προτεραιότητα
κατόχους εδρών νομικής ή
οικονομικής επιστήμης. Τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
επιδεικνύουν αντικειμενική και
αμερόληπτη κρίση κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Πριν
από τη μυστική ψηψοψορία
ελέγχεται αν υψίστανται
συγκρούσεις συμψερόντων που
παρεμποδίζουν τη δυνατότητά
τους να ασκούν τα καθήκοντά τους
ανεξάρτητα και αντικειμενικά ή αν
έχουν κώλυμα για άλλους λόγους.
Κώλυμα θεωρείται ότι έχουν και
αυτοί που είναι μέλη Διοικητικών
Συμβουλίων είτε Ιδρυμάτων είτε
γενικά νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν
τους ίδιους ή παρεμψερείς
σκοπούς με αυτούς του ΙΙΒΕΑΑ.
Στην περίπτωση που καθυστερεί η
σύμψωνη με τα ανωτέρω εκλογή
από την Α τάξη των πέντε (5)
μελών, η Σύγκλητος της Ακαδημίας
Αθηνών μπορεί να θέσει
προθεσμία δύο (2) μηνών στην Α’
τάξη για την εν λόγω εκλογή. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
αυτή, η αρμοδιότητα εκλογής των
πέντε (5) μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου από την Α’ τάξη
περιέρχεται στη Σύγκλητο, η οποία
τηρεί τα παραπάνω κριτήρια
εκλογής. Μετά την εκλογή των επτά
(7) μελών το Διοικητικό Συμβούλιο
συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και
Γραμματέα. Η εκλογή και η
συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου επικυρώνονται με



από4αση του Υπουργού, ο οποίος
ελέγχειτη νομιμότητα των πράξεων
αυτών. Με την απόψαση του
προηγούμενου εδαψίου λήγει η
θητεία του υπηρετούντος
Διοικητικού Συμβουλίου.».

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή

υπηρεσία

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προ&σμ ία)

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης

ρύιμισης που προόλέπου ν Καταρούμενες διατάξεις

κατάριηση

Άρθρο 8 Η παρ.5 του άρθρου 480 του ν. 4957/2022 είχε
ως εξής:

Ρυθμίσεις για τον Διεττιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων «5. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από

Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης τις διατάξεις του παρόντος κοινής απόψασης

— Τροποποίηση άρθρων 301, 479 των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και

και 480 ν. 4957/2022 Θρησκευμάτων για τον ορισμό των
παραβόλων, ισχύουν τα παράβολα του
Παραρτήματος Ι.»

2. [...] β) Η παρ. 5 του άρθρου 480

του ν. 4957/2022, περί των

μεταβατικών διατάξεων του

Κεψαλαίου 8’ του Μέρους Β’ του

νόμου αυτού, καταργείται.

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη
. Συναρμοδια Υπουργεια — Αντικειμενο

αξιολογουμενης
ρύθμισης

Συναρμοδιες υπηρεσιες / ψορεις συναρμοδιοτητας

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αντικείμενο

Άρθρο Ι παρ. 2 Κοινή Υπουργείο Καθορισμός της

υπουργική Οικονομικών διαδικασίας

απόψαση χορήγησης της
επιδότησης, του
μηχανισμού
εκκαθάρισης,
βάσει των



ποσοτήτων
πετρελαίου
εσωτερικής
καύσης -

θέρμανσης που
διατίθενται στην
εσωτερική αγορά
κατά την παρ. Ι
και κάθε άλλου
θέματος σχετικού
με τη χορήγηση
της επιδότησης

Άρθρο Ι παρ. 3 Υπουργική Υπουργείο Παράταση του
απόψαση Οικονομικών χρονικού

διαστήματος
εψαρμογής του
άρθρου και
αναπροσαρμογή
του ποσού της
επιδότησης

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

33
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού

. προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
34. υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης

ρύθμισης;

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου; ΝΑΙ ΙΙ ΟΧΙ 1

36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορψή

3.



38, Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39. Διασψάλιση ετιαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοιτλισμού

40. Τρόπος οτελέχωσης του νέου οργάνου

«1
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Αριθμ. 251/27/ 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «‘Ιδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των
Επιχειρηματικών Πάρκων-Ενιαίο πλαίσιο ρύΟμισης για τους φορείς
Ο ργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Α. Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 178 του
ν.4972/2022 αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της επιδότησης
του κόστους του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης.

2. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε
επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, λόγω της ενεργειακής κρίσης και
της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων. Η σχετική δαπάνη, μέχρι το ποσό
των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ, Θα βαρύνει τον Κρατικό
προϋπολογισμό.

Προβλέπονται 1) φορολογικά και άλλα προνόμια για την εν λόγω
ενίσχυση, 11) κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων κατά την καταβολή της
(καταλογισμός ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του σχετικού ποσού και
έντοκη επιστροφή του) και ΙΙΙ) παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των
σχετικών λεπτομερειών με κ.υ.α.

3. Καταργείται η προϋπόθεση της έγκρισης της αρμόδιας Γενικής
Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ολοκλήρωση της
παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμνασ’τηρίου καλαθοσφαίρισης του
Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης», στην Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

4. Διευρύνεται το Πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
434/201 περί αμοιβών μελών συλλογικών οργάνων σε Περίπτωση
λειτουργίας τους εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που
καλύπτεται από υτιερωριακή απασχόληση.

Ι



Συγκεκριμένα εντάσσεται στο εν λόγω καθεστώς και η λειτουργία
συλλογικών Οργάνων, των οποίων η δαπάνη αποζημίωσης των μελών τους
καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.).

5. Χορηγείται παράταση της θητείας του υπηρετούντος Μονίμου
Αντιπροσώπου και του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη
Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.), έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ανανέωσής της ή του νέου διορισμού και μέχρι έξι (6) μήνες, εφόσον η θητεία
του Μονίμου και Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου δεν ανανεωθεί ή δεν
διοριστεί νέος Μόνιμος Αντιπρόσωπος και Αναπληρωτής Μόνιμος
Αντιπρόσωπος, αντιστοίχως.

6. Επανακαθορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων για την επιλογή στις
Θέσεις των Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων και των Πειραματικών
Σχολείων.

7.α. Επιτρέπεται, στις οριζόμενες περιπτώσεις, η παράλληλη άσκηση
καθηκόντων Οργανωτικού Συντονιστή από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού
‘Εργου, με την καταβολή μόνο του επιδόματος θέσης ευθύνης που προβλέπεται
για τους Οργανωτικούς Συντονιστές. Εάν δε είναι αδύνατη η παράλληλη
άσκηση καθηκόντων, τα καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

β. Επιτρέπεται, επίσης, η παράλληλη άσκηση καθηκόντων προέδρου της
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) από
Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή
Εκπαίδευση που υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ο
οποίος δικαιούται και τις σχετικές δαπάνες μετακίνησης, κατά την κείμενη
νομοθεσία. Εάν δεν είναι δυνατή η παράλληλη άσκηση καθηκόντων,
καθήκοντα προέδρου της Δ.Ε.Δ.Α. ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία
λειτουργεί η επιτροπή αυτή.

8. Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του Διεπιστημονικού Οργανισμού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και
συγκεκριμένα:

α. Μετατίθεται το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των διαδικασιών
επιλογής νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ.

β. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4957/2022, η ισχύς της κ.υ.α. με την
οποία καθορίζεται το ύψος του απαιτούμενου παραβόλου για διαδικασίες
ενώπιον του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου
αυτού (21.7.2022).

9. Συμπληρώνεται το Πλαίσιο λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών
Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και ορίζεται ότι:

- οι παρεχόμενες ειδικότητες καθορίζονται, κατά την οριζόμενη
διαδικασία και με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις
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αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, επιτρέπεται δε να
παρέχονται πειραματικές ειδικότητες ή ειδικότητες με πιλοτικό Πρόγραμμα για
την Ικανοποίηση εστιασμένων αναγκών ή την εφαρμογή καινοτομικών
μεθόδων,

- σι οδηγοί κατάρτισης για τις πειραματικές ειδικότητες τίθενται σε ισχύ
και πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.

10. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκλογής των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(ΙΙΒΕΑΑ) (άρθρο 73 παρ.όγ, του ν.4610/2019).

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

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη ποσού 60 εκατ. ευρώ κατά ανώτατο όριο, από τη χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

2. Δαπάνη, από την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 21
του ν. 4354/2015 και της λειτουργίας συλλογικών οργάνων, των οποίων η
δαπάνη αποζημίωσης των μελών τους καλύπτεται από ιο Τ.Α.Α.. Σε επίπεδο
Γενικής Κυβέρνησης το αποτέλεσμα θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή των προβλεπόμενων εξόδων
μετακίνησης στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και
Ενταξιακή Εκπαίδευση που υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, στον οποίο ανατίθεται η παράλληλη άσκηση καθηκόντων
προέδρου της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης
(Δ.Ε.Δ.Α.). Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα.

4. Ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων, από την έντοκη επιστροφή του ποσού
της ενίσχυσης των επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε περίπτωση
χαρακτηρισμού της ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης

Ι. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας νέων
πειραματικών ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε. Σ .Κ.),
σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις.

2. Απώλεια εσόδων από την πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος κατά την
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (αφορολόγητη, ακατάσχετη κ.λπ.).
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3. Αύξηση εσόδων του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), από την είσπραξη των προβλεπόμενων παραβόλων, για την
πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης για τις πειραματικές ειδικότητες που
εντάσσονται σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.).

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
1013Ε1Α ΑΙΜΑ@Ο
1210.2022 21:14

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

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«‘Ιδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών
Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και
άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

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

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Ι. Δαπάνη ποσού 60 εκατ. ευρώ Κατά ανώτατο όριο, από τη χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

2. Δαπάνη, από την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 21
του ν. 4354/2015 και της λειτουργίας συλλογικών οργάνων, των οποίων η
δαπάνη αποζημίωσης των μελών τους καλύπτεται από το Τ.Α.Α.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή των προβλεπόμενων εξόδων
μετακίνησης στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και
Ενταξιακή Εκπαίδευση που υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, στον οποίο ανατίθεται η παράλληλη άσκηση καθηκόντων
προέδρου της Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστη μονικής Αξιολόγησης
(Δ.Ε.Δ.Α.). Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης

Ι. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας νέων
πειραματικών ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.),
σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά
περίπτωση.
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2. Απώλεια εσόδων από τη πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος κατά την
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (αφορολόγητη, ακατάσχετη κ.λπ.).

Η ανωτέρω απώλεια Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού και του προϋπολογισμού φορέων τη Γενικής Κυβέρνησης κατά
περίπτωση.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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