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ιιΟδηγώντας με ασψάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης

υποψήψιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις

σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την

κυκλοψορία οχημάτων ιστορικού ενδιαψέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 —

Τροποποίηση των Παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021

1. Στην παρ. Ιτου άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), ιτερίτωνπροσλήψεωνπροσωρινών

αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάψιο, ως προς τη διενέργεια των προσλήψεων

προσωρινών αναπληρωτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας κατά παρέκκλιση κάθε άλλης

γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και ως προς τις περιπτώσεις κάλυψης λειτουργικών

αναγκών για τις οποίες διενεργούνται οι προσλήψεις αυτές, β) τροποποιείται το δεύτερο

εδάψιο, ως προς την ανανέωση των συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών που δεν αψορούν

μόνο στην κάλυψη κενών, γ) στο τέλος του τρίτου εδαψίου, διαγράψεται η Φράση «του

προηγούμενου εδαψίου», δ) μετά από το τρίτο εδάψιο, προστίθεται νέο εδάψιο, για τη

δυνατότητα παροχής, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε διά ζώσης είτε εξ

αποστάσεως διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου, ε) τροποποιείται το τέταρτο εδάψιο, ως

προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, και

η παρ. 1 του άρθρου 111 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος

2021-2022, οι υποψήψιοι του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) δύνανται να

προσλαμβάνονται και ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με

συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυψθούν

λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις

περιπτώσεις που: α) μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναψή με τη μετάδοση και

διασπορά του κορωνοΙού ςΟνΙο-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική

διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποοτάσεως εκπαίδευση, σύμψωνα με το

άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ 55254/99.2021 κοινής απόψασης των Υπουργών

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και

Μεταψορών και Επικρατείας (Β’ 4187) και την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή



απόψαση της Υπουργού καιτης Υψυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4188) και β) σι

μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινσί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της

δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό

έργο για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό ςΟνΙΟ-19 ή είναι συναψείς με αυτόν. Οι
συμβάσεις του πρώτου εδαψίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με

συμψωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., εψόσον κατά την
αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να υψίσταται η ανάγκη, για την οποία διενεργήθηκε η
πρόσληψη. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της,

το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του

οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης. Οι προσωρινοί αναπληρωτές της παρούσας

δύνανται να παρέχουν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε διά ζώσης είτε εξ

αποστάσεως διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατόπιν απόψασης του αρμόδιου Διευθυντή

Εκπαίδευσης. Με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να
καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την παροχή της

υπηρεσίας του προσωπικού της παρούσας, ιδίως ως προς την εξ ατιοστάσεως εκπαίδευση.)>.

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021, περί των δηλώσεων για πρόσληψη

προσωρινών αναπληρωτών, επέρχονται σι εξής Τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο

εδάψιο, ως προς τους λόγους στους οποίους ανάγονται οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πρόκειται να καλυψθούν, β) τροποποιείται το τρίτο

εδάψιο, ώστε ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και

βαθμίδα εκπαίδευσης να καθορίζεται με κοινή απόψαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, γ) διαγράψεταιτο Τέταρτο εδάψιο, και η παρ. 2 του άρθρου

ΙΙΙ διαμσρψώνεται ως εξής:

«2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της παρ. Ι καλούνται οι υποψήψιοι που εντάσσονται

στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (ΓΙ’ και Γ2’), καθώς και στον τελικό

επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019, πέραν της

δήλωσης προτίμησης που υποβάλλουν για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε

συγκεκριμένες περιοχές διορισμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληψθσύν στις
ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί ανάγκη λόγω του κορωνοΙού ςΟνΙο-Ι9, ως

προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυψθούν λειτουργικές ανάγκες της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται στους λόγους της

παρ. Ι. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ για όλο το διδακτικό έτος 2021-

2022 και είναι αμετάκλητη. Ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο,

ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης καθορίζεται με κοινή απόψαση των Υπουργών Παιδείας

και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.».

3. Στην παρ. 8 του άρθρου ΙΙΙ του ν. 4821/2021, περί των συνεπειών της μη προσκόμισης

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου από
εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.ΓΙ., επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται

το εισαγωγικό εδάψιο, ως προς την αναψορά σε προσωρινούς αναπληρωτές και
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ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και ως προς την αναφορά σε συγκεκριμένα πιστοποιητικά και

βεβαιώσεις εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου, β) τροποποιείται ΤΟ Τρίτο
εδάψιο της περ. α), ως προς την παραπομπή στο εισαγωγικά εδάψιο, γ) τροποποιείται το
πρώτο εδάψιο της περ. β), ως προς την παραπομπή στο εισαγωγικό εδάψιο, δ) τροποποιείται
το δεύτερο εδάψιο της περ. β), ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη του ν. 4589/2019 (Α’
13), και η παρ. 8 του άρθρου 111 τροποποιείται ως εξής:

«8. Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν Ψηψιακό Πιστοποιητικά
ςονιο-ι9 της Ε.Ε. (Ευ 0ΤΙ ονο ςΓΙΤ υοςς του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της Ι4ης Ιουνίου 2021 (1211) καιτου άρθρου

πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο Ι του ν. 4806/2021 (Α’ 95), με πληροψορίες σχετικά μετην κατάσταση του ψυσικού
προσώπου - κατόχου του όσον αψορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοΙά
ΟΙ0-Ι9 ή στο αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (ΓρΙ

ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (ΡΓ ε) ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του
άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1

του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόψασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας (Β’ 1298) ή ισοδύναμο πιστοποιητικά ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19, η οποία εκδίδεται είτε από τον
ιδιωτικό ψορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση, είτε μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ-ΕΨΠ), σύμψωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τότε δεν

τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι
εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., με απόψαση του Διευθυντή

Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το
ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος

πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με όμοια απόψαση
αίρεται η αναστολή, εψόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού,
νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμψωνα με τα ειδικότερα παραπάνω

προβλεπόμενα.

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη Ε.ΕΠ. -

Ε.Β.Π., οι οποί.οι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν στον
Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, στον Προϊστάμενο των Κέντρων
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), στον
Προϊστάμενο των Κέντρων Εκπαίδευσης γιατο Περιβάλλον και την λειψορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον
Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης πιστοποιητικό ή
βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμψωνα με τα
ειδικότερα παραπάνω προβλεπόμενα, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή,
εάν πρόκειται για προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και
μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και του άρθρου 86 του ν. 4547/2018,
εψαρμόζονται η παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και η παρ. 4 του άρθρου 86 του ν.



4547/2018, αντίστοιχα. Με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται

να καθορίζονται Περαιτέρω συνέπειες για όλους τους προσωρινούς αναπληρωτές και
ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και. μέλη Ε.Ε.Π. - ΕΒ.Π. που μετά την ανάληψη

υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και επανειλημμένως τα οριζόμενα στην παρούσα

παράγραψο. ».

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και

Υποστήριξης — Τροποποίηση της υποπερ. αθ) της Περ. α) της παρ. 3

του άρθρου 11 του ν. 4823/2021

Η υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της
αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόψασης για αντικατάσταση των γραπτών

δοκιμασιών των μαθητών της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία, ή ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες, με προψορικές ή άλλης μορψής δοκιμασίες σε ορισμένες εξετάσεις,

τροποποιείται μετην προσθήκη της εξαίρεσης των εξετάσεων για την απόκτηση του κρατικού

πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροψορικής, και

διαμορψώνεται ως εξής:

«αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόψασης για αντικατάσταση των γραπτών

δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προψορικές ή άλλης μορψής, ως προς τον τρόπο

διατύπωσης και το μορψότυπο των θεμάτων, δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη),
ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εψόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ.

αη), με εξαίρεση τις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού

γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροψορικής, για τις οποίες

εψαρμόζονται σι σχετικές ειδικές διατάξεις.».

Άρθρο 3

Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

για το σχολικό έτος 202 1-2022

Αποκλειστικά για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2021-2022, οι αιτήσεις μετάθεσης των

εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο έως και την 30ή.11.2021 και οι αιτήσεις

μετάθεσης των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (Ε.Β.Π.) υποβάλλονταιτο αργότερο έως καιτην 28η.2.2022.

Άρθρο 4

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την επαναλειτουργία πάσης Φύσεως εκπαιδευτικών

δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
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1. Η ισχύς της παρ. Ι του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’104), για τη

λήψη μέτρων μετά από Την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, παρατείνεται, από

τη λήξη της, έως τις 31.12.2021.

2. Η ισχύς της Παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για τη λήψη μέτρων ως

προς την εκπαιδευτική διαδικασία, παρατείνεται, από τη λήξη της, γιατο σχολικό έτος 2021-

2022.

3. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για την εκπαιδευτική

διαδικασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), παρατείνεται, από τη λήξη της,

γιατο ακαδημαϊκό έτος 202 1-2022.

4. Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και ψύλαξης των κτιρίων των

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) οι οποίες έχουν συναψθεί στο Πλαίσιο του

άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’76), δύνανται να παρατείνονται με

απόψαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα

που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2021.

ς.
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Επισπεύδον Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
210-3442806, 1πσ@ ιίπθυ.ον.

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάεεις της αειολονούρενης ρύιρισης:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευ μάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

( ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Ι ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Οδηγώντας με ασψάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης
υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις

σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την
κυκλοψορία οχημάτων ιστορικού ενδιαψέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας

Υπουρνείου Υποδομών και Μεταορών»

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογσύμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Αντιμετωπίζεται, γιατο διδακτικό έτος 2021-2022, το ζήτημα της κάλυψης
λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕ.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), πλήρους ή
μειωμένου ωραρίου, στις περιπτώσεις που: α) μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο
συναψή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού ςονιο-19 να
παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της δημόσιας εκπαίδευσης
αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους
που συνδέονται με τον κορωνοΙό ΟνΙ0-19 ή είναι συναψείς με αυτόν. Επιπλέον
καθορίζεται η διαδικασία για την τρίμηνη πρόσληψή τους, με δυνατότητα
ανανέωσης, και τέλος περιγράψονται οι έννομες συνέπειες που επέρχονται για τους
μόνιμους ή προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και
μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση
εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου.

Άρθρο 2: Προβλέπεται ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα των Κέντρων
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για την
αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της
ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με
προψορικές ή άλλης μορψής δοκιμασίες, δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις των
εξετάσεων για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του
κρατικού πιστοποιητικού πληροψορικής.

Άρθρο 3: Αντιμετωπίζεται η αδυναμία χρήσης του πληροψοριακού συστήματος -

ΟςπΓ, με το οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία μεταθέσεων και στο χρονικό
διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο, και προβλέπεται, μόνο για το τρέχον
σχολικό έτος, η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης εντός του μηνός
Νοεμβρίου για τους εκπαιδευτικούς και το αργότερο έως και τις 28.2.2022 για τα
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Άρθρο 4: Παρατείνεται η ισχύς διατάξεων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου οι
οποίες αψορούν στη λήψη μέτρων, μετά από την επαναλειτουργία των
εκπαιδευτικών δομών, για την ομαλή και ασψαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και τη διενέργεια των κάθε είδους εξετάσεων και αξιολογήσεων.
Επιπλέον, Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης συμβάσεων υπηρεσιών
καθαριότητας, απολύμανσης και ψύλαξης των κτιρίων των Α.Ε.Ι., οι οποίες είχαν
συναψθεί στο Πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του
κορωνοϊού ςονΙο-ι9.



2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορψωθεί με την πανδημία
ονιο -19, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων στις περιπτώσεις που προκύπτουν λειτουργικές ανάγκες ή σι μαθητές
αδυνατούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης.
Παράλληλα προβλέπονται σι διαδικασίες για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων
υγειονσμικής προστασίας, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας.

Άρθρο 2: Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση
του κρατικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής
διέπονται από ειδικό κανονιστικό πλαίσιο, με το οποίο λαμβάνεται ειδική μέριμνα
για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητών της δημόσιας ή της ιδιωτικής
εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 3: Παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών
μετάθεσης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 4: Η παράταση της ισχύος ρυθμίσεων για την επαναλειτουργία των πάσης
ψύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων είναι αναγκαία, λόγω της
εξακολούθησης της ύπαρξης έκτακτων αναγκών, λόγω της πανδημίας.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες α4ορά;

Άρθρο 1: Αψορά στους μόνιμους ή προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους
εκπαιδευτικούς, στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), τους μαθητές και την ευρύτερη εκπαιδευτική
κοινότητα.

Άρθρο 2: Αψορά στους υποψηψίους γιατην απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροψορικής.

Άρθρο 3: Αψορά στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
καιτου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση μετάθεσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Άρθρο 4: Αψορά στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των πάσης ψύσεως
εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Επιπλέον, αψορά στο προσωπικό καιτους ψοιτητέςτωνλ.Ε.Ι. καθώς
και, ειδικότερα, στους αναδόχου ς παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύ μανσης
και ψύλαξης των κτιρίων του ιδρύματος καιτους εργαζόμενους στους τομείς αυτούς.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης



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

4.
ΝΑΙ 1 Οχι 1

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

Άρθρο 1: Παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 11 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).

Άρθρο 2: Υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Άρθρα 3: -

Άρθρο 4: Παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), σε συνδυασμό με το άρθρο 226 του ν. 4823/2021 (Α 136).

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

Άρθρα 1 και 2: Τροποποιούνται διατάξεις τυπικών
νόμων, επομένως απαιτούνται διατάξεις της ίδιας

1) με αλλαγή προεδρικού τυπικής ισχύος.
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης Άρθρα 3 και 4: Δεν υψίστανται σχετικές εξουσιοδοτικές
ή άλλης κανονιστικής διατάξεις. Επιπλέον, με το άρθρο 5 παρατείνεται η
πράξης; ισχύ ς διατάξεων Π ράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου

που έχουν κυρωθεί με νόμο, επομένως απαιτούνται
διατάξεις της ίδιας τυπικής ισχύος.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση σύμψωνα με τα
πρακτικής ανωτέρω.
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων

, Η διαθεση περισσοτερων ανθρωπινων και υλικωνανθρωπινων και
υλικών πόρων;

πορων δεν θα συνεδραμε στην ειτιλυση των ζητηματων.

Συναψεις πρακτικες

Έχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ 11 ΟΧΙ Π
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:



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

1) σε όργανα της ΕΕ:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Π Ι;Ι Π

________

Σ

________

Π Ι4ά

__ __
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Π Π Π π

___
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8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1:
Η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπα[δευσης και η) βραχυπροθεσμοι:
διασαλιση της τηρησης του
υγει.ονομικού πρωτοκόλλου από τους
εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕ.Π.)



και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.).

Άρθρο 2:
Η διασαψήνιση της έννοιας της
αποκλειστικής αρμοδιότητας των
Κέντρων Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ως προς τη
λήψη της απόψασης για την
αντικατάσταση των γραπτών
δοκιμασιών με άλλες, προψορικές ή
άλλης μορψής, διαδικασίες για τους
μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής
εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων
για το κρατικό πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας και το κρατικό
πιστοποιητικό πληροψορικής, με την
εψαρμογή του σχετικού ειδικού
κανονιστικού πλαισίου για τις
εξετάσεις των υποψηψίων με
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.

Άρθρο 3:
Η παροχή επαρκούς χρόνου για την
υλοποίηση των μεταθέσεων των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.ΒΠ.)
μέσω του πληροψοριακού
συστήματος θ-ΟθπθΓ κατά το
τρέχον σχολικό έτος.

Άρθρο 4:
Η αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας και η εύρυθμη λειτουργία
των πάσης ψύσεως εκπαιδευτικών
δομών όλων των βαθ μίδων.
Η αντιμετώπιση των αναγκών
καθαριότητας, απολύμανσης και
ψύλαξης των κτιρίων των Α.Ε.Ι. που
ανακύπτουν λόγω της πανδημίας.

ΙΙ) μακροιτρόθεσμοι: Άρθρο 1:

Ι2.



Δεν υψίσταται μακρσιτρόθεσμοι

στόχοι, καθώς η διάταξη αψορά μόνο

στο διδακτικό έτος 2021-2022.

Άρθρο 2:

Η εύρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων

για το κρατικό πιστοποιητικό

εξετάσεων γλωσσομάθειας και το

κρατικό πιστοποιητικό πληροψορικής,

με παράλληλη μέριμνα για τη

διευκόλυνση της συμμετοχής των

υποψηψίων με αναπηρία ή ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 3:

Δεν υψίστανται μακροπρόθεσμοι

στόχοι, καθώς η διάταξη αψορά μόνο

στο σχολικό έτος 2021-2022.

Άρθρο 4:

Δεν υπάρχουν μακροιτρόθεσμοι

στόχοι, καθώς οι ρυθμίσεις

εντάσσονται στο πλαίσιο των μέτρων

που λαμβάνονται για την

αντιμετώπιση της πανδημίας ςονιο
19.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό σποφοίτων γβαδμιος εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εργασία στον Τομέα των σπουδών νους εντός ό μηνών από τιιν
ένιιρξη_αναζήτησης

Αριθμός πιστοσοιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ΙΠΟ κλπ)

Αριθμός συμμετοχών νε προγράμματα Ερευνας. Τεχνολογίας
& Κιιινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Ιίαοειτιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών σου έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
Τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δειπάυη ιινό φοιτητή τριοσβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκωυ (στο σύνολο του ενεργσύ πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δισ βίου_ευιταίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / ΒΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοττοιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(5://ι.οςοΓ/ίΓ.Ι·π) και της ΕΛΣΤΑΤ



Ποσοστό αοαλιρόβητωο/σύοολσ πληθυσμού

Αριθμός στύμωο ποο εγκατσλείσοοο Το σχολείο πριο τηο
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας κσι σ’ βόθμιας ειτιοαίδεοσης / έτος

Αριθμός δια-σολιτισμικώο σχολείωο σοά Περιφέρεια
(Ποσοστό μσθητώο στο σόοολο τωο μαθητώο) ιιοο φοιτοόο σε
θισσολιτισμικά σχολεία

Ποσοστό σλλοδσπώο μσθητώο στο σόοολο (τωο μσθητώο) -

Κστσοομή αού περιφέρεισ
Αριθμός ολοήμερωο / σπογεομστιοώο σχολείωο κσι σριθμός
μσθητώο σοο φοιτοόο σε σοτά

Μέσος όρος κσθηγητώο / σόοολο ρσθητώο

Μέσος όρος Η/Υ / σόοολο μσθητώο

Αριθμός μσθητώο οιοο εσωφελοόοται οσό προγρόμμστα
εοισχοτικής κκοσίδεοσης / έτος
Δοοόοη σοά μαθητή σοά βσθμίθσ (Α’θμισ, Β’θμια)
εκιιαίδεοσοτ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωικόμενος
σταιχεία στόχος (3ετία)

ίίρογρστοσοιηθείσες σοασκσφές, κστά είδος κσι
σσοτκλέσμστο, κσι αριθμός εορηράτωο

Χρηρστοόοτήσεις σοσσκαφώο, κατά ιρορέο, και Ποσά ‚‚οο
διστέθηκσο

Πιστώσεις για σοοσκσφές, σου διατέθηκαο σο Εφορκίες
Αρχσιοτήτωο

Κήροξη σρχσιολογικώο χώρωο. ροηρείωο, σσραδοσισκώο και
ιστορικώο οικισμώο

Πρσγματοποιηθείσες σσαλλοτριώστις και κστοβληθείσες
αποζημιώσεις, για σκίοητσ σρχσιολογικοό εοδιαφέροοτος

Δσοόοες έργωο σοο έχοοο εκτκλοσθτί σο μοημοίσ και
ορχσιολογικοός χώροος, και δσσάοος έργωο σοο βρίσκοοτσι
σο εξέλιξη

Δσοάοκς έργωο ποο έχοοο εκτελεσθεί σε μοοσείσ και λοιοά
κτίρια και δαπάοες έργωο ‚‚οο βρίσκοοται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκώο κατά οορική ρορφή κοι είδος
βιβλιοθήκης, αοάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικά
διαμέρισμα

Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση τσυ εττιοπεύδοντσς
υπσυργείσυ, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολονική πολιτική:

Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΟΙΚΟΝΟΜΙΛ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
στοιχεία στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόο σε αγοραίες τιρές (δισ.)

Ροθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

Ισοζόγιο τρεχοοσώο σοοαλλαγώο (% ΑΕΠ)

Ισοζόγιο γεοιιεής ιεοβέροησης (Χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γεοικής κοβέροησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογεοές τιλεόοασρσ (ως % ΑΕΠ)

Εοαρμοοισμέοος άείοτης Γιμώο Καταοσλωτή

Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
στοιχεία στόχος (3ετία)

Φορολογικό έσοδα ως Ποσοστό τοο ΑΕΠ Ι
Αοαλογία άμεσης και έμρκσης φορολογίας



Ποσά συν εισαράττονται μέχρι σήμερα από Τον φόρα ή νους
φόρους στους οποίους αφορούν νι διατάξεις του
νομοσχεδίου.

Ποσά συν ειπαράχθηκαν από φορυλυγιευός ελέγχους

Ποσοστά πράξεων διοικητικού πρυσδιυρισροά φάρου
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν ρέρει ή εν άλω από
Το δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΓΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειιιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετια)

Ποσοστά ανεργίας

Πυαυονά ροκροχράνια ανέμγωπ

Ποσοστά ανεργίας νέων

Ποσοστά ανεργίας γυναικών

Ποσοστά ονεργίος ανά γεωγραφική περιφέρεια

Ποσοστά ανεργίας βάσει ρυρφωτικού επιπέδου

Δείκης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
ομοιβών (ανά βασικά τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κοτασκευές_κ.λπ.)

Μερική απασχόληση ως ποσοστά της συνολικής ονοοχάληπης
(στο σύνολο του πληδυαρού και ειδικότερο για νέους)

Ποσοστό οποαχυλουρένων με σύμβαση ορισμένου χράνου (στο
σύνολο του πληθυαμού και ειδιεύτεμα για νέους)

ΕΡΓΛΣΙΛΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα ΕΠιιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιοκών, κλαδικών και οροιοεπαγγελρατικών
συμβάσεων (και ε.γ.α.ο.ε. εάν ουνήφθη νο συγκεκριμένο έτος)
και οριδράς/αοαοατό εργαζομένων που καλύπτονται απά αυτές.

Αριδράς/ποσυστά σ.σ.ε. που συυήφδηαον χωρίς προσφυγή οε
διαρεαυλάβηοη

Αριδράς/αυοοοτύ ο.σ.ε. που σονήφδησον χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία

Μέαυςχράνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χράνος ολοκλήρωσης διαδιυασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεοάμευη οτα οχενικά κείμενα αλλά
και πμαρματικι( με την έννοια της ποράταπης μετά νη αυρβατικι)
τους λήξη(

Ώρες ερχοοίος ανά ηρέμο, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονορίας

Αριθμός ορειβάρενων υπερωριών (σον δηλιλθι1καν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονυμίας κοι
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

15.



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

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
( μισθωτοί Του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες Και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης_και_αντίστοιχες_δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
( μισθωτοί τον ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) Και αντίστοιχα έσοδα τοκ

ΕΦ ΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη σονολικής ασφάλισης

-_________________

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό συντοξιοδοτικής δαπάνης εοί τον ΑΕΠ

Ποσοστά προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης Που
γίνονται εν μέρει ή εν άλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς
στοιχεία στόχος (3ετία)

Ποσοστά πληθυσμού σε καθεστώς ιρτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή_συ_κοινωνικό_αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης συ τέσσερα ή περισσότερα βασικά
αγαθά_ή_υπηρεσίες
Ποσοστά νοικοκοριών στν σύνολο τον πληθυσμού Που
αντιμετωνίζονο δυσκολία αντιμετώπισης_έκτακτων_αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει ενιδόματιι και η αντίστοιχη
κρατική_δαπάνη_(συνολικά και ανά_επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφείο

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται οπό δήμους Και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού Που μένει σε προοι,,ριυή μορφή κατοικίας
λόγω_κρίσης_(π.χ._σεισμός,_πνρκσγιά)

Κόστος κατ’ άτομο ανά Πρόγραμμα φροντίδας (μητράτητας,
δυσκολίες_μάθησης_κλπ)

‚ , Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενσςΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια στοιχεία στόχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών σνά έτος

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας

Σννολικές δαπάνες υγείας κατά κειραλή

Δαπέινες φαρμάκων κατά κεφαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νοπυκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νοαηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παριιμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία Και επείγοντα
περιστατικά)

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μι επείγουσα νοσηλεία, ή γιο μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)

Αριδμός νοσηλτιών ανά ΙθθΟ κατοίκους

Αριδίιός κλινών ανά νοσηλευτική οπηρενία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενσς
στοιχεία στοχσς (3ετία)



Ποσοστό αττασνόλπσσε ανά φύλο

συνολικό

ανά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

συνολικά

ιινά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

στό ηλικιοκή οράδα

Ποσοστό αυτνοπασχολούμενων ανά φύλο

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών ται δημοτικών
σομβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια στόχος (3ετία)

Αιτήμοτα ασύλου — Ποσοστό αποδοχής - Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων

Μεταναστεοτικές ροές ανά πόλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο

Αριθμός ασελάσεων ανά χώμα προέλευσης Των
απελαυνομένων/αιτία απέλαοης

Μονόδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)

Περιστατικά και είδος οιιραβατικότητσς ανά μονάδα φιλοξενίας

Πρνφινι’ιλτ, σεν πεδίο αυτό Θα υπάρχουν και σεοιχείιι σον αφορούν νους ιτλλνδιιπνύς παν προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, σιιριιβατικόεητα κλπ.)

Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεία σταχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ Και γ) μετακλητών
υπσλλι(λων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθονσιι. γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στν ΙΝ’ίΕΘΝδί

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ινιτ3οεε)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φαρίων/ σύνολο
δημοσίων_οττηρεσιών_και_φορέων

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης ττνλιτών, συ κεντρικό,
πυριφεμειακό, νομαρχιακό και τοπικό εαίοεδο καθώς και συ
Επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυιιηρετνύντσι από τις δημόσιες
υπηρεσίες_τινά_έτος_και ανά_υπηρεσία
Κόπτος προσωπικού (δαπάνες μιοθοδοοίας και πρόσθετες
διιπάνες_ως_ποσοστό καί της συνολικής_δαπάνης_ανά_υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού δαπάνες μονάδων
προσωπικού_ως ποσοστό της_συνολικής_δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣίΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόιενος

στοιχεια στοχος (3ετια)
Διαπμαχθέυτα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά_δδδ.Οδδ_κατοίκους
Αδικήματα Γίνινικού Κώδικα κατά κατηγορίες Και κατά
γεωγραφική περιοχή

Διαπμαχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθυικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στιιτιστική απεικόνιση τιιν αδικημάτων κιιι αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό σίοθημιι
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές — διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώμα

Συχνότητα κγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στν
σύνολο Των εγκλημάτων

Ι.



Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια

Αριθμός κατοίκων αού αστνννμιεό, ανά αστυνομικό τμήμα Και
ανά περιοχή οατονάμενσης
Αναλογία οστυνομικών ανά 1000 κατοίκους — αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό Τμήμα και οεμιοχή αατυνάμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές οπημεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της σαμαβακικής
σομπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικννομικά

. . . Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχας (3ετια)

Αριθμός εισκμχόμενων αστικών, εργοτικών και εμπορικών
διαφορών

Αριθμός εισεμχάμενων διοικητικών νκμινκώσειον

Σννολικάς χρόνος σον απαιτείται γιο την επώνση ασνικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων νοοθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειμηνοδικεία.
- -

Πρωτοδικείο._Εφντεία, Αρειος_Πάγος/Σνμβούλιο_Εοικρονείας)
Μέσος όρος των οποθέσεων ανά δικαστή (ποσικά, σνλιτικά Και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστά δικαστικών αποφάσεων οοο ακυρώνονναι μενά από
έφεση_ή_αναίρεση

Αριθμός οποθέσκων που κσώέονται με κο σύστημα τοκ
εξωδικαστικοό_σνμβιβασμοά

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων ενίλνσης διαφορών. οχ.
διορεσολάβηση
Στήριξη Των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους_(νομική_προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστά ηλεκτρονικής υποβολής δικογμάφων

Ποσοστά διεκτικμαιουμένων καε έτος οποθέσενιν έναοει -

εκκμκμών_(σε_ετήσιο_και_συνολική_βάση_εκκμεμοτήτων)
Ποσοστά ποινικών υαοθέοκωυ, οκ ετήσια βάση, για τις οποίες
κσιβλήθηκσυ ποινές μετατμέψιμκς οκ χρήμα

λίέσο κάοτος σωφμονιντιυοά συοτήματος ανά κμστούμενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκι.ιν) ανά κρανοάίικνο

Ανάπτυξη — ΕπΕνδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενας
στοιχεία στόχας (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες κακνδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων σον ανοίγουν ανά κλάδο και οεμιφέμκια
και αντίστοιχος αμιθμός ασασχολουμένωο σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων σου κλείνουν ανά κλάδο και οκριφέμεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολοομένωο σε αυτές

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΕΑΛΑΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεία στοχας (3ετία)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφσιμικής μύοοοσης
κατά κεφαλι(

Ποσοστά τοπ πληθυσμού σου κξοσημκτκίται ασό βιολογιυοάς
καθαμιομοές
Ποσοστά των ακτών σου κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με Το σύνολο των δυνάμκυωο υα χρηαιμοαοιηθούυ

Αριθμός ελέγχων καταλληλάτητος δικτύου άλρευσης κατ’ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών ασομμιμμάτων σου
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (σ.χ. ατοκόκλι.ιοη, οορογωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)

Ποσοστό διοτιθέμενωτ ασορριμμάτων οκ λΥΤΑ

Ποσοστά δασικών εκτάσεων που καταστμάφηκοτ ανά ιευμκσγιά

/ οάνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστά αναδασωθεισών (μκ φυσικά ή τκχνηοά τμάοο)
εκτάσεων /σάνολο κατεστραμμένων δαοών ασά ουρκαγιές
Ποσοστά προστακκυόμενων περιοχών σε σχέση με την συκολική
έκταση Γης χώρας
Ποσοστά του σμοδοολογισμού σου διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλι(

Κατανάλωση ενέργειας ανά μομφή ενέργειας



Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας Κατά
κεφαλή Ι Ι

Ι Γίιιααπτά μείωσης ειετομπών αερίων θερμακηπίνν ανά -τριετία Ι
Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
στοιχεία στόχος (3ετία)

Ψηψιακή διακυβέρνηση

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

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

ι) Εάν Είναι άμεση,
εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

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

ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:



Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος
Ι Η ρύθμιση για το διδακτικό έτος 2021-2022 του ζητήματος της

κάλυψης των λειτουργικών αναγκών με προσωρινούς
αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στη δημόσια πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λόγω των έκτακτων συνθηκών της

_______________

πανδημίας ςΟνΙΕ-19.
2 Η αποσαψήνιση της αποκλειστικής αρμοδιότητας των Κέντρων

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ως προς την αντικατάσταση των
γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της
ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, με προψορικές ή άλλης μορψής δοκιμασίες, με τη
ρητή πρόβλεψη ότι η αρμοδιότητα αυτή δεν εκτείνεται στις
εξετάσεις για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και το

________________

κρατικό πιστοποιητικό πληροψορικής.
3 Η παράταση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων

εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καιτου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

_________________

για το σχολικό έτος 2021-2022.
4 Η παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την ασψαλή και ομαλή

επαναλειτουργία των πάσης Φύσεως εκπαιδευτικών δομών,
καθώς και η δυνατότητα παράτασης συμβάσεων υπηρεσιών
καθαριότητας, απολύμανσης και Φύλαξης των κτιρίων των
Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την

_________________

αντιμετώπιση της πανδημίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. ΟΦέλη αξιολογού μενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΦΥΣΙΚΟ,

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

ΟΦΕΛΗ
ΆΜΕΣΑ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Μείωση δαπανών

2ί.



Εξοικονόμηση
χρόνου

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Η αξιολσγσύμενη ρύθμιση Θα συμβάλλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορψωθεί λόγω της πανδημίας, καθώς και στη
καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που έχουν προκύψει, προκειμένου να διασψαλιστεί η συνέχιση των
μαθημάτων και εξοικονόμηση χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εκπαιδευτικών δομών.

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαψηνίζονται οι αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και διασψαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση των
εξετάσεων γιατο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και το κρατικό πιστοποιητικό πληροψορικής.

Άρθρο 3: Εξασψαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων
των εκπαιδευτικών καιτων μελώντου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καιτου Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω του συστήματος -ΟΒςεπΓ.

Άρθρο 4: Παρέχεται η δυνατότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, λόγω
της πανδημίας, και την ομαλή και ασψαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝ

ΓΙΑΤΗΝ Σχεδιοσμός/

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ προετοιμασία

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ

αποτελεσματικότητα

Χ Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

.2.



ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ούθιιιση

Άλλο

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
ΚΙΝΔΥΝΟΙ αποτροπής /
ΡΥΘΜΙΣΗΣ αντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ Πιλοτική
ΚΙΝΔΥΝΩΝ εφαρμογή

Χ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν υψίσταται ιδιαίτερο κόστος, Πέραν της ενημέρωσης των ενδιαψερομένων για τις νέες ρυθμίσεις.

22.



Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν υψίστανται κίνδυνοι.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 5, 13, 16, 21, 101 και 103 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου
τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι4ης Ιουνίου
2021 σχετικά με Πλαίσιο για την έκδοση, την
επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών
πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της ΟνΙο-19,

Κανονισμος
διαγνωοτικου της ελεγχου και αναρρωσης απο αυτη
(Ψηψιακό Πιστοποιητικό ονιο της ΕΕ) με σκοπό να
διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοψορία κατά τη διάρκεια
της πανδημίας της ςονΙΟ-19 (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαψέρον για τον ΕΟΧ) (1 211)

23..



Οδηγία

Από4αση

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

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

αιτο4άσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ΓΙ

Π

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

2.



Διατάξεις αξιολογούμενης

ρύθμισης

Άρθρο 1

Προσλήψεις προσωρινών

αναπληρωτών εκπαιδευτικών,

μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού κατά το

διδακτικό έτος 2021-2022 —

Τροποποίηση των παρ. 1,2 και 8

του άρθρου 111 Του ν. 4821/2021

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 111 του

ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί των

προσλήψεων προσωρινών

αναπληρωτών εκπαιδευτικών,

μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού κατά το

διδακτικό έτος 202 1-2022,

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) τροποποιείται το πρώτο εδάψιο,

ως προς τη διενέργεια των

προσλήψεων προσωρινών

αναπληρωτών με συμβάσεις

τρΐμηνης διάρκειας κατά

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης, καθώς και ως

προς τις περιπτώσεις κάλυψης

λειτουργικών αναγκών νια τις

οποίες διενεργούνται οι

προσλήψεις αυτές, β)

τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο,

ως προς την ανανέωση των

συμβάσεων για την κάλυψη

αναγκών που δεν αψορούν μόνο

ατην κάλυψη κενών, γ) στο τέλος

του τρίτου εδαψίου, διαγράψεται η

ψράση «του προηγούμενου

εδαψίου», δ) μετά από το Τρίτο

εδάψιο, προστίθεται νέο εδάψιο,

Υψιστάμενες διατάξεις

Η παρ. 1 του άρθρου 111 του ν.

482 1/2021, η οποία έχει ως εξής:

«1. Κατάτο διδακτικό έτος 2021-2022,

οι υποψήψιοι του άρθρου 63 του ν.

4589/2019 (Α’ 13) δύνανται να

προσλαμβάνονται και ως προσωρινοί

αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου

ωραρίου με συμβάσεις εργασίας

ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας,

προκειμένου να καλυψθούν

λειτουργικές ανάγκες της

Πρωτοβάθμιας και της

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε

περίπτωση που μόνιμοι εκπαιδευτικοί

ή προσωρινοί αναπληρωτές

εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π)

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

(Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης

αδυνατούν, για λόγο συναψή με τη

διάγνωση, μετάδοση και διασπορά

του κορωνοϊού ςονιο-ι9, να

παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό

έργο ή δεν προσκομίζουν Ψηψιακό

Πιστοποιητικό ςΟνΙΟ-19 της Ε.Ε. (Ευ

Βί8ίΙ ονιο ςθΓιτ υοςς του

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της Ι4ης Ιουνίου 2021 και

του άρθρου πρώτου της από

30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Ν 87), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο Ιτου ν.

4806/2021 (Ν 95) με πληροψορίες

σχετικά με την κατάσταση του

ψυσικού προσώπου κατόχου του όσον

αψορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση

από τον κορωνοϊό ςονΙΒ-ι9, ή

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

25.



για τη δυνατότητα παροχής,
ανάλογα με τις υιτηρεσιακές

ανάγκες, είτε διά ζώσης είτε εξ
αποστάσεως διδακτικού ή
υποστηρικτικού έργου, ε)

τροποποιείται το τέταρτο εδάψιο,
ως προς το αντικείμενο της

εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό

Παιδείας και Θρησκευμάτων, και η
παρ. Ι του άρθρου 111
διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο

για το διδακτικό έτος 2021-2022, οι

υποψήψιοι του άρθρου 63 του ν.

4589/2019 (Α’ 13) δύνανται να

προσλαμβάνονται και ως

προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους

ή μειωμένου ωραρίου με

συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού

δικαίου τρίμηνης διάρκειας,
προκειμένου να καλυψθούν

λειτουργικές ανάγκες της
Πρωτοβάθμιας και της

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις
περιπτώσεις που: α) μαθητές]τριες
αδυνατούν για λόγο συναψή με τη

μετάδοση και διασπορά του

κορωνοϊού ςονιο-ι9

παρακολουθήσουν διά ζώσης την

εκπαιδευτική διαδικασία και

εντάσσονται στη σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση,

σύμψωνα με το άρθρο 9 της υπό

στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ

55254/9.9.2021 κοινής απόψασης
των Υπουργών Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών,

Μετανάστευσης και Ασύλου,

Υποδομών και ΜεταΦορών και

Επικρατείας (Β’ 4187) και την υπό

στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021

βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του
άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),

ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού

ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της
υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298)
κοινής απόψασης των Υπουργών
Υγείας και Επικρατείας, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο

πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης
χώρας ή βεβαίωση αρνητικού
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης (Γρίς ή Ρί η
οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας

Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (8ον.Γ-ΕΨΠ), είτε από τον

ιδιωτικό ψορέα που επιλέγεται με δική
τους επιβάρυνση. Οι συμβάσεις του

πρώτου εδαψίου δύνανται να

ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια,
με συμψωνία του προσωρινού

αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. ΕΒ.Π.,

εψόσον κατά την αυτοδίκαιη λήξη
τους εξακολουθεί να υΦίσταται η
ανάγκη κάλυψης του κενού, για το
οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη.

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης

εργασίας, καθώς και κατά την
ανανέωσή της, το ελληνικό Δημόσιο
εκπροσωπείται από τον Διευθυντή

Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του
οποίου υπάγεται η περιοχή
πρόσληψης του προηγούμενου

εδαψίου. Με απόψαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί
να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με

τους όρους της παροχής της
υπηρεσίας του προσωπικού της
παρούσας, ιδίως για την παροχή
τηλεκπαίδευσης, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέμα για την εΦαρμογή
της.».

Η παρ. 2 του άρθρου 111 του
482 1/2021, η οποία έχει ως εξής:

ν.
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κοινή απόψαση της Υπουργού και

της Υψυπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων (Β’ 4188) και β) οι

μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή
προσωρινοί αναπληρωτές

εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας
εκπαίδευσης αδυνατούν να

παρέχουν ή δεν παρέχουν
διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για

λόγους που συνδέονται με τον

κορωνοϊό ονιΕ-ι ή είναι

συναψείς με αυτόν. Οι συμβάσεις

του πρώτου εδαψίου δύνανται να
ανανεώνονται για ισόχρονη
διάρκεια, με συμψωνία του

προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους

Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Γ1., εψόσον κατά την

αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί

να υψίσταται η ανάγκη, για την

οποία διενεργήθηκε η πρόσληψη.

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης
εργασίας, καθώς και κατά την

ανανέωσή της, το ελληνικό

Δημόσιο εκπροσωπείται από τον

Διευθυντή Εκπαίδευσης, ατην

αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται

η περιοχή πρόσληψης. Οι
προσωρινοί αναπληρωτές της

παρούσας δύνανται να παρέχουν,

ανάλογα με τις υπηρεσιακές

ανάγκες, είτε διά ζώσης είτε εξ
αποοτάσεως διδακτικό ή
υποστηρικτικό έργο, κατόπιν

απόΦασης του αρμόδιου
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με

απόψαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων μπορεί να
καθορίζονται σι όροι, καθώς και

κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό

θέμα για την παροχή της υπηρεσίας

του προσωπικού της παρούσας,

Ιδίως ως προς την εξ αποστάσεως

«2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων

της παρ. Ι καλούνται οι υποψήφιοι
που εντάσσονται στους τελικούς

αξιολογικούς πίνακες Α’. Β και Γ (ΓΙ’
και Γ2’), καθώς και στον τελικό

επικουρικό αξιολογικό πίνακα της
παρ. 4 του άρθρου 58του ν.

4589/2019, πέραν της δήλωσης
προτίμησης που υποβάλλουν για

πρόσληψη

ωρομίσθιοι

περιοχές

εργασίας

Ορισμένου

ενός (1)

δηλώσουν ότι επιθυμούν να
προσληψθούν στις ίδιες ως άνω
δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί
λειτουργική ανάγκη λόγω του
κορωνοίού ςονιο-ι9, ως προσωρινοί
αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου

ωραρίου με συμβάσεις εργασίας

ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας,

προκειμένου να καλυφθούν

λειτουργικές ανάγκες της
πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι
οποίες ανάγονται σε λόγους συναφείς
με τον κορωνοΙό ςΟνΙΒ-ι9. Η
ανωτέρω δήλωση προτίμησης

υποβάλλεται άπαξ για όλο το
διδακτικό έτος 2021-2022 και είναι

αμετάκλητη. Ο αριθμός των προς
πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο,
ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης

καθορίζεται με απόψαση του
Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων. Ο ανώτατος αριθμός

του προς πρόσληψη προσωπικού δεν
δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του
προσωπικού που αδυνατεί να παρέχει
διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο ή δεν
προσκομίζει Πιστοποιητικό

βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου,

ως αναπληρωτές ή
σε συγκεκριμένες

διορισμού σε σχέση

Ιδιωτικού Δικαίου

Χρόνου, διάρκειας έως

διδακτικού έτους, να

εκπαίδευση.».



2. Στην παρ. 2 του άρθρου 111 του
ν. 4821/2021, περί των δηλώσεων

για πρόσληψη προσωρινών

αναπληρωτών, επέρχονται σι εξής

τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το

πρώτο εδάψιο, ως προς τους

λόγους στους οποίους ανάγονται οι

ανάγκες της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που

πρόκειται να καλυψθούν, β)

τροποποιείται το Τρίτο εδάψιο,

ώστε ο αριθμός των προς

πρόσληψη αναπληρωτών ανά

κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα

εκπαίδευσης να καθορίζεται με

Κοινή απόψαση των Υπουργών

Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Εσωτερικών, γ) διαγράφεται το

τέταρτο εδάψιο, και η παρ. 2 του

άρθρου ΙΙΙ διαμορψώνεται ως

εξής:

«2. Για τη διενέργεια των
προσλήψεων της παρ. Ι καλούνται

οι υποψήφιοι που εντάσσονται

στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (ΓΙ’ και Γ2’),

καθώς και στον τελικό επικουρικό

αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του
άρθρου 58 του ν. 4589/2019, πέραν

της δήλωσης προτίμησης που

υποβάλλουν για πρόσληψη ως
αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε

συγκεκριμένες περιοχές διορισμού

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού

έτους, να δηλώσουν ότι επιθυμούν

να προσληψθούν στις ίδιες ως άνω

δηλωθε ίσες περιοχές, αν παραστεί

ανάγκη λόγω του κορωνοϊσύ

ςονΙΒ-19, ως προσωρινοί

αναπληρωτές πλήρους ή
μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 1.».

Η παρ. 8 του άρθρου ΙΙΙ του ν.
482 1/2021, η οποία έχει ως εξής:

«8. Στην περίπτωση εκείνη που
μόνιμοι ή απασχολούμενοι με

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου εκπαιδευτικοί και
μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν

πιστοποιητικό ή βεβαίωση

εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού

διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
παρ. 1, τότε δεν τους επιτρέπεται η
είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις

οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι

εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και

τα μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π., με απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται.

κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής

και ειδικής διάταξης, το ειδικό
διοικητικό μέτρο της αναστολής

καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους

προστασίας της δημόσιας υγείας.
Κατά τον χρόνο αναστολής

καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται

ως χρόνος πραγματικής δημόσιας
υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται

αποδοχές. Με όμοια απόφαση αίρεται

η αναστολή, εφόσον προσκομίζεται

πιστοποιητικό ή βεβαίωση

εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού

διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
παρ. Ι.

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και

ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και

τα μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π., οι οποίοι κατά
την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν
προσκομίζουν στον

Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας
σχολικής μονάδας, στον Προϊστάμενο
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τρίμηνης διάρκειας προκειμένου

να καλυψθούν λειτουργικές

ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι

οποίες ανάγονται στους λόγους της

παρ. 1. Η ανωτέρω δήλωση

προτίμησης υποβάλλεται άπαξ για

όλο το διδακτικό έτος 2021-2022

και είναι αμετάκλητη. Ο αριθμός

των προς πρόσληψη αναπληρωτών

ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα

εκπαίδευσης καθορίζεται με κοινή

απόψαση των Υπουργών Παιδείας

και Θρησκευμάτων και

Εσωτερικών.».

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 111 του

ν. 4821/2021, περί των συνεπειών

της μη προσκόμισης

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης

εμβολιασμού, νόσησης ή
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου

από εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.

- Ε.Β.Π., επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το

διαγνωστικού ελέγχου, β)

τροποποιείται τα τρίτο εδάψιο της

περ. α), ως προς την παραπομπή

στο εισαγωγικό εδάψιο, γ)

τροποποιείται το πρώτο εδάψιο της

περ. β), ως προς την παραπομπή

στο εισαγωγικό εδάψιο, δ)

τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο

της περ. β), ως προς την

παραπεμπόμενη διάταξη του ν.

4589/2019 (Α’ 13), και η παρ. 8 του

άρθρου 111 τροποποιείται ως εξής:

των Κέντρων Διεπιστημονικής

Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και

Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), στον

Προϊστάμενο των Κέντρων

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και

την λειψορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον
Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον
Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

πιστοποιητικό ή βεβαίωση

εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού

διαγνωστικού ελέγχου, σύμψωνα με

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
παρ. 1, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται

για προσωρινούς αναπληρωτές και

ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς

και μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. του

άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και του

άρθρου 86 του ν. 4547/2018,

εψαρμόζονται η παρ. 5Α του

άρθρου 62 του ν. 4589/2019 και η

παρ. 4 του άρθρου 86 του ν.

4547/2018, αντίστοιχα. Με απόψαση

του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων δύνανται να

καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες

για όλους τους προσωρινούς

αναπληρωτές και ωρομίσθιους

εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π.

Ε8Π. που μετά την ανάληψη

υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και

επανειλημμένως τα οριζόμενα στην

παρούσα παράγραψο.».

εισαγωγικό εδάψιο,

αναψορά σε

αναπληρωτές και

εκπαιδευτικούς και

αναψορά σε

πιστοποιητικά και

εμβολιασμού ή

ως προς την

προσωρινούς

ωρομίσθιους

ως προς την

συγκεκριμένα

βεβαιώσεις

νόσησης ή

2°.



«8. Στην περίπτωση εκείνη που

μόνιμοι ή προσωρινοί

αναπληρωτές και ωρομίσθιοι

εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη

Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν

Ψηψιακό Πιστοποιητικό ςονίΒ-ι9

της Ε.Ε. (Ευ ΟίίΙ ςονιι

του Κανονισμού (ΕΕ)

2021/953 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της Ι4ης Ιουνίου 2021 (1 211) και

του άρθρου πρώτου της από

30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.

4806/2021 (Α’ 95), με πληροψορίες

σχετικά με την κατάσταση του

ψυσικού προσώπου - κατόχου του

όσον αφορά στον εμβολιασμό ή
στη νόσηση από τον κορωνοϊό

ΟΓΒ-19 ή στο αποτέλεσμα της

τελευταίας δοκιμασίας ταχέων

μοριακών ελέγχων (ρι ή
μοριακής μεθόδου ανάλυσης (ΡίΪ

1) ή βεβαίωση εμβολιασμού της

παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.

4764/2020 (Ν 256) ή βεβαίωση

θετικού διαγνωστικού ελέγχου της

παρ. Ι του άρθρου 5 της υπ’ αρ.

2650/10.4.2020 Κοινής απόφασης

των Υπουργών Υγείας και

Επικρατείας (Β’ 1298) ή ισοδύναμο

πιστοποιητικό ή βεβαίωση Τρίτης

χώρας ή βεβαίωση αρνητικού

διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού

ςονιο-ι9, η οποία εκδίδεται είτε

από τον ιδιωτικό φορέα που

επιλέγεται με δική τους

επιβάρυνση, είτε μέσω της Ενιαίας

Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας

Διοίκησης (8ον.Γ-ΕΨΠ), σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις, τότε δεν

τους επιτρέπεται η είσοδος στις

σχολικές μονάδες, στις οποίες

υπηρετούν και επέρχονται οι εξής

συνέπειες:
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α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς

και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., με

απόψαση του Διευθυντή
Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και
ειδικής διάταξης, το ειδικό
διοικητικό μέτρο της αναστολής

καθηκόντων νια επιτακτικούς

λόγους προστασίας της δημόσιας

υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής

καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται

ως χρόνος πραγματικής δημόσιας

υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται

αποδοχές. Με όμοια απόΦαση

αίρεται η αναστολή, εψόσον

προσκομίζεται πιστοποιητικό ή
βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου,

σύμψωνα με τα ειδικότερα

παραπάνω προβλεπόμενα.

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και

ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς
καιταμέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.,οιοποίοι

κατά την ημέρα ανάληψης

υπηρεσίας δεν προσκομίζουν στον

Διευθυντή/Προϊστάμενο της

οικείας σχολικής μονάδας, στον

Προϊστάμενο των Κέντρων

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), στον Προϊστάμενο των

Κέντρων Εκπαίδευσης για το

Περιβάλλον και την λειψορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον Διευθυντή
Εκπαίδευσης ή στον Περιψερειακό

Διευθυντή Εκπαίδευσης

πιστοποιητικό ή βεβαίωση

εμβολιασμού, νόσησης ή
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου,

σύμψωνα με τα ειδικότερα

παραπάνω προβλεπόμενα, δεν

αναλαμβάνουν υπηρεσία. Στην

περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται για
προσωρινούς αναπληρωτές και
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ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς,

καθώς και μέλη Ε.ΕΠ. - Ε.ΒΠ. του

άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και

του άρθρου 86 του ν. 4547/2018,

εψαρμόζονται η παρ. 5Α του

άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και η

παρ. 4 του άρθρου 86 του ν.

4547/2018, αντίστοιχα. Με

απόψαση του Υπουργού Παιδείας

και Θρησκευμάτων δύνανται να

καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες

νια όλους τους προσωρινούς

αναπληρωτές και ωρομίσθιους

εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη

Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Γ1. που μετά την

ανάληψη υπηρεσίας παραβαίνουν

άπαξ ή και επανειλημμένως τα

οριζόμενα στην παρούσα

παράγραψο.».
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Με την παρ. 2 του άρθρου Ι

τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου

111 του ν. 4821/2021 και η παρ. 2

του άρθρου 111 διαμορψώνεται

ως εξής:

«2. Για τη διενέργεια των

προσλήψεων της παρ. Ι καλούνται

οι υποψήψιοι που εντάσσονται

στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες Α’, Β’ και Γ (ΓΙ’ και Γ2’),

καθώς και στον τελικό επικουρικό

αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του

άρθρου 58 του ν. 4589/2019, πέραν

της δήλωσης προτίμησης που

υποβάλλουν για πρόσληψη ως
αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε
συγκεκριμένες περιοχές διορισμού

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού

έτους, να δηλώσουν ότι επιθυμούν
να προσληψθούν στις ίδιες ως άνω

δηλωθε ίσες περιοχές, αν παραστεί

ανάγκη λόγω του κορωνοϊσύ
ςονΙΒ-ι9, ως προσωρινοί

αναπληρωτές πλήρους ή
μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου

τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου

να καλυψθούν λειτουργικές
ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σι

οποίες ανάγονται στους λόγους της

παρ. Ι. Η ανωτέρω δήλωση

προτίμησης υποβάλλεται άπαξ για

όλο το διδακτικό έτος 2021-2022

και είναι αμετάκλητη. Ο αριθμός
των προς πρόσληψη αναπληρωτών

ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα

εκπαίδευσης καθορίζεται με κοινή

απόψαση των Υπουργών Παιδείας

και Θρησκευμάτων και

Εσωτερικών.».



Με το άρθρο 2 τροποποιείται η

υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3

του άρθρου 11 του ν, 4823/2021

(Α136) και διαμορψώνεται ως

εξής:

«αθ) Η κατ1 αποκλειστικότητα λήψη

της απόψασης νια αντικατάσταση

των γραπτών δοκιμασιών, νια τους

μαθητές της δημόσιας ή της

ιδιωτικής εκπαίδευσης με

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες, με προψορικές ή άλλης

μορφής, ως προς τον τρόπο

διατύπωσης και τον μορψότυπο
των Θεμάτων, δοκιμασίες στις
εξετάσεις της υποπερ. αη), ύστερα

από εμπεριστατωμένη
αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος

της αναπηρίας ή των ειδικών

εκπαιδευτικών αναγκών, και
ε4όσον έχουν εξαντληΘεί σι

δυνατότητες της υποπερ. αη), με

εξαίρεση τις εξετάσεις για την

απόκτηση του Κρατικού

πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

και του κρατικού πιστοποιητικού
πληροφορικής, για τις οποίες

εψαρμόζονται οι σχετικές ειδικές

διατάξεις.»

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες των Κέντρων

Διετιιστημονικής Αξιολόγησης,

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

— Τροποποίηση της υποπερ. αθ)

της περ. α) της παρ. 3

του άρθρου 11 του ν. 4823/2021

Η υτιοπερ. αθ) της περ. α) της παρ.

3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021

(Α’ 136), περίτης αρμοδιότητας των

Κέντρων Διεπιστημονικής

Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και

Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για κατ’

Η υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3

του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 είχε
ως εξής:

«αΘ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη

της απόψασης για αντικατάσταση των

γραπτών δοκιμασιών, για τους

μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής

εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, με
προψορικές ή άλλης μορψής, ως προς

τον τρόπο διατύπωσης και το

μορψότυπο των Θεμάτων, δοκιμασίες

στις εξετάσεις της υποπερ. αη),

ύστερα από εμπεριστατωμένη

αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της
αναπηρίας ή των ειδικών

εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον
έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της
υποπερ. αη).»

Η υποπερ. αθ) της περ. ει) της παρ. 3

του άρθρου 11 του ν. 4823/2021, η
οποία έχει ως εξής:

«αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη

της απόψασης για αντικατάσταση των
γραπτών δοκιμασιών, για τους
μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής
εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, με
προφορικές ή άλλης μορψής, ως προς
τον τρόπο διατύπωσης και το
μορψότυπο των Θεμάτων, δοκιμασίες
στις εξετάσεις της υποπερ. αη),



αποκλειστικότητα λήψη της

απόφασης για αντικατάσταση των

γραπτών δοκιμασιών των μαθητών

της δημόσιας ή της ιδιωτικής

εκπαίδευσης με αναπηρία, ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με

προψορικές ή άλλης μορ4ής

δοκιμασίες σε ορισμένες εξετάσεις,

τροποποιείται με την προσΟήκη της

εξαίρεσης των εξετάσεων για την

απόκτηση του κρατικού

πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

και του κρατικού πιστοποιητικού

πληροψορικής, και διαμορψώνεται

ως εξής:

«αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη

της απόψασης για αντικατάσταση

των γραπτών δοκιμασιών, για τους

μαθητές της δημόσιας ή της

ιδιωτικής εκπαίδευσης με

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες, με προψορικές ή άλλης

μορφής, ως προς τον τρόπο

διατύπωσης και το μσρψότυπο των

θεμάτων, δοκιμασίες στις εξετάσεις

της υποπερ. αη), ύστερα από

εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση,

ανάλογα με το είδος της αναπηρίας

ή των ειδικών εκπαιδευτικών

αναγκών, και εψόσον έχουν

εξαντληθεί σι δυνατότητες της

υποπερ. αη), με εξαίρεση τις

εξετάσεις για την απόκτηση του

κρατικού πιστοποιητικού

γλωσσομάθειας και του κρατικού

πιστοποιητικού πληροψορικής, για

τις οποίες εψαρμόζονται οι σχετικές

ειδικές διατάξεις.».

ύστερα από εμπεριστατωμένη
αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της
αναπηρίας ή των ειδικών

εκπαιδευτικών αναγκών, και εψόσον
έχουν εξαντληθεί σι δυνατότητες της
υποπερ. αη>.)).
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Αριθμ. 316/17/2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου
εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη
χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση
ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Α. Με την υπόψη τροπολογία εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα:

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 111 του ν.4821/2021, που
αναφέρονται στις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), κατά ιο διδακτικό έτος 202 1-2022 και συγκεκριμένα:

α. Διευρύνονται σι περιπτώσεις πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών,
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
τρίμηνης διάρκειας και με δυνατότητα ανανέωσης, γιο την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχεται
η δυνατότητα πρόσληψης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και μόνο
κατά το διδακτικό έτος 202 1-2022, και στην περίπτωση που:

- μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά
του κορωνοΙού ονιπ-ι9 να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική
διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

- μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να Παρέχουν δεν
Παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται με τον
κορωνοΙό ίΞΟνΙΕ-19-ή είναι συναφείς με αυτόν.

Η παροχή του εν λόγω έργου από ιο προαναφερόμενο Προσωπικό γίνεται
είτε διά ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή.

Παράλληλο, καταργείται η υποχρέωση μη υπέρβασης του ανωτάτου
αριθμού του προς πρόσληψη κατά τα ανωτέρω προσωπικού.

β. Με κ.υ.α., καθορίζεται ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών, ενώ
η κατανομή αυτού ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης
πραγματοποιείται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
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γ. Εξειδικεύονται τα πιστοποιητικά ή σι βεβαιώσεις που υποχρεούνται να
προσκομίζουν σι μόνιμοι ή προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

2. Εξαιρούνται σι εξετάσεις, για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας και του Κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, από την
αρμοδιότητα των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) σχετικά με την κατά αποκλειστικότητα λήψη
απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης
μορφής, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία
ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 11 ν.4823/2021).

3. Καθορίζεται η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων μετάθεσης
των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., αποκλειστικά για τις
μεταθέσεις του σχολικού έτους 2021-2022.

4.α. Παρατείνεται, από τη λήξη τους, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊσύ, η ισχύς των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας (άρθρο τριακοστό έκτο, παρ. 1-3, της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., που
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020), οι οποίες αφορούν:
- στη δυνατότητα λήψης κάθε αναγκαίου μέτρου, έως την 31η122021

(λήγει την 3111.10.2021), για: 1) την ομαλή και ασφαλή λειτουργία καθώς και
για τη διενέργεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των
εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν γένει όλων των
εποπτευόμενων από ή υτιαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων δομών, φορέων και υπηρεσιών και [1) τη διενέργεια κάθε
είδους εξετάσεων και αξιολογήσεων (προαγωγικών, απολυτήριων και
πανελλαδικών εξετάσεων κ.λπ.),
- στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, για το σχολικό έτος 202 1-2022,
αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία,
- στη λήψη, επίσης, κάθε αναγκαίου μέτρου, για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022, αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο Πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα παράτασης, από τη λήξη τους
(30.9.2021) έως την 3Γ.12.2021, των συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας,
απολύμαναης και φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν συναφθεί κατά παρέκκλιση της κείμενης
σχετικής νομοθεσίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στο πλαίσιο
Προστασίας από τον κίνδυνο εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊσύ (άρθρο
εικοστό έκτο της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν.4682/2020).



Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα Οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη, από την παράταση, έως την 31.12.2021, των συμβάσεων του
προσωπικού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, ατιολύμανσης και φύλαξης
των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν
συναφθεί κατά παρέκκλιση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται
από Πραγματικά γεγονότα (αριθμός συναπτόμενων συμβάσεων κ.λπ.).

2. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη διεύρυνση των περιπτώσεων πρόσληψης
αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), κατά το διδακτικό έτος
2021-2022, με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και με δυνατότητα ανανέωσης, για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση για λόγους σχετικούς με τον κορωνοΙό, με παράλληλη κατάργηση του
ανωτάτου αριθμού του προς πρόσληψη προσωπικού.

Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
συναπτομένων συμβάσεων, διάρκεια απασχόλησης κ.λπ.) και από την έκδοση
σχετικής κ.υ.α., με την οποία Θα καθοριστεί ο αριθμός προσληφθέντων
εκπαιδευτικών.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Π Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟϋ
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Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Οδηγώντας με ασψάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου
εκπαίδευσης και εξέτασης υποψή4ιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών
οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις
για την ταξινόμηση και την κυκλοψορία οχημάτων ιστορικού ενδιαψέροντος και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών».

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη, από την παράταση, έως την 31η.12.2021, των συμβάσεων του προσωπικού
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και ψύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν συναψθεί κατά παρέκκλιση της κείμενης
σχετικής νομοθεσίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός συναπτόμενων συμβάσεων κ.λπ.).

2. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη διεύρυνση των περιπτώσεων πρόσληψης αναπληρωτών
εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, με συμβάσεις τρίμηνης
διάρκειας και με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάΘμια εκπαίδευση για λόγους σχετικούς με τον κορωνοΙό, με
παράλληλη κατάργηση του ανωτάτου αριθμού του προς πρόσληψη προσωπικού.

Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός συναπτομένων
συμβάσεων, διάρκεια απασχόλησης κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α., με την οποία
Θα καθοριστεί ο αριθμός προσληψθέντων εκπαιδευτικών.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

αικιτο τ4ικουι κΕκΑινιΕυ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜ ΕΩΣ
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