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ιιΜεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Προθεσμία μετατροπής των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης — Προθεσμία υποβολής

προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για πιστοποίηση - Τροποποίηση περ. α)

και β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020

1. Στην περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α 254), στην οποία περιέχονται

μεταβατικές διατάξεις, επέρχονται οι εξής Τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το Πρώτο

εδάψιο, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας εντός της οποίας τα Κέντρα

Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2) δύνανται να μετατραπούν σε Κέντρα Διά

Βίου Μάθησης του ν. 4763/2020, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας Τους, λόγω

προσαρμογής στις διατάξεις του άρθρου 53 του ίδιου νόμου, β) τροποποιείται το δεύτερο

εδάψιο, ως προς την ημερομηνία μετά την παρέλευση της οποίας ανακαλούνται οι άδειες

των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν προσαρμόοτηκαν στις

εν λόγω διατάξεις, και η περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169 διαμορψώνεται ως εξής:

«17. α) Η μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα

Διά Βίου Μάθησης, σύμψωνα με το άρθρο 53, δύναται να πραγματοποιηθεί για Κέντρα Διά

Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με τροποποίηση

των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις

31,3.2022.’Υοτερα από τις 31.3.2022 ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.».

2. Η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020, τροποποιείται, ως προς την

ημερομηνία από την οποία τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που υποχρεούνται να υποβάλουν

προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμψωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ίδιου

νόμου, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα, και η περ. β) της παρ. 17

του άρθρου 169 διαμορψώνεται ως εξής:

«β) Από 31.3.2022, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα

προγράμματά τους, σύμψωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν

πιστοποιημένα προγράμματα.».

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Ισχύουν από την 30η.11.2021.

Άρθρο 2

Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων καθαριότητας, απολύμανσης και ψύλαξης

των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και ψύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έχουν συναψθεί οτο 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) και λήγουν έως την 31η.12.2021, δύνανται



να παρατείνονται, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΕΙ, από τη λήξη τους έως
την 31η.3.2022.

Άρθρο 3

Υποχρεω·τικότητα ψοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο —

Τροποποίηση δεύτερου εδαψίου παρ. 3 άρθρου 2 ν. 1566/1985

Το δεύτερο εδάιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί της εποπτείας

της ψοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο από όποιον έχει την
επιμέλεια του ανηλίκου, τροποποιείται, ώστε η παράλειψη εποπτείας να αφορά και όποιον

έχει την πραγματική ψροντίδα του ανηλίκου και να τιμωρείται με ποινή ψυλάκισης μέχρι δύο
έτη και χρηματική ποινή, και η παρ. 3 του άρθρου 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η ψοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο
εψόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το Ιόο έτος της ηλικίας του. ‘Οποιος έχει την επιμέλεια ή
την πραγματική ψρσντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραψή ή την εποπτεία του ως
προς τη ψοίτηση τιμωρείται με ποινή ψυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και χρηματική ποινή.>).

2.
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Συνοπτική

1; Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Επισπεύδον Υπουργείο: Παιδείας και Θρησκευμάτων
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

210-3442806, ηπς[υ. ον. Γ

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
οτους οποίους αφορούν οι όασικές_διατάξεις της αξιολοιούμενης ρύιμισης:

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

Τομέας νομοθέτηοης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
‘ Τομέας νομοθέτηοης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομσΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ)

ΧΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

/
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιούνται, αφενός, η Προθεσμία
μετατροπής των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ι και των Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης επιπέδου 2 σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.ΔΒ.Μ.) και, αψετέρου, η
ημερομηνία από την οποία τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης υποχρεούνται να παρέχουν
πιστοποιημένα προγράμματα, ως συνέπεια της τροποποίησης της ως άνω
προθεσμίας.

Άρθρο 2: Προβλέπεται ότι με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου κάθε
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να παρατείνονται έως την
31η.3.2022 συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και ψύλαξης των
κτιρίων των Α.Ε.Ι., οι οποίες έχουν συναψθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού
έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), που κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α76) και οι οποίες λήγουν έως την 31η122021,

για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού ΟνΙ0-19.

Άρθρο 3: Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στην
πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων για τους γονείς, κηδε μόνες ή έχοντες τη ψροντίδα
ανηλίκου οι οποίοι παραλείπουν την εγγραψή και την εποπτεία της
παρακολούθησης στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο,
δημοτικό σχολείο καιγυμνάσιο), εψόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβείτο δέκατο έκτο
(16°) έτος της ηλικίας του.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι αναγκαίο για την ομαλή
μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας και τη μετατροπή των Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης επιπέδου Ι και επιπέδου 2 σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),
σύμψωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 4763/2020 (Α 254) για το Εθνικό
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Άρθρο 2: Η λήξη των συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και
ψύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Θα
προκαλούσε κενά ως προς την κάλυψη των σχετικών αναγκών των Α.Ε.Ι. σε χρόνο
κατά τον οποίο εξακολουθεί ντι υψίοταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊσύ ςονΙο-19.



3. Ποιους ψσρείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

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

Άρθρο 1: Περ. α) και β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Άρθρο 2: Άρθρο εικοστό έκτο της από 14.32020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’76), σε συνδυασμό με
την παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 4850/2θ21 (Α’ 208).

Άρθρο 3: Παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).

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

1) με αλλαγή προεδρικού
Αρθρο 1: Τροποποιουνται διαταξεις τυπικου νομου,

διαταγματος,
συνεπως απαιτειται διαταξη της ιδιας τυπικης ισχυος.υπουργικης απσψασης

Άρθρο 3: Η επαναψορά, αυτοτελώς, του αξιόποινσυ χαρακτήρα της παράλειψης της
εγγραψής και της εποπτείας της ψοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση κρίνεται
επιβεβλημένη, προκειμένου να αποψευχθούν ψαινόμενα αποκλεισμού από το
συνταγματικό δικαίωμα στην Παιδεία ανηλίκων, που σκοπό έχει την
ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνική τους προσαρμογή.

Άρθρο 1: Αψορά στο προσωπικό και στους εκπαιδευόμενους των Κέντρων Δια Βίου
Μ άθ ηση ς.

Άρθρο 2: Αψορά στο προσωπικό και τους ψοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και στους ψορείς παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,
απολύμανσης και ψύλαξης των κτιρίων των ιδρυμάτων αυτών.

Άρθρο 3: Αψορά σε όσους έχουν την επιμέλεια ή την πραγματική ψροντίδα ανηλίκων
που δεν έχουν υπερβεί το 160 έτος της ηλικίας τους, καθώς και στους ίδιους τους
ανηλίκους.



ή άλλης κανονιστικής Άρθρο 2: Δεν υψίστανται σχετικές εξουσιοδοτικές
πράξης; διατάξεις.

Άρθρο 3: Τροποποιείται διάταξη τυπικού νόμου,
συνεπώς απαιτείται διάταξη της ίδιας τυπικής ισχύος.
Επιπλέον, απαιτείται διάταξη νόμου σύμψωνα με την
παρ. Ι του άρθρου 7 του Συντάγματος.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Άρθρα Ι και 2: Οι ρυθμίσεις έχουν περιορισμένη
συμπεριλαμβανομένης χρονική ισχύ, λόγω του εξαιρετικού ή μεταβατικού
της δυνατότητας νέας χαρακτήρα τους και συνεπώς δεν υψίσταται σχετική
ερμηνευτικής διοικητική πρακτική.
προσέγγισης της
υψιστάμενης Άρθρο 3: Απαιτείται διάταξη νόμου, σύμψωνα με τα
νομοθεσίας; ανωτέρω.

ΙΙΙ) με διάθεση Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
περισσότερων πόρων δεν θα συνέδραμε στην αντιμετώπιση των
ανθρώπινων και ζητημάτων. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση σύμψωνα
υλικών πόρων; με τα ανωτέρω.

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΙΙ ΟΧΙ ι
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

Συναψείς πρακτικές

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

ΙΙ) σε όργανα Της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

9·



7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης επιπέδου Ι και των Κέντρων Διά
Βίου Μάθησης επιπέδου 2 σε Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης, στο πλαίσιο της ευρύτερης
αναμόρψωσης της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης.

Άρθρο 2:
Η αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας,
απολύμανσης και ψύλαξης των κτιρίων των

) βραχυπρόθεσμοι: Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ.)
γιατο χρονικό διάστημα έως την 31η32022.

Άρθρο 3:
Η διασψάλιση της ψοίτησης νια τους
μαθητές όλων των βαθμίδων της
υιτοχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η επαναψορά του αξιόποινου
χαρακτήρα της ιταράλειψης εγγραψής
και εποπτείας της ψοίτησης ανηλίκων
στις βαθμίδες της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:



Άρθρα Ι και 2: Δεν υψίστανται
μακροπρόθεσμοι στόχοι, δεδομένου ότι οι
ρυθμίσεις αψορούν σε περιορισμένα χρονικά
διαστή ματα.

Άρθρο 3:
Η αποψυγή ψαινομένων αποκλεισμού
από το συνταγματικό δικαίωμα στην
παιδεία.

· Ο εψοδιασμός των παιδιών και των
εψήβων με τις γνώσεις της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες
είναι αναγκαίες για την προσωπική
τους εξέλιξη και οι οποίες αποτελούν
τη βάση για τη ψοίτηση στις επόμενες
βαθμίδες της εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής κατάρτισης.
Η καταπολέμηση της άγνοιας και του
αναλψαβητισμού και η διευκόλυνση
της πρόσβασης στις επιστημονικές και
τεχνικές γνώσεις.
Η διασψάλιση της ψυχοπνευματικής
ανάπτυξης των μαθητών και της
ομαλής κοινωνικής τους
προσαρμογής.
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> Εκπαίδευση - Πολιτισυός:

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

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποφοίτων γ’βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον Τομέα Των σπουδών Τους εντός ό μηνών από την
έναρξη_αναζήτησης

Αριθμός σιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ΙΠΟ κλπ)

Αριθμός συμμετοχών σε προγρόμμανα Έρεονας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά ίίανεαισνημισκή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών Που έχουν ανατεθεί ασό Τον ιδιωτικό
τομέα, στό Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στό ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) Που
συμμετέχουν σε Προγραμματα δισ βίου_εκποίδευαης

Β. ΣΤΩΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / Β’θΜΙΑ ΕΚΓΙΑΓΔΕΥΣΗ

ίίοσοσνό ανολφόβητων/σύνολο τιλι1θνσμνυ

Αριθμός ατόμων που εγκατολείπουν νο σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας κιιι ιι βάθμιας εκποίδευοης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείι.ιν ανά Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητών στν σύνολο των μαθητών) που φοιΤούν οε
διαπολιτιομικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (νων ,ιοθηνών) -

Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / οττογενματινών οχνλείων και αριθμός
μαθητών Που φοιτούν σε αυτό

Μέσος όρος υοθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ/ούνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών σον επωφελούνται από προγράμματα
ενιαχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, Β’θμιο)
εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα ΕπιδιωΚόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Πραγματοποιηδείσες ανασκαφές, Κατά είδος και
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, Κατά φορέα, και Ποσά Που
διατέθηκαν

Πιστώσεις γιο ανασκαφές. παν διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων

Κήροξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων. παραδοσιακών κιιι
ιστορικών οικισμών

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείαες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαιρέροντος

Δαπάνες έργων σου έχοον εκτελεσθεί σε μνημεία ναι
αρχειιολνγικούς χώροος, και δαπάνες έργων Που βρίσκονται
οε_εξέλιξη

Διιπάντς έργων σον έχοον εκτελεσθεί σε μουτεία και λοιπά
κτίρια Και δαπάνες έργων σον βρίακοντοι σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης. ανάλογα μετα θέμα, κατά γεωγραφικά
διαμέρισμα

Εϋνική άυυνα - Εξωτερική πολιτική:

‘ Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν Οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

________

και της ΕΛΣΤΑΤ
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Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

> Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολοική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προίάν σε αρορειίες Τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ πε σταθερές Τιμές

Ισοζάγιο τρεχονπών αυναλ.λιιγών (% ΑΕΠ)

ίσοζάγια γενικής κυβέμνηαης (Χωρίς Τις Τράπεζες, % ΑΕΙΙ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πμωταγεοές ολεάνασμα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης λιρών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Φορολογικό έπολσ ως ποσοστά νου ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έρμεαης φορολογίας

Ποσά σον εισπράετννται μέχρι σήμερα από Τον φάρο ή εοος
φόρους στους οποίοος αφοροόν νι διατάξεις Τοο
νομοσχεδίου.

Ποσά που ειαπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους

[ίναναεά πράξεων διοικητικοό πρασδιομιαμνά φάρου
επιβολής πμοονίμων πνει ακυμώθηκον εν μέρει ή εν όλοι απά
αα δικαστήρια

> Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣ[ΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετια)

Αριθμάς επιχειρηπιακών, κλαδικών και αμοισεπαγρελματικών
σομβάσεων (και εγσσε. εάν αυνήφδη τα συγκεκριμένο έτος)
και αριθμάς/ποαοατά εργαζομένων σου καλύπτονται από αυτές.

-____________

Αριθμός/ποσοστά σ.σ.ε. που πυνήφθησαυ χωρίς προσφυγή σε
διαμεπολάβηση

Αριθμός/ποσοστά α.π.ε. που αννήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
δια ιτην Ιιι

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέαος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια α.σ.ε. (προβλεπάμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παμάτασης μετά τη ανμβατική
τους λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμδς αμειβάμενων ννερνιριέιν (ααυ δηλιλθηκαν) ανά
εργαζόμενο Και κλάδο οικανομίπς

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και
αριθμός/ποαοντά ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
ανα αημία

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

Ποσοστά ανεργίας

Δ-1.



Ποσοστά μσκροχράνισ ονέργων

Ποσοστά σνεργίσς νέων

Ποσοστά σσεργίσς γοσσιοώσ

Ποσοστά σοεργίσς οκά γεωγρσιρική σεριιρέρεισ

Ποσοστά σνεργίος βάσει μσριρωτικσά εττιοέάσκ

Δείκτης σιτσσχάλησης / Δείκτης ωρών εργσσίσς / Δείκτης
σμοιβών (ονά βσσιοά τομέα της σιιοοοσμίσς σ.χ. μεσσπσίηση,
κστσοκεκές κ.λπ.)

Μερική ονσοχάληση ως ποσοστά της σονολικής οοοσχάλησης
(στν σάκολο τον σληθοσμοά κσι ειάιεάτερο γιο κέοος)

Ποσοστά σσοσχσλοομένων με σάμβσση οριομένσο χράνοο (στο
νάνσλο τον πληάννρνά κιιι τιάικάτνρσ γισ νέσες)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος
στοιχεία στσχος (3ετία)

Προγρστικά άψος σοντάξεων σνά σσιρσλιστική σράδσ
(μισάωτοί τοκ ιδιωτικνά τορέσ, δηράσισι ονάλληλοι,
επσγγελμοτίες οσι έμποροι, σγράτες) και σνά έτη σνοσλικής
σσιράλισης οσι σντίστοιχες δσνάνες
Ύψος σσφσλιστικών εισιρσρών σνά σσηισλιστική οράδσ
(ρισθοινοί τον ιδιωτικνά τορέσ. δηράσιοι οττάλληλοι,
εσσγγελρστίες και έμποροι. σγράοες) οσι σντίστσιχσ έσοδσ τοο
ΕΨΚΑ
Ηλικίο (νρσγμσσική) σοκτσξισδάτησης οκά σληθνομισκή σμάδο
κσι έτη οκνολικής σσιράλισης

Μέσος χράοος σσσνομής σάντσξης

Ποσοστά σνντσξιοδοτικής δσνάνης ιοί τον ΑΕΠ

Ποσοστά οροσιρογών σχετικά ρτ την οσονορή σάντσξης σσο
γίνονται ιο μέρει ή ιο άλω δεκτές

ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟ[Α Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
στοιχεία στσχος (3ετία)

Ποσοστά σληθοσροά σε καθιστιλς φτώχεισς, στ κίνδοκο
φτώχιισς ή οκ κοινωνικά σοσκλεισμά

Ποσοστά ολικής στέρησης οκ τέσσερσ ή οτρισπάττρσ βσσιοά
ογιιδά ή κσηρεσίις
Πκσνστά κοικοκοριών στο οάοολο τον σληδκσμκά σον
σντιρετωοίζσον_δκσκσλίσ_σοτιμεοώοιοης_έκτσκτων_σνογκών

Ποσοστά πληθκσμοά σον λσρβάκιι ισιλάρστσ κσι η σοτίπτοιχη
κρατική_δστάκη_(σοκολικά_κσι σκά_τοίλορσ)

Αριθράς τσιδιώκ οκ οριρσκστροιρτίσ

Αριθμάς σστέγωκ (εκτίμηση) σσο σιτίζοντσι οσά δήμοος κσι
άλλες_οοηρκσίες
Ποσοστά οληθοσροέ οσο μένει στ οροσωρική ρορφή κστοικίος
δάγω_κρίσης_(σ.χ._σκισράς,_νυρκσγιά)

Κάοτος οστ’ άτομο σνά πμάγρσμμιι φροκτίδσς (ρητράτητος,
δκσκολίις_μάθησης_κλπ)

, , Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενσςΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετισ
στοιχεια στσχσς (3ετια)

Αριθράς κοωτεγικώκ / εξωτερικών οσθεκώκ οκά έτος

Ποσοστά σαιδικής Οκησιμάτητσς

Σοκολικές δαπάνες ογείσς κστά κιιρσλή

Δσσάοις φορμάκωκ κατά κιιριιλή

Αριθράς ιστρώκ οκά ΙΟΕδ κοτοίκοκς

Αριθράς οσσοκομεισκώκ κλινών οκά Ι ΕΕΕ κοτοίκοκς

Μέση διάρκεια κπείγοκοος κοοηδτίος

Ειδικές κοοηλκοτικές κπηρτοίτς: εσωτερικοί οοδεκκίς (ονάλοτος
οριθράς οοι οοά διαθέσιμο κρεβάτι), ρέοη ποροροκή, τερίθολψη
κξωττρικώο οοθκκώκ (εξωτερικά ιατρεία κοι επείγοντα
στρ ιο τοτικά)
Αριθράς οοθτοώκ σοκ οτριρένσοκ γιο Ε ρήκτς οο κξκοηρετηθοέκ
(γιο ρη κιτείγοκπα νοσηλεία, ή γιο μοκορερή πτρίθολψη ή γιο την
πρώτη_ιξέτοπη)

Αριθράς κοσηλειώκ οκά ΙΟδΔ κοτοίκοος

Αριθράς κλινών οκά κοπηλικτική κοηρεοίο
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετια)

Ποσοστό_σσσσχόλησης_στό_ρόλο

σττσλικό

στό σεριιρέρεισ

στό κλόδο τικοτομίσς

στό ηλιτισκή σμόδσ

Πσσσστό_σττρρίσς_στό_ρόλο

σττολικό

στό σεριιρέρεισ

στό κλόδο οιττττμίσς

στό ηλικισιτή ομόδσ

Ποσοστό σττοσσσσχσλσόμετωτ στό ιρόλσ

Ποσοστό τρρσδοτώτ στό φόλσ

Ποσοστό μελώτ ΔΣ. ετσιρειώτ στό ιρόλτ

Ποσοστό μελώτ Κσιτσβστλίοτι, σεριιρερεισκώτ τσι δημστικώτ
σομβσκλίωσ_στό_ιρόλσ

ΜΕΤΛΝΛΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετιο)

Αιτήμστσ σσύλττ — Ποσοστό σσοδοχής
— Μέσος χρόσσς έκδοσης

σσοιρόσεωσ

Μετσσσσττστικές ροές στό σ-όλη εισόδοτι/χώρσ σρσέλετσης/
ηλικιστή ορόλσ/ιρόλσ

Αριδμός σσελόσεωσ στό χώρσ σρσέλετσης τωτ
σσελσττσρέτωτ/σιτίσ σσέλσσης

Μστόδες φιλτξεσίσς μετστσστώτ (σχέση δττσμικότητσς κσι
σρσρμστικοό σριδμοό φιλοξετοοιιέτωτ)

Περιστστιτό κσι είδος σσρσβστικότητσς στό ρσσόδσ ιριλσξετίσς

Πρσφιενώς, στο σεόίσ σστό δσ σσόρχσσε τισ στσιχεέσ οσο σφοροόν τσσς σλλοόστσός σοσ σρσέρχτστσι στό όλλσσς Δείκτες
(σσσσχόληση, εεσσίλεσση, σσρισβστιεότη εσ ιτλσ.)

> Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίσ Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Δριδρός δηροσίωτ σσσλλήλωτ

Αριδρός/σσσσστό σ) ρσσίρωσ/ιδσχ β) ιδοχ τω γ) ρετσκλητώτ
τσσλλήλωσ

Λτσλσγίσ τσσλλήλωτ στό τμήμσ, διεόδττση, γετιτή Διεύδοτση

Ποσοστό κσσλλήλωε με σρόσβσση στο ΙΝΤΣΚΝΕΤ

Αριδρός κττηρεσιώσ ρε εσωτερική δικτύωση (οιτοιιε1)

Ασσλσγίσ Η/Υ στό δέση ερρσσίσς

Αριδρύς ιστοσελίδωτ δηρόσιωτ τσηρεσιώτ τσι φορέωσ/ σύσσλσ
δημοσίωτ σσηρτσιώτ κσι ιρορέωτ
Αριδρός τέττρωσ σληρσιρόρησης σσλιτώτ, σε ιτεττρικό,
σεριιρερεισκό, σσμσρχισσό κσι τσσιτό εσίπεδσ κσδώς τσι σε
τσίσεδο σσρικώτ σρσσώσωσ, σρρσσισμώσ κλσ
Δριδρός στύρωτ σου εξτσηρετούττσι σπό τις δηρόσιες
τσηρτσίες στό έτος τσι στό υσηρεσίσ
Κόστος σρσσωπισσό (δσσάτες ρισδσδσσίσς κσι σμόσδετες
δσσότες ως σοσσστό εσί ης στσσλιιεής δσσότης στό τσσσργείσ)
Κόστος δισχείρισης δεμόττοσ σρσσωσικσό: δσσότες μσσόδωσ
σροσωσισσό ως σσσσστό της σιιτσλικής δσσόεης στό υσοτρρείσ

ΔΗΜΟΣΙΛ ΛΣΦΛΑΕΙΛ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίο Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία οτοχος (3ετία)

Δισσρσχδέττσ σδιτήρστσ, δρόσεες σδιτηρότωτ εσι στσλσρίσ
στό Ιδδδδδ τστσίτστς
Λδιιτήμστσ Πτισιτσύ Κώδικσ τστό εστηγσρίες τσι κστό
ρεωγρσφική σερισχή
Δισσρσχδέστσ σδισήρστσ τσι θεωρσόμετσι ως δράστες συτώτ
τστό_εδσικόητσ, φύλο_τσι_τόξεις_ηλικιώτ
Ετήσισ στστιστική σστικότιση τωσ σδιιεημάτωσ τσι σξιόσσιτωσ
στμσεριφτρώσ σου σρσκσλσέτ σο σοιτό σίσδη1ισ
(στθρωσσκτστίες,_ληστείες,_κλσσές —_δισρρήξεις)



Αδικήματα σον αφορούν ννην σσράννμη είσοδο και πσμσμονή
στη χώμα

Σοχνάτηνα εγκλημάτων ανά τύπο εγιελήμσνας

Ποσοννά αγκλημανικών περιπτώσεων παν εξιχνιάατηεαν αεσ
σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημύσια ασφάλεια

Αμιδμλς κατοίκων ανά αστννομικά, ανά σστνννμικύ τμήμα και
ανά περιοχή αστννύμενπης
Αναλογία αστυνομικών ανά Ιδδδ κατοίκονς - αναλογία
κατοίκων ανά σστννομικά εμήμα ναι περιοχή αατονάμενσηε

Κατά κεφαλή καδαμές άαπάνες για αστννομικές νπηρεσίες

Κατανομή πύρων για Την αντιμετώπιση της σαραβσνικής
σνμπεμιφομάς ανά νομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τμομοκμανία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωικόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Αμιδμάς εισεμχύμενων αστικών, εμγανικών και εμπορικών
διαφορών

Αμιθμύς εισερχύμεννιν διοικητικών περιπτώσεων

Σνννλιεάς χμάνας απο απαιτείται για την επί.λνση σννικών,
εμπομικών, εμγανικών, διοικητικών και άλλων νποθέαεων

Μέσος χμάνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Σιμηναδικεία,
Πγωννδικεία, Εφατεία. Αρειος Γίάγος/Σκμβαύλια δνικματείας)
Μέπος άμος των νναδέαεων ανά δικαππ) (ποινικά. πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Παααπτύ δικαστικών αποφάσεων παν ακνμώνννται μετά απά
έφεση ή αναίρεση
Αμιδμύς νναθέπαων παν κπιλύανναι με το πύατημα τοκ
εξωάικαστικού σνμβιβασμαύ
Αξιοποίηση εναλλακνικών μεδύδων επίλοαης διαφορών, οχ.
διαμαπαλάβηαη

Στήριξη των ατάμων παν χμήζννν πμναοαπίας αλλά δεν
διαθέεανν πύροος (νομική προστασία)

Κύπκος αμοαφνγής στη δικαιοσύνη

Παποντύ ηλεκτμονικής αποβολής δικογμάφων

Πναοντύ διακπεμαιονμένων κατ’ έτος οποδένεων έναντι
εκκρεμών (πε ετήσια και αννπλική βάαη εκκρεματήτων)
Ποποντά ποινικών κποδέαεων, αα ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_μετατμέήιιμας_αα_χμήμα

Μένα κάατας νωφμνοιπτικαύ πνατήματος ανά κματούμανα

Αναλογία πμοατιπικού φύλαξης (φνλέικων) ανά κματούμενα

> Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταίο 5ετία Πρόσφατο Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια οτοχος (3ετια)

άτίκτης παγκάπμιας ανταγωνιποικύτητας

επενδύσεις ως % ΑδΗ

Άμεσες ξένες επανδύαεις ως % ΑΣΠ

Αμιδιάς απιχαιρήαει.ιν ανα αννίγονν ανά κλάδο και περιφέρεια
και_αντίαταιχος αμιθμάς_απασχαλανμένων_αα ακτές
Αμιδμάς επιχειρήσεων παν κλαίνακν ανά κλάδο και παμιφέμεια
και ανείαναιχος αμιθμύς απααχολανμένων αα αντές

άιαικητικά κάστας σύατααης επιχαιμήπετιν

Μέαος χμάννς πύννααης επιχειρήααων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταίο 5ετία Πρόσφατο Ετιιδιωκόμενος
στοιχείο στόχος (3ετιο)

Μπνάθες Έτήσιας εκπομπές αερίων ατμνπφαιρικής μύπανπης
κατά_κεφαλή
Ποποατά ταν πληδοαμού παν αξαπηματαίται απά βιαλογικοάς
καδσμιαμαύς
Ποσαννά των ακτών παν κμίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
αα νχέαη μα το σύνολα των δννάμανων να χρηαιιιαποιηδαύν
ακτών

Αμιθμύς ελέγχων καναλλι1λάτητας δικτύακ ύδμενσης κατ’ έτος

Ποσοστά οικιακών & βιομηχανικών απαμμιμμάεων παν
διανέδηκαν αα άλλες χμήααις (π.χ σνακύνλωπη, παμαγωγή
ανέμγειας, λιπααματαπαίηαη)

Πνπαντά διατιδέμανων απορμιμμάτων αα χΥΤΑ

Πνσιτατά δασικών εκτάααων παν κσααστμάφικαν απά τενμκαγιά

/ πύναλα δανικών εκτάσεων
Παααντά ανσδααωθαιαών (με φνπικά ή τεχνητά τμάπα)
εκτάπεων /πύννλα κιιναπτμπμμένων δαπών απά πνρκαγιές
Ποπαπεύ πμοατατενύμανων παμιαχών σε σχέση με πιο ανναλική
έκταση της χώρας
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Ποσοστά Του προϋπολογισμού Που διατίθεται γιο Θέματα

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμακηπίον ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
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

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

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

ΝΑΙ_Π Οχι_Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

‘ άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

Κατι άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο

Άρθρο Ι

Στόχος

Κατανάλωση ενέργειας Κατά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μομφή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώαιμες πηγές ενέργειας Κατά
κεφαλή

.Ι5.



Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υΙτηρεσιών

Η παράταση της προθεσμίας μετατροττής των Κέντρων Δια Βίου

Μάθησης επιπέδου 1 και 2 σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

(Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων του ν.

4763/2020 (Α’ 254) για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Άρθρο 2 Η κάλυψη των αναγκών καθαριότητας, απολύμανσης και
4ύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

(Α.Ε.Ι.) κατά το χρονικό διάστημα έως την 31η.3.2022 και η
αποτροπή κινδύνων για τη δημόσια υγεία, στο Πλαίσιο της
αντιμετώπισης της πανδη μίας.

Άρθρο 3 Η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε όσους έχουν την επιμέλεια ή
την πραγματική ψροντίδα ανηλίκων που δεν έχουν υπερβεί το
δέκατο έκτο (16°) έτος της ηλικίας τους, σι οποίοι παραλείττουν

την εγγραψή ή την εποπτεία των ανηλίκων ως προς τη ψοίτησή

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,

Δ Ι ΑΦΑΝ Ε ΤΑ

Λ ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΛΑΛΟΝ

Ν 1-ΙΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜ ΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ

αποτελεσματικότητα

ΕΜΜΕΣΑ

-Ιζ.



Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών Χ Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 1: Παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για την προσαρμογή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης στο νέο Πλαίσιο
για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, καθώς και για την προετοιμασία της
παροχής πιοτοπο ιη μένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Άρθρο 2: Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των αναγκών καθαριότητας, απολύμανσης και
ψύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών δρυμάτων (ΑΕΙ.) νια την αποτροπή κίνδυνων για τη
δημόσια υγεία, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού ςονΙο-19.

Άρθρο 3: Η επαναψορά του αξιόποινου της παράλειψης εγγραψής και εποπτείας της ψοίτησης των ανήλικων
μαθητών στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συμβάλλει στη δίκαιη μεταχείριση των πολιτών, με τη
διασψάλιση του συνταγματικού δικαιώματος της Παιδείας και στη βελτιωμένη διαχείριση των κίνδυνων από
τυχόν παραλείψεις ή ψαινόμενα αποκλεισμού.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΛΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμος /
προετο ιμασιο

‘ποδομη /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προσληψεις /

ΤΗΣ
κινητικοτητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
Ενημέρωση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
εκπαιδευση Χ

εμπλεκομενων

Άλλο

Στήριξη και
ΓΙΑ ΤΗ λειτουργία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ διαχείρισης
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ Διαχείριση
ΡΥΘΜΙΣΗΣ αλλαγών κατά

την εκτέλεση



Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν υψίοταται κόστος, πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων νια τις νέες ρυθμίσεις, καθώς
τροποποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, υψιστάμενες ρυθμίσεις, ιδίως μετην παράταση προθεσμιών. Σε ό,τι αφορά,
ειδικότερα, στο άρθρο 3, επαναψέρεται σε ισχύ και επανακαθορίζεται ο αξιόποινος χαρακτήρας της
ιταράλειψης της εγγραψής ή της εποπτείας της ψοίτησης ανηλίκου στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το
αξιόποινο Της οποίας προβλεπόταν ήδη στην παρ. 3 Του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), προ της έναρξης
ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α95, διόρθ. σψάλμ. Α’122).

20. Κίνδυνοι αξιολοούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΓΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
προκτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

-ιδ.



Δεν υψίστανται κίνδυνοι, αντιθέτως ατιοτρέπονται οι κίνδυνοι που ιτροαναέρθηκαν.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής αιτόκλισης μεταξύ της γνωμσδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 5, 7, 16 και 21 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

1 (συμτιεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Άρθρο 7 Ε.Σ.Δ.Α.Σ των Δικαιωμάτων του
Άρθρο 2 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ε.Σ.Δ.Α.Ανθρώπου



Σ

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

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποτιοιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Διεθνείς συμβάσεις
Άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 2101/1992 (Α’ 192).

Π

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υψιστάμενες διατάξεις

2.



Άρθρο Ι

Προθεσμία μετατροπής των Κέντρων Διά Βίου

Μάθησης — Προθεσμία υποβολής

προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου

Μάθησης για πιστοποίηση - Τροποποίηση

περ. α) και β) παρ. 17 άρθρου 169 ν.

4763/2020

1. Στην περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169 του

ν. 4763/2020 (Α’ 254), στην οποία περιέχονται

μεταβατικές διατάξεις, επέρχονται σι εξής

τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο

εδάψιο, ως προς την καταληκτική ημερομηνία

της προθεσμίας εντός της οποίας τα Κέντρα

Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο

(2) δύνανται να μετατραπούν σε Κέντρα Διά

Βίου Μάθησης του ν. 4763/2020, με

τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους,

λόγω προσαρμογής στις διατάξεις του άρθρου

53 του ίδιου νόμου, β) τροποποιείται το

δεύτερο εδάψιο, ως προς την ημερομηνία

μετά την παρέλευση της οποίας ανακαλούνται

οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν

προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις, και η

περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169

διαμορψώνεται ως εξής:

«17. α) Η μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου

Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2) σε

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμψωνα με το

άρθρο 53, δύναται να πραγματοποιηθεί για

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που έχουν

αδειοδοτηθεί κατά τη δημοσίευση του

παρόντος, με τροποποίηση των αδειών

λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους

στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις

31.3.2022. ‘Υστερα από τις 31.3.2022

ανακαλούνται σι άδειες των Κέντρων Διά Βίου

Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που

δεν προσαρμόστηκαν οτις εν λόγω διατάξεις.>).

2. Η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν.

4763/2020, τροποποιείται, ως προς την

ημερομηνία από την οποία τα Κέντρα Δια Βίου

Μάθησης που υποχρεούνται να υποβάλουν

προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους,

Η περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν.
4763/2020, είχε ως εξής:

«17. α) Η μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
επιπέδου ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης, σύμψωνα με το άρθρο 53, δύναται να
πραγματοποιηθεί για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που
έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη δημοσίευση του
παρόντος, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας
τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του
άρθρου 53, έως τις 30.11.2021. ‘Υστερα από τις
30.11.2021 ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά
Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν
προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.»

Η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν.
4763/2020, είχε ως εξής:

«β) Από 30.11.2021, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται
να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα ιτρογράμματά
τους, σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 57,
υποχρεούνται να παρέχουν πιστοπο ιη μένα
προγράμματα.»

2.1.



σύμψωνα με την Παρ. Ι του άρθρου 57 του

ίδιου νόμου, υποχρεούνται να παρέχουν

πιστοποιη μένα προγράμματα, και η περ. β) της

παρ. 17 του άρθρου 169 διαμορψώνεται ως

εξής:

ιιβ) Από 31.3.2022, τα Κ.Δ.Β.Μ., που

υποχρεούνται να υποβάλουν προς

πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμψωνα

μετην παρ. Ι του άρθρου 57, υποχρεούνται να

παρέχουν πιστοποιη μένα προγράμματα.».

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν από την

30η.1Ι.2021.

Άρθρο 3

Υποχρεωτικότη·τα Φοίτησης στο

νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο

γυμνάσιο — Τροποποίηση δεύτερου εδαψίου

Παρ. 3 άρθρου 2 ν. 1566/1985

Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 2

του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί της εποπτείας

της ψοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό

σχολείο και στο γυμνάσιο από όποιον έχει την

επιμέλεια του ανηλίκου, τροποποιείται, ώστε

η παράλειψη εποπτείας να αψορά και όποιον

έχει την πραγματική ψροντίδα του ανηλίκου

και να τιμωρείται με ποινή ψυλάκισης μέχρι

δύο έτη και χρηματική ποινή, και η παρ. 3 του

άρθρου 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η ψοίτηση είναι υποχρεωτική στο

νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο

γυμνάσιο εψόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί

το Ιόο έτος της ηλικίας του. ‘Οποιος έχει την

επιμέλεια ή την πραγματική ψροντίδα του

ανηλίκου και παραλείπει την εγγραψή ή την

εποπτεία του ως προς τη ψοίτηση τιμωρείται

με ποινή ψυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και

χρηματική ποινή.)).

Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 είχε ως εξής:

«3. Η ψοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο,

στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο εψόσον ο

μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας

του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του

ανηλίκου και παραλείπει την εγγραψή ή την

εποπτεία του ως προς τη ψοίτηση τιμωρείται

σύμψωνα με το άρθ. 458 του Ποινικού Κώδικα.»

22.
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Λριθ.361/20/2021
ΓΕΝΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα:

Ι. Παρατείνεται, από τη λήξη της (30.1Ι.2Ο2Ι) έως την 3111.3.2022, η
προθεσμία μέχρι την οποία δύναται να πραγματοποιηθεί η μετατροπή των Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) επιπέδου ένα (1) και δύο (2), σε Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους
στο νέο νομοθετικό Πλαίσιο (ν.4763/2020), άλλως ανακαλείται η άδειά τους.

Προς τούτο, μετατίθεται γιο την ίδια ημερομηνία η υποχρέωσή τους ως προς
την πιστοποίηση των προγραμμάτων που παρέχουν.

2. Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών από τη διασπορά του κορωνοΙού, επιτρέπεται, με απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), η περαιτέρω
παράταση από τη λήξη τους έως την 31η32022 των συμβάσεων υπηρεσιών

καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων των Α.Ε.Ι. [Οι εν λόγω
συμβάσεις έχουν συνοφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ν.4682/2020) και λήγουν την
3Γ.12.2021].

3. Συμπληρώνεται το νομοθετικό Πλαίσιο (ν.1566/1985) ως προς την
υποχρεωτικότητα της φοίτησης στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν
έχει υπερβεί το 16 έτος της ηλικίας του) και θεσπίζεται ποινή φυλάκισης και
χρηματική ποινή, σε περίπτωση που τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια ή την
πραγματική φροντίδα του ανηλίκου, παραλείπουν την εγγραφή ή την εποπτεία του
ως προς τη φοίτηση.

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



Ι. Επί του προυτιολογισμού των ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη λόγω της παράταοης, από τη λήξη τους (31.122Ο2Ι) έως την
3Γ.3.2022, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι., των συμβάσεων
υπηρεσιών καθαριότητας, ατιολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων των Ιδρυμάτων.

Για την εκτίμηση του ύψους της δαπάνης αυτής δεν εστάλησαν στοιχεία από
ιο αρμόδιο Υπουργείο.

ΙΙ. Επί του κρατικού και επί του προϋπολογισμού του Ταμείου
Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.) και του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) (φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη χρηματικών ποινών που
επιβάλλονται, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για την υποχρεωτικότητα
της φοίτησης στο νηπιαγωγείο, ιο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

1013 1ΙΑ ΑΡΜΑΟΟ13
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο σχέδιο
νόμου «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης»

Από τις διατάζεις της υπόψη τροπολογίας. προκαλείται σε βάρος του
προϋπολογισμού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) (φορείς
Γενικής Κυβέρνησης). δαπάνη λόγω της παράτασης. από τη λήη τους
(31 η 12.2021) έως την 3111.3.2022 Των συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας.
απολύμανσης και φύλαης των κτιρίων των Ιδρυμάτων.

Η εν λόγω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού των οικείων Α.Ε.Ι.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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