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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 

Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας µε τίτλο «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιµέρους 

Σύµβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτηµα 12 της από 6.9.2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του 

Ιδρύµατος ''Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος'' και του Ελληνικού Δηµοσίου για την 

ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας - Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση 

της πανδηµίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας». 

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της δυνατότητας µη κατανοµής ποσοστού 20% της τακτικής 

επιχορήγησης στα ΑΕΙ 

 

 Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση καταργείται η δυνατότητα µείωσης της κατανοµής της τακτικής 

επιχορήγησης στα ΑΕΙ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) βάσει υποκειµενικών κριτηρίων 

προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των δηµόσιων Πανεπιστηµίων. 

Δεδοµένου ότι η τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ αποτελεί συνταγµατική υποχρέωση του 

κράτους, η κατανοµή της -τακτικής επιχορήγησης- πρέπει να στηρίζεται σε κριτήρια που δεν 

δηµιουργούν τεχνητή υστέρηση σε ΑΕΙ λόγω συνθηκών που δεν µπορούν τα ίδια να 

µεταβάλλουν, καθώς και να λαµβάνει υπόψη εκτός των ποσοτικοποιηµένων κριτηρίων και 

παραµέτρους ευρύτερων αναπτυξιακών πολιτικών τόσο στον χώρο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής όσο και της περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Άρθρο…. 

 

Το άρθρο 16 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 99 του ν. 

4790/2021 (Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 16 - Κατανοµή της δηµόσιας επιχορήγησης στα ΑΕΙ 
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1. Η επιχορήγηση των ΑΕΙ εντός των ορίων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων κατανέµεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, ιδίως: 

αα) τον συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών ανά πρόγραµµα σπουδών, 

ββ) το εκτιµώµενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραµµα σπουδών, 

γγ) τη διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών, 

δδ) το µέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύµατος. 

 

2. Η τακτική επιχορήγηση κατανέµεται στα ΑΕΙ µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευµάτων που εκδίδεται µέχρι τον Ιανουάριο εκάστου έτους ύστερα από τεκµηριωµένη 

εισήγηση της Συνόδου Πρυτάνεων, η οποία διατυπώνεται βάσει των ανωτέρω αντικειµενικών 

κριτηρίων στο πλαίσιο των λειτουργικών αναγκών τους. Ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόµενο 

της εισήγησης των ΑΕΙ καθορίζονται µε Υπουργική Απόφαση. Στην επιχορήγηση από τον κρατικό 

προϋπολογισµό που κατανέµεται στα ιδρύµατα µε την ως άνω διαδικασία, συµπεριλαµβάνονται, 

ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισµού, εξαιρουµένου του Εθνικού 

Προγράµµατος Ανάπτυξης. 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022 

 

Οι προτείνοντες βουλευτές 

 

Φίλης Νίκος 

 

Τζούφη Μερόπη 

 

Βαρεµένος Γιώργος 

 

Ξανθός Ανδρέας 

 

 


