
Ε Ι Δ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 (άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος) 

Στο σχέδιο νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις»  

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα 
οικονομικά αποτελέσματα: 

I. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Ετήσια δαπάνη από:
- τη σύσταση θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία σε κάθε Ανώτατο

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και την ως εκ τούτου καταβολή των αποδοχών αυτού και του 
επιδόματος θέσης ευθύνης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 910 χιλ. ευρώ 
περίπου, (άρθρο 17 παρ. 1)  

- την καταβολή των αποδοχών και του επιδόματος θέσης ευθύνης στον υπάλληλο του
Α.Ε.Ι. που προΐσταται της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) αυτού. (άρθρο 215 
παρ. 3)  

2. Ετήσια δαπάνη, ύψους 220 χιλ. ευρώ περίπου, από την αύξηση των εξόδων
παράστασης των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι. και την ως εκ τούτου καταβολή σε
αυτούς της διαφοράς αποδοχών. (άρθρο 288 παρ.2)

3. Ετήσια δαπάνη, ύψους 27 χιλ. ευρώ περίπου, από τη συνέχιση καταβολής των
αποδοχών εν ενεργεία Μητροπολίτη, σε Μητροπολίτη της Δωδεκανήσου, που μετατίθεται
σε Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκτός Ελλάδας. (άρθρο 324 παρ. 3)

4. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή ισοβίως, μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ίσης με
τον βασικό μισθό του εν ενεργεία Μητροπολίτη (2.210 ευρώ), σε παραιτηθέντα ή
απαλλαχθέντα Μητροπολίτη της Δωδεκανήσου, ανεξαρτήτως των λόγων που υπαγορεύουν
την παραίτηση ή την απαλλαγή από τα καθήκοντα (για κάθε σοβαρό λόγο και όχι μόνο για
λόγους χρόνιας νόσου ή γήρατος, όπως ισχύει σήμερα). (άρθρο 326 παρ.8)

5. Ετήσια δαπάνη, ύψους 8,3 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή διαφοράς
αποδοχών στον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου, λόγω επανακαθορισμού των αποδοχών του,
στο ύψος των αποδοχών του Βοηθού Επισκόπου (σήμερα λαμβάνει το ½ των πάσης φύσεως
αποδοχών του Μητροπολίτη). (άρθρο 328 παρ.2)

6. Ετήσια δαπάνη ύψους 195 χιλ. ευρώ περίπου από τον επαναπροσδιορισμό της
χρονικής διάρκειας, από εννέα (9) σε δέκα (10) μήνες, των συμβάσεων εργασίας πρόσληψης
των ιεροδιδασκάλων. (άρθρο 351 παρ.1)

7. Ετήσια νόμω δαπάνη, από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και
εφεξής, από την καταβολή μισθοδοσίας σε Κληρικούς (Μητροπολίτες, Εφημέριους,
Διάκονους), Ιεροκήρυκες και εκκλησιαστικούς υπαλλήλους που καταλαμβάνουν τις
συνιστώμενες, κατά περίπτωση, οργανικές θέσεις, στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου

 1377 



και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές 
Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις 
Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης. (άρθρα 335 παρ. 3, άρθρο 347 παρ.2, άρθρο 
348 παρ.2)  

8. Ετήσια δαπάνη από την αύξηση της επιχορήγησης στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών
(ν.π.ι.δ.), για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους λειτουργίας του, λόγω: α) της δυνατότητας
τοποθέτησης δύο (2) βοηθών Ιμάμη προς υποβοήθηση του έργου του θρησκευτικού
λειτουργού (Ιμάμη), με μισθολογικό κόστος 45 χιλ. ευρώ, (άρθρο 350 παρ.5, 6) β) της
καταβολής, με κ.υ.α. και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (ν.4354/2015),
αποζημίωσης στα μέλη της θρησκευτικής Επιτροπής Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, καθώς και
στα μέλη του Δ.Σ. του Τεμένους. (άρθρο 350 παρ.6 και 7)

9. Δαπάνη από:
- την καταβολή κατ’ αποκοπή αποζημίωσης στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης των

Α.Ε.Ι. από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, (άρθρο 13 παρ.8) 
- την ίδρυση και λειτουργία από κάθε Α.Ε.Ι. ειδικού προγράμματος σπουδών

παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ή δι-ιδρυματικού προγράμματος σπουδών σε 
συνεργασία με άλλο Α.Ε.Ι., το κόστος της οποίας δύναται να καλύπτεται από πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ ή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
(Ε.Π.Α.), (άρθρο 99)  

- την επιχορήγηση των ΠΑ.Κ.Ε.Κ., [άρθρο 135 παρ. 1περ.α)]
- την ανάπτυξη και λειτουργία μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και

Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης για την 
επιλογή των μελών του εκλεκτορικού σώματος για την επιλογή και εξέλιξη των μελών 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), (άρθρο 146 παρ. 3)  

- την καταβολή των αποδοχών των επιστημόνων που διορίζονται σε έδρες του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) που ιδρύονται σε Α.Ε.Ι. και ΠΑ.ΚΕ.Κ., (άρθρο 167 
παρ. 5 και 6) 

- την καταβολή της αμοιβής των εντεταλμένων διδασκόντων που απασχολούνται για
την κάλυψη των διδακτικών αναγκών προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων 
Α.Ε.Ι., (άρθρο 173 παρ. 5 και 6) 

- τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
υποψήφιους διδάκτορες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την παροχή 
επικουρικού διδακτικού έργου, η οποία θα επιβαρύνει το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). (άρθρο 176)  

10. Δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη και τον γραμματέα της
πενταμελούς επιτροπής για την επιλογή των ιεροδιδασκάλων. (άρθρο 351 παρ.2) Το ύψος
της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α.
11. Δαπάνη από την καταβολή αμοιβής στους διδάσκοντες και στον Υπεύθυνο Εποπτείας
για τη διεξαγωγή εκτός ωραρίου λειτουργίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο
Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των Σ.Ε. των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή των
Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) που εξυπηρετούν τα ΕΠΑ.Λ. (άρθρο 357 και 358 παρ.4) Η
ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό διδασκόντων) και από την
έκδοση κ.υ.α.

12. Δαπάνη από την αναδρομική καταβολή, για το χρονικό διάστημα από 1η.9.2020 μέχρι
21η.12.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4763/2020), ωριαίας αποζημίωσης για τους
εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης που απασχολούνται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., για το
ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
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καθώς και για τους εκπαιδευτές που απασχολούνται στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των 
Δήμων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Νέα 
Φάση». (άρθρο 362) 

13. Δαπάνη από τη νομιμοποίηση της εκκαθάρισης και εξόφλησης της ληξιπρόθεσμης
οφειλής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη συμμετοχή του στο
«Πρόγραμμα για τη Διεθνή αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Ενηλίκων» του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), κατά παρέκκλιση των
κειμένων διατάξεων. (άρθρο 384) Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 102,8 χιλ.
ευρώ, περίπου (70,3 ευρώ για το έτος 2016 και 32,5 ευρώ για το έτος 2017).

14. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη θέση σε καθεστώς μερικής απασχόλησης αντί
καθεστώτος αναστολής καθηκόντων των αναφερόμενων κατηγοριών μελών Δ.Ε.Π. και
λοιπού προσωπικού. (άρθρο 160 παρ.8 και 9 και 301 παρ.4)

15. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από την ίδρυση Ιεράς Μητρόπολης Δωδεκανήσου και την
ως εκ τούτου κάλυψη της οργανικής θέσης του οικείου Μητροπολίτη. (άρθρο 322)

16. Ενδεχόμενη δαπάνη από την απόδοση εντόκως σε Κληρικούς του υπόλοιπου 50%
των αποδοχών που έχει περικοπεί, εφόσον απαλλάσσονται με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση από τις κατηγορίες για τα προβλεπόμενα αδικήματα. (άρθρα 328 παρ.3, 336
παρ.17, 347 παρ.15 και 348 παρ.14)

17. Ενδεχόμενη δαπάνη από την αντιμετώπιση αυξημένων εξόδων εφαρμογής του
αναβαθμισμένου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
(δραστηριότητες, εκπαιδευτικοί). (άρθρο 371) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από την έκδοση
υπουργικής απόφασης και από πραγματικά γεγονότα.

18. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αμοιβής στους εξεταστές ξένης γλώσσας, για
την αποτίμηση κριτηρίων επιλογής υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης που διαθέτουν
τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σε περίπτωση που η εν λόγω αμοιβή καθορισθεί σε
υψηλότερο ποσό από εκείνο της κείμενης νομοθεσίας (ν.4354/2015 και ν.4472/2017).
(άρθρο 374 παρ.3) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός εξεταστών κ.λπ.).

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

19. Απώλεια εσόδων από την παροχή φορολογικών απαλλαγών σε επιχειρήσεις που
χρηματοδοτούν Ε.Λ.Κ.Ε. για την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών, τη διεξαγωγή
ερευνητικών έργων κ.λπ. (άρθρο 256)

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού.  

II. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού λοιπών φορέων
Γενικής Κυβέρνησης (Α.Ε.Ι., Ε.Λ.Κ.Ε., ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, Ε.Π.Ι.
κ.λπ.), κατά περίπτωση

1. Δαπάνη από:
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- την ίδρυση παραρτημάτων Α.Ε.Ι. στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, το ύψος της
οποίας εξειδικεύεται με π.δ., (άρθρο 6 παρ. 2) 

- την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών
στο Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ο.τ.α., ν.π.ι.δ. και επιχειρήσεις (φορείς υποδοχής), το ύψος της οποίας 
δεν δύναται να υπολείπεται του 80% του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού και 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κ.υ.α., (άρθρο 69 παρ. 6 και 8) 

- τη χρηματοδότηση επαγγελματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
(άρθρο 89) 

2. Δαπάνη από:
- την ίδρυση ακαδημαϊκών μονάδων εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας,

(άρθρο 3 παρ. 4) 
- τη συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών στο πρόγραμμα εφημεριών του

νοσοκομείου αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού και την ως εκ τούτου καταβολή των 
αποδοχών τους, (άρθρο 58 παρ. 4)  

- την εκπόνηση σχεδίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την
εξασφάλιση της προστασίας των συλλογών, (άρθρο 60) 

- τη στελέχωση των πανεπιστημιακών μουσείων με προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την
εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή και με πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου και την ως εκ τούτου καταβολή 
των αποδοχών τους, (άρθρο 62) 

- τη δημιουργία και τήρηση πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για
όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που οργανώνονται από 
τα Α.Ε.Ι., (άρθρο 68)  

- τη δυνατότητα στελέχωσης του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης του Ιδρύματος από πρόσθετο προσωπικό ειδικότητας ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή 
κοινωνικού λειτουργού, (άρθρο128 παρ. 3) 

- την ίδρυση σε κάθε Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας
(ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), (άρθρο 131) 

- την ίδρυση Κοινών Ερευνητικών Ινστιτούτων μεταξύ ΠΑ.Κ.Ε.Κ. της ημεδαπής καθώς
και μεταξύ ημεδαπών ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής, (άρθρο 134) 

- τη δυνατότητα ίδρυσης γραφείων και παραρτημάτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. σε άλλες πόλεις
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, (άρθρο 137 παρ. 3) 

- την κάλυψη του κόστους δημιουργίας και υποχρεωτικής λειτουργίας ηλεκτρονικού
συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης για την οργάνωση, παρακολούθηση και 
δημοσιοποίηση των διαδικασιών επιλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., (άρθρο 142)  

- την καταβολή των αποδοχών των επιστημόνων υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και
κατάρτισης που απασχολούνται ως ερευνητές σε Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. 
(άρθρο 166)  

3. Δαπάνη από:
- την καταβολή της μισθοδοσίας των επισκεπτών καθηγητών, επισκεπτών ερευνητών,

ερευνητών επί θητεία και του πρόσθετου ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού και 
λοιπού προσωπικού με σύμβαση έργου ή εργασίας για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων 
του πανεπιστημιακού εργαστηρίου καθώς και του προσωπικού του Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση 
πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, (άρθρο 50 παρ.5)  

- την καταβολή της μισθοδοσίας στο προσωπικό που στελεχώνει τις πανεπιστημιακές
κλινικές, (άρθρο 57 παρ. 5) 

- την καταβολή αμοιβής στους διδάσκοντες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
(άρθρο 83 παρ. 4) 
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- την κάλυψη του λειτουργικού κόστους του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών
του Ιδρύματος καθώς και από τη χορήγηση αμοιβής σε όλες τις κατηγορίες διδακτικού 
προσωπικού, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό 
Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. για την άσκηση πρόσθετου διδακτικού έργου, (άρθρα 101 παρ. 2 και 
3 και 103 παρ. 2 και 3)  

- την κάλυψη του κόστους οργάνωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, [άρθρο 115 παρ. 1 περ. ια)] 

- τη στελέχωση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό
προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του και την ως εκ τούτου καταβολή της 
μισθοδοσίας αυτού, (άρθρο 117 παρ.4)  

- την απασχόληση και την αμοιβή εκπαιδευτών σε προγράμματα που διαχειρίζεται το
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., (άρθρο 120 παρ. 2) 

- την καταβολή της αμοιβής των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) που συμμετέχουν σε ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα του 
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., (άρθρο 165 παρ. 3)  

- την καταβολή της μισθοδοσίας των Ερευνητών των Α.Ε.Ι., (άρθρο 166 παρ. 5)
- την απασχόληση συνεργαζόμενων καθηγητών σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, (άρθρο 169

παρ. 2) 
- την καταβολή αμοιβής σε Ομότιμους και Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές για την

παροχή διδακτικού, ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου και τη συμμετοχή τους σε 
επιτροπές των Α.Ε.Ι., (άρθρο 170 παρ. 1 και 2)  

- την καταβολή της αμοιβής των ερευνητών επί θητεία που απασχολούνται στις
ερευνητικές μονάδες των Α.Ε.Ι., (άρθρο 172 παρ. 4) 

- την καταβολή των αποδοχών του έκτακτου επιστημονικού προσωπικού που
απασχολείται στη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Α.Ε.Ι., (άρθρο 211 
παρ. 6)  

- την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στον υπάλληλο από το έκτακτο προσωπικό
του Α.Ε.Ι., ο οποίος προΐσταται της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, (άρθρο 213 παρ. 1 και 4) 

- την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των μονάδων του Α.Ε.Ι. και την πιθανή
απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, (άρθρο 214) 

- την καταβολή της αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. σε έργα/προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρο 246 παρ. 1) 

4. Ετήσια δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
ερευνητικών και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 κατά
περίπτωση, από:
   α) την αναγνώριση ως προϋπηρεσίας, για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των 
μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και των Α.Σ.Ε.Ι., και του ερευνητικού έργου που έχει 
προσφερθεί σε Α.Ε.Ι. ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του 
ν.4310/2014, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, (άρθρο 288 παρ.1)  
   β) την αύξηση του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας των μελών (Ε.ΔΙ.Π.) των 
Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. (άρθρο 288 παρ.2)  

5. Ετήσια δαπάνη του προϋπολογισμού των Ε.Π.Ι., από την καταβολή στον Ε.Λ.Κ.Ε. του
Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί: α) ποσοστού που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο
50% των κρατήσεων που πραγματοποιεί το Ε.Π.Ι. επί των προϋπολογισμών των
έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται και των λοιπών εσόδων από τη χρηματοδότηση
ερευνητικών δραστηριοτήτων, την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την
αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας του Ε.Π.Ι. (Σήμερα, το ποσοστό των αποδιδόμενων
εσόδων δεν μπορούσε να είναι μεγαλύτερο του 15% των ετήσιων εσόδων των εν λόγω Ε.Π.Ι.),
(άρθρο 271 παρ.2)
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   β) τιμήματος για τη χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων, υποδομών, επιστημονικού και 
λοιπού εξοπλισμού των Α.Ε.Ι. με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. (άρθρο 271 
παρ.3)  

6. Δαπάνη του προϋπολογισμού των Ε.Π.Ι., από την κάλυψη πρόσθετου κόστους
λειτουργίας τους (πρόσληψη προσωπικού, δημιουργία ιστότοπου κ.λπ.). (άρθρο 273)

7. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για
την κάλυψη έκτακτων και ανελαστικών αναγκών των έργων/προγραμμάτων που
διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρο 247)

8. Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι. και του προϋπολογισμού των
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 από την καταβολή
του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου για την ίδρυση ή συμμετοχή σε αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία ή εμπορική εταιρεία, με αντίστοιχη αύξηση του χαρτοφυλακίου αυτών. (άρθρων
292, 293)

9. Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι., των Ε.Λ.Κ.Ε. και των
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων από τη σύναψη συμβάσεων για την προβολή των
προγραμμάτων που υλοποιούνται και των υπηρεσιών που προσφέρονται. (άρθρο 295)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά 
περίπτωση.  

10. Απώλεια εσόδων: α) από τη μη είσπραξη φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ
του Δημοσίου, ο.τ.α. ή άλλων νομικών προσώπων σε περίπτωση συγχώνευσης Α.Ε.Ι.,  (άρθρο
5 παρ. 4)
   β) λόγω των παρεχόμενων ατελειών και φοροαπαλλαγών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. (άρθρο 367) 

11. Απώλεια εσόδων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτού για κύρια σύνταξη και υγειονομική
περίθαλψη, παροχές σε είδος και σε χρήμα, επί της καταβαλλόμενης αμοιβής σε δημοσίους
υπαλλήλους που συμμετέχουν σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρο 243 παρ. 6)

12. Απώλεια εσόδων από:
- τη χορήγηση υποτροφιών με κριτήρια αριστείας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Σπουδών, [άρθρο 80 παρ. 3 περ. ιγ)] 
- την απαλλαγή των μεταπτυχιακών φοιτητών από την υποχρέωση καταβολής

διδάκτρων υπό την προϋπόθεση παροχής έργου προς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή το Α.Ε.Ι. 
(άρθρο 176 παρ. 3)  

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων στις ανωτέρω περιπτώσεις θα αναπληρώνεται από 
άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισμού των οικείων φορέων, κατά περίπτωση.  

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης)  
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1. Ετήσια δαπάνη από: α) την καταβολή αποζημίωσης καθώς και εξόδων μετακίνησης
εκτός έδρας στους αξιολογητές που εγγράφονται στο ιδρυόμενο Εθνικό Μητρώο
Αξιολογητών (άρθρο 303 παρ. 5) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση
της κ.υ.α., με την οποία θα καθοριστεί το ύψος των εν λόγω παροχών και από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός αξιολογητών, μετακινήσεων κ.λπ.),
   β) τη θέσπιση Εθνικού Μητρώου αναγνωρισμένων ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
της αλλοδαπής και Εθνικού Μητρώου τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, (άρθρο 304 παρ.1)  
   γ) τη συνολική αναδιάρθρωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και την ως εκ τούτου αντιμετώπιση του 
κόστους λειτουργίας (επιδόματα θέσης ευθύνης, προμήθεια εξοπλισμού κ.λπ.) των νέων 
οργανικών μονάδων [μία (1) Γενική Διεύθυνση και ένα (1) νέο Τμήμα)]. (άρθρο 315 παρ.1 
και 2) Η εν λόγω δαπάνη, όσον αφορά στις αποδοχές του Γενικού Διευθυντή και στο επίδομα 
θέσης ευθύνης Τμήματος, ανέρχεται στο ποσό των 15,48 χιλ. ευρώ ετησίως,  
   δ) την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών που συνιστώνται γα τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων για αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών Ιατρικής και 
Οδοντιατρικής πανεπιστημίων του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(άρθρο 312 παρ. 4) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 
(αριθμός συμμετεχόντων, υποθέσεων κ.λπ.) και από την έκδοση κ.υ.α.  

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την τήρηση και επικαιροποίηση καταλόγου των τύπων
τίτλων σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς
στην Ελλάδα. (άρθρο 307)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

ΙV. Επί του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης )  

1. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση δύο (2) νέων Διευθύνσεων και δύο (2) νέων
Τμημάτων και την ως εκ τούτου αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων αυτών και την
καταβολή των επιδομάτων θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των νέων οργανικών
μονάδων. (άρθρο 370) Το ύψος της δαπάνης όσον αφορά στην καταβολή των επιδομάτων
ανέρχεται στο ποσό των 18 χιλ. ευρώ, περίπου, ενώ για τα λοιπά έξοδα λειτουργίας των νέων
οργανικών μονάδων δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από: α) τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων,
β) την προσαύξηση, με το νόμιμο επιτόκιο, των οφειλών του ανωτέρω νομικού προσώπου
από οποιαδήποτε αιτία, σε περίπτωση υπερημερίας. (άρθρο 367)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

V. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π./ φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους ηλεκτρονικής έκδοσης όλων των τίτλων που 
χορηγούνται από τον Οργανισμό, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του. (άρθρο 364) 
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Αθήνα,  04 Ιουλίου 2022 
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