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Ε Ι Δ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

 

Στο σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 
 

 

 Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

 

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού  

 

1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους υλοποίησης των 

πιλοτικών εκπαιδευτικών δράσεων: α) με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και β) για την ενασχόληση 

των μαθητών του Νηπιαγωγείου με την αγγλική γλώσσα, το ύψος της οποίας 

εξαρτάται από την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες 

καθορίζεται ειδικότερα το πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων (χρονική διάρκεια, 

αριθμός, διάρκεια και περιεχόμενο των νέων θεματικών κύκλων και ενοτήτων, 

αριθμός και γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, ειδικότητες 

εκπαιδευτικών κ.λπ.). (άρθρα 1, 2) 

 

2. Δαπάνη από την δυνατότητα διάθεσης επιπλέον ποσού ύψους 41,76 

εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και έως 62,64 εκατ. ευρώ για το έτος 2021, για 

την πληρωμή, από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Π.Δ.Ε., των 

αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού 

Επιστημονικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. (άρθρο 47) 

 

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και στους 

Γραμματείς των Επιστημονικών Επιτροπών Μουσικής και Καλλιτεχνικής 

Παιδείας, στην περίπτωση που οι ανωτέρω επιτροπές δεν μπορούν να 

συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη. (άρθρο 60) 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού. 
  

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών 

των οικείων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι./Φορείς 

Γενικής Κυβέρνησης)  
 

Δαπάνη από την καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, εγγραφή μαθητών Λυκείου που διακρίθηκαν σε 

διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς, λόγω προσθήκης νέων κατηγοριών των 

εν λόγω διαγωνισμών. (άρθρο 40)  

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οικείων Α.Ε.Ι. 
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ΙΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

 

1. Δαπάνη σε περίπτωση διαμόρφωσης, πέραν του ανωτάτου ορίου 

αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, της πρόσθετης μηνιαίας 

αποζημίωσης, που καταβάλλεται στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, 

Διοικούντες και αναπληρωτές τους, των εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. (άρθρο 104 παρ. 3) 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης, κατά περίπτωση. 

 

2. Απώλεια δημοσίων εσόδων από τη μη φορολόγηση της πρόσθετης 

μηνιαίας αποζημίωσης που καταβάλλεται στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, 

Διοικούντες και αναπληρωτές τους, των εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. (άρθρο 104 παρ.3) 

 Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων 

του κρατικού προϋπολογισμού.  
 

ΙV. Επί των προϋπολογισμών των οικείων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των προϋπολογισμών των Ειδικών 

Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτών (φορείς 

Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση. 
 

1. Ετήσια δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Α.Ε.Ι., για την 

ενίσχυση των πόρων των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), 

μέσω ίδιων πόρων. (άρθρο 86 παρ.1 περ. ε΄) 

 

2. Ετήσια δαπάνη των προϋπολογισμών των Ε.Λ.Κ.Ε. των οικείων Α.Ε.Ι., 

από την κάλυψη του κόστους διοργάνωσης και λειτουργίας: α) των Ξ.Π.Σ. 

(αμοιβή του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, εξόδων μετακίνησης του 

διδακτικού προσωπικού, κόστος λειτουργίας μονάδας υποστήριξης των 

αλλοδαπών φοιτητών, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.) (άρθρα 82, 84 - 89, 93) και  

   β) των θερινών προγραμμάτων. (άρθρα 90 παρ.2, 3) 

 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις των 

προϋπολογισμών των οικείων ΑΕΙ και των προϋπολογισμών των ΕΛΚΕ 

αυτών, κατά περίπτωση.  

 

V. Επί του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ανωτάτης 

Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε./φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 

Δαπάνη λόγω της καταβολής, αναδρομικά, των αποδοχών στον 

Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανωτάτης 
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Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση, στον 

Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη αυτού. (άρθρο 104 παρ.1)  

Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού της ΕΘ.Α.Α.Ε.. 

 

 

 

       Αθήνα,  28 Μαΐου 2020 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ        Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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