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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

και όσον αφορά στις δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 5

Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι.. – 

Παραρτήματα Α.Ε.Ι.

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου,  προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού από την ίδρυση ΑΕΙ, η οποία θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά και την 

έκδοση των οικείων κανονστικών πράξεων.

Άρθρο 7
Οργανισμός

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 

ή του προϋπολογισμού των ΑΕΙ, από δημιουργία μονάδων που προβλέπονται για πρώτη φορά (πχ 

υπηρεσίες πληροφόρησηςς) η οποία θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά και την έκδοση 

σχετικών ΠΔ.

    
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Άρθρο 13

Σύγκλητος

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου  προκαλείται αύξηση των εσόδων των Εταιρείων Αξιοποίησης 

και αντίστοιχη μέιωση των προϋπολογισμών των ΑΕΙ.

Άρθρο 15

Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις

Από τη μία επιπλέον θέση Αντιπρύτανη προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού ύψους 90.720 € ετησίως, κατα ανώτατο όριο απο την καταβολή των εξόδων 

παράστασης. 

Άρθρο 32

Ίδρυση Π.Μ.Σ.

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκύπτουν έσοδα υπέρ του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του 

ΑΕΙ τα οποία ξαρτώνται απο τον αριθμό των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στα οποία 

επιβάλονται τέλη φοίτησης, καθώς και από το ύψος των τελών φοίτησης.

Άρθρο 35

Δωρεάν φοίτηση- υποτροφίες

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των 

ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό υποτροφιών που χορηγούν. Προκαλείται επίσης 

απώλεια εσόδων σε βάρος των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ από μή καταβολή τελών φοίτησης (όσων φοιτητών 

απαλλάσονται απο αυτά).

Άρθρο 36

Διδακτικό προσωπικό

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 

απο την καταβολή αμοιβών σε Καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτορες για τη συμμετοχή του σε ΠΜΣ, η 

οποία θα εξαρτηθεί από τα  πραγματικά περιστατικά. Επίσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του φορέα, από την πρόσκληση επισκεπ΄των από 



την αλλοδαπή για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ΠΜΣ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω 

διδάσκουν εθελοντικά, προκαλείται δαπάνη από την κάλυψη δαπανών μετακίνησης το ύψος της 

οποίας θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά και την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

Άρθρο 37

Πόροι – χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 

και των προϋπολογισμών των ΑΕΙ η οποία θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά. 

Προκαλείται επίσης έσοδο υπέρ των προϋπολογισμών των ΑΕΙ από την κατανομή του 30% των 

εσόδων των ΠΜΣ (για τα οποία καταβάλονται δίδακτρα) και αντίστοιχα επιπλέον δαπάνη σε βάρος 

των προϋπολογισμών των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.

Άρθρο 42

Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΑΕΙ, 

από τη δημοσίευση προκηρύξεων για  θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, η οποία θα εξαρτηθεί από τα 

πραγματικά περιστατικά.

Άρθρο 44

Αξιολόγηση

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΑΕΙ, 

από την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης στα μέλη των Επιστημονικών Συμβουλευτικών 

Επιτροπών που διενεργούν την εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ, η οποία θα εξαρτηθεί από τα 

πραγματικά περιστατικά.

Άρθρο 46

Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα 

αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκαλέιται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 

απο ενδεχόμενη μεταβολή βαθμού και μισθολογίκού κλιμακίου για όσους εκ των υπηρετούντων 

δημοσίων υπαλλήλων,κατέχουν αντίστοιχους τίτλους, λόγω απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου 

τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου από τμήματα ΑΕΙ με διάρκεια σπουδών τουλάχιστον δέκα 

εξαμήνων, η οποία (δαπάνη) θα εξαρτηθεί απο τα πραγματικά περιστατικά.



Άρθρο 48

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκύπτει ενδεχόμενη εξοικονόμηση δαπάνης εφόσον τα 

ιδρυόμενα ΚΕΔΙΒΙΜ (36 τον αριθμό, ένα σε κάθε ΑΕΙ) είναι αριθμητικά λιγότερα από τα ήδη 

υπάρχοντα ΚΕΚ. Σε διαφορετική περίπτωση προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος των 

προϋπολογισμών των ΑΕΙ. Τα ανωτέρω θα εξαρτηθούν απο τα πραγματικά περιστατικά.

Άρθρο 57

Προϊστάμενος  Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) – Προϊστάμενος 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) 

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 

από τη σύσταση θέσης Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών σε κάθε ΕΛΚΕ (36 στον αριθμό) 

ύψους 108.000 € ετησίως (καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης)

Άρθρο 58

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου  προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ, από τη σύμαψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, 

η οποία θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά.

Άρθρο 59

Οικονομική διαχείριση 

Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προκύπτει αύξηση εσόδων υπέρ των ΑΕΙ από το ποσοστό των 

ετήσιων εσόδων του άρθρου 51 παρ. 1, περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του παρόντος που μεταβιβάζεται 

από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΕΙ, και μείωση εσόδων των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, τα οποία 

εξαρτώνται από τα πραγματικά περιστατικά.

Άρθρο 69

Ρυθμίσεις για την έρευνα

Προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού σε περίπτωση προκήρυξης θέσης ερευνητή Γ' 

μετά τη λήξη  της χρηματοδότησης απο το European Research Council.

Άρθρο 70

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης



παρ. 6  από την χορήγηση  επιπλέον  της  προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις αναρρωτικής 

άδειας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, , προκαλείται 

επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ το ύψος της οποίας θα 

εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά . 

Άρθρο 75
Επιμέρους θέματα Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

Από την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου  προκαλείται δαπάνη για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθώς και από την εισαγωγή φοιτητών (πχ χορήγηση 

συγγραμμάτων, σίτιση, κλπ) το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά.  

Η λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής  προϋποθέτει δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού, 

(Καθηγητών, διοικητικών υπαλλήλων κλπ) η οποία θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά.

Άρθρο 76
Θέματα προσωπικού των Α.Ε.Ι.

-Από τις διατάξεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου από την  την ένταξή μόνιμων τεχνιτών 

εργαστηρίων (κατηγορίας ΔΕ) στην προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορία 

Ε.Τ.Ε.Π., σε προσωποπαγή θέση με ταυτόχρονη κατάργηση της θέσης που κατέχουν, προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού  η οποία θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά 

περιστατικά.

-Από τις διατάξεις της παρ. 6 του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με την οποία οι Ομότιμοι Καθηγητές 

αμείβονται μόνο για την απασχόλησή τους ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων 

ή για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του ΑΕΙ η οποία θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά.

- Από τις διατάξεις της παρ. 11 του εν λόγω άρθρου για την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στα 

νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των 

οικείων νοσοκομείων, η οποία θα εξαρτηθεί απο τα πραγματικά δεδομένα.

Άρθρο 77

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Εχει αποσταλεί αίτημα (19/7/17) στο Υπ. Οικονομικών (ΝΣΚ) για χορήγηση ανάλυσης της ετήσιας  
δαπάνης που προκαλείται.



Άρθρο 78
Ρυθμίσεις θεμάτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και της Μαθητείας

Από την υπερωριακή απασχόληση των Διευθυντών  και Υποδιευθυντών  των ΣΔΕ κατά το σχολικό 

έτος 2016-2017 προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ 

το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 16.600 €.

Άρθρο 82

Λοιπές διατάξεις

παρ. 1 Προκαλείται επιπλέον δαπάνη από  τον καθορισμό του επιδόματος θέσης Ευθύνης στους 

διευθυντές των  αναφερόμενων σχολικών μονάδων το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από τον 

αριθμό αυτών και θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ. 

παρ. 3  Από  την αποζημίωση που θα καταβληθεί στους εκπαιδευτικούς που απασχολήθηκαν 

υπερωριακά στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα Απεξάρτησης 

«18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ψ.Ν.Α.) από 19.10.2016 έως 27.3.2017  θα 

προκύψει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους   περίπου 6.600 €  η οποία θα βαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ .

παρ. 6  προκαλείται δαπάνη ύψους 37.748.800,00€ στο  έτος 2017 και 13.300.000,00€ στο έτος 2018, 

η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 88

Καταργούμενες διατάξεις

Προκαλείται εξοικονόμηση δαπανών από τη μετακίνηση των μελών των Συμβουλίων Ιδρυμάτων,των 

ΑΕΙ από την κατάργηση αυτών, η οποία θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά.

                     Η Προϊσταμένη της Γενικής Δνσης

      

        ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εσωτ. Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. ΓΔΟΥ (Δνση ΤΠ, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ, Δνση ΠΠΔΑΕΦ)
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