
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Αριθ. 223190/Ι4 
Καθορισμός αμοιβών των εμπειρογνωμόνων και 

των μελών των επιτροπών για την αξιολόγηση και 

την υλοποίηση των έργων Έρευνας, Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/ 

22.04.2005) του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

β. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «... Μετονο-
μασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, ...»,

γ. του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

δ. της υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β/09.10.2015) 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη»,

ε. της υπ’ αριθ. Υ8/25.9.2015 (ΦΕΚ 2109/Β/29.9.2015) 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη»,

στ. του π.δ. 123/4.11.2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «... 
Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού... »,

ζ. του π.δ. 125/5.11.2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η. Της υπ’ αριθ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722/Β/ 17.11.2016) 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Αλέξανδρο Χαρίτση».

2. Τον ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8.12.2014) «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/

Α/14.5.2015), 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) και 4386/ 
2016 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016) και ιδίως τα άρθρα 23 και 24 
αυτού.

3. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2014) «Α) Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρ-
θρα 13, 47 και 48 αυτού, όπως ισχύει.

4. Τα άρθρα 4 και 17 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/ 
03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ-
ξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 
2007-2013», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τα άρθρα 3 και 7 του π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ Α΄ 225/ 
17.10.2000) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρημα-
τοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προ-
γραμμάτων, που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες 
παραγωγικές μονάδες», όπως έχει τροποποιηθεί με τις δια-
τάξεις του ν. 3777/2009 (ΦΕΚ Α΄ 127/28.07.2009) και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της περιόδου 2007-2013.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 
232/22.12.1978) «Περί παροχής κινήτρων... », όπως συμπλη-
ρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2129/1993 
(ΦΕΚ Α΄ 57/14.04.1993).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 
131/28.06.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/ 
Β/27.3.2008) υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρι-
σης, όπως ισχύει.

10. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) «περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999».

11. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/ 
16.12.2015) «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ)1083/2006.

14. Την απόφαση 81986/ΕΥΘΥ/712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/ 
Β/24.8.2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για 
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 651 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός 
Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) - ΕΕ L 214/3 της 
9.8.2008 και ιδίως το Τμήμα 4 αυτού.

16. Τις παρακάτω υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες 
προκηρύχθηκαν αντίστοιχα προγράμματα ΕΤΑΚ με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 274/2000 και του άρθρου 
17 του ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

Ι. Την υπ’ αριθ. 12932/04.11.2011 (ΑΔΑ 45ΒΖ9-ΩΜ2) από-
φαση για την Προκήρυξη της δράσης εθνικής εμβέλειας 
«Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελ-
ληνικών φορέων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Ευ-
ρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC Joint Undertaking/
European Nano-electronics Initiative Advisory Council JU».

II. Την υπ’ αριθ. 12933/04.11.2011 (ΑΔΑ 45ΒΖ9-7ΘΖ), από-
φαση για την Προκήρυξη της δράσης εθνικής εμβέλειας 
«Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελ-
ληνικών φορέων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Ευ-
ρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC Joint Undertaking/ 
European Nano-electronics Initiative Advisory Council JU».

ΙΙΙ. Την υπ’ αριθ. 12934/04.11.2011 (ΑΔΑ 45ΒΖ9-ΧΝΝ), 
απόφαση για την Προκήρυξη της δράσης εθνικής εμβέ-
λειας «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης 
Ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της 
Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ARTEMIS Joint Under-
taking/Advanced Research and Technology for Embedded 
Intelligence and Systems JU».

IV. Την υπ’ αριθ. 12935/04.11.2011 (ΑΔΑ 45ΒΖ9-9Σ0), 
απόφαση για την Προκήρυξη της δράσης εθνικής εμβέ-
λειας «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης 
Ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της 
Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ARTEMIS Joint Under-
taking/Advanced Research and Technology for Embedded 
Intelligence and Systems JU».

V. Την υπ’ αριθ. 13512/06.07.2009 απόφαση, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την 12931/04.11.2011 (ΑΔΑ 45ΒΖ9-48Ε) 
όμοιά της, για την Προκήρυξη της δράσης εθνικής εμβέ-
λειας «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγη-
σης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην 
1η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 8ης Μαΐου 2008 
των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών: 
1) ENIAC/European Nano-electronics Initiative Advisory 
Council & 2) ARTEMIS/Advanced Research and Technology 
for Embedded Intelligence and Systems».

VI. Την υπ’ αριθ. 2018/21.2.2012 απόφαση, με την οποία 
προκηρύχθηκε η δράση εθνικής εμβέλειας με τίτλο «Διμε-
ρής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Κίνας».

VII. Την υπ’ αριθ. 6747/31.5.2012 (ΑΔΑ Β4Π09-ΞΞΩ) από-
φαση, με την οποία προκηρύχθηκε η δράση εθνικής εμβέ-
λειας «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - 
Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο Πλανήτης- Πιλοτική 
Φάση Λειτουργίας».

VIII. Την υπ’ αριθ. 10942/11.6.2009 απόφαση Προκήρυξης 
της Πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας 
2009» που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής εμβέλειας με τίτλο 
«Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες».

IX. Την υπ’ αριθ. 15888/14.8.2009 απόφαση προκήρυ-
ξης της Πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας -
Τουρκίας 2010-2011», που εντάσσεται στη δράση εθνικής 
εμβέλειας με τίτλο «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερεια-
κές Ε & Τ Συνεργασίες».

Χ. Την υπ’ αριθ. 10489/31.8.2010 απόφαση Προκήρυξης 
της Πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας - Ρου-
μανίας 2011-2012», που εντάσσεται στη δράση εθνικής 
εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ 
Συνεργασίες».

XI. Την υπ’ αριθ. 3969/26.4.2011 απόφαση Προκήρυξης 
της Πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Τσεχίας 
2011-2013», που εντάσσεται στη δράση εθνικής εμβέλειας 
«Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες».

XII. Την υπ’ αριθ. 3968/26.4.2011 απόφαση προκήρυξης 
της Πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας-Σλοβακίας 
2011-2012», που εντάσσεται στην δράση εθνικής εμβέλειας 
«Διμερείς Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες».

XIII. Την υπ’ αριθ. 11215/15.6.2009 απόφαση Προκήρυξης 
της Πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Ουγγαρίας 
2009», που εντάσσεται στην δράση εθνικής εμβέλειας «Δι-
μερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες».

XIV. Την υπ’ αριθ. 2034/25.2.2013 απόφαση, με την οποία 
προκηρύχθηκε η πράξη εθνικής εμβέλειας «Διμερής Ε & Τ 
Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 2013-2014», που εντάσσε-
ται στην δράση εθνικής εμβέλειας «Διμερείς Πολυμερείς 
και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες».

XV. Την υπ’ αριθ. 2026/25.2.2013 απόφαση, με την οποία 
προκηρύχθηκε η πράξη εθνικής εμβέλειας «Διμερής Ε & Τ 
Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας 2013», που εντάσσεται στην 
Δράση εθνικής εμβέλειας «Διμερείς Πολυμερείς και Περι-
φερειακές Ε & Τ Συνεργασίες».

XVI. Την υπ’ αριθ. 15208/21.11.2012 απόφαση, με την 
οποία προκηρύχθηκε η πράξη εθνικής εμβέλειας «Διμερής 
Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2012-2015», που εντάσ-
σεται στην Δράση εθνικής εμβέλειας «Διμερείς Πολυμερείς 
και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες».
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XVII. Την υπ’ αριθ. 2946/20.3.2013 απόφαση, με την οποία 
προκηρύχθηκε η πράξη εθνικής εμβέλειας «Διμερής Ε & Τ 
Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015», που εντάσσε-
ται στην Δράση εθνικής εμβέλειας «Διμερείς Πολυμερείς 
και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες».

XVIII. Την υπ’ αριθ. 7120/11.06.2012 απόφαση Προκή-
ρυξης της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε & Τ 
Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που 
συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής 
Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματι-
σμού - Joint Programming Initiatives» στη θεματική προ-
τεραιότητα των Νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

XIX. Την υπ’ αριθ. 12564/25.10.2011 (ΑΔΑ: 45ΒΣ9-ΞΥ7) 
απόφαση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την κατα-
βολή της επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης «Ευρω-
παϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών 
φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις 
Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET»

XX. Την υπ’ αριθ. 2130/23.02.2012 (ΑΔΑ:Β44Χ9-ΦΦ7) 
απόφαση 2ης προς υποβολής αιτήσεων για την καταβολή 
της επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε 
& Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων 
που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υπο-
βολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET».

XXI. Την 15658/30.11.2012 (ΑΔΑ:Β4ΣΤ9-ΦΦΦ) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ε & Τ 3ης πρόσκλησης υποβολής 
αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στο πλαίσιο 
της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία -Πράξη Επιχο-
ρήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς 
σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρω-
παϊκών Δικτύων ERA-NET».

XXII. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ.  4192/ 
1306/ 10.8.2011 (ΦΕΚ Β΄/1889/26.08.2011) των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδεί-
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την εκχώ-
ρηση αρμοδιοτήτων για έκδοση 4ης και 5ης πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης 
στο πλαίσιο της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - 
Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν 
επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων 
των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET».

XXIII. Την υπ’ αριθ. 6759/31.5.2012 (ΑΔΑ:Β4Ρ09-ΙΕ5) 
απόφαση, με την οποία προκηρύχθηκε η πράξη εθνικής 
εμβέλειας με τίτλο «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών 
Φορέων-ΚΡΗΠΙΣ».

XXIV. Την υπ’ αριθ. 5234/13.05.2013 απόφαση προκή-
ρυξης της Πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις 3259/19.03.2014, 192531/Ι2/27.11.2014 και 
120251/Ι2/28.07.2015 αποφάσεις.

XXXV. Την υπ’ αριθ. 15730/06.08.2009 υπουργική από-
φαση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την καταβολή 
της επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέ-
λειας: Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία Πράξη Επιχορήγησης 
Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή 
Πιλοτική Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 26ης Φε-
βρουαρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Δικτύου MarinERA: Fa-
cilitating the coordination of national and regional marine 
RTD programmes in Europe».

XXXVI. Την 1976/23.02.2010 υπουργική απόφαση πρό-
σκλησης υποβολής αιτήσεων για την καταβολή της επιχο-
ρήγησης στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: Ευρω-
παϊκή Ε & Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών 
φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Πιλοτική 
Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 15ης Δεκεμβρίου 
2008 του Ευρωπαϊκού Δικτύου MariFish: Coordination of 
European Marine Fisheries Research».

17. Την υπ’ αριθ. C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελε-
στική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001).

18. Την υπ’ αριθ. από 25.06.2015 απόφαση της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε 
η εξειδίκευση του ανωτέρω Ε.Π.

19. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 83192/ΕΥΣ-
ΣΑ 1810/4.8.2015 (ΦΕΚ 1862/Β/27.8.2015) με την οποία 
εγκρίνεται η «Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξει-
δίκευση 2014-2020».

20. Την ύπαρξη διακρατικών συνεργασιών, οι οποίες διέ-
πονται από διακρατική Συμφωνία (Agreement) ή Μνημόνιο 
Κατανόησης (Memorandum of Understanding - MoU) μετα-
ξύ των συνεργαζομένων χωρών και οι οποίες έχουν συνα-
φθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και με ευθύνη της ΓΓΕΤ.

21. Την ιδιαίτερη σημασία των Επιτροπών Αξιολόγησης 
και Ενστάσεων και των Επιτροπών Τροποποίησης και Πι-
στοποίησης των ερευνητικών έργων, που εντάσσονται 
στις Δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Και-
νοτομίας (ΕΤΑΚ), που έχουν προκηρυχθεί με βάση τις δι-
ατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 274/2000, του άρθρου 17 
του ν. 3614/2007 καθώς και αυτών που θα προκηρυχθούν 
με βάση τα άρθρα 23, παραγρ. 4 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
258/Α/8.12.2014) και 47 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/
23- 12-2014), καθόσον προωθούν την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των δυνητικών δικαιούχων, δεδομένου ότι συμ-
βάλλουν στην έγκαιρη αξιολόγηση των προτάσεων, στην 
ομαλή υλοποίηση των έργων και στην ταχύτερη καταβολή 
της δημόσιας χρηματοδότησης σε αυτά, με συνέπεια την 
επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

22. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη για το τρέχον έτος 2016 και 
για τα έτη 2017-2023, πέραν των ήδη προβλεφθεισών 
πιστώσεων των έργων με κωδικό 2016ΣΕ14510001 και 
τίτλο "Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)" και με κωδικό 2016ΣΕ14510002 και 
τίτλο "Υποστήριξη ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ", που είναι ενταγμένα στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και είναι εγγεγραμ-
μένα στην ΣΑΕ 145/1. Το ύψος των δαπανών της παρούσας 
απόφασης, που θα καλυφθούν από τις ανωτέρω μνημο-
νευθείσες πιστώσεις, ανέρχεται στις 32.000 € περίπου για 
το τρέχον έτος και στις 250.000 € περίπου για τα έτη 2017-
2023, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Καθορισμός αμοιβών Εμπειρογνωμόνων,
Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιτροπών
Ενστάσεων

1.1 Για τους εμπειρογνώμονες, που ορίζονται είτε ως 
ανεξάρτητοι αξιολογητές, είτε ως εισηγητές, είτε ως μέλη 
των Επιτροπών Αξιολόγησης, ο ορισμός και η σύσταση των 
οποίων αντίστοιχα προβλέπονται:

• από το άρθρο 24, παραγρ. 8, του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
258/Α/8.12.2014) με σκοπό την αξιολόγηση των προ-
τάσεων, οι οποίες υποβάλλονται για ένταξη σε Δράσεις 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, που 
προκηρύσσονται με βάση το άρθρο 23, παραγρ. 4 του 
ανωτέρω νόμου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή για 
την τροποποίηση ήδη ενταγμένων έργων,

• από τις οικείες προκηρύξεις του άρθρου 47 του 
ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) με σκοπό την αξιολό-
γηση των προτάσεων, οι οποίες υποβάλλονται για ένταξη 
σε Δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτο-
μίας, που προκηρύσσονται με βάση το ίδιο άρθρο, και συ-
γκροτούνται κατά νόμο καθορίζεται αμοιβή ως κατωτέρω:

i. για κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης 50 € ανά 
συνεδρίαση,

ii. για τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες 50 € ανά 
αξιολογούμενη πρόταση,

iii. για τον εμπειρογνώμονα/εισηγητή της Επιτροπή Αξι-
ολόγησης 20 € ανά συνεδρίαση,

iv. για τον γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης 30 € 
ανά συνεδρίαση.

1.2 Για τα μέλη των Επιτροπών Ενστάσεων, η σύσταση 
και η λειτουργία των οποίων προβλέπονται:

• στα άρθρα 23, παρ. 3 και 24, παραγρ. 9 του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ 258/Α/8.12.2014),

• και από τις οικείες προκηρύξεις του άρθρου 47 του
ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), και συγκροτούνται 
κατά νόμο, καθορίζεται αμοιβή ως κατωτέρω:

i. για κάθε μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων 50 € ανά 
συνεδρίαση,

ii. για τον γραμματέα της Επιτροπής Ενστάσεων 30 € ανά 
συνεδρίαση.

Άρθρο 2
Καθορισμός αμοιβών Εμπειρογνωμόνων,
Επιτροπών Τροποποιήσεων και Επιτροπών
Πιστοποίησης

2.1 Για τα μέλη των Επιτροπών Τροποποιήσεων, οι οποίες 
προβλέπονται:

• από τις οικείες προκηρύξεις Δράσεων με βάση το άρθρο 
23, παραγρ. 4 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8.12.2014), όπως 
αυτές εξειδικεύονται στη παραγρ. 8 του ιδίου άρθρου και

• από τις οικείες προκηρύξεις του άρθρου 47 του ν. 4314/ 
2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) και συγκροτούνται κατά 
νόμο καθορίζεται αμοιβή ως κατωτέρω:

i. για κάθε μέλος της Επιτροπής Τροποποιήσεων 25 € 
ανά συνεδρίαση.

2.2 Για τους εμπειρογνώμονες ή τα μέλη των επιτροπών 
εμπειρογνωμόνων ενδιάμεσης ή τελικής πιστοποίησης, ο 
ορισμός ή η σύσταση των οποίων αντίστοιχα προβλέπεται:

• από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του π.δ. 274/2000 
(ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),

• το άρθρο 17 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),
• από τις οικείες προκηρύξεις Δράσεων, με βάση το άρθρο 

23, παραγρ. 4 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/ 8.12.2014), όπως 
αυτές εξειδικεύονται στη παραγρ. 8 του ιδίου άρθρου και

• από τις οικείες προκηρύξεις του άρθρου 47 του
ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014),

και συγκροτούνται κατά νόμο με σκοπό την πιστοποίηση 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενταγμένων 
έργων σε Δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας, καθορίζεται αμοιβή ως κατωτέρω:

i. για κάθε εμπειρογνώμονα ή μέλος της Επιτροπής Πι-
στοποίησης 50,00 € ανά διενεργούμενη επιτόπια επαλή-
θευση,

ii. για κάθε εμπειρογνώμονα ή μέλος της Επιτροπής Πι-
στοποίησης 25,00 € ανά διενεργούμενη διοικητική επα-
λήθευση.

Άρθρο 3
Όρια αμοιβών - συνολικής δαπάνης

3.1 Οι αμοιβές, που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 είναι 
χωρίς ΦΠΑ, αν και όπου απαιτείται, και δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν για κάθε εμπειρογνώμονα ή μέλος επιτροπής 
τα 1.200 € ανά μήνα και τα 2.400 € ετησίως, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/ 2015 (ΦΕΚ 176/
Α/16.12.2015), όπως ισχύει.

3.2 Η δαπάνη, που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 2 ανέρ-
χεται περίπου στις 32.000 € για το τρέχον έτος και στις 
250.000 € για τα έτη 2017-2023. Σύνολο 282.000 €.

3.3 Η καταβολή των ανωτέρω αμοιβών έχει αναδρομική 
ισχύ δώδεκα (12) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η καταβολή 
της αποζημίωσης ανατρέχει στον χρόνο δημοσίευσης της 
απόφασης ορισμού αξιολογητών, εμπειρογνωμόνων ή πι-
στοποιητών στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Πηγή χρηματοδότησης

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από τις πιστώσεις 
του έργου με κωδικό 2016ΣΕ14510001 και τίτλο "Υποστή-
ριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ)", καθώς και από τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 
2016ΣΕ14510002 και τίτλο "Υποστήριξη ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ", τα 
οποία είναι εγγεγραμμένα στην ΣΑΕ 145/1 και ενταγμένα 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
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