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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Αριθμ. 48879 ΕΞ 2021 
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο υποέργο «Επέ-

κταση και Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας με 

εκσυγχρονισμό χερσαίων εγκαταστάσεων υπο-

στήριξης στη θέση “Πάτερμος”, Περιφερειακής 

Ενότητας Εύβοιας και Λειτουργία Συσκευαστη-

ρίου στη Θέση Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας, Περιφερει-

ακής Ενότητας Εύβοιας» της πράξης «Επέκταση 

και Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας με εκσυγ-

χρονισμό χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήρι-

ξης στη θ [ΑΘ1Υ-0027138]» του Ε.Π. Αλιεία και 

Θάλασσα 2014-2020/ΕΤΘΑ στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ 

2014-2020. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 

«Για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» 
και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 27.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 
«Α) Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-
οδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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» (Α’ 265).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθ-
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιο-
δοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών δια-
τάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 103).

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ. 43 
του άρθρου 66 και της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4646/ 
2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διά-
σταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α’ 201).

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Την υπ’  αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επι-
τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Β’ 4510), όπως ισχύει, καθώς και την υπ’ 
αρ. 2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημο-
σιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις υπ’ αρ. 2/26442/0004/27.03.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 177), 
2/52879/0004/06.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 392), 2/62581/0004/
30.08.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ.  502), 2/78433/0004/29.10.2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 637), 2/3809/0004/14.01.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 23) και 
υπό στοιχεία 113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 882) 
όμοιες αποφάσεις.

8. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326), όπως διορθώθηκε με το 
Υ.Ο.Δ.Δ. 362/2020.

9. Την υπ’  αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργι-
κή απόφαση «1) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου 
Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. 
(ν.  4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου 
Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 3)Θητεία Δημοσιονο-
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μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» 
(Β’ 2730).

10. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις 
στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συ-
μπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και 
του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(Β’ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι ο 
αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός 
έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της εν λόγω απόφα-
σης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).

11. Την υπό στοιχεία 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογη-
τικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινου-
μένων εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β’ 20).

12. Την εγκεκριμένη ΣΑ 051/2 του Υπουργού Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται δαπάνη 1.260,00 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

14. Το γεγονός ότι: (α) η δαπάνη για τα έξοδα μετακίνη-
σης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΛ για το οι-
κονομικό έτος 2021, (β) το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης 
για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 1.300,00€.

15. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 863/26.03.2021 Συ-
νεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ., Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε-
κριμένο στην υπ’ αρ. 863/26.03.2021 συνεδρίαση της 
Ε.Δ.ΕΛ., Πρόγραμμα Ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο 
από 01/01/2021 έως 31/12/2021, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου 
(υπ’ αρ. 220213012) στο υποέργο «Επέκταση και Εκσυγ-
χρονισμός πλωτής μονάδας με εκσυγχρονισμό χερσαίων 
εγκαταστάσεων υποστήριξης στη θέση “Πάτερμος”, Πε-
ριφερειακής Ενότητας Εύβοιας και Λειτουργία Συσκευα-
στηρίου στη Θέση Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας, Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας» της πράξης «Επέκταση και Εκσυγχρο-
νισμός πλωτής μονάδας με εκσυγχρονισμό χερσαίων 
εγκαταστάσεων υποστήριξης στη θ [ΑΘ1Υ-0027138]» 
του Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020/ΕΤΘΑ στο πλαί-
σιο του ΕΤΘΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, με 

Α.Δ.Τ. ΑΜ 517186, υπάλληλος της «Διεύθυνσης Β’ Ελέγ-
χου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμ-
μάτων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως 
συντονιστής.

- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 394527, υπάλληλος της 
«Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημό-
σιας Περιουσίας/Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας 
και Κοινωφελών Περιουσιών/Κτηματική Υπηρεσία Κιλ-
κίς» του Υπουργείου Οικονομικών, κλάδου ΠΕ/ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ, κλάδου ΠΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. ΑΜ 936570, υπάλληλος της «Διεύθυνσης Γ’ Πι-

στοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Εγγυήσεων και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, 
ως μέλος.

Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3213/2003 (Α’ 309), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Ο έλεγχος θα είναι συνολικής διάρκειας 7 (επτά) 
ημερών και θα διενεργηθεί ως εξής:

i) Έλεγχος γραφείου στην Αθήνα, στην έδρα της ΓΔΕΣΠ, 
το χρονικό διάστημα από 28/04/2021 έως 07/05/2021 
και θα είναι διάρκειας 5 (πέντε) ημερών. Εντός αυτού του 
διαστήματος θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων 
που έχουν συγκεντρωθεί κατά το προπαρασκευαστικό 
Στάδιο του ελέγχου και των πρόσθετων στοιχείων που 
αποστέλλει ο ελεγχόμενος Φορέας και άλλοι εμπλεκόμε-
νοι Φορείς. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα 
Ελέγχου μπορεί να αξιοποιήσει τεχνολογίες πληροφορι-
κής απομακρυσμένης πρόσβασης (π.χ. Skype, e-presence, 
webex, κ.ά.) για την παροχή διευκρινίσεων και για την ανα-
ζήτηση πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται, από τον 
ελεγχόμενο Φορέα και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς.

ii) Επιτόπιος έλεγχος 2 (δύο) ημερών εκτός έδρας, στην 
έδρα της επιχείρησης στη Χαλκίδα καθώς και στο χώρο 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Εύβοιας, ήτοι στη Θέση Ιχθυόσκαλα 
Χαλκίδας καθώς και στη θέση «Πάτερμος» στη Βόρεια 
Εύβοια, το διάστημα από 11/05/2021 έως 12/05/2021.

Τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας Ραπτόπουλος Πανα-
γιώτης και Τριανταφύλλου Ιωάννης θα μετακινηθούν στις 
10/05/2021 από την Αθήνα στη Χαλκίδα με το ΙΧ αυτοκί-
νητο του μέλους Ραπτόπουλου Παναγιώτη και θα διανυ-
κτερεύσουν στη Χαλκίδα στις 10/05/2021 και 11/05/2021. 
Στις 12/05/2021 θα μετακινηθούν από τη Χαλκίδα στη 
θέση «Πάτερμος» στη Βόρεια Εύβοια και θα επιστρέψουν 
στην Αθήνα μετά το πέρας του ελέγχου, στις 12/05/2021. 
Ως εκ τούτου, για τα εν λόγω μέλη οι μέρες μετακίνησης 
θα είναι 3 (τρεις) και οι ημέρες διανυκτέρευσης 2 (δύο), 
στη Χαλκίδα, 10/05/2021 και 11/05/2021. Το μέλος της 
ελεγκτικής ομάδας Παπαδόπουλος-Σημαιοφορίδης Ιωάν-
νης θα μετακινηθεί από το Κιλκίς στη Χαλκίδα με μισθω-
μένο αυτοκίνητο στις 10/05/2021 και θα διανυκτερεύσει 
στη Χαλκίδα στις 10/05/2021 και στις 11/05/2021. Στις 
12/05/2021 θα μετακινηθεί από τη Χαλκίδα στη θέση «Πά-
τερμος» στη Βόρεια Εύβοια και μετά το πέρας του ελέγ-
χου θα μεταβεί στην Αθήνα για να λάβει μέρος σε έλεγχο 
από 13/05/2021 έως 14/05/2021 (αρ. ελέγχου 220213010). 
Μετά το πέρας του ελέγχου, στις 14/05/2021, θα μεταβεί 
οδικώς από την Αθήνα στο Κιλκίς. Ως εκ τούτου, αναφο-
ρικά με τον παρόντα έλεγχο, για το μέλος Παπαδόπουλο-
Σημαιοφορίδη Ιωάννη οι μέρες μετακίνησης θα είναι 3 
(τρεις) και οι ημέρες διανυκτέρευσης 2 (δύο), στη Χαλκίδα, 
10/05/2021 και 11/05/2021.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προ-
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχ. 8 και 13 
του προοιμίου.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη-
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με τα στοιχ. 5, 
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10, 11 και 14 του προοιμίου. Ανά μετακινούμενο υπάλλη-
λο που συμμετέχει στην ομάδα ελέγχου, ισχύουν τα εξής:

- ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Δικαι-
ούμενες ημέρες μετακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, 
χρήση ημερών συμπεριλαμβανομένων της παρούσας 
μετακίνησης 3.

- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δικαιούμενες ημέρες μετακινήσεων 
κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών συμπεριλαμ-
βανομένων της παρούσας μετακίνησης 3.

- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δικαι-
ούμενες ημέρες μετακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, 
χρήση ημερών συμπεριλαμβανομένων της παρούσας 
μετακίνησης 3.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ., 
σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 2943). Τα αυτοκίνητα (μισθωμένα και Ι.Χ.) των μελών 
της Ε.Ο. θα χρησιμοποιηθούν καθώς είναι αναγκαία η 
μεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βάρους δεν μετα-
φέρονται με συγκοινωνιακά μέσα, καθώς και για λόγους 
προστασίας από τον COVID-19.

7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80% 
της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτός 
έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 
134453/23-12-2015 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 2857), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Απριλίου 2021

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ   

Ι

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Αριθμ. 45232/Z1 
Καθορισμός της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση 

του Αντιπροέδρου και των μελών του Ανώτατου 

Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου και των με-

λών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποί-

ησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

(ΕΘ.Α.Α.Ε.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 6 του άρθρου 3, της παρ. 4 του άρθρου 4 

και της παρ. 14 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020 «Εθνική 
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κον-
δυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες δια-

τάξεις» (Α’ 12), όπως η τελευταία παράγραφος αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 154 του ν. 4763/2020 (Α’ 254),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Το π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

9. Την υπό στοιχεία Y70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Την υπό στοιχεία 18135/Ζ1/7-2-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός του 
Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής 
για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘ.Α.Α.Ε.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 94).

11. Την υπ’ αρ. 15561/2020 απόφαση του Προέδρου 
του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτα-
της Εκπαίδευσης «Ορισμός των τεσσάρων (4) μελών του 
Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκ-
παίδευσης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 272).

12. Την υπ’ αρ. 15650/2020, απόφαση του Προέδρου 
της ΕΘ.Α.Α.Ε. «Ορισμός των μελών του Συμβουλίου Αξι-
ολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 329).

13. Την υπ’ αρ. 19649/26-01-2021 εισήγηση του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, του προ-
ϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης της Αρχής.

14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 23.00 € 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2021 της Αρχής 
(ΑΛΕ 2120207001), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Καθορίζουμε το ποσό της αποζημίωσης ανά συνεδρί-

αση του Αντιπροέδρου και των μελών του Ανώτατου 
Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου και των μελών του 
Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της 
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, (ΕΘ.Α.Α.Ε.) ως 
ακολούθως:

Α. i. Το ποσό της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του 
Αντιπροέδρου και των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου 
της Αρχής ορίζεται ως εξής:
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Αντιπρόεδρος: 70 €
Μέλη: 50 €.
ii. Το ποσό των ετήσιων αποζημιώσεων του Αντιπρο-

έδρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των ετήσιων 
αποδοχών του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου.

iii. Το ποσό των ετήσιων αποζημιώσεων των μελών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 12% των ετήσιων αποδοχών του 
Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου.

iv. Οι συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου ανά 
μήνα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις (4) τέσσερις.

Β.i. Το ποσό της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των 
μελών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 
(Σ.Α.Π.) της Αρχής ορίζεται ως εξής:

Αντιπρόεδρος: 70 €
Μέλη: 50 €.
ii. Το ποσό των ετήσιων αποζημιώσεων του Αντιπρο-

έδρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% των ετήσιων 
αποδοχών του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου.

iii. Το ποσό των ετήσιων αποζημιώσεων των μελών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 10% των ετήσιων αποδοχών του 
Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου.

iv. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) ανά μήνα δεν μπορούν να υπερ-
βαίνουν τις (4) τέσσερις.

H παρούσα απόφαση ισχύει για μέχρι σαράντα δύο 
(42) συνεδριάσεις ετησίως και για τα δύο όργανα.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα-
ταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση κατά το μέρος 
που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει 
διαφορετικά τα θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Παιδείας και 
Υπουργός Οικονομικών  Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *14003322604210004*


		2021-04-26T18:48:33+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




