ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΆΡΙΘ. 3653

ΦΕΚ Α 49/21.3.2008

Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 50 Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014,
η αναστολή ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου παρατάθηκε από τη λήξη της
στις 30.6.2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ.1 της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
4229/2014 (Α' 8) ,µέχρι τις 31.12.2014 ( προηγούµενες παρατάσεις µε άρθρο 40
Ν.3734/2009 άρθρο 2 Ν.3822/2010,παρ.6 άρθρου 26 Ν.3879/2010,παρ.3 άρθρου 5 της
από 31.12.2011 Π.Ν.Π.,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 26
Ειδικές διατάξεις για µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων, Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και ερευνητές
ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων1. Η ιδιότητα του µέλους
του Ε.Σ.Ε.Τ., του µέλους του ∆.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και του µέλους Τ.Ε.Σ. δεν εµπίπτει στις
διατάξεις των περιπτώσεων: α) ι` της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και β` της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`), β) θ` της παραγράφου 2
του άρθρου 8 του ν. 2530/1997.
2. Κατ` εξαίρεση, η ιδιότητα του Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Τ. και του µέλους του ∆.Σ. του
Ε.Ο.Ε.Τ. είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη Πανεπιστηµίου,
Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι., Κοσµήτορα Σχολής, Προέδρου ή Αντιπροέδρου Σχολής
ή Τµήµατος Πανεπιστηµίου ή ∆ιευθυντή Σχολής ή Προϊσταµένου Τµήµατος Τ.Ε.Ι.,
Προέδρου ή Αντιπροέδρου ∆ιοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., καθώς και µε
την ιδιότητα του ∆ιευθυντή ή Αναπληρωτή ∆ιευθυντή ερευνητικών κέντρων ή
ερευνητικών ινστιτούτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
1. Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α`)
τριετής διάρκεια της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980
σύµβασης πρόσληψης εφαρµόζεται σε ανανέωση ή παράταση της ίδιας σύµβασης µε
το ίδιο πρόσωπο, αλλά δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση διαδικασίας ανοικτής
επαναπροκήρυξης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη της κατά την παράγραφο
1 του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 σύµβασης, στην οποία διαδικασία δύνανται να
µετέχουν, εκτός των προσώπων που είχαν προσληφθεί µε όµοιες συµβάσεις, και
άλλοι ενδιαφερόµενοι.
2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει από το ακαδηµαϊκό έτος
2007-2008.
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