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:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της
καινοτοµίας, ως τοµέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος, αποτελεί υποχρέωση του
Κράτους, το οποίο και µεριµνά για τη διάθεση των απαιτούµενων πόρων για το
σκοπό αυτόν.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου νοούνται:
α) "Ερευνα": Η πρωτότυπη εργασία µε την οποία προάγεται η επιστηµονική γνώση
σύµφωνα µε
διεθνώς αποδεκτές επιστηµονικές µεθόδους ή θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών,
ικανών να
γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα.
β) "Βασική έρευνα": Η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραµατική εργασία ελεύθερης
επιλογής που διενεργείται πρωταρχικά µε σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης των
υποκειµένων αιτίων και της θεµελίωσης των φαινοµένων και των παρατηρήσιµων
γεγονότων, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άµεσης πρακτικής εφαρµογής της.
γ) "Εφαρµοσµένη έρευνα": Η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραµατική εργασία που
διενεργείται πρωταρχικά µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένου πρακτικού
αποτελέσµατος.
δ) "Τεχνολογική έρευνα": Οι συστηµατικές εργασίες που βασίζονται σε
υπάρχουσες γνώσεις και αποσκοπούν στην προεργασία για την παραγωγή νέων
υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστηµάτων ή
υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριµένες
εφαρµογές.
ε) "Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραµατικών συστηµάτων": Η συστηµατική εργασία που
κατευθύνεται στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων για την
εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστηµάτων και υπηρεσιών ή για την ουσιαστική

βελτίωση αυτών που ήδη έχουν παραχθεί ή εγκατασταθεί.
στ) "Τεχνολογική Καινοτοµία": Η µετατροπή µιας ιδέας σε νέο ή βελτιωµένο
αξιοποιήσιµο προϊόν, σε βιοµηχανική ή εµπορική λειτουργική διαδικασία ή σε
νέα µέθοδο κοινωνικής εξυπηρέτησης. ζ) "Τεχνολογική ανάπτυξη": Η ανάπτυξη
και
µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της
χώρας, µε την εφαρµογή µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων και τη λήψη των
αναγκαίων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών µέτρων.
η) "Εργο": Η σχεδιασµένη δραστηριότητα έρευνας µε συγκεκριµένο αντικείµενο,
µεθοδολογία, χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και προϋπολογισµό δαπανών.
Θ1) "Πρόγραµµα": Το σύνολο των έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση
συγκεκριµένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισµένη χρονική περίοδο.
Θ2) "Μελέτη": είναι η συλλογή και ταξινόµηση στοιχείων που προορίζονται για
χρήση από επιστηµονικούς, κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς.
ι) "Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα" (Α.Ε.Ι.): Τα ιδρύµατα της ανώτατης
εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τοµείς: αα) τον
πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία
και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τοµέα, ο οποίος
περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπως, προβλέπεται στο άρθρο
2 παράγραφος 1α του ν. 3549/2007.
ια) "Πανεπιστήµια": Τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3549/2007.
ιβ) "Ερευνητικός φορέας": Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου
που
έχει ως κύριο σκοπό την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασµό µε
την πειραµατική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρµογή των
αποτελεσµάτων της έρευνας, µέσω των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και της
οικονοµικής εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων.
ιγ) "Τεχνολογικός φορέας": Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου
που έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδοµών και
δραστηριοτήτων
και την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς
τρίτους, όπως ιδίως αναλύσεων, µετρήσεων, δοκιµών, πληροφόρησης, συµβουλών ή
προστασίας της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
ιδ) "Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων": Η διαδικασία που επιτρέπει να
διαπιστωθεί η επιστηµονική ποιότητα και αρτιότητα τέτοιων προτάσεων και η
ύπαρξη των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου.
ιε) "Αποτίµηση": Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστηµονική
ποιότητα και πληρότητα των επί µέρους και των τελικών αποτελεσµάτων
ερευνητικών προγραµµάτων, ο βαθµός συµβολής των προγραµµάτων αυτών στην
πραγµατοποίηση των στόχων του Εθνικού Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Π.Ε.Τ.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόµου, καθώς και η
τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων ως προς τη διαχείριση των πόρων και ιδίως
του ανθρώπινου δυναµικού.
ιστ) "Σύστηµα αξιολόγησης ή και αποτίµησης µε κριτές" ("peerreview"
σύστηµα
αξιολόγησης): Η αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και η αποτίµηση ερευνητικών
αποτελεσµάτων από ειδικούς εµπειρογνώµονες.
ιζ) "Ερευνητής": Το φυσικό πρόσωπο που συµβάλλει στη δηµιουργία γνώσης στη
βασική και εφαρµοσµένη -τεχνολογική έρευνα και στην ανάπτυξη πρωτότυπων

πειραµατικών συστηµάτων και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 παράγραφος
2 εδάφιο α` του παρόντος.
ιη) "Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας": Το αποτέλεσµα της συγκέντρωσης των
διασκορπισµένων πόρων, καθώς και του καλύτερου συντονισµού και µεγαλύτερης
συνοχής των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας στο επίπεδο τόσο των
κρατών - µελών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύµφωνα µε την
Ανακοίνωση
της Επιτροπής COM (2000) 6 και το Ψήφισµα του Συµβουλίου της 15.6.2000 (ΕΕ C
205,19.7.2000 σελ. 1).
ιθ) "Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα": Προγράµµατα για την από κοινού, µε άλλα
κράτη - µέλη ή και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιστηµονική, διοικητική και
οικονοµική διαχείριση στη βάση της µεταβλητής γεωµετρίας, είτε ως συνέχεια
του πλαισίου για τη δικτύωση των εθνικών προγραµµάτων και των έργων ERANET
είτε ως εφαρµογή των άρθρων 169 και 171 της Συνθήκης για την Ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
κ) "Ελληνες επιστήµονες της διασποράς": Οι Έλληνες επιστήµονες που έχουν
εργαστεί ή εργάζονται σε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις
της αλλοδαπής ή σε διεθνείς οργανισµούς επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη µετά
την απόκτηση του διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου.
κα) "Συµφωνία κοινοπραξίας": Συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ συµµετεχόντων
στην ίδια δραστηριότητα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης µε τη χρήση ενός
µέσου του ευρωπαϊκού ή εθνικού προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και
τεχνολογική ανάπτυξη µε σκοπό τη διαχείριση ενός έργου.
κβ) "Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών": Ο Σύνδεσµος Ελληνικών
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών που διέπεται από το άρθρο 17 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ
260 Α`).
κγ) "Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης ερευνητικών υποδοµών": Το εργαλείο
στρατηγικής
που υιοθετήθηκε στις 29.9.2006 από το Φόρουµ για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
για
την Ανάπτυξη των Ερευνητικών Υποδοµών (ESFRI) µετά από εντολή του Συµβουλίου
της Ε.Ε. στις 26.11.2004 και παρουσιάζει όλα τα προτεινόµενα έργα
πανευρωπαϊκής κλίµακας µαζί µε τον προϋπολογισµό κατασκευής τους.
κδ) "Ευρωπαϊκή Χάρτα του ερευνητή": Η σύσταση της Επιτροπής που εκδόθηκε
στις 11.3.2005 και καθορίζει το ρόλο, τις αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα των
ερευνητών και των εργοδοτών τους ή των δοµών που χρηµατοδοτούν την έρευνα,
ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας τους.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις των κεφαλαίων Β` έως και ∆` του παρόντος νόµου, όπως κάθε
φορά ισχύουν, εφαρµόζονται σε όλους τους εν γένει δικαιούχους ένταξης στο
Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.) κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 6.
2. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε` του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στους
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης,
καθώς
και σε όσους άλλους φορείς προβλέπεται η εφαρµογή τους από ειδικές διατάξεις
του παρόντος ή άλλων νόµων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων.
Οι
διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν εφαρµόζονται στους ερευνητικούς και

τεχνολογικούς φορείς οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
δεν εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ.
3. Τα υφιστάµενα ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα, ειδικά Ερευνητικά κέντρα
και ινστιτούτα, ακαδηµαϊκά Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ερευνητικά
πανεπιστηµιακά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας και µεταπτυχιακά
ινστιτούτα, καθώς και ερευνητικά ιδρύµατα συνεχίζουν να διέπονται από τις
ιδρυτικές τους διατάξεις.
4. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος
Υπουργού µπορεί να τροποποιούνται οι ιδρυτικές διατάξεις των ερευνητικών και
τεχνολογικών φορέων που δεν εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. και να επεκτείνεται
η εφαρµογή ορισµένων ή όλων των διατάξεων του κεφαλαίου Ε` του παρόντος
νόµου
και στους φορείς αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 4
Σκοπός και περιεχόµενο
1.
Το Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.) είναι το σύνολο
των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη µεθοδική και αποτελεσµατική
προώθηση της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, της τεχνολογίας και της
καινοτοµίας στη χώρα, τη διαµόρφωση των επι λογών για το µέλλον και την
πρόβλεψη των µέσων που απαιτούνται για την πραγµάτωση των σκοπών αυτών για
κάθε προγραµµατική περίοδο (ανά τετραετία).
2.

Στόχοι του Ε.Π.Ε.Τ. για τη βασική έρευνα είναι ιδίως:

α) η προαγωγή της βασικής έρευνας στη χώρα, µε κύριο κριτήριο την
επιστηµονική αριστεία, όπως αυτή κρίνεται σε διεθνές επίπεδο σύµφωνα µε την
περίπτωση ιστ` του άρθρου 2,
β) η ανάδειξη της βασικής έρευνας ως κύριου µοχλού µετάβασης στην κοινωνία
της γνώσης και ως απαραίτητου συστατικού στοιχείου της ανώτατης παιδείας,
γ) η αξιοποίηση του ελληνικού ανθρώπινου επιστηµονικού δυναµικού της
ηµεδαπής και της διασποράς,
δ) η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και χρηµατοδότησης ερευνητικών
προγραµµάτων,
ε) η δυνατότητα υλοποίησης της βασικής έρευνας χωρίς την υποχρεωτική
συνεργασία µε τον παραγωγικό τοµέα,
στ) η υποστήριξη της βασικής έρευνας, κυρίως µε εθνική χρηµατοδότηση,
ζ) η ελεύθερη επιλογή ερευνητικών κατευθύνσεων.
3.

Στόχοι του Ε.Π.Ε.Τ. για την εφαρµοσµένη έρευνα είναι ιδίως:

α) η ενίσχυση της γνώσης και της καινοτοµίας σε τοµείς εθνικής
προτεραιότητας,
β) η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη επιχειρήσεων τεχνολογικής
βάσης, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, γ) η συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, δ) η αξιοποίηση της
διεθνούς συνεργασίας, ε) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών

επιχειρήσεων µέσω της τεχνολογικής καινοτοµίας,
στ) η συµβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της
χώρας.
4. Το Ε.Π.Ε.Τ. εγκρίνεται από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και
την
Τεχνολογία (∆.Ε.Ε.Τ.), ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας
και
Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).
5. Στο Ε.Π.Ε.Τ. καθορίζονται οι στόχοι της ερευνητικής και τεχνολογικής
πολιτικής στη βασική έρευνα, στην εφαρµοσµένη - τεχνολογική έρευνα και στην
καινοτοµία, προβλέπονται οι ειδικότερες δράσεις και εξειδικεύονται στους
διαδοχικούς ετήσιους προϋπολογισµούς του Κράτους από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή
µετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες για την
επίτευξη των στόχων αυτών.
6. α) Το Ε.Π.Ε.Τ. περιλαµβάνει, ενδεικτικά, προγράµµατα και δράσεις που
αφορούν τις ακόλουθες θεµατικές περιοχές βασικής έρευνας:
αα) ανθρωπιστικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επιστήµες,
ββ) βιολογικές και ιατρικές επιστήµες,
γγ) γεωτεχνικές επιστήµες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστηµικές
επιστήµες,
δδ) επιστήµες µηχανικών (engineering sciences),
εε) νοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιστήµες,
στστ) µαθηµατικές, φυσικές και χηµικές επιστήµες,
ζζ) επιστήµες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (information and
telecommunication sciences and engineering).
β) To Ε.Π.Ε.Τ. περιλαµβάνει, ενδεικτικά, προγράµµατα που αφορούν τις
ακόλουθες θεµατικές περιοχές εφαρµοσµένης έρευνας:
αα) υγεία - βιοτεχνολογία,
ββ) γεωργία - τρόφιµα,
γγ) ενέργεια, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δδ) περιβάλλον, διάστηµα,
εε) πληροφορική και τηλεπικοινωνίες,
στστ) υλικά, νανοτεχνολογίες, βιοµηχανικές τεχνολογίες,
ζζ) τεχνολογίες µηχανικών,
ηη) πολιτιστική κληρονοµιά, νοµικές, κοινωνικές, οικονοµικές επιστήµες.
γ) Το Ε.Π.Ε.Τ. περιλαµβάνει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων
τεχνολογικής έρευνας και καινοτοµίας:
αα) δράσεις τεχνολογικής έρευνας, όπως ανάπτυξη προϊόντων και µεθόδων, νέων
υπηρεσιών, βελτίωση διαδικασιών,
ββ) δράσεις µεταφοράς τεχνολογίας, όπως προώθηση καλών πρακτικών στη
δικτύωση φορέων, για την οικονοµική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων,

γγ) δράσεις προώθησης καινοτοµίας, όπως:
ί) δηµιουργία και ανάπτυξη ζωνών καινοτοµίας και πόλων καινοτοµίας,
ϋ) ανάπτυξη δηµόσιων και ιδιωτικών επιστηµονικών και τεχνολογικών πάρκων
και
θερµοκοιτίδων,
iii) δηµιουργία και στήριξη εταιριών έντασης γνώσης.
Οι ανωτέρω θεµατικές περιοχές αναδιαρθρώνονται, εµπλουτίζονται, ή
καταργούνται µε απόφαση της ∆.Ε.Ε.Τ. ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. 7.
∆απάνες που σχετίζονται µε την προπαρασκευή, σχεδίαση και κατάρτιση του
Ε.Π.Ε.Τ. ή µε τη µελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από την
εκτέλεση του µπορεί να εντάσσονται στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων µε
κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης και να
καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού αυτού.
8. Για την ανάπτυξη της αµυντικής έρευνας και τεχνολογίας, διατίθεται
ετησίως ποσοστό µέχρι 1% επί του ύψους του προϋπολογισµού του εξοπλιστικού
προγράµµατος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, υπό την προϋπόθεση τήρησης του
εκάστοτε εγκρινόµενου από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας
(ΚΥ.
Σ.Ε.Α.) ύψους Οροφής.
9. Η χρηµατοδότηση της εφαρµοσµένης έρευνας, καθώς και της τεχνολογικής
έρευνας και καινοτοµίας προέρχεται κυρίως από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

Άρθρο 5
∆ιαχείριση δαπανών του Ε.Π.Ε.Τ.
1. [Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση προγραµµάτων, έργων και
µελετών, προµήθειας οργάνων και γενικά εξοπλισµού, εγκατάστασης και
λειτουργίας τους, καθώς και µελέτης και εκτέλεσης δηµόσιων έργων, που
προβλέπονται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Τ., από δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆. και
Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά,
κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το χρηµατικό
αντικείµενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ, µε την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων που διέπουν τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων. Το ποσό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης].
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παράγραφος 1 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ την 30ή Απριλίου 2016 δυνάµει των
άρθρων 199 παρ.1Α και 201 παρ.1 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160),όπως το δεύτερο
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 93 Ν.4368/2016,ΦΕΚ Α 21.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας πάγια προκαταβολή
για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για την υποστήριξη ερευνητικών
προγραµµάτων τα οποία λόγω της φύσης τους δικαιολογούν προκαταβολή.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος της πάγιας προκαταβολής και
ρυθµίζονται κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαχείριση
και τη λειτουργία της, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Με την
ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται ως υπόλογοι και µη µόνιµοι υπάλληλοι, µέχρι
του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά

περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως,
µπορεί να συνιστώνται ειδικοί λογαριασµοί για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών
και τεχνολογικών προγραµµάτων και έργων που εκτελούνται από Υπουργεία,
φορείς
που ιδρύονται µε τον παρόντα νόµο, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς,
Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι., πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 6, είτε σε
εθνικό επίπεδο είτε στο πλαίσιο συνεργασίας µε ξένες χώρες ή µε διεθνείς
οργανισµούς, και να ρυθµίζονται κάθε ειδικότερο θέµα και σχετική λεπτοµέρεια
που αφορά στους ειδικούς αυτούς λογαριασµούς. Υφιστάµενοι ειδικοί
λογαριασµοί
συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις που τους διέπουν.
4. Από τους ειδικούς λογαριασµούς της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να
χρηµατοδοτούνται και ερευνητικά προγράµµατα που εκτελούνται από µέλη του
∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων και από µέλη
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. Για την εργαστηριακή στήριξη των
προγραµµάτων αυτών αποφασίζει το αρµόδιο όργανο του Α.Ε.Ι., στο οποίο
εργάζεται ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου.
5. Η µεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των ανωτέρω ειδικών
λογαριασµών ή τη συµπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση, που
εγγράφεται κάθε έτος στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, ενεργείται µε
εντολή κατανοµής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Με την υπουργική απόφαση της
παραγράφου 3 µπορεί να ορίζεται ο σκοπός των ειδικών λογαριασµών, να
προβλέπονται και άλλοι πόροι τους και να θεσπίζεται η δυνατότητα µεταφοράς
στο επόµενο έτος του χρηµατικού τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του
τακτικού προϋπολογισµού. Με την ίδια υπουργική απόφαση µπορεί να
καθορίζονται
τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης, η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και
δικαιολόγησης των κονδυλίων, ο οικονοµικός έλεγχος αυτών και κάθε ειδικότερο
θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των λογαριασµών αυτών.
6. Από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν θίγονται οι διατάξεις
του π.δ. 432/1981 (ΦΕΚ 118 Α`), όπως ισχύει, το οποίο µπορεί να τροποποιείται
ή να καταργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων. Με όµοια απόφαση µπορεί να
ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στη νόµιµη εκπροσώπηση και στη διαδικασία
διάθεσης, διαχείρισης και αιτιολόγησης των κονδυλίων των ειδικών λογαριασµών
του διατάγµατος αυτού.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 εφαρµόζονται και στις δαπάνες που
αφορούν προγράµµατα και έργα της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος
νόµου, οι οποίες ενεργούνται στο πλαίσιο: α) της προετοιµασίας της
διαδικασίας κατάρτισης και σχεδίασης του Ε.Π.Ε.Τ., β) της αξιολόγησης και
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων αυτού, γ) των δηµοσιεύσεων, εκδόσεων,
εκτυπώσεων, συνεντεύξεων, εκθέσεων, προβολών που σχετίζονται µε το Ε.Π.Ε.Τ.
8. Οι πιστώσεις που διατίθενται µε κάθε µορφή και τρόπο στους ερευνητικούς
και τεχνολογικούς φορείς για εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων και έργων,
απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για σκοπό άλλον από εκείνο, για τον οποίο
έχουν εγκριθεί.
Άρθρο 6
Ένταξη στο Ε.Π.Ε.Τ.
1. Προγράµµατα, έργα και µελέτες για την προώθηση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας µπορούν να εκτελούν δηµόσιες
υπηρεσίες, Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι., καθώς και ερευνητικοί και τεχνολογικοί
φορείς. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από κονδύλια του ετήσιου τακτικού
προϋπολογισµού και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, που προορίζονται
για

ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες και δεν εµπίπτουν στα κονδύλια
των ανταγωνιστικών δράσεων του Εθνικού Οργανισµού Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Ο.Ε.Τ.) του άρθρου 19.
2. ∆ηµόσιες υπηρεσίες, πάσης φύσεως και µορφής νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, ενώσεις προσώπων, φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής και
αλλοδαπής, καθώς και πάσης φύσεως και µορφής νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής,
µπορούν να εκτελούν έργα, να εκπονούν µελέτες και να εφαρµόζουν προγράµµατα
και δράσεις για την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτοµίας.
Τα έργα, οι µελέτες, τα προγράµµατα και οι δράσεις χρηµατοδοτούνται από
ιδίους πόρους της Γ.Γ.Ε.Τ., προερχόµενους από τον τακτικό προϋπολογισµό, το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή από
οποιουσδήποτε πόρους που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Ε.Τ. Σε περίπτωση που τα έργα,
οι µελέτες, τα προγράµµατα και οι δράσεις των φορέων του πρώτου εδαφίου
χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα ή χρηµατοδοτικά σχήµατα που διαχειρίζονται
οι Περιφέρειες της χώρας, τη σχετική απόφαση χρηµατοδότησης συνυπογράφουν ο
Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας και ο οικείος Γραµµατέας
Περιφέρειας.
3. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
χρηµατοδότησης
των φορέων της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα και
αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. α. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. προκηρύσσει ερευνητικά προγράµµατα, µε διαδικασίες που
προβλέπονται από τον εσωτερικό του κανονισµό κατά την περίπτωση γ` του
άρθρου
20. ∆ικαιούχοι χρηµατοδότησης των προγραµµάτων αυτών είναι Πανεπιστήµια,
Τ.Ε.Ι., ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και πρόσωπα της
παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου ή συµπράξεις αυτών. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι των έργων,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, µπορούν να είναι
µέλη
∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) Τ.Ε.Ι., ερευνητές
και ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι έργων που εκτελούνται από
δηµόσιες υπηρεσίες και από επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής του
δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον µεταπτυχιακού
διπλώµατος ειδίκευσης.
β. Μετά πάροδο πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
προγράµµατα, έργα και µελέτες που προέρχονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.∆.∆.
και Ν.Π.Ι.∆. κρίνονται µόνο εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν αξιολογηθεί από τον
κατά περίπτωση αρµόδιο φορέα. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοιος
φορέας, αξιολογούνται µε βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται για τα
εποπτευόµενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Ερευνητικά κέντρα, σύµφωνα µε το άρθρο 38.
5. Οι υποβαλλόµενες προτάσεις αξιολογούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 23.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού µπορεί να χαρακτηρισθεί αναγκαία η εκτέλεση
ερευνητικών προγραµµάτων και έργων, που δεν περιλαµβάνονται στο Ε.Π.Ε.Τ.,
είτε για τη µελέτη και αντιµετώπιση θεµάτων µε άµεση και προφανή ωφέλεια για
την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας είτε για τη διερεύνηση έκτακτων
φαινοµένων, η αντιµετώπιση των οποίων επιβάλλεται από ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας. Τα προγράµµατα και τα έργα αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν µέρος
του
εφαρµοζόµενου Ε.Π.Ε.Τ. για τη χρηµατοδότηση και εκτέλεση τους.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του
Ε.Σ.Ε.Τ., µπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία
απονοµής χρηµατικών βραβείων σε ερευνητές για εξαιρετική επίδοση σε θέµατα
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 7
Όργανα σχεδιασµού και εφαρµογής ερευνητικής πολιτικής
Αρµόδια όργανα για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της ερευνητικής πολιτικής
είναι:
α) Η ∆ιυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και την Τεχνολογία (∆.Ε.Ε.Τ.).
β) Το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) δια της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). γ) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
δ)
Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) και
ε) Ο Εθνικός Οργανισµός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.).
Άρθρο 8
∆ιυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και την Τεχνολογία
1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης ∆ιυπουργική Επιτροπή για
την Έρευνα και Τεχνολογία (∆.Ε.Ε.Τ.).
2. Η ∆.Ε.Ε.Τ. συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό, ως Πρόεδρο και τους
Υπουργούς: α) Εσωτερικών, β) Οικονοµίας και Οικονοµικών, γ) Εξωτερικών, δ)
Εθνικής Άµυνας, ε) Ανάπτυξης, στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, ζ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η) Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας,
θ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ι) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
ια) ∆ικαιοσύνης, ιβ) Πολιτισµού, ιγ) Μεταφορών και Επικοινωνιών ως µέλη. Η
∆.Ε.Ε.Τ. συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά κατ` έτος. Στις συνεδριάσεις της
∆.Ε.Ε.Τ. προσκαλείται και παρίσταται ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ.
3.Έργο της ∆.Ε.Ε.Τ. είναι ιδίως:
α. Η χάραξη της εθνικής πολιτικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την
καινοτοµία, περιλαµβανοµένης της γενικής πολιτικής της κατανοµής των
σχετικών
κονδυλίων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. Ειδικότερα, η ∆.Ε.Ε.Τ. σχεδιάζει
τη µακροπρόθεσµη στρατηγική για την έρευνα, την τεχνολογία και την
καινοτοµία, θέτοντας σαφείς στόχους και χρονοδιαγράµµατα, και καθορίζει τα
κατάλληλα µέσα και τις πηγές χρηµατοδότησης.
β. Η έγκριση του Ε.Π.Ε.Τ. και η εποπτεία της εφαρµογής του.
Άρθρο 9
Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) ανήκουν:
α) η συνδροµή της ∆.Ε.Ε.Τ. στη χάραξη και στην άσκηση της εθνικής

πολιτικής, στους τοµείς της επιστηµονικής έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας,
β) η συστηµατική διερεύνηση των επιπτώσεων της έρευνας, της τεχνολογίας και
της καινοτοµίας στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και στην
άµυνα της χώρας,
γ) η οργάνωση εκθέσεων για νέα προϊόντα και µεθόδους παραγωγής και ο
σχεδιασµός για τη χορήγηση βραβείων και οικονοµικών ενισχύσεων σύµφωνα µε
την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171 Α`).
2. Στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας
(Γ.Γ.Ε.Τ.) ανήκουν:
α) η διοικητική και τεχνική υποστήριξη των εθνικών οργάνων σχεδιασµού και
εφαρµογής της ερευνητικής πολιτικής του άρθρου 7,
β) η εποπτεία των ερευνητικών κέντρων, αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
και
τεχνολογικών φορέων αρµοδιότητας της και η µελέτη και κατάρτιση των όρων και
προϋποθέσεων εργασίας όσων απασχολούνται στην έρευνα και στις λοιπές
επιστηµονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες αρµοδιότητας της, σύµφωνα µε
τις κείµενες σχετικές διατάξεις,
γ) η συλλογή, η διάδοση και γενικότερα η αξιοποίηση των επιστηµονικών και
τεχνολογικών πληροφοριών και η ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα έρευνας και
τεχνολογίας,
δ) η συνεργασία του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης µε διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα έρευνας και
τεχνολογίας και η ανάπτυξη και παρακολούθηση διακρατικών σχέσεων στα θέµατα
αυτά,
ε) η εκπροσώπηση της χώρας για θέµατα έρευνας και τεχνολογίας στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε διεθνείς οργανισµούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται οι εκπρόσωποι της χώρας σε
διεθνείς επιτροπές, στις περιπτώσεις που συµµετέχουν σε αυτές µέλη ∆.Ε.Π.
Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι.,
στ) η µελέτη και εφαρµογή µέτρων ανάπτυξης και µεταφοράς τεχνολογίας, η
δηµιουργία δικτύων βιοµηχανικών και τεχνολογικών πληροφοριών και γενικότερα
ο
έλεγχος και η βελτίωση των όρων εισαγωγής και χρήσης ξένης τεχνολογίας και
εξαγωγής εγχώριας τεχνολογίας, καθώς και η εποπτεία της εφαρµογής των
διακρατικών συµβάσεων τεχνικής βοήθειας και των συµβάσεων µεταξύ ελληνικών
και ξένων επιχειρήσεων, ως προς το τεχνολογικό τους περιεχόµενο, σε
συνεργασία και µε τον Ε.Ο.Ε.Τ.,
ζ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Επιτροπή Ανταγωνισµού, των
συγχωνεύσεων και εξαγορών ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες ή ξένων από
ελληνικές, ως προς τις επιπτώσεις τους στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας,
η) η δηµιουργία και προώθηση πρότυπων βιοµηχανιών και επιχειρήσεων σε
θέµατα
εφαρµογής αποτελεσµάτων επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας αιχµής, µέσω
τεχνοβλαστών και συναφών επιχειρηµατικών δράσεων,
θ) η προαγωγή της έρευνας και της επιστηµονικής ενηµέρωσης µέσω συνεδρίων,
διεθνών συναντήσεων και διαλέξεων, µε οικονοµική ενίσχυση αυτών,
ι) κάθε άλλη αρµοδιότητα που της παραχωρεί ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η
∆.Ε.Ε.Τ.

ή είναι συναφής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες.
3. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί, για την προώθηση
της επιστηµονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, µε σκοπό την
υποβοήθηση της περιφερειακής, της κοινωνικής και της οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας, να συνιστώνται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να διασπώνται,
να µεταφέρονται περιφερειακά γραφεία προγραµµάτων και τεχνολογικά γραφεία,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή υπηρεσιακή µονάδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης ή άλλου κατά περίπτωση Υπουργείου, να ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης
και διάρθρωσης αυτών, να συνιστώνται θέσεις µόνιµου ή επί συµβάσει
προσωπικού, µε δυνατότητα στελέχωσης τους και µε µετάταξη υπαλλήλων από
δηµόσιες υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, όπως ορίζεται κάθε
φορά, και να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού αυτού και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια
σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των παραπάνω περιφερειακών
υπηρεσιακών
µονάδων.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου που διέπουν τις
δηµόσιες συµβάσεις, επιτρέπεται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού
Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, να
ανατίθενται απευθείας, µε σύµβαση έργου, µελέτες, έρευνες και αξιολογήσεις
σε ειδικούς επιστήµονες, Έλληνες ή αλλοδαπούς, σε εµπειρογνώµονες ή σε ειδικά
γραφεία ή εταιρείες και γενικά σε νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής και να συνιστώνται, για το σκοπό αυτόν, οµάδες εργασίας από δηµόσιους
υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και ειδικούς επιστήµονες, εφόσον υπάρχει
ανάγκη:
α) να εκπονηθούν ειδικές µελέτες ή να διερευνηθούν ζητήµατα και προβλήµατα
που σχετίζονται µε την άσκηση της πολιτικής για την επιστηµονική έρευνα και
την τεχνολογία, καθώς και για τη χάραξη, την αξιολόγηση και την αποτίµηση
της
και, γενικά, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις
παραγράφους 1 και 2 και
β) να γίνει αξιολόγηση για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων και
όρων εφαρµογής διατάξεων αναπτυξιακών νόµων, όπως η αξιολόγηση προτάσεων και
αιτήσεων επιχορήγησης, δανειοδότησης επενδύσεων προηγµένης τεχνολογίας,
προγραµµάτων ή έργων τεχνολογικής καινοτοµίας και επιστηµονικής και
τεχνολογικής έρευνας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
µπορεί να ορίζεται σχετική αποζηµίωση για τα µέλη των παραπάνω οµάδων
εργασίας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
5. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, µπορεί να συνιστώνται επιχει
ρήσεις, στις οποίες µπορεί να συµµετέχει το ∆ηµόσιο, Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.∆.∆., πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες παροχής πιστώσεων,
Ν.Π.Ι.∆. και γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς. Οι επιχειρήσεις
αυτές εποπτεύονται και ελέγχονται από το ∆ηµόσιο και λειτουργούν κατά τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, µε σκοπό την εφαρµογή και αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας.
Με όµοια προεδρικά διατάγµατα ορίζεται η φύση των επιχειρήσεων αυτών και
ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης τους,
ο τρόπος πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού τους, καθώς και ο τρόπος
διάθεσης των τυχόν κερδών, θέµατα σχετικά µε την εσωτερική λειτουργία των
επιχειρήσεων αυτών και τα καθήκοντα και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων
τους ρυθµίζονται µε εσωτερικούς κανονισµούς που εγκρίνονται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν τα νοµικά πρόσωπα που µετέχουν στις επιχειρήσεις

αυτές εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, τα προεδρικά διατάγµατα και οι
υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται µε τη σύµπραξη και των κατά περίπτωση
αρµόδιων Υπουργών.
Τροποποιήσεις του καταστατικού των παραπάνω επιχειρήσεων ισχύουν από τη
δηµοσίευση τους στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης
Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν εγκριθεί από τον
Υπουργό
Ανάπτυξης και δεν αφορούν θέµατα έδρας, διάρκειας, διάλυσης, σκοπού και
διοίκησης της επιχείρησης.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία απονοµής χρηµατικών
βραβείων για εργασίες που αφορούν στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και εκτέλεση
του Ε.Π.Ε.Τ. και τη δηµιουργία καινοτοµίας.

Άρθρο 10
Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) στη Γενική
Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
2. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποτελεί ανεξάρτητο συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο της
πολιτείας, υπαγόµενο απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Άρθρο 11
Αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ε.Τ.
Το Ε.Σ.Ε.Τ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εισηγείται προς τη ∆.Ε.Ε.Τ. για θέµατα που αφορούν στην πολιτική
έρευνας,
τεχνολογίας και καινοτοµίας, περιλαµβανοµένης της γενικής πολιτικής της
κατανοµής των σχετικών κονδυλίων,
β) εισηγείται προς τη ∆.Ε.Ε.Τ. την έγκριση του Ε.Π.Ε.Τ,
γ) αξιολογεί την πορεία εφαρµογής του Ε.Π.Ε.Τ. και καταρτίζει, σε ετήσια
βάση, σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στη ∆ιυπουργική
Επιτροπή,
δ) εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό την απονοµή βραβείων για εξαίρετες
επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογία, µε βάση καθορισµένα κριτήρια,
ε) αξιολογεί εισηγήσεις που απευθύνονται σε αυτό για θέµατα έρευνας,
τεχνολογίας και καινοτοµίας από κάθε φορέα, ιδίως από Υπουργεία, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Ε.Τ., τα Τοµεακά Επιστηµονικά Συµβούλια
(Τ.Ε.Σ.), τη σύνοδο των ∆ιευθυντών των ερευνητικών κέντρων της παραγράφου 5
του άρθρου 32, από κοινωνι-κούς φορείς, εξωτερικές επιτροπές, οµάδες
εργασίας, εµπειρογνώµονες και δηµόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς,
στ) εισηγείται προς τον κατά περίπτωση εποπτεύοντα Υπουργό την ίδρυση,
συγχώνευση, διάσπαση, κατάργηση και γενικότερα αναδιάρθρωση ερευνητικών
κέντρων και ερευνητικών ινστιτούτων και γνωµοδοτεί επί υποβαλλόµενων
σχετικών
προτάσεων,
ζ) προτείνει τα δύο τρίτα των µελών του καταλόγου για την κλήρωση των
επιτροπών κρίσεων για την επιλογή διευθυντών ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων, καθώς και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, κατά τα ειδικότερα

οριζόµενα στο άρθρο 37,
η) συγκροτεί τον εθνικό πίνακα κριτών για τις επιτροπές κρίσεων των
ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων κατά την παράγραφο 4 του
άρθρου 39, ύστερα από σχετική εισήγηση των αρµόδιων Τ.Ε.Σ. Ο πίνακας κριτών
επικυρώνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας
και
Θρησκευµάτων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
θ) εισηγείται στον κατά περίπτωση εποπτεύοντα Υπουργό για τη συγκρότηση του
Επιστηµονικού Συµβουλίου ερευνητικών κέντρων,
ι) εισηγείται προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων για την επιλογή των µελών των Τ.Ε.Σ. κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 18,
ια) αναθέτει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, στα Τ.Ε.Σ. ή και σε τρίτους
την εκπόνηση µελετών και την έκδοση γνωµοδοτήσεων σε κρίσιµα θέµατα έρευνας
και τεχνολογίας, µε βάση τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 12
Συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ.
Το Ε.Σ.Ε.Τ. είναι δεκαπενταµελές και αποτελείται από: α) οκτώ (8)
επιστήµονες διεθνούς κύρους, µε πολυετή δραστηριότητα στη βασική έρευνα ή
στην εφαρµοσµένη έρευνα και καινοτοµία. Οι επιστήµονες αυτοί µπορεί να είναι
καθηγητές Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές Α` βαθµίδας ερευνητικών κέντρων
ή ερευνητικών ινστιτούτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
β) πέντε (5) έγκριτα στελέχη του χώρου των επιχειρήσεων ή και
διακεκριµένους
ερευνητές διεθνούς κύρους από τον ιδιωτικό τοµέα,
γ) τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Ε.Τ. και,
δ) έναν εκπρόσωπο του ∆ηµοσίου που ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 13
∆ιορισµός και θητεία των µελών του Ε.Σ.Ε.Τ.
1.Τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. επιλέγονται µε την ακόλουθη διαδικασία:
α)Ύστερα από πρόσκληση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων συγκροτείται επιτροπή, αποτελούµενη από τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο
της Ακαδηµίας Αθηνών, έναν διεθνώς διακεκριµένο επιστήµονα ασχολούµενο µε τη
βασική ή την εφαρµοσµένη έρευνα, που είναι καθηγητής πανεπιστηµίου ή
καθηγητής Τ.Ε.Ι. ή ερευνητής Α` βαθµίδας ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών
ινστιτούτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο
της
Συνόδου των Πρυτάνεων, τον προεδρεύοντα της Συνόδου των ερευνητικών κέντρων
και τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.).
β) Η ανωτέρω επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων,
η οποία δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο και στον επίσηµο δικτυακό τόπο των
Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μετά από
προεπιλογή, εισηγείται στους εντολείς Υπουργούς διπλάσιο αριθµό είκοσι έξι
(26) µελών του Ε.Σ.Ε.Τ., στον οποίο δεν υπολογίζονται ο Πρόεδρος του
Ε.Ο.Ε.Τ. και ο εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου.
γ) Τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. διορίζονται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η

οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση
ορίζονται ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. και ο αναπληρωτής του ο οποίος επιλέγεται
µεταξύ των µελών του που προέρχονται από το χώρο της βασικής και εφαρµοσµένης-τεχνολογικής έρευνας.
2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη διορίζονται µε θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία
µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά. Η θητεία όλων των µελών του Ε.Σ.Ε.Τ.,
περιλαµβανοµένου του Προέδρου και του αναπληρωτή του, δεν µπορεί να υπερβεί
συνολικά τα οκτώ (8) έτη. Η σύνθεση των µελών του Ε.Σ.Ε.Τ., εκτός του
Προέδρου του, ανανεώνεται κατά το ήµισυ ανά διετία. Κατά την πρώτη εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η θητεία των δεκατεσσάρων (14) µελών του
Ε.Σ.Ε.Τ., εκτός του Προέδρου του, είναι τετραετής. Μετά τη δεύτερη
συγκρότηση
του Ε.Σ.Ε.Τ, γίνεται κλήρωση µεταξύ των δεκατεσσάρων (14) µελών πλην του
Προέδρου του, ώστε επτά (7) εξ αυτών να έχουν τετραετή θητεία και τα άλλα
επτά (7) διετή θητεία.
3. Ο διορισµός των µελών του Ε.Σ.Ε.Τ. δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια της
θητείας τους, εκτός αν συντρέξει στο πρόσωπο τους σπουδαίος λόγος που
προβλέπεται στην παράγραφο 4. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής κενωθεί, για
οποιονδήποτε λόγο, θέση µέλους του Ε.Σ.Ε.Τ., στη θέση αυτή διορίζεται, για
το
υπόλοιπο της θητείας του, νέο µέλος κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
4. Τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητα τους εάν
συντρέξει λόγος που αποτελεί κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου,
κατά τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α` του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α`).
Άρθρο 14
Προσόντα µελών του Ε.Σ.Ε.Τ.
1.
Τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. είναι Έλληνες
πολίτες, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
α. Οι ασχολούµενοι µε τη βασική και την εφαρµοσµένη-τεχνολογική έρευνα
επιστήµονες πρέπει:
αα) να είναι διεθνώς διακεκριµένοι επιστήµονες σε κλάδους της επιστήµης ή
της τεχνολογίας,
ββ) να είναι καθηγητές Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές Α` βαθµίδας
ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων του εσωτερικού ή του
εξωτερικού,
γγ) να διαθέτουν εµπειρία ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι και κύριοι ερευνητές
(principal investigators) σε ερευνητικά προγράµµατα βασικής ή εφαρµοσµένης
έρευνας µε αναγνωρισµένη συµβολή των αποτελεσµάτων ή και διεθνή εµπειρία στο
σχεδιασµό και την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων,
δδ) να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό κύρος, αποδεικνυόµενο
αθροιστικά από: ί) δηµοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά µε κριτές, ϋ)
αριθµό ετεροαναφορών των δηµοσιεύσεων τους ο οποίος πρέπει να είναι
σηµαντικά
µεγάλος για το επιστηµονικό πεδίο τους, iii) απονοµή σηµαντικών ερευνητικών
βραβείων και διεθνών διακρίσεων (όπως του καλύτερου άρθρου ή της καλύτερης
έρευνας) από την αντίστοιχη διεθνή επιστηµονική κοινότητα.
β. Τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. που προέρχονται από τον επιχειρηµατικό κόσµο
πρέπει:
αα) να είναι κάτοχοι διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών, κατά προτίµηση

διδακτορικού,
ββ) να είναι ανώτατα στελέχη επιχείρησης ή βιοµηχανίας,
γγ) να διαθέτουν εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραµµάτων,
δδ) να έχουν διακριθεί διεθνώς και να έχουν ουσιωδώς συµβάλει στην
επιστηµονική πρόοδο, καθώς και στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας.
γ. Ο εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου πρέπει να είναι επιστήµονας, κάτοχος
διδακτορικού τίτλου, µε εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραµµάτων.
2. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. πρέπει, πέραν των ανωτέρω προσόντων,
να είναι προσωπικότητα διεθνούς κύρους, ευρείας αποδοχής και να διαθέτει
γνώση και εµπειρία του εθνικού και διεθνούς χώρου έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης.
3. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συνεκτιµώνται και:
α) η κατοχή διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
β) η µεταφορά γνώσης σε παραγωγικούς φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
γ) η εµπειρία στην αξιολόγηση και υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογίας και
καινοτοµίας, χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, σε
ανταγωνιστική βάση.
Άρθρο 15
Κανονισµός Λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ.
1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. λειτουργεί σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας
του, ο οποίος εγκρίνεται µ κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τις
συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ., την εν γένει λειτουργία του, τις ειδικότητες του
προσωπικού της Ειδικής Επιστηµονικής Γραµµατείας του Ε.Σ.Ε.Τ. του άρθρου 16,
τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις των µελών του και τον τρόπο έκδοσης των
γνωµοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεων του.
3. Στον Πρόεδρο και στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Ε.Σ.Ε.Τ. χορηγείται µηνιαία
αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζηµίωση των λοιπών µελών του Ε.Σ.Ε.Τ.
ανά συνεδρίαση. Οι διατάξεις που διέπουν τις δαπάνες κινήσεως των
µετακινούµενων προσώπων µε εντολή του ∆ηµοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας, όπως
ισχύουν κάθε φορά, εφαρµόζονται και για τη µετακίνηση των µελών και των
υπαλλήλων του Ε.Σ.Ε.Τ. Οι σχετικές εντολές µετακίνησης εκδίδονται από τη
Γ.Γ.Ε.Τ. Η Ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη
συγκρότηση
του Ε.Σ.Ε.Τ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 16
Ειδική Επιστηµονική Γραµµατεία του Ε.Σ.Ε.Τ.
1.
Συνιστάται στη Γ.Γ.Ε.Τ. Ειδική Επιστηµονική Γραµµατεία για την εν
γένει υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ. και την εκπλήρωση της
αποστολής

του. Στην Ειδική Επιστηµονική Γραµµατεία συνιστώνται δέκα (10) θέσεις
ειδικών επιστηµόνων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2. Οι ειδικοί επιστήµονες, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον
διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών, προσλαµβάνονται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης µετά από προκήρυξη σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 40.
3. Οι αποδοχές των ειδικών επιστηµόνων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο 17
∆ιοικητική υποστήριξη και κάλυψη δαπανών του Ε.Σ.Ε.Τ.
1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. υποστηρίζεται, ως προς τη στελέχωση και την υποδοµή του, από
τη Γ.Γ.Ε.Τ. και οι δαπάνες λειτουργίας του εντάσσονται στον προϋπολογισµό
της
Γ.Γ.Ε.Τ. ή καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασµό του άρθρου 19 του ν.
3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α`), όπως ισχύει, µε την επωνυµία "Λογαριασµός
Χρηµατοδότησης Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίµων στις
Προβληµατικές Περιοχές της Χώρας".
2. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ.,
επιτρέπεται, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η απόσπαση στο Ε.Σ.Ε.Τ.,
διοικητικού προσωπικού της Γ.Γ.Ε.Τ. ή και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, ύστερα από συναίνεση του
ενδιαφερόµενου, σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας
και γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ.
Άρθρο 18
Τοµεακά Επιστηµονικά Συµβούλια (Τ.Ε.Σ.)
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται
στη
Γ.Γ.Ε.Τ. Τοµεακά Επιστηµονικό Συµβούλιο (Τ.Ε.Σ.), για κάθε τοµέα
επιστηµονικής και τεχνολογικής πολιτικής, οι οποίοι αποφασίζονται από τη
∆.Ε.Ε.Τ. ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ. Κάθε Τ.Ε.Σ. αποτελείται από τον
Πρόεδρο του και τέσσερα (4) µέλη, τα οποία είναι Καθηγητές Πανεπιστηµίου ή
Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές Α` βαθµίδος ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων
µε διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος και πλούσια ερευνητική και επαγγελµατική
εµπειρία στο αντικείµενο του Τοµέα. Σε κάθε Τ.Ε.Σ. συµµετέχει ένα στέλεχος
του ευρύτερου παραγωγικού τοµέα, που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος
και έχει τουλάχιστον πενταετή επιπρόσθετη εµπειρία σε διεθνώς αναγνωρισµένες
ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, καθώς και ικανότητα σχεδιασµού
και συντονισµού ερευνητικών έργων. Κατά την επιλογή των µελών συνεκτιµώνται
και τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 14. Η θητεία των µελών των
Τ.Ε.Σ.
είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φορά.
2. Τα µέλη των Τ.Ε.Σ. επιλέγονται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η
οποία δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο, και εισήγηση του
Ε.Σ.Ε.Τ.
3. Τα Τ.Ε.Σ. έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) προσφέρουν επιστηµονικό συµβουλευτικό έργο στα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και στον Ε.Ο.Ε.Τ. για θέµατα έρευνας,
τεχνολογίας και καινοτοµίας,
β) επικουρούν το Ε.Σ.Ε.Τ. για τη διαµόρφωση στρατηγικής έρευνας και
τεχνολογίας,

γ) εισηγούνται στο Ε.Σ.Ε.Τ. για θέµατα εκλογής διευθυντών ερευνητικών
κέντρων και διευθυντών ερευνητικών ινστιτούτων,
δ) εισηγούνται στο Ε.Σ.Ε.Τ. τα ονόµατα των επιστηµόνων που εντάσσονται στον
εθνικό πίνακα κριτών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 του
παρόντος νόµου και µε τη διαδικασία της περίπτωσης η` του άρθρου 11 του
παρόντος νόµου.
4. Στον Πρόεδρο και στα µέλη των Τ.Ε.Σ. καταβάλλεται αποζηµίωση ανά
συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι διατάξεις που διέπουν τις δαπάνες κινήσεως των µετακινούµενων προσώπων µε
εντολή του ∆ηµοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας, που ισχύουν κάθε φορά, έχουν
εφαρµογή και για τη µετακίνηση του Προέδρου και των µελών των Τ.Ε.Σ. Οι
εντολές µετακίνησης εκδίδονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ.
5. Η λειτουργία των Τ.Ε.Σ. και η γενικότερη οργανωτική τους υποστήριξη
ανήκουν στην αρµοδιότητα της Γ.Γ.Ε.Τ. και οι δαπάνες λειτουργίας τους
εντάσσονται στον προϋπολογισµό της Γ.Γ.Ε.Τ. ή καλύπτονται από τον ειδικό
λογαριασµό του άρθρου 19 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, µε την επωνυµία
"Λογαριασµός Χρηµατοδότησης Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές
Καυσίµων στις Προβληµατικές Περιοχές της Χώρας".
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 56 Ν.4002/2011,ΦΕΚ Α 180/22.8.2011,ορίζεται ότι:
"Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι πιο κάτω υπηρεσίες,
συµβούλια και νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, καθώς και οι διατάξεις που
προβλέπουν τη σύσταση, τις αρµοδιότητες και τα όργανα διοίκησης, διέπουν τη
λειτουργία τους και ρυθµίζουν σχετικά θέµατα, ως εξής:α)...
β)Τα άρθρα 19 έως και 24 του ν. 3653/2008 (Α` 49) σχετικά µε τη σύσταση
και λειτουργία του Ν.Π.Ι.∆. "Εθνικός Οργανισµός Έρευνας και Τεχνολογίας,
(Ε.Ο.Ε.Τ.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
θρησκευµάτων".
Άρθρο 25
Συνδροµή τεκµηρίωσης
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και
των κατά περίπτωση διατάξεων περί υπηρεσιακών απορρήτων, το Ε.Σ.Ε.Τ. και ο
Ε.Ο.Ε.Τ., κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, έχουν δικαίωµα άµεσης,
προνοµιακής και ακώλυτης πρόσβασης σε στατιστικά δεδοµένα υπηρεσιών
Υπουργείων, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, Α.Ε.Ι., λοιπών Ν.Π.∆.∆. και
Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται.
Άρθρο 26
Ειδικές διατάξεις για µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων, Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και ερευνητές
ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
1. 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.

Άρθρο 27
Υποχρέωση εχεµύθειας
1. Η διοίκηση, οι υπάλληλοι και τα πρόσωπα, τα οποία συνδέονται µε το
Ε.Σ.Ε.Τ. ή τον Ε.Ο.Ε.Τ. µε σύµβαση έργου, εργασίας ή εντολής, υποχρεούνται
να
τηρούν εχεµύθεια για γεγονότα, ερευνητικά δεδοµένα και ερευνητικά
προγράµµατα
ή επί µέρους στοιχεία αυτών, τα οποία περιέρχονται στη γνώση τους κατά την
άσκηση ή επ` ευκαιρία της ανωτέρω δραστηριότητας τους.
2. Οι παραβάτες της προηγούµενης παραγράφου τιµωρούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 252 και 253 του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆` ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 28
Συνεργατική έρευνα - Κοινά ευρωπαϊκά προγράµµατα - Χρηµατοδότηση
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε τυχόν ισχύουσα αντίθετη διάταξη, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα αναγκαία µέτρα και οι λεπτοµέρειες για τη
χρηµατοδότηση των διεθνών συνεργασιών µεταξύ ερευνητών, ερευνητικών οµάδων ή
ερευνητικών κέντρων µε κατοικία ή έδρα, αντίστοιχα, σε δύο η περισσότερα
κράτη, στο πλαίσιο της συνεργατικής έρευνας. Προς το σκοπό αυτόν
επιτρέπεται,
µε την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, η χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους
έρευνας που διεξάγεται στην αλλοδαπή και η χρηµατοδότηση έρευνας από
αλλοδαπούς ερευνητές που διεξάγεται στην Ελλάδα, καθώς και έρευνας που
διεξάγεται στην Ελλάδα από Έλληνες ερευνητές σε δικτύωση µε ερευνητές της
αλλοδαπής (µεταφορά τεχνογνωσίας). Εάν στις παραπάνω διεθνείς συνεργασίες
µετέχουν και µέλη ή οµάδες µελών ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι., η απόφαση του πρώτου εδαφίου συνυπογράφεται και από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων ρυθµίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε
τυχόν
ισχύουσα αντίθετη διάταξη, η σύσταση κοινών οργάνων για την εφαρµογή των
κοινοπραξιών που συνοµολογούνται στο πλαίσιο των προγραµµάτων έρευνας,
τεχνολογίας ή καινοτοµίας σε διεθνές ή διακρατικό επίπεδο και την υλοποίηση
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ο τρόπος συµµετοχής σε αυτά τα όργανα, η
εφαρµογή των αποφάσεων τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα και αναγκαία
λεπτοµέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κατηγορίες κοινών ευρωπαϊκών
προγραµµάτων για τις οποίες µπορεί να παρέχεται η δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς να συµµετέχουν: α) στην
από κοινού, µε άλλα κράτη µέλη ή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίδρυση ένωσης
προσώπων µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα για την πληρέστερη ολοκλήρωση της
κοινής διοικητικής διαχείρισης, β) στη χρηµατοδότηση είτε µε τη διάθεση
αµιγώς εθνικών κονδυλίων µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων είτε µε
τη
διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράµµατα του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης (Κ.Π.Σ.).
2. Επιτρέπεται η διάθεση εθνικών πόρων από το πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων και τα επιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την ενίσχυση πραγµατικών ή εικονικών κοινών ταµείων
(real or virtual common pots) στα συνεργατικά διεθνή και κοινά Ευρωπαϊκά
Προγράµµατα και Έργα, κατά παρέκκλιση από κάθε τυχόν αντίθετη διάταξη που
εκάστοτε ισχύει.

4. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να προβλεφθεί, για τη
συµµετοχή των ελληνικών Πανεπιστηµίων, Τ.Ε.Ι., ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων στο εκάστοτε Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα
και την καινοτοµία ο τρόπος συγχρηµατοδότησης ως ιδίας συµµετοχής και να
ορισθούν οι πόροι που θα διατεθούν για το σκοπό αυτόν, οι οποίοι µπορεί να
είναι εθνικοί ή να προέρχονται από τα επιχειρησιακά προγράµµατα του Ε.Σ.Π.Α.
Άρθρο 29
Υποδοµές των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
1.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία δηµιουργίας
ενός "εθνικού οδικού χάρτη" υποδοµών των ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων,
ο οποίος εγκρίνεται και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε όµοια
απόφαση ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ., καθορίζεται η
διαδικασία ανάδειξης των υποδοµών των ερευνητικών κέντρων και Α.Ε.Ι. που
είναι πανευρωπαϊκής εµβέλειας, µε σκοπό την ένταξη τους στον αντίστοιχο
οδικό
χάρτη του "ESFRI" και στο εκάστοτε Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα και την
τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
καθορίζονται οι πόροι για τη συγχρηµατοδότηση των εθνικών υποδοµών
πανευρωπαϊκής εµβέλειας λόγω ένταξης τους στο εκάστοτε Πρόγραµµα Πλαίσιο για
τηνΈρευνα και Τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.
α) Εντός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, τα ερευνητικά
κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, τα οποία εποπτεύονται από τη
Γ.Γ.Ε.Τ., υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία µε τίτλο "Κοινοπραξία
Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων", µε σκοπό την εξοικονόµηση πόρων, την από
κοινού πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και την ορθολογική
διαχείριση του συνόλου της συλλογής περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή, καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα επιτρέψουν την περαιτέρω
αξιοποίηση των πηγών αυτών.
β) Η Κοινοπραξία αποτελείται από όλα τα εποπτευόµενα από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά
ινστιτούτα, Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆.
γ) Η Κοινοπραξία εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας. Την ευθύνη διαχείρισης του δικτύου, καθώς και το συντονισµό της
Κοινοπραξίας έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) του Εθνικού
Ιδρύµατος
Ερευνών (Ε.Ι.Ε.).
δ) Η σύσταση και λειτουργία της Κοινοπραξίας γίνεται µε τη σύνταξη και την
υπογραφή από τα Ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα
προγραµµατικής συµφωνίας, στην οποία προβλέπονται οι στόχοι, οι όροι και ο
τρόπος της συνεργασίας.
ε) Η κατανοµή του κόστους στα µέλη της Κοινοπραξίας γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στη σύµβαση
κοινοπραξίας. Με την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται κάλυψη του κόστους
της κοινοπραξίας από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
στ) Η Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων συνεργάζεται µε το
Σύνδεσµο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών στη βάση προγραµµατικών συµφωνιών

µε σκοπό την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας.
Άρθρο 30
Κινητικότητα Ερευνητών - Επαναπατρισµός Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων θεσπίζονται κίνητρα και µέτρα διευκόλυνσης
για την προσέλκυση ξένων επιστηµόνων από χώρες εντός ή εκτός της Ε.Ε.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών,
Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων θεσπίζονται κίνητρα για τον
επαναπατρισµό Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς από χώρες εντός και εκτός
Ε.Ε. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες Ελλήνων
επιστηµόνων της διασποράς και µπορούν να προβλεφθούν εφάπαξ ερευνητικές
χορηγίες ένταξης επιστηµόνων στον ερευνητικό ιστό της χώρας, ύψους µέχρι
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, άλλα ειδικά οικονοµικά κίνητρα, µέτρα
διευκόλυνσης της επιστροφής των Ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού, να
ρυθµίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας των Ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού
και να προβλέπεται η ίδρυση γραφείων δραστηριοποίησης Ελλήνων επιστηµόνων
της
διασποράς σε χώρες του εξωτερικού και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α.
και την Αυστραλία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης προκηρύσσονται εθνικά προγράµµατα
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας που ανταποκρίνονται στις ειδικές
προδιαγραφές της Ε.Ε. και συγχρηµατοδοτούνται από το εκάστοτε Πρόγραµµα
Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την τεχνολογία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτούνται επιτροπές, έργο των
οποίων είναι η εναρµόνιση των εθνικών κανόνων δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Χάρτα
των Ερευνητών και τον Κώδικα ∆εοντολογίας για τις Προσλήψεις των Ερευνητών
και την άρση των εµποδίων στην κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο της
σχετικής στρατηγικής της Ε.Ε. Τα σχετικά µέτρα λαµβάνονται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης ή µε κοινή απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού και µπορεί να αφορούν, µεταξύ άλλων, θέµατα διευκόλυνσης της
εισόδου
και της διαµονής των αλλοδαπών ερευνητών στην Ελλάδα.
Άρθρο 31
Συµµετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και σε ευρωπαϊκούς και
διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισµούς
1.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και
Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων µπορεί να θεσπίζονται οικονοµικά κίνητρα ή
άλλα µέτρα διευκόλυνσης για την ενίσχυση της συµµετοχής των Ελλήνων
επιστηµόνων σε τοµείς ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που έχουν
σχέση µε διεθνείς οργανισµούς όπως CERN, ESA. Με την ίδια απόφαση µπορεί να
προκηρυχθούν εθνικά προγράµµατα που έχουν σχέση µε διεθνείς οργανισµούς. Οι
υποβαλλόµενες προτάσεις αξιολογούνται από τον Ε.Ο.Ε.Τ. µε βάση την
επιστηµονική αριστεία και τη συµβολή στους στόχους του προγράµµατος. Οι
σχετικοί πόροι διατίθενται ως ένα ορισµένο ποσοστό της εισφοράς της Ελλάδας
σε αυτούς. Με την παραπάνω απόφαση προσδιορίζεται το ύψος των πόρων που
διατίθενται για τα προγράµµατα ως ποσοστό της εισφοράς της Ελλάδας στους
αντίστοιχους διεθνείς οργανισµούς.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ., µπορούν να
τροποποιούνται τα επιστηµονικά πεδία για τη βιοµηχανική έρευνα και
τεχνολογία
µε σκοπό τον αναπροσανατολισµό τους στα εκάστοτε νέα διεθνή δεδοµένα και τη

συµµετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισµούς και ιδίως στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Έρευνας.
3. Η Ελλάδα, µπορεί να συνεργάζεται µε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, σε ερευνητικά προγράµµατα έρευνας ή
µεταφοράς τεχνολογίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Εξωτερικών και Ανάπτυξης µπορεί να προκηρύσσονται προγράµµατα
σε
πολυµερές επίπεδο µε τις χώρες αυτές, να προβλέπεται ο προϋπολογισµός τους
και να καθορίζονται οι επιλέξιµες ενέργειες όπως: κοινά ερευνητικά έργα σε
συγκεκριµένους τοµείς, έργα επίδειξης τεχνολογιών, έργα δικτύωσης,
εκπαίδευση
νέων ερευνητών από τις παραπάνω χώρες σε εργαστήρια ελληνικών ερευνητικών
φορέων.
4. Στον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµα-τείαςΈρευνας και
Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης εγγράφεται κατ` έτος πίστωση
για την καταβολή των εισφορών της Ελλάδας στον κάθε διεθνή οργανισµό, στον
οποίο συµµετέχει, όπως ιδίως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN),
το
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επιστήµης (EUROPEAN SCIENCE FOUNDA-TION), η ∆ιεθνής Ένωση
Αστρονοµίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος, οι οργανισµοί: European
Molecular Biology Laboratory (EMBL), European Synchrotron Radiation Facility
(ESRF), International Atomic Energy A-gency (IAEA ∆ιεθνής Οργανισµός
Ατοµικής
Ενέργειας), World Health Organization (WHO), το πρόγραµµα ΕΥΡΗΚΑ, τα
προγράµµατα της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (International Energy Agency)
και την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για τη συµµετοχή της χώρας στις
δραστηριότητες των παραπάνω οργανισµών.
4.
Για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, η Γ.Γ.Ε.Τ. µπορεί να
επιχορηγεί κατ` έτος τα Α.Ε.Ι. και τα εποπτευόµενα από αυτήν ερευνητικά
κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα και τους εποπτευόµενους από άλλα
Υπουργεία ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς µε ποσό χρηµάτων ίσο προς
τον
καταβαλλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για προµήθειες τεχνικού
εξοπλισµού που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από το Ν.Α.Τ.Ο. ή άλλους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους
µετέχει η χώρα. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται κατ` έτος ειδική σχετική
πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
εγγράφεται πίστωση για το Φ.Π.Α. των έργων ERANET που εκτελούνται από τη
Γ.Γ.Ε.Τ. και τον Ε.Ο.Ε.Τ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 32
Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του δηµόσιου τοµέα
1.
α) Οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτοςδια της Γ.Γ.Ε.Τ.
διακρίνονται σε: α) Ερευνητικά κέντρα,
β) αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα,
γ) ειδικά Ερευνητικά κέντρα και
δ) τεχνολογικούς φορείς.
β) Οι υπόλοιποι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος δι` άλλων
Υπουργείων διέπονται από τις ιδρυτικές τους διατάξεις, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 3 του παρόντος νόµου.

2.Τα Ερευνητικά κέντρα και ειδικά Ερευνητικά κέντρα έχουν αντικείµενο
που αναφέρεται σε περισσότερες της µίας περιοχές της επιστήµης και της
τεχνολογίας. Τα κέντρα αυτά απαρτίζονται από ερευνητικά ινστιτούτα µε
αντικείµενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρµογών σε ορισµένη
επιστηµονική περιοχή είτε τη διεπιστηµονική αντιµετώπιση τεχνολογικών και
αναπτυξιακών προβληµάτων της χώρας σε συγκεκριµένους τοµείς αναγκών και την
επίλυση προβληµάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής
ανάπτυξης.
3. Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα έχουν αντικείµενο είτε την παραγωγή
γνώσεων και ανάπτυξη εφαρµογών σε ορισµένη επιστηµονική περιοχή είτε τη
διεπιστηµονική αντιµετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβληµάτων της
χώρας σε συγκεκριµένο τοµέα και την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων της
παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Τα αυτοτελή ερευνητικά
ινστιτούτα, µετά από πενταετή περίοδο πιλοτικής λειτουργίας, που
προσδιορίζεται µε το ιδρυτικό τους Προεδρικό ∆ιάταγµα, αξιολογούνται και µε
απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ.,
εντάσσονται
σε ερευνητικό κέντρο, µετατρέπονται σε ερευνητικό κέντρο µε διεύρυνση των
αντικειµένων τους ή καταργούνται.
4. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Ερευνητικά κέντρα και τα
αυτοτελή
ερευνητικά ινστιτούτα µπορεί να δηµιουργούν ειδικές βοηθητικές µονάδες
τεχνικής υποστήριξης µε απόφαση του διοικητικού τους συµβουλίου ή του
διευθυντή τους αντίστοιχα.
5. Οι διευθυντές των εποπτευόµενων από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικών κέντρων,
ειδικών ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
συνέρχονται
σε Σύνοδο, µε σκοπό το συντονισµό των δραστηριοτήτων των εποπτευόµενων από
τη
Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικών φορέων και την εφαρµογή της επιστηµονικής και
τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Σύνοδος γνωµοδοτεί στο
Ε.Σ.Ε.Τ. για την κατάρτιση του Ε.Π.Ε.Τ. και εισηγείται στον κατά περίπτωση
αρµόδιο Υπουργό για την ίδρυση, συγχώνευση, διάσπαση ή αναδιάρθρωση
ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων που εποπτεύονται
από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Στη Σύνοδο µετέχει, αυτοδικαίως, ο Προϊστάµενος της
∆ιεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της Γ.Γ.Ε.Τ. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της Συνόδου.
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 33
Ερευνητικά κέντρα
1.
Τα Ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα που τελούν
υπό κρατική εποπτεία συνιστώνται µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του παρόντος νόµου και µπορεί να είναι νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
2.

Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων είναι:

α) το διοικητικό συµβούλιο
β) ο διευθυντής.
3.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ερευνητικών κέντρων αποτελείται από:

α) Τον διευθυντή του κέντρου, ως πρόεδρο.

β) Τους διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
γ)Έναν εκπρόσωπο των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων
(Ε.Λ.Ε.)
του κέντρου, ή τον αναπληρωτή του, που εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από το
σύνολο των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. αυτού, µε τριετή θητεία.
δ) Έναν εκπρόσωπο του τεχνικού-διοικητικού προσωπικού του κέντρου, ή τον
αναπληρωτή του, που εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο των
υπαλλήλων αυτών, µε τριετή θητεία.
ε)`Εναν εκπρόσωπο της Γ.Γ.Ε.Τ. ή του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργείου
µε εµπειρία σχετική µε τις δραστηριότητες του κέντρου, µε τριετή θητεία.
στ) Έναν διακεκριµένο ερευνητή από το χώρο των επιχειρήσεων, που επιλέγεται
από τον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό µεταξύ τριών προσώπων που
προτείνονται από το ∆.Σ. του κέντρου µε τεκµηριωµένη εισήγηση και διορίζεται
µε τριετή θητεία, εφόσον αυτός δεν έχει οικονοµικό συµφέρον από την ιδιότητα
του µέλους του ∆.Σ.
Η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των περιπτώσεων γ` και δ` καθορίζεται
µε
τον εσωτερικό κανονισµό του κέντρου.
Ο ορισµός των µελών και η συγκρότηση του ∆.Σ. γίνεται µε απόφαση του
εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Εάν δεν εκλεγεί εκπρόσωπος των ερευνητών και των Ε.Λ.Ε. του
κέντρου και των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων, το ∆.Σ. συγκροτείται και
λειτουργεί νοµίµως µε τα υπόλοιπα µέλη του. Το ∆.Σ. εκλέγει µε ψηφοφορία,
µεταξύ των διευθυντών των ινστιτούτων, έναν αντιπρόεδρο, ο οποίος
αναπληρώνει
και αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος ή έλλειψης
αυτού. Ο αντιπρόεδρος έχει όλες τις αρµοδιότητες του απουσιάζοντος,
κωλυοµένου ή ελλείποντος προέδρου.
4.
Το ∆.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στη διοίκηση του
κέντρου µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ. γίνεται
από το διευθυντή του κέντρου. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος ή έλλειψης
αυτού, η εκτέλεση των αποφάσεων γίνεται από τον αντιπρόεδρο του ∆.Σ.
Στις αρµοδιότητες του ∆.Σ. ανήκουν ιδίως:
α) η προκήρυξη θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού, η εκτέλεση των αποφάσεων
των επιτροπών πρόσληψης, προαγωγής και κρίσης των ερευνητών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος,
β) η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου,
του
ερευνητικού και επιχειρησιακού προγράµµατος και του αντίστοιχου ετήσιου
προϋπολογισµού του κέντρου. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα και ο ετήσιος
προϋπολογισµός συγκροτούνται από τα επιχειρησιακά προγράµµατα και τους
ετήσιους προϋπολογισµούς του κάθε ινστιτούτου. Για την έγκριση του
επιχειρησιακού προγράµµατος και του ετήσιου προϋπολογισµού του ερευνητικού
κέντρου από το ∆.Σ. απαιτείται γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου του
κέντρου, για την οποία ο διευθυντής του κέντρου απευθύνει επιστολή προς το
Επιστηµονικό Συµβούλιο. Αν παρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες από την επίδοση της
επιστολής, το ∆.Σ. αποφασίζει χωρίς τη γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου,
γ) η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του κέντρου, του
απολογισµού
και του ισολογισµού του κέντρου,

δ) η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στο προσωπικό του κέντρου, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις,
ε) η εισήγηση για την οργάνωση και λειτουργία γραφείου διασύνδεσης έρευνας
µε την παραγωγική διαδικασία,
στ) η σύνδεση του επιχειρησιακού προγράµµατος του ερευνητικού κέντρου µε
την
εθνική και περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική της χώρας,
ζ) κάθε άλλη αρµοδιότητα σχετική µε τη διοίκηση του κέντρου, η οποία δεν
ανατίθεται σε άλλο όργανο. Με απόφαση του το ∆.Σ. µπορεί να µεταβιβάζει στον
διευθυντή του κέντρου τις αρµοδιότητες του, εκτός από τις προβλεπόµενες στις
περιπτώσεις β`, γ`, δ` και στ` της παραγράφου αυτής.
5.
Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου διορίζεται µε απόφαση του
εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού, κατά την ακόλουθη διαδικασία:
α. Το Υπουργείο που εποπτεύει το ερευνητικό κέντρο προκηρύσσει την κενή
θέση
του διευθυντή ερευνητικού κέντρου σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1
του άρθρου 37.
β. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο εποπτεύον το κέντρο Υπουργείο, µε
αίτηση του ενδιαφεροµένου.
γ. Ο ∆ιευθυντής του κέντρου επιλέγεται ύστερα από κρίση ενδεκαµελούς
επιτροπής κριτών, η οποία απαρτίζεται από µέλη επιπέδου διευθυντή
αντίστοιχου
κέντρου ή καθηγητή Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητή
Α`
βαθµίδας ερευνητικού κέντρου της ηµεδαπής η αλλοδαπής, των οποίων το
γνωστικό
αντικείµενο ή η επιστηµονική εξειδίκευση συµπίπτει ή είναι συγγενής µε ένα
από τα επιστηµονικά - ερευνητικά αντικείµενα των ινστιτούτων του κέντρου, µε
επαρκή πείρα σε θέµατα αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας και
διοίκησης φορέων ή ερευνητικών οµάδων. Η ενδεκαµελής επιτροπή κριτών
συγκροτείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 37 και
αποφασίζει
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου άρθρου, επιλέγοντας τον
διευθυντή µε κριτήριο τα επιστηµονικά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.
6.

Ο διευθυντής του κέντρου πρέπει:

α) να έχει την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο
Υπουργού µπορεί, κατ` εξαίρεση, ο ∆ιευθυντής να έχει την ιθαγένεια τρίτης
χώρας,
β) να είναι επιστήµονας µε διεθνές κύρος, µε διοικητική πείρα και
ερευνητική
και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική µε ένα ή περισσότερα από τα
αντικείµενα
του κέντρου, µε συµβολή στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων για ερευνητικά και
τεχνολογικά προγράµµατα ή έργα και στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων αυτών,
γ) να έχει τα προσόντα διορισµού σε θέση ερευνητή βαθµίδας Α`,
δ) να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων που
διορίζεται κατ` εφαρµογή ειδικού νόµου,
ε) να µην έχει συµπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµεροµηνία

λήξης της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
7.

Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου έχει τα εξής καθήκοντα:

α) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. του κέντρου, είναι υπεύθυνος για
τη
σύνταξη της ηµερήσιας διάταξης και εκτελεί τις αποφάσεις του,
β) συµµετέχει ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις του επιστηµονικού
συµβουλίου,
γ) προΐσταται των υπηρεσιών του κέντρου,
δ) εκπροσωπεί νόµιµα το ερευνητικό κέντρο ενώπιον διοικητικών και
δικαστικών
αρχών, καθώς και στις ιδιωτικού δικαίου σχέσεις του, υπογράφοντας τις κάθε
είδους συµβάσεις µε τρίτους,
ε) εισηγείται στο ∆.Σ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του κέντρου
και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό, µε βάση τις επί µέρους προτάσεις
των
ινστιτούτων,
στ) εισηγείται στο ∆.Σ. τον απολογισµό και ισολογισµό του κέντρου,
ζ) ασκεί όσες αρµοδιότητες του έχει αναθέσει το ∆.Σ.
8. Σε κάθε ερευνητικό κέντρο συνίσταται επταµελές Επιστηµονικό Συµβούλιο
(Ε.Σ.), το οποίο απαρτίζεται από επιστήµονες διεθνούς κύρους από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Τα µέλη του Ε.Σ. πρέπει να έχουν εµπειρία σε ένα
τουλάχιστον γνωστικό αντικείµενο από αυτά που καλύπτουν τα ινστιτούτα του
κέντρου και συνολικά η εµπειρία τους να καλύπτει όλα τα επί µέρους γνωστικά
αντικείµενα των ινστιτούτων του κέντρου. Τα µέλη του Ε.Σ. ορίζονται µε
απόφαση του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού µε τριετή θητεία,
ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. Τα µέλη του Ε.Σ. εκλέγουν µεταξύ τους τον
πρόεδρο του Ε.Σ. που είναι αρµόδιος για τη σύγκληση του Ε.Σ., τη διαµόρφωση
της ηµερήσιας διάταξης, τη διεύθυνση των συνεδριάσεων του Ε.Σ. και την
εκπροσώπηση αυτού. Ο ∆ιευθυντής του κέντρου συµµετέχει αυτοδικαίως στις
συνεδριάσεις του Ε.Σ. χωρίς δικαίωµα ψήφου. Το Ε.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον
δύο φορές το έτος και εκτάκτως, εφόσον παρίσταται ανάγκη.
9. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αποτιµά τη διοικητική λειτουργία του ερευνητικού κέντρου και υποβάλλει
σχετική έκθεση στον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό,
β) παρακολουθεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό πρόγραµµα του κέντρου και
υποβάλλει σχετική γνώµη στον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό,
γ) αποτιµά την επιστηµονική λειτουργία του κέντρου, µε σηµείο αναφοράς την
εθνική πολιτική επιστηµονικής έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας και τα
αποτελέσµατα της τελευταίας εξωτερικής αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 2
του
άρθρου 38 του παρόντος νόµου,
δ) γνωµοδοτεί, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του κέντρου, προς τον
αρµόδιο Υπουργό για τον ετήσιο προϋπολογισµό,
ε) γνωµοδοτεί σε ειδικά ερωτήµατα που υποβάλλονται από τον αρµόδιο Υπουργό
ή
το ∆.Σ του κέντρου,
στ) καταρτίζει ετησίως για κάθε ινστιτούτο του Ε.Κ. κατάλογο επιστηµόνων

για τις επιτροπές κρίσης της παραγράφου 3 του άρθρου 40, ο οποίος αποτελείται
από όλα τα µέλη της οµάδας ή των οµάδων που αντιστοιχούν στις ειδικότητες του
ινστιτούτου του Εθνικού Πίνακα Κριτών.
10. Η αποζηµίωση, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαµονής των µελών του
Επιστηµονικού Συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εποπτεύοντος το
κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου, και βαρύνουν τον προϋπολογισµό του
οικείου ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
Άρθρο 34
Ινστιτούτα των ερευνητικών κέντρων
1. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ., τα
Ερευνητικά κέντρα µπορεί να υποδιαιρούνται σε ινστιτούτα κατά τοµέα
επιστηµονικής εξειδίκευσης ή και διεπιστηµονικό τοµέα που αντιστοιχεί σε
περιοχή οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων.
2. Τα παραπάνω ινστιτούτα αποτελούν υπηρεσιακές µονάδες των ερευνητικών
κέντρων και έχουν λειτουργική αυτοτέλεια για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των
ερευνητικών, επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών του τοµέα που καλύπτουν.
Τα ειδικότερα θέµατα και οι λεπτοµέρειες της εσωτερικής δοµής των
ινστιτούτων
µπορεί να καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό του κέντρου.
3. Προϊστάµενος του ινστιτούτου είναι ο διευθυντής, ο οποίος έχει ιδίως την
ευθύνη για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του ινστιτούτου, την
κατάρτιση και εισήγηση στο ∆.Σ. του κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού
προγράµµατος αυτού, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου
προϋπολογισµού του κέντρου που αναφέρονται στις δραστηριότητες του
ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται µε τον
εσωτερικό κανονισµό του κέντρου ή µε απόφαση του ∆.Σ. αυτού.
3. α) Σε κάθε ινστιτούτο ερευνητικού κέντρου λειτουργεί Επιστηµονικό
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο (Ε.Γ.Σ.).
Το Ε.Γ.Σ. αποτελείται από τον διευθυντή του ινστιτού του, ως Πρόεδρο, και
τέσσερα (4) µέλη, τα οποία είναι ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Α` και Β` βαθµίδας του
αντίστοιχου ινστιτούτου και επιστηµονικοί υπεύθυνοι σε ένα τουλά χιστον από
τα εγκεκριµένα προγράµµατα που εκτελού νται από το ινστιτούτο. Εάν ο αριθµός
των ερευνητών των ανωτέρω βαθµίδων, που είναι υπεύθυνοι εγκεκριµένων
προγραµµάτων, είναι µικρότερος των τεσσάρων, µέλη του Ε.Γ.Σ. είναι το σύνολο
αυτών. Κατ` εξαίρεση, τα µέλη του Ε.Γ.Σ. µπορεί να είναι και ερευνητές Γ
βαθµί δας, εφόσον οι τελευταίοι είναι επιστηµονικοί υπεύθυνοι σε ένα
τουλάχιστον από τα εγκεκριµένα προγράµµα τα που εκτελούνται από το
ινστιτούτο
και ο αριθµός των ερευνητών Α` και Β` βαθµίδας δεν επαρκεί για τη συγκρότηση
του Ε.Γ.Σ. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας,
καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι
εγκεκριµένων προγραµµάτων του αντίστοιχου ινστιτούτου µπορεί να εκλέγονται
µέλη του Ε.Γ.Σ. Τα µέλη αυτά εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία µε θητεία τριών
(3) ετών, από το σύνολο των ερευνητών του ινστιτούτου, οι οποίοι
προσκαλούνται, για το σκοπό αυτόν, από τον ∆ιευθυντή του ινστιτούτου ή, σε
περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου.
Εάν οι ερευνητές των βαθµίδων Α` και Β` δεν επαρκούν, µπορούν να εκλεγούν ως
µέλη και ερευνητές βαθµίδας Γ, καθώς και επίκουροι καθηγητές, εφόσον είναι
επιστηµονικοί υπεύθυνοι σε ένα τουλάχιστον από τα εγκεκριµένα προγράµµατα
που
εκτελούνται από το ινστιτούτο.
β) Του Ε.Γ.Σ. προεδρεύει ο διευθυντής του ινστιτούτου ή ο αναπληρωτής

αυτού.
Κατά τα λοιπά, το Ε.Γ.Σ. λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν
κάθε
φορά τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του ασκούντος την εποπτεία
Υπουργείου, εφόσον µε τον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου δεν
ορίζεται διαφορετικά. Στις αρµοδιότητες του Ε.Γ.Σ. ανήκει ιδίως:
αα) η επικουρία του διευθυντή του ινστιτούτου στην άσκηση των εν γένει
αρµοδιοτήτων αυτού και ιδίως στη σύνταξη του προγράµµατος, του
προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού του ινστιτούτου,
ββ) η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού
προγράµµατος του ινστιτούτου,
γγ) η αποτίµηση του έργου του ινστιτούτου, σε σχέση µε την πολιτική έρευνας
και τεχνολογίας της Γ.Γ.Ε.Τ., προς την οποία και κοινοποιεί σχετική έκθεση,
δδ) η γνωµοδότηση επί ειδικών ερωτηµάτων, που αφορούν θέµατα λειτουργίας
του
ινστιτούτου, τα οποία υποβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή το ∆.Σ. του
ερευνητικού κέντρου.
γ) Εάν ο διευθυντής ινστιτούτου διαφωνεί µε την οµόφωνη γνώµη των υπολοίπων
µελών του Ε.Γ.Σ., υποχρεούται να υποβάλλει το σχετικό θέµα στο ∆.Σ. του
ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας. Η λήξη της θητείας, για
οποιονδήποτε λόγο, του διευθυντή του ινστιτούτου δεν επιφέρει και τη λήξη
της
θητείας των µελών του Ε.Γ.Σ.
5. Τον διευθυντή του ινστιτούτου, απόντα, κωλυόµενο ή ελλείποντα,
αναπληρώνει σε όλες τις αρµοδιότητες του ο αναπληρωτής διευθυντής, ο οποίος
είναι ερευνητής Α` βαθµίδας, ή Β` βαθµίδας σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
ερευνητές Α` βαθµίδας, και εκλέγεται µεταξύ των µελών του Ε.Γ.Σ. του
ινστιτούτου µε µυστική ψηφοφορία ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του
ινστιτούτου. Σε περίπτωση που εντός δέκα (10) ηµερών από τη συγκρότηση του
Ε.Γ.Σ. δεν υποβληθεί εισήγηση, η εκλογή χωρεί και χωρίς αυτήν. Η εκλογή
επικυρώνεται από το ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου.
5.
Ως διευθυντής ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται, ύστερα από σχετική
προκήρυξη που δηµοσιεύεται και ανακοινώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 37, µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στην
επόµενη παράγραφο, έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του
προηγούµενου διευθυντή. Ως διευθυντής διορίζεται επιστήµονας που έχει
προσόντα ερευνητή Α` βαθµίδας, ειδίκευση σε επιστηµονικό ερευνητικό
αντικείµενο της επιστηµονικής περιοχής του ινστιτούτου, επαρκή διοικητική
πείρα και δεν έχει συµπληρώσει, κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής υποψηφιοτήτων, το 62ο έτος της ηλικίας του.
7. Ο διευθυντής του ινστιτούτου επιλέγεται από εν-δεκαµελή επιτροπή κριτών,
η οποία απαρτίζεται από µέλη µε προσόντα διευθυντή αντίστοιχου ινστιτούτου ή
καθηγητή Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητή Α` βαθµίδας ερευνητικού
κέντρου ή ινστιτούτου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε αναγνωρισµένο κύρος, µε
γνωστικό αντικείµενο ή επιστηµονική εξειδίκευση που συµπίπτει ή είναι
συγγενής µε ένα από τα πεδία ειδίκευσης του ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε
θέµατα αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή
ερευνητικών οµάδων. Η ενδεκαµελής επιτροπή κριτών συγκροτείται κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 37 και αποφασίζει κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2
και 3 του ίδιου άρθρου. Η επιτροπή επιλέγει διευθυντή µε κριτήριο τα
επιστηµονικά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.
ΤΙΤΛΟΣ II
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 35
Σύσταση -Όργανα διοίκησης αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
1.
Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται µε προεδρικά διατάγµατα,
που εκδίδονται κατά το άρθρο
51. Εάν στο οικείο ιδρυτικό διάταγµα δεν ορίζεται διαφορετικά, όργανα
διοίκησης τους είναι:
α) ο διευθυντής,
β) το Επιστηµονικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου (Ε.Γ.Σ.Ι.) της
παραγράφου 3.
2.
Ο διευθυντής του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτού του διοικεί το
ινστιτούτο, προΐσταται των υπηρεσιών του και το εκπροσωπεί ενώπιον των
διοικητικών και δικαστι κών αρχών, καθώς και στις σχέσεις του µε τρίτους.
Ο διευθυντής είναι αποκλειστικά αρµόδιος για:
α) τη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράµµατος του
ινστιτούτου,
β) την εκτέλεση των αποφάσεων πρόσληψης, το διορισµό και γενικά τα θέµατα
κατάστασης και πειθαρχίας του προσωπικού,
γ) την κατάρτιση του προϋπολογισµού, απολογισµού, ισολογισµού και τη
σχετική
εισήγηση στο Ε.Γ.Σ.Ι.,
δ) την προώθηση της εφαρµογής και παραγωγικής αξιοποίησης των αποτελεσµάτων
της έρευνας,
ε) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διοίκηση και λειτουργία του ινστιτούτου,
πλην της έγκρισης του προϋπολογισµού, του απολογισµού και του ισολογισµού.
3.
Το Ε.Γ.Σ.Ι. αποτελείται από πέντε (5) µέλη, περι λαµβανοµένου του
διευθυντή. Τα τέσσερα (4) µέλη εί ναι ερευνητές ή Ε.Λ.Ε. του ινστιτούτου
βαθµίδας Α` ή Β` και εκλέγονται από το σύνολο των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. του
ινστιτούτου, µε µυστική ψηφοφορία. Εάν οι ερευνητές και Ε.Λ.Ε. των βαθµίδων
Α` και Β` του ινστι τούτου είναι λιγότεροι από πέντε, µέλη του Ε.Γ.Σ.Ι.
είναι
όλοι οι ερευνητές των βαθµίδων αυτών. Το Ε.Γ.Σ.Ι. είναι αρµόδιο για την
έγκριση του προϋπολογισµού, του απολογισµού και του ισολογισµού του ινστιτούτου, καθώς και την επικουρία του
διευθυντή του ινστιτούτου στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του και ιδίως στη
σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος. Με τον εσωτερικό κανονισµό του
ινστιτούτου καθορίζονται ο αριθµός των µελών του Ε.Γ.Σ.Ι., η διαδικασία
εκλογής των µελών του, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.
4. Για τη διαδικασία προκήρυξης της θέσης, αξιολόγησης και διορισµού του
διευθυντή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, καθώς και τα προσόντα του,
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 34,
καθώς και το άρθρο 37 του παρόντος.
Άρθρο 36

Ειδικά Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
Τα ειδικά Ερευνητικά κέντρα και τα ειδικά ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται
µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ, κατά
το
άρθρο 51 και, µε την επιφύλαξη εφαρµογής των άρθρων 33, 34, 36, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 46 και 47 του παρόντος νόµου, οργανώνονται, διοικούνται και
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των διαταγµάτων αυτών. Με τα ίδια
προεδρικά διατάγµατα µπορεί να αυξάνεται ο αριθµός των µελών των ∆.Σ. αυτών,
µε πρόσωπα επιπλέον των όσων ο παρών νόµος προβλέπει, καθώς και να ορίζονται
επιπλέον ειδικότερα προσόντα για τους διευθυντές, τα µέλη των επιστηµονικών
συµβουλίων και το προσωπικό αυτών. Με απόφαση του εποπτεύοντος κατά
περίπτωση
Υπουργού ορίζεται ο τρόπος άσκησης του επιστηµονικού ελέγχου από τον ίδιο
στα
κέντρα και ινστιτούτα αυτά. Σε περίπτωση που η σύσταση του ειδικού
ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου προέρχεται από µετατροπή οποιουδήποτε
άλλου
ερευνητικού φορέα, επιτρέπεται µε τα ίδια προεδρικά διατάγµατα, κατ`
εξαίρεση
από τις ανωτέρω απαριθµούµενες διατάξεις του παρόντος νόµου, να ρυθµίζονται
θέµατα εργασιακών σχέσεων και να προβλέπεται διαφορετικό ασφαλιστικό
καθεστώς
για το προσωπικό που υπηρετεί στο µετατρεπόµενο ερευνητικό φορέα, µε την
προϋπόθεση ότι το νέο ασφαλιστικό καθεστώς δεν είναι δυσµενέστερο του
προηγουµένου.
ΤΙΤΛΟΣ III
Άρθρο 37
Κοινές διατάξεις για το διορισµό, τη θητεία των διευθυντών ερευνητικών
κέντρων, ινστιτούτων ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων - Αξιολόγηση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων - ∆ιορισµός και
θητεία διευθυντών
1. Η προκήρυξη για την κενή θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου, ινστιτούτου
ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου δηµοσιεύεται δύο
τουλάχιστον φορές σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας και δύο (2) της
θεσσαλονίκης, καθώς και σε µία (1) εφηµερίδα της έδρας του κέντρου, εφόσον
υπάρχει. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται και στο δικτυακό τόπο του εποπτεύοντος
Υπουργείου και της Γ.Γ.Ε.Τ. Απλή ανακοίνωση της προκήρυξης µπορεί να γίνεται
σε επιστηµονικά περιοδικά της αλλοδαπής, ευρείας κυκλοφορίας, καθώς και µε
κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, κατά την κρίση του εποπτεύοντος το ερευνητικό
κέντρο
Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διαδικασία
προκήρυξης για διορισµό των διευθυντών ερευνητικών κέντρων και των
ινστιτούτων τους, καθώς και των διευθυντών των αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων, αρχίζει έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του
υπηρετούντος διευθυντή.
2. Η ενδεκαµελής επιτροπή κριτών, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, ορίζεται
από τον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του
Ε.Σ.Ε.Τ. Τα µέλη της επιτροπής αυτής επιλέγονται µε κλήρωση από κατάλογο, ο
οποίος περιλαµβάνει τουλάχιστον τριάντα τρία (33) πρόσωπα, επιστήµονες της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι προτείνονται κατά το ένα τρίτο (1/3) από το
Ε.Σ. του ερευνητικού κέντρου, ύστερα από εισήγηση του Ε.Γ.Σ. του ινστιτούτου
σε περίπτωση εκλογής διευθυντή του ή από το Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου, ή από το αρµόδιο όργανο που ορίζει το Προεδρικό
∆ιάταγµα του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου και κατά τα δύο τρίτα (2/3)
από το Ε.Σ.Ε.Τ. Υποψήφιοι για την υπό πλήρωση θέση δεν µπορούν να
συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο των κριτών. Η ενδεκαµελής επιτροπή κριτών
ορίζει, από τα µέλη της, τριµελή εισηγητική επιτροπή, η οποία, εντός σαράντα
(40) ηµερών από τον ορισµό της, υποβάλλει στην ενδεκαµελή επιτροπή κριτών

εισήγηση, κατατάσσοντας τους υποψηφίους και προτείνοντας το πρόσωπο προς
πλήρωση της θέσης. Η ενδεκαµελής επιτροπή κριτών εκλέγει, µε απόλυτη
πλειοψηφία των µελών της, το πρόσωπο προς πλήρωση της θέσης εντός δέκα (10)
ηµερών από την υποβολή της εισήγησης, µε κριτήριο τα επιστηµονικά και
διοικητικά προσόντα του. Αν δεν υποβληθεί εµπροθέσµως η παραπάνω εισήγηση, η
ενδεκαµελής επιτροπή κριτών προχωρεί στην εκλογή και χωρίς αυτήν.
3. Για την εκλογή λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του συνόλου των ερευνητών και
των
Ε.Λ.Ε. των ινστιτούτων του κέντρου ή του ινστιτούτου του ή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισµό του κέντρου ή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου. Για την εκλογή διευθυντή ερευνητικού κέντρου
συνεκτιµάται η γνώµη όλων των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. του ερευνητικού κέντρου.
Για την εκλογή διευθυντή ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου συνεκτιµάται και η
γνώµη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Αν οι γνώµες του διευθυντή, των
ερευνητών και των Ε.Λ.Ε. δεν διατυπωθούν στην προθεσµία που προβλέπεται στον
εσωτερικό κανονισµό, και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10)
ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση του προέδρου της επιτροπής, αυτή προχωρεί
στην εκλογή χωρίς τις γνώµες αυτές.
4. Ο διευθυντής ερευνητικού κέντρου, ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου και
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται µε θητεία τεσσάρων (4) ετών,
που µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά, µετά από προκήρυξη και εκλογή σύµφωνα
µε την προβλεπόµενη για τον αρχικό διορισµό του διαδικασία. Ο διευθυντής
ερευνητικού κέντρου, ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου είναι πλήρους απασχόλησης και µπορεί να ασκεί
ερευνητικά καθήκοντα µε µερική απασχόληση στον ίδιο ερευνητικό φορέα. Οι
δαπάνες που προκύπτουν από την ένταξη του σε κατηγορία πλήρους απασχόλησης
καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισµό της Γ.Γ.Ε.Τ. και εγγράφονται στον
τακτικό προϋπολογισµό του οικείου ερευνητικού κέντρου. Ο διευθυντής
ερευνητικού κέντρου, ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου µπορεί να είναι µέλος ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίου ή Ε.Π.
Τ.Ε.Ι., εντασσόµενος υποχρεωτικά στην κατηγορία µερικής απασχόλησης του ν.
2530/1997, όπως ισχύει, από την έναρξη της θητείας του.
5. Μετά τη λήξη της θητείας του ο διευθυντής καταλαµβάνει θέση ερευνητή Α`
βαθµίδας. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως και για τους διευθυντές
ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και για τους διευθυντές αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων.
6. Επιστήµονες, που διορίζονται ύστερα από κρίση ειδικών συλλογικών οργάνων
που αποτελούνται από επιστήµονες, κατ` εφαρµογή είτε των διατάξεων του
παρόντος νόµου είτε διατάξεων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται κατ`
εξουσιοδότηση αυτού σε θέσεις διευθυντών ερευνητικών ή τεχνολογικών κέντρων,
ινστιτούτων αυτών, ως και αυτοτελών ινστιτούτων, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. στα
οποία προβλέπονται θέσεις ερευνητών Α` σύµφωνα µε το άρθρο 39 ή κατ` ανάλογη
εφαρµογή αυτού ερευνητές βαθµίδας Α`, µπορούν, ύστερα από αίτηση τους, να
εντάσσονται αυτόµατα σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α` βαθµίδας, που
συνιστάται
αυτοδικαίως δια του παρόντος νόµου.
7. Ο Υπουργός, που κατά περίπτωση εποπτεύει τα Ερευνητικά κέντρα, τα
ινστιτούτα αυτών και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα είναι πειθαρχικώς
προϊστάµενος των διευθυντών τους και ασκεί τις αρµοδιότητες που ανήκουν στον
πειθαρχικώς προϊστάµενο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει. Ο ίδιος Υπουργός ασκεί την
αρµοδιότητα του προϊσταµένου της αρχής και εκδίδει την πράξη µε την οποία
τίθενται σε δυνητική αργία οι διευθυντές του προηγούµενου εδαφίου, σύµφωνα
µε
τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα.
8. Οι διευθυντές ερευνητικών κέντρων, οι διευθυντές των ινστιτούτων των

ερευνητικών κέντρων και οι διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
θεωρείται ότι κατέχουν µε το διορισµό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α` για
όλες τις συνέπειες που απορρέουν από την ιδιότητα τους αυτή.
Άρθρο 38
Αξιολόγηση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
1. Τα Ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, τα ειδικά Ερευνητικά κέντρα
και τα ινστιτούτα τους, καθώς και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα
υπόκεινται υποχρεωτικά σε εσωτερική αξιολόγηση κάθε δύο (2) έτη, µε κριτήρια
που ορίζονται από το Ε.Σ.Ε.Τ. και ενσωµατώνονται στον Κανονισµό Λειτουργίας
των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Τα κριτήρια
αυτά είναι ιδίως: δηµόσια χρηµατοδότηση, εξωτερική χρηµατοδότηση, διεθνής
επιστηµονική και τεχνολογική προβολή.
2. Τα Ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, τα ειδικά Ερευνητικά κέντρα
και τα ινστιτούτα τους, καθώς και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα
αξιολογούνται κάθε τέσσερα (4) έτη, από πενταµελείς επιτροπές
εµπειρογνωµόνων
διεθνούς κύρους που συγκροτούνται από το εποπτεύον Υπουργείο ύστερα από
εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ., λαµβάνοντας µέριµνα ώστε κάθε εµπειρογνώµονας να µην
συµµετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης του ίδιου ινστιτούτου περισσότερο από
δύο (2) φορές. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ., καθορίζονται λεπτοµερώς τα
κριτήρια αξιολόγησης της πορείας των δραστηριοτήτων των φορέων της παρούσας
παραγράφου σε σχέση µε τις διεθνείς επιστηµονικές και τεχνολογικές
εξελίξεις,
τα επιτεύγµατα και τις επιδράσεις τους στην επιστηµονική γνώση και στην
τεχνολογική ανάπτυξη, τη δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης της
γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού υψηλού
επιπέδου και εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων για παροχή επιστηµονικών και
τεχνολογικών υπηρεσιών βάσει ερευνητικών αποτελεσµάτων ή και ευρεσιτεχνιών,
τη συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς στη χώρα και τις προοπτικές ανάπτυξης για
τα επόµενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να
υποβάλουν την έκθεση τους στον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό µε τις
προτάσεις τους εντός τριών (3) µηνών από την ανάθεση. Τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης κοινοποιούνται στους αξιολογούµενους φορείς και λαµβάνονται
υπόψη
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού τους για τα αµέσως επόµενα έτη. Τα
αποτελέσµατα αυτά δηµοσιεύονται και στο διαδικτυακό τόπο του εποπτεύοντος
Υπουργείου.
3. Οι ερευνητικοί φορείς της παραγράφου 2 υποχρεούνται να παρέχουν κάθε
αναγκαία για την αξιολόγηση πληροφορία στην επιτροπή αξιολόγησης. Σε
περίπτωση που παρέλθουν περισσότερα από τέσσερα (4) έτη χωρίς να
πραγµατοποιηθεί η ανωτέρω αξιολόγηση, λόγω µη παροχής επαρκών πληροφοριών
από
τον ερευνητικό φορέα προς την επιτροπή, αν και το εποπτεύον Υπουργείο έχει
κινήσει εγκαίρως τις απαιτούµενες διαδικασίες, αναστέλλεται, µέχρι να
υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης, κάθε µορφής χρηµατοδότηση των φορέων αυτών.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ
Άρθρο 39
Κατηγορίες προσωπικού - Ερευνητικό προσωπικό
1.
Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των
αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων διακρίνεται σε: α) ερευνητικό,

β) τεχνικό (επιστηµονικό και µη) και γ) διοικητικό.
2.
Ερευνητές, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
είναι
επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος που εργάζονται για την παραγωγή
ή και τη βελτίωση γνώσεων και εφαρµογή τους ,για την παραγωγή προϊόντων και
διατάξεων (devices),την εκπόνηση διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων, ενώ
µπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Ανάλογα µε το
ερευνητικό και επιστηµονικό τους έργο, τη διεθνή αναγνώριση τους και τη
συµβολή τους στην εκµετάλλευση των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων,
οι
ερευνητές εντάσσονται σε τέσσερις βαθµίδες, τις Α`, Β`, Γ, ∆`. Ειδικότερα,
στη βαθµίδα Α` αντιστοιχεί ο τίτλος ∆ιευθυντής Ερευνών, στη βαθµίδα Β`
αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθµίδα Γ` αντιστοιχεί ο τίτλος
Εντεταλµένος Ερευνητής και στη βαθµίδα ∆` αντιστοιχεί ο τίτλος ∆όκιµος
Ερευνητής. Οι ανωτέρω βαθµίδες αντιστοιχούν στις βαθµίδες µελών ∆.Ε.Π. των
πανεπιστηηµίων, δηλαδή καθηγητή, αναπλρωτή καθηγητή, επίκουρο καθηγητή και
λέκτορα.
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισµό ερευνητή σε
κάθε βαθµίδα είναι τα εξής:
Για τη ∆` βαθµίδα, ο ερευνητής απαιτείται να διαθέτει γνώσεις και
αποδεδειγµένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση µιας φάσης ή ενός τµήµατος
έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από προσκοµιζόµενα
στοιχεία. Προς τεκµηρίωση των ανωτέρω απαιτούνται τουλάχιστον δύο πρωτότυπες
δηµοσιεύσεις είτε σε διεθνή περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
- Για την Γ βαθµίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει τεκµηριωµένη ικανότητα
να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να
κατανέµει τµήµατα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους
καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης, απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένα ή να έχει
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Για τη Β` βαθµίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει τεκµηριωµένη ικανότητα
να οργανώνει και να διευθύνει προγράµµατα έρευνας ή και τεχνολογικής
ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη στα επί µέρους έργα του προγράµµατος έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονοµικούς πόρους από εξωτερικές
πηγές για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου
και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήµη και την τεχνολογία. Επίσης,
απαιτείται να έχει κάνει σηµαντικό αριθµό πρωτότυπων δηµοσιεύσεων σε
επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους και να έχει
τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συµβολή του στην πρόοδο της
επιστήµης, της τεχνολογίας και των εφαρµογών τους.
- Για την Α` βαθµίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει αποδεδειγµένη
ικανότητα
να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρµογές της σε νέους τοµείς, να
συντονίζει
δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να
συµβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και στην
ανάπτυξη
ερευνητικών οργανισµών µε την προσέλκυση εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων, να έχει
αναγνωριστεί διεθνώς για τη συµβολή του σε επιστηµονικούς και τεχνολογικούς
τοµείς της ειδικότητας του, να έχει συµβάλει στη διάδοση και εφαρµογή της
παραγόµενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε
µονογραφίες ή δηµοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους ή να
έχει σηµαντικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Επίσης, απαιτείται να προωθεί
πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήµη και στην τεχνολογία και να έχει τύχει
αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συµβολή του στην πρόοδο της επιστήµης,
της

τεχνολογίας και των εφαρµογών τους.
3. Για κάθε βαθµίδα ερευνητών απαιτούνται και τα προσόντα όλων των
προηγούµενων βαθµίδων. Εξειδίκευση των προσόντων, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη
συµβολή του υποψηφίου στη διάδοση και οικονοµική εκµετάλλευση της νέας
γνώσης, µπορεί να προβλεφθεί µε έκδοση σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
4.
Για την αξιολόγηση των προσόντων των ερευνητών, το Ε.Σ.Ε.Τ. συγκροτεί
τον εθνικό πίνακα κριτών σύµφωνα µε τη διαδικασία της περίπτωσης η` του
άρθρου 11, τον οποίο και ανανεώνει ανά τριετία. Ως κριτές εγγράφονται
αυτοδικαίως διευθυντές ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους,
διευθυντές ειδικών ερευνητικών κέντρων, διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Πανεπιστηµίου και Τ.Ε.Ι.,
ερευνητές Α` και Β` βαθµίδας, συµπεριλαµβανοµένων διευθυντών Ινστιτούτων και
ερευνητών Α` και Β` βαθµίδας του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδηµίας Αθηνών. Επίσης, µπορεί να εγγράφονται επίκουροι καθηγητές
Πανεπιστηµίου και Τ.Ε.Ι., ερευνητές Γ βαθµίδας, επιστήµονες από την
αλλοδαπή,
καθώς και διακεκριµένοι ερευνητές από το χώρο των επιχειρήσεων και από τον
δηµόσιο τοµέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, µε δεκαετή τουλάχιστον πείρα
σε ερευνητικές δραστηριότητες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι
υποψηφιότητες
των µη αυτοδικαίως εγγραφόµενων για συµµετοχή στον κατάλογο κριτών είτε
υποβάλλονται µε έγγραφη αίτηση από τους ενδιαφερόµενους είτε προτείνονται
από
οποιονδήποτε ερευνητή των παραπάνω βαθµίδων ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα
ή επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία περιγράφεται η ειδικότητα του υποψηφίου,
συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο τεκµηριώνεται η ερευνητική
εµπειρία σε συγκεκριµένους προς κρίση τοµείς. Ο πίνακας κριτών δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί τον "Εθνικό Πίνακα Κριτών".
Μέλη της ακαδηµαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας, προκειµένου να
συµµετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης, πρέπει να κατέχουν βαθµίδα ανώτερη ή
ίση του αξιολογουµένου εφόσον είναι µέλη ∆.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων.
Άρθρο 40
Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
Για τη στελέχωση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται
από τα αρµόδια Υπουργεία, των εταιρειών της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του
παρόντος νόµου, και των Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Πάρκων του άρθρου 23
του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α`) µε προσωπικό είτε µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου είτε µε σύµβαση εργασίας ή έργου που διαρκεί όσο
απαιτείται για την εκτέλεση του προγράµµατος για το οποίο γίνεται η
πρόσληψη,
και τον καθορισµό των αποδοχών του προσωπικού αυτού, εφαρµόζονται αναλόγως
οι
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του έβδοµου άρθρου του ν.
1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α`) και η παράγραφος 12 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994
(ΦΕΚ
38 Α`), όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 2 του δεύτερου άρθρου του ν.
2261/1994. Οι παραπάνω συµβάσεις διέπονται από το π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134
Α`).
Ο ανώτατος αριθµός των προσώπων που µπορεί να προσληφθούν, καθώς και η
νοµική
µορφή της απασχόλησης τους καθορίζεται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου των πιο πάνω φορέων και εταιριών, αφού ληφθούν υπόψη οι
δυνατότητες του προϋπολογισµού και οι εισροές, εκτός των τακτικών
επιχορηγήσεων.

Άρθρο 41
Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού Επιτροπές κρίσης
1.
Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, των ειδικών
ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων διορίζεται σε
οργανικές θέσεις ως µόνιµο ή µε θητεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος
και του επόµενου άρθρου. 2. Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού
προσωπικού στα Ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ινστιτούτα γίνεται ύστερα από
προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθµίδες στις οποίες εντάσσονται οι
διοριζόµενοι ερευνητές. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται δύο (2) τουλάχιστον φορές
σε
δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας και δύο (2) της Θεσσαλονίκης, καθώς
και σε µία εφηµερίδα της έδρας του κέντρου ή ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει. Η
προκήρυξη δηµοσιεύεται και στους δικτυακούς τόπους του εποπτεύοντος
Υπουργείου και του ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου,
στο οποίο προκηρύσσεται η θέση, και κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της
Ελλάδας στην αλλοδαπή.
3. α) Για πρόσληψη ερευνητών από τους φορείς της παραγράφου 1 στις βαθµίδες
∆` και Γ` ή για προαγωγή από τη βαθµίδα ∆` στη Γ` συγκροτούνται ενδεκαµελείς
επιτροπές κρίσης, οι οποίες αποτελούνται από τον διευθυντή του οικείου
ινστιτούτου του κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, από έξι
(6)
µέλη (ερευνητές Α` και Β`) του οικείου ινστιτούτου µε συναφές γνωστικό
αντικείµενο και τέσσερα (4) µέλη που επιλέγονται µε κλήρωση από την
αντίστοιχη για την ειδικότητα των υποψηφίων οµάδα της περίπτωσης στ` της
παραγράφου 10 του άρθρου 33 του παρόντος νόµου, τα οποία δεν πρέπει να
ανήκουν στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο. Αν οι ερευνητές που ανήκουν
στο ινστιτούτο αυτό µε βαθµίδα Α` και Β` είναι λιγότεροι από έξι, η επιτροπή
κρίσης συµπληρώνεται µε κλήρο από ερευνητές του οικείου κέντρου, άλλως µε
κριτές της αντίστοιχης για την ειδικότητα των υποψηφίων οµάδας της
περίπτωσης
στ` της παραγράφου 10 του άρθρου 33 του παρόντος νόµου. Με κλήρο επιλέγονται
και τα δύο (2) µέλη της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής. Τον διευθυντή
ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου, σε περίπτωση κωλύµατος του, αναπληρώνει,
στην επιτροπή κρίσης, ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου του κέντρου ή ο
διευθυντής του ερευνητικού κέντρου. Αντίστοιχα, τον διευθυντή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου σε περίπτωση κωλύµατος του, αναπληρώνει, στην
επιτροπή κρίσης, ο αναπληρωτής διευθυντής του ινστιτούτου αυτού.
β) Για πρόσληψη σε βαθµίδες Α` και Β` ή για προαγωγή από τη βαθµίδα Γ` στη
Β` ή από τη βαθµίδα Β` στην Α` συγκροτούνται ενδεκαµελείς επιτροπές κρίσης.
Οι ενδεκαµελείς επιτροπές αποτελούνται από τέσσερα (4) µέλη (ερευνητές
βαθµίδας ίσης ή ανώτερης της υπό κρίση θέσης) από το οικείο ερευνητικό
κέντρο
και έξι (6) µέλη από εξωτερικούς επιστήµονες, που κληρώνονται από την
αντίστοιχη για την ειδικότητα των υποψηφίων οµάδα της περίπτωσης στ` της
παραγράφου 11 του άρθρου 33 του παρόντος νόµου, και εφόσον δεν ανήκουν στο
ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο
ινστιτούτο αυτό µε βαθµίδα Α` και Β` κατά περίπτωση είναι λιγότεροι από
τέσσερις (4), η επιτροπή κρίσης συµπληρώνεται µε κλήρο από ερευνητές του
οικείου κέντρου, άλλως µε κριτές της αντίστοιχης για την ειδικότητα των
υποψηφίων οµάδα της περίπτωσης στ` της παραγράφου 10 του άρθρου 33 του
παρόντος νόµου. Με κλήρο επιλέγονται και τα δύο (2) µέλη της τριµελούς
εισηγητικής επιτροπής. Τον διευθυντή ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου, σε
περίπτωση κωλύµατος του, αναπληρώνει, στην επιτροπή κρίσης, ο αναπληρωτής
διευθυντής ινστιτούτου του κέντρου ή ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου.
Αντίστοιχα, τον διευθυντή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου σε
περίπτωση
κωλύµατος του, αναπληρώνει, στην επιτροπή κρίσης, ο αναπληρωτής διευθυντής
του ινστιτούτου αυτού.

γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη.
δ) Στις ενδεκαµελείς επιτροπές κρίσης των περιπτώσεων α` και β` υποβάλλεται
εισήγηση τριµελούς εισηγητικής επιτροπής, που αποτελείται από τον διευθυντή
του ινστιτούτου του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου και από δύο (2) µέλη της ενδεκαµελούς επιτροπής που επιλέγονται
µε κλήρωση. Η τριµελής εισηγητική επιτροπή υποβάλλει την εισήγηση της εντός
εξήντα (60) ηµερών από τη συγκρότηση της. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης
υποβολής ή µη υποβολής εισήγησης, η ενδεκαµελής επιτροπή κρίσης προχωρεί
στην
εκλογή και χωρίς την εισήγηση.
4. Η ενδεκαµελής επιτροπή κριτών αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία επί του
συνόλου των µελών και δεσµεύει το ∆.Σ. του κέντρου ή τον διευθυντή του
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
5. Ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας κρίσης του προσωπικού και κάθε
αναγκαία
λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε τους εσωτερικούς κανονισµούς των ερευνητικών
κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων.
6. Είναι δυνατή η µετάκληση Ελλήνων επιστηµόνων που εργάζονται σε
ερευνητικούς φορείς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας ή της
αλλοδαπής
και ο διορισµός τους σε βαθµίδα ερευνητή Α` σε κενές οργανικές θέσεις
ερευνητών ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, εφόσον ο
µετα-καλούµενος έχει τα προσόντα ερευνητή της βαθµίδας Α`, διαθέτει
εξαιρετική ερευνητική πείρα και έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή επιστηµονική
κοινότητα για τη συµβολή του στην προώθηση της επιστήµης.
Το όριο ηλικίας για µετάκληση είναι το εξηκοστό δεύτερο.
7.
Η µετάκληση αποφασίζεται από το ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή το
διευθυντή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου αντίστοιχα, ύστερα από
εισήγηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του Ε.Γ.Σ.Ι.
του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου αντίστοιχα, στην οποία αυτή
αιτιολογείται ως προς τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου, και σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ.
Άρθρο 42
Πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού
1. Οι ερευνητές της ∆` βαθµίδας διορίζονται αρχικά µε τριετή θητεία. Με τη
λήξη της θητείας κρίνονται για προαγωγή στη Γ βαθµίδα. Αν δεν προκριθούν για
τη θέση ερευνητή µε προσόντα Γ βαθµίδας, η θητεία του ερευνητή ∆` βαθµίδας
ανανεώνεται για δύο (2) χρόνια, µετά τη λήξη των οποίων προκηρύσσεται για
πλήρωση η θέση ερευνητή Γ` βαθµίδας. Αν κατ` εφαρµογή των διατάξεων αυτών ο
ερευνητής ∆` βαθµίδας διατηρήσει τη θέση του επί πέντε (5) χρόνια συνολικά
και δεν προκριθεί ως ερευνητής Γ βαθµίδας για τη θέση αυτή, ο ερευνητής ∆`
βαθµίδας δεν δικαιούται άλλη ανανέωση της θητείας του και αποµακρύνεται
οριστικά, µετά τη λήξη της τελευταίας ανανέωσης της.
2. Οι ερευνητές Γ βαθµίδας διορίζονται µε τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της
θητείας κρίνονται για διορισµό ως µόνιµοι ερευνητές Β` βαθµίδας. Αν δεν
προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται µέχρι δύο (2) φορές για δύο (2) χρόνια
κάθε φορά, µετά το τέλος των οποίων προκηρύσσεται για πλήρωση η θέση
ερευνητή Β` βαθµίδας. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν πετύχουν, η θητεία
τους
δεν ανανεώνεται και αποµακρύνονται οριστικά από τη θέση τους µετά τη λήξη
της. ∆ικαιούνται όµως, ύστερα από αίτηση τους, που υποβάλλεται στον
εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό µέσα σε αποκλειστική προθεσµία

τριών
(3) µηνών από τη λήξη της θητείας τους, να διορισθούν σε θέση προσωποπαγή
επιστηµονικού - τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο ερευνητικό κέντρο ή
αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του
κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα
προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δηµόσιου τοµέα. Η θέση αυτή συνιστάται
καθ` υπέρβαση των οργανικών θέσεων µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, εάν η
θέση υπάγεται στο Υπουργείο αυτό, ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού αυτού και
του συναρµόδιου Υπουργού, εάν υπάγεται σε άλλο Υπουργείο ή φορέα που
εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο ή
αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Υπουργού, µπορεί να καθορίζονται
λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, ο χαρακτήρας των θέσεων και η
βαθµολογική ή µισθολογική διάρθρωση τους. Το προηγούµενο εδάφιο δεν παρέχει
στον καταλαµβάνοντα την παραπάνω προσωποπαγή θέση αξίωση λήψης αποδοχών του
ειδικού µισθολογίου των ερευνητών και γενικότερα αποδοχών διαφορετικών από
αυτές της θέσης, στην οποία διορίζεται, ούτε αξίωση διορισµού ή πρόσληψης
του
σε θέση ισότιµη, ούτε και επιλογή θέσης για το διορισµό ή την πρόσληψη του.
3. Οι ερευνητές της Β` βαθµίδας είναι µόνιµοι. Στο τέλος του τέταρτου έτους
της υπηρεσίας τους κρίνονται, ύστερα από αίτηση τους, για διορισµό σε θέση
ερευνητή Α` βαθµίδας. Εφόσον κριθούν επιτυχώς, διορίζονται ως µόνιµοι στην
Α` βαθµίδα. Αν κατά την κρίση αυτή ο ερευνητής αποτύχει, επανακρίνεται εντός
τετραετίας από την προηγούµενη κρίση.
4. Οι ερευνητές Α` βαθµίδας είναι µόνιµοι.
5. Οι βαθµίδες των ερευνητών Α`, Β`, Γ και ∆` είναι ανεξάρτητες και
αυτοτελείς. Οι νοµοθετηµένες θέσεις µπορεί, ανάλογα µε τις ανάγκες των
ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, να
καταλαµβάνονται
από ερευνητές ∆`, Γ, Β`, Α` βαθµίδας αδιακρίτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του
παρόντος. Η κατανοµή των κενών οργανικών θέσεων σε βαθµίδες γίνεται κάθε
χρόνο, µέχρι τέλος Μαρτίου, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. κάθε κέντρου ή του
διευθυντή κάθε αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, µε απόφαση του
εποπτεύοντος Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού εβδόµου έτους της ηλικίας
τους ή µε τη συµπλήρωση 35ετίας. Ο ερευνητής µπορεί να παραµείνει και µετά
τη συµπλήρωση 35ετίας εάν το επιθυµεί, µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού
εβδόµου έτους της ηλικίας του.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με τη περ.2 της παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ Α
8/10.1.2014),
ορίζεται ότι:"2. Η παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 3653/2008 (Α` 49) εφαρµόζεται και ισχύει
από
1.12.2013."

7.Ερευνητές, που αποχωρούν λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας, διατηρούν
την ιδιότητα του µέλους τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής υποψηφίων
διδακτόρων και την ιδιότητα µέλους επταµελούς εξεταστικής επιτροπής για
τελική αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν από την
αποχώρηση τους. ∆ιατηρούν επίσης τη θέση τους σε διοικητικά συµβούλια
Ν.Π.∆.∆. ή σε κάθε είδους επιτροπές στις οποίες είχαν διοριστεί ως ερευνητές
πριν από την αποχώρηση τους, συνεχίζουν να συµµετέχουν σε όσα ερευνητικά
προγράµµατα συµµετείχαν πριν από αυτή. Τέλος µπορούν να παραδίδουν
µεταπτυχιακά µαθήµατα και να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης.

8. Το διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής του
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου απονέµει, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον
τριών (3) ερευνητών του οικείου ινστιτούτου, τον τίτλο του οµότιµου ερευνητή
σε όσους ερευνητές Α` βαθµίδας εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιµώντας το
έργο και την προσφορά τους. Ο ίδιος τίτλος µπορεί να απονεµηθεί και σε µέλη
∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι. που έχουν διατελέσει διευθυντές
ερευνητικών κέντρων, διευθυντές ή αναπληρωτές διευθυντές ερευνητικών
ινστιτούτων ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Με
τον
εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού φορέα καθορίζεται ο τρόπος συµµετοχής
των
οµότιµων ερευνητών στις ερευνητικές δραστηριότητες του ινστιτούτου.
9. Με απόφαση του ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου, που λαµβάνεται µε αυξηµένη
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των µελών του ∆.Σ., ή
απόφαση
του διευθυντή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, µπορεί να απονεµηθεί η
διάκριση του Επίτιµου Ερευνητή σε πρόσωπο που έχει διακεκριµένη συµβολή στην
επιστηµονική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, ύστερα από πρόταση του
διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή τουλάχιστον δύο (2) µελών του ∆.Σ. του
ερευνητικού κέντρου ή του Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου,
αντίστοιχα.
Άρθρο 43
Αµοιβές αποδοτικότητας διευθυντών ερευνητικών φορέων - Ερευνητικό επίδοµα
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, οι διευθυντές των ερευνητικών
κέντρων, των ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων λαµβάνουν αµοιβή αποδοτικότητας αντίστοιχη αυτής των
ερευ- νη-τών που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297 Α`), µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
2. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ερευνητικό επίδοµα των ερευνητών.
Άρθρο 44
Ερευνητική Άδεια
1.
Οι ερευνητές και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες όλων των βαθµίδων
µπορούν να ζητήσουν Ερευνητική Άδεια µε πλήρεις αποδοχές µέχρι δώδεκα (12)
µήνες, µετά τη συµπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας ή µέχρι έξι (6) µήνες µετά
τη συµπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας σε Ερευνητικά κέντρα ή αυτοτελή
ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία διορισµού τους ή, εφόσον έλαβαν προηγού µενες ερευνητικές άδειες,
από την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας άδειας.
2.
Η Ερευνητική Άδεια χορηγείται µε αποκλειστικό σκοπό τον εµπλουτισµό
των
γνώσεων του αδειούχου, µε τη συµµετοχή του σε ερευνητικό έργο ερευνητικού ή
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του εξωτερικού, η οποία αποδεικνύεται µε
την
υποβολή κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων του ιδρύµατος αυτού µετά την
επιστροφή του αδειούχου. Σε όσους χορηγείται Ερευνητική Άδεια καταβάλλονται
για το διάστηµα πα ραµονής και εργασίας τους σε ερευνητικό ή ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού και κατ` ανώτατο όριο για δώδεκα (12)
µήνες, πρόσθετες αποδοχές ίσες µε το σύνολο των αποδοχών τους που
αντιστοιχούν στο διάστηµα αυτό. Εάν ο αδειούχος λαµβάνει υπο τροφία ή
µισθοδοτείται από το ίδρυµα υποδοχής του εξωτερικού, τα αντίστοιχα ποσά
αφαιρούνται από τις πρόσθετες αποδοχές που λαµβάνει ο δικαιούχος κατά το
προηγούµενο εδάφιο. Εάν δεν πληρωθεί ο σκοπός του πρώτου εδαφίου, οι

πρόσθετες αποδοχές αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.∆.Ε.).
3. Την Ερευνητική Άδεια χορηγεί το ∆.Σ. του κέντρου ή ο διευθυντής του
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, που
συνοδεύεται από το προτεινόµενο πρόγραµµα ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον
κρίνει ότι δεν παρακωλύονται τα ερευνητικά προγράµµατα και οι λοιπές
υποχρεώσεις προς τρίτους, στις οποίες συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος.
Τροποποίηση του προγράµµατος αυτού από τον αδειούχο µπορεί να γίνει µόνο µε
έγκριση του οργάνου που χορήγησε την άδεια.
Άρθρο 45
Μετοικεσία Ερευνητών
Στους`Ελληνες επιστήµονες, µόνιµους κατοίκους
εξωτερικού, που διορίζονται σε θέσεις ερευνητών, χορηγούνται:
α)Έξοδα ταξιδίου, ποσού ίσου µε το αντίτιµο του αεροπορικού εισιτηρίου
απλής
µετάβασης σε οικονοµική θέση για τον ερευνητή και τα µέλη της οικογένειας
του
(σύζυγο και παιδιά) που κατοικούν µαζί του κατά την ηµέρα του διορισµού και
επιστρέφουν στην Ελλάδα το αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµέρα
του
διορισµού.
β)Έξοδα µεταφοράς οικοσκευής, που αποδεικνύονται µε απόδειξη του µεταφορέα,
το ποσό των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% των εξόδων ταξιδίου.
γ)Έξοδα εγκατάστασης, ποσού ίσου µε δύο (2) βασικούς µηνιαίους µισθούς. Το
ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά µισό βασικό µηνιαίο µισθό για κάθε µέλος της
οικογένειας του (σύζυγο και παιδιά), που κατοικούν µόνιµα στην αλλοδαπή µαζί
του κατά την ηµέρα του διορισµού του.
Για την είσπραξη των παραπάνω χρηµατικών ποσών, ο ερευνητής πρέπει να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α`), µε την οποία
αναλαµβάνει την υποχρέωση ότι δεν θα αποχωρήσει οικειοθελώς από το
ερευνητικό
κέντρο πριν συµπληρώσει τριετή υπηρεσία σε αυτό. Εάν αποχωρήσει οικειοθελώς,
οφείλει να επιστρέψει τα ληφθέντα ποσά.
Άρθρο 46
Ειδικές κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού απασχολούµενου και συνεργαζόµενου
µε τα Ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα
1. Για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραµµάτων των ερευνητικών κέντρων και
αυτοτελών ινστιτούτων µπορεί να απασχολείται ερευνητικό προσωπικό και µε τις
ακόλουθες ιδιότητες:
α) Επισκεπτών εµπειρογνωµόνων ερευνητών, µε προσόντα ερευνητή της βαθµίδας
Α`, Β` ή Γ, µε σκοπό την υποβοήθηση προκαθορισµένου ερευνητικού προγράµµατος
του ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου που
εγκρίνεται
από το ∆.Σ. του κέντρου ή τον διευθυντή αυτοτελούς ινστιτούτου, µετά από
εισήγηση του Ε.Γ.Σ. του οικείου ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου. Οι ερευνητές αυτοί µπορεί να είναι και αλλοδαποί.
Στους επισκέπτες εµπειρογνώµονες καταβάλλονται για την απασχόληση τους
αποδοχές που καθορίζουν το ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής του
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, σύµφωνα µε τις κείµενες σχετικές
διατάξεις, και εγκρίνουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών και ο κατά

περίπτωση αρµόδιος Υπουργός.

Με τον επισκέπτη ερευνητή συνάπτεται σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µε
διάρκεια από τρεις (3) µήνες µέχρι δύο (2) έτη. Ανανέωση της σύµβασης αυτής
δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η σύµβαση τους µπορεί να
παραταθεί µέχρι ένα (1) έτος, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του οργάνου
που αποφάσισε την απασχόληση. Επισκέπτης εµπειρογνώµων ερευνητής που έχει
απασχοληθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν µπορεί να απασχοληθεί εκ νέου πριν
περάσει τουλάχιστον ένας (1) χρόνος από τη λήξη της προηγούµενης σύµβασης
του. Οι αποδοχές και τα έξοδα µετακίνησης επιβαρύνουν το πρόγραµµα στο οποίο
απασχολείται ο επισκέπτης εµπειρογνώµων ερευνητής.
β) Συνεργαζόµενων ερευνητών µε προσόντα ερευνητή της βαθµίδας ∆`. Για την
απασχόληση των ερευνητών αυτών χορηγείται υποτροφία από το ερευνητικό κέντρο
ή το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο µε το οποίο συνεργάζεται, το ύψος της
οποίας καθορίζεται από το αρµόδιο όργανο του ερευνητικού φορέα σύµφωνα µε
τον
εσωτερικό κανονισµό του και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών και τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό. Η συνολική διάρκεια της
υποτροφίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια, µε δυνατότητα
παράτασης για άλλα δύο (2) χρόνια ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. του κέντρου ή
του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου, µετά από εισήγηση του Ε.Γ.Σ. του
ινστιτούτου του κέντρου ή του Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου.
γ) Ερευνητών ερευνητικών κέντρων και µελών ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και µελών
Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. στους οποίους χορηγούνται µεταδιδακτορικές βραχυχρόνιες
υποτροφίες και εκπαιδευτικές ερευνητικές υποτροφίες διάρκειας τριών (3) έως
έξι (6) µηνών για τη µετεκπαίδευση στο εξωτερικό, µε διαδικασίες που
εξειδικεύονται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα της παραγράφου 6 του άρθρου 22. Οι
υποτροφίες αυτές καλύπτονται µε εθνική χρηµατοδότηση από τον Ε.Ο.Ε.Τ. για
εξειδίκευση σε τοµείς αιχµής, σύµφωνα µε τις θεµατικές περιοχές της βασικής,
εφαρµοσµένης - τεχνολογικής έρευνας και καινοτοµίας της παραγράφου 5 του
άρθρου 4.
δ) Επισκεπτών Καθηγητών - Ερευνητών µελών ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. ως συνεργαζόµενων µελών ενός ερευνητικού ινστιτούτου. Οι επισκέπτες
αυτοί προσκαλούνται µε απόφαση του ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου, που
λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία ύστερα από τεκµηριωµένη εισήγηση του διευθυντή
του οικείου ινστιτούτου και σύµφωνη γνώµη του Ε.Γ.Σ.Ι. του οικείου
ινστιτούτου. Ο Επισκέπτης Καθηγητής µπορεί να απασχοληθεί υπό καθεστώς
µερικής ερευνητικής απασχόλησης σε ερευνητικό πρόγραµµα και προσλαµβάνεται
µε
ετήσιες συµβάσεις έργου από το ∆.Σ. του κέντρου ή τον ∆ιευθυντή του
αυτοτελούς ινστιτούτου. Ο Επισκέπτης Ερευνητής µπορεί να είναι επιστηµονικός
υπεύθυνος ή και µέλος της οµάδας εκτέλεσης ερευνητικών προγραµµάτων και να
λαµβάνει χρηµατική αποζηµίωση σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του
ερευνητικού κέντρου για την ενεργό συµµετοχή του σε ερευνητικά προγράµµατα.
Η
απασχόληση αυτή δεν υπολογίζεται ως κατοχή δεύτερης θέσης.
ε) ∆ιακεκριµένων επιστηµόνων που απασχολούνται στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό
τοµέα. Οι επιστήµονες αυτοί µπορεί να καλούνται ως Επισκέπτες Καθηγητές για
ορισµένο χρονικό διάστηµα προκειµένου να διδάξουν στα προπτυχιακά ή
µεταπτυχιακά µαθήµατα της ειδικότητας τους στα Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. ή ως
Επισκέπτες Ερευνητές σε Ερευνητικά κέντρα για να εκτελέσουν ειδικό
ερευνητικό
έργο. Η απασχόληση αυτή των παραπάνω επιστηµόνων δεν θεωρείται κατοχή
δεύτερης θέσης. Η πρόσκληση τους γίνεται από τα αρµόδια όργανα του φορέα
υποδοχής ύστερα από πρόταση του οικείου τοµέα ή ινστιτούτου, αντίστοιχα, και
σύµφωνη γνώµη του φορέα στον οποίο απασχολούνται.

στ) ∆ιακεκριµένων Ερευνητών σε Ερευνητικά κέντρα της χώρας. Οι ερευνητές
αυτοί είναι διακεκριµένα µέλη της ακαδηµαϊκής ερευνητικής κοινότητας της
αλλοδαπής και καλούνται µε απόφαση του ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου,
λαµβανόµενη µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, ύστερα από εισήγηση του
∆ιευθυντή του οικείου ινστιτούτου και σύµφωνη γνώµη του Ε.Γ.Σ.Ι. Η πρόσκληση
προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει δηµοσιευµένο πρωτότυπο ερευνητικό έργο ή
τεχνολογικό έργο διεθνούς αναγνώρισης. Οι ερευνητές αυτοί προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στο ερευνητικό κέντρο, ιδίως µε διαλέξεις, µαθήµατα και
ερευνητικό έργο και µπορούν να συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα που
εκπονούνται στο ερευνητικό ινστιτούτο ή βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής
για αξιολόγηση. Οι παραπάνω ερευνητές µπορεί να είναι επιστηµονικοί
υπεύθυνοι
ερευνητικών προγραµµάτων και να λαµβάνουν χρηµατική αποζηµίωση σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στους κανονισµούς του ερευνητικού κέντρου για την ενεργό συµµετοχή
τους σε ερευνητικά προγράµµατα.
ζ) Μεταπτυχιακών φοιτητών Α.Ε.Ι. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή
τη λήψη µεταπτυχιακού διπλώµατος. Οι φοιτητές αυτοί γίνονται δεκτοί µε
απόφαση του ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του τµήµατος Α.Ε.Ι., στο
πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών του οποίου ανήκει ο ενδιαφερόµενος, ύστερα
από εισήγηση του οικείου τοµέα, ως ερευνητές µεταπτυχιακοί υπότροφοι, στους
οποίους χορηγείται ετήσια υποτροφία. Οι υπότροφοι κατά το χρόνο που ισχύει η
υποτροφία τους υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που προβλέπεται κάθε φορά
για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. Το ερευνητικό κέντρο ή το αυτοτελές ανεξάρτητο
ινστιτούτο µπορούν επιπλέον µε δαπάνες τους να ασφαλίζουν τους υπότροφους σε
ασφαλιστικούς φορείς για ειδικούς κινδύνους, που ενδέχεται να υπάρχουν κατά
τη διαδικασία της έρευνας. Ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη
διδακτορικού διπλώµατος, θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας σε περίπτωση
διορισµού τους στο δηµόσιο τοµέα µε τις προϋποθέσεις της περίπτωσης ι` της
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3205/2003.
η) Επιστηµόνων στους οποίους µπορεί να χορηγηθούν υποτροφίες µετά από
ανοικτή προκήρυξη µε σκοπό την επιµόρφωση και εξειδίκευση σε θέµατα
ανάπτυξης
της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
της περίπτωσης ζ της παρούσας παραγράφου. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή
του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου και εγκρίνονται από τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών και τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του παρόντος νόµου και
ενδεχοµένων αντιθέτων προβλέψεων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που έχουν εκδοθεί
κατά το άρθρο 25 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α`) ή κατά την παράγραφο 1 του
άρθρου 51 του παρόντος νόµου εκδιδόµενων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, το
ερευνητικό προσωπικό όλων των περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου δεν
µπορεί να συµµετέχει στα όργανα διοίκησης του ινστιτούτου.
3. Ο αριθµός των προσώπων, που µπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικό κέντρο
ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο µε τις ιδιότητες των περιπτώσεων α`, β`,
γ`, δ`, ε` και στ` της παραγράφου 1, καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του
ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου µε σύµφωνη
γνώµη του Ε.Γ.Σ.Ι. του ινστιτούτου.
4. Τα Πανεπιστήµια ή και Τ.Ε.Ι., τα Ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή
ερευνητικά ινστιτούτα µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις σε τοµείς συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης µε σκοπό την παροχή εξειδικευµένης εκπαίδευσης σε στελέχη
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων σε νέες επιστηµονικές, τεχνολογικές και
οικονοµικές περιοχές.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται οι τοµείς και οι όροι συνεργασίας Πανεπιστηµίων ή
και Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων

(Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆.) για την υλοποίηση µεταπτυχιακών προγραµµάτων.
6. Από τον προϋπολογισµό των ερευνητικών έργων που εκτελούνται από
ερευνητικά ινστιτούτα ερευνητικών κέντρων ή και αυτοτελή ερευνητικά
ινστιτούτα, τα οποία εποπτεύονται από το Κράτος, σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι. και
µε αποδεδειγµένη χρήση των εγκαταστάσεων ή των εργαστηρίων, παρακρατείται,
ως
αποζηµίωση χρήσης των εγκαταστάσεων και εργαστηρίων αυτών, ποσοστό το οποίο
αποδίδεται στο λογαριασµό της Επιτροπής Ερευνών του συνεργαζόµενου Α.Ε.Ι. Το
ποσοστό αυτό καθορίζεται µε τη συµφωνία κοινοπραξίας του ερευνητικού φορέα
µε
το Α.Ε.Ι., µε βάση την έκταση της χρήσης των εγκαταστάσεων ή εργαστηρίων των
Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια κάθε ερευνητικού έργου.
7. Η ανωτέρω παράγραφος εφαρµόζεται αναλόγως και όταν οι εγκαταστάσεις ή τα
εργαστήρια ανήκουν σε ερευνητικό κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο
και
χρησιµοποιούνται από Α.Ε.Ι.
Άρθρο 47
Τεχνικό προσωπικό, επιστηµονικό και µη
1.
Το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων αυτών
και
των αυτοτελών ινστιτούτων εκτελεί ειδικές επιστηµονικές και τεχνικές
εργασίες
για τη λειτουργία των υποδοµών των ερευνητικών αυτών φορέων, την υποστήριξη
της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την προσφορά υπηρεσιών προς
τρίτους. 2.
Το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών
ινστιτούτων που έχουν χαρακτήρα Ν.Π.∆.∆. διορίζεται σε µόνιµες οργανικές
θέσεις, που συνιστώνται µε το ιδρυτικό τους Προεδρικό ∆ιάταγµα, ή
προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 40.
Με τους εσωτερικούς κανονισµούς των παραπάνω ιδρυµάτων το προσωπικό αυτό
κατανέµεται σε κλάδους και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που
απαιτούνται για το διορισµό του.
3.
Ανάλογα µε τα προσόντα του, το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών
κέντρων, των ινστιτούτων αυτών και των αυτοτελών ινστιτούτων διακρίνεται σε:
α) Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες (Ε.Λ.Ε.) µε διδακτορικό δίπλωµα ή
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή µεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ειδικό επιστηµονικό
τοµέα ερευνητικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και πείρα στο σχεδιασµό
ή εφαρµογή επιστηµονικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και έργων. Οι Ε.Λ.Ε.
συµµετέχουν σε έργα επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και παρέχουν
υποστήριξη σε ειδικές τεχνολογικές δραστηριότητες του ερευνητικού κέντρου ή
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
Οι Ε.Λ.Ε. των παραπάνω φορέων επιλέγονται, προσλαµβάνονται και εξελίσσονται
όπως και οι ερευνητές των φορέων αυτών εφαρµοζοµένων αναλόγως των σχετικών
για τους ερευνητές αυτούς διατάξεων. Με απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού µπορεί να ορίζονται και ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την
πρόσληψη και την εξέλιξη των Ε.Λ.Ε. στις βαθµίδες που εντάσσονται. Ανάλογα
µε
τα προσόντα τους οι Ε.Λ.Ε. εντάσσονται στις βαθµίδες: Α`, Β`, Γ και ∆`, ως
εξής:
- Στις βαθµίδες Α` και Β` Ε.Λ.Ε., επιστήµονες µε διδακτορικό τίτλο σπουδών.
- Στις βαθµίδες ∆` και Γ` Ε.Λ.Ε., επιστήµονες µε πτυχίο Α.Ε.Ι. και
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα

υποστήριξης της έρευνας. Οι Ε.Λ.Ε. που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος
του παρόντος νόµου σε βαθµίδα Ε.Λ.Ε., για την οποία απαιτείται διδακτορικό
δίπλωµα, µπορούν να κριθούν για προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών, ύστερα από
προκήρυξη των θέσεων αυτών κατά τις διατάξεις που διέπουν την πλήρωση θέσεων
ερευνητών και αίτηση τους, εντός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
εφαρµοζοµένων των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο διορισµού τους για την
υπηρεσιακή και για τη µισθολογική εξέλιξη τους. Η προσωποπαγής θέση που
καταλαµβάνεται από τους Ε.Λ.Ε. καθορίζεται από τα προσόντα τους σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 39. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων
ισχύουν ανάλογα και για το εν γένει προσωπικό του οποίου η σύµβαση
µετατράπηκε σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του
π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α`), εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος
σπουδών. Για όσο χρόνο υφίστανται οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις, δεν
πληρούνται οι θέσεις που κατείχαν οι ενδιαφερόµενοι κατά το χρόνο κρίσης
τους.
Οι Ε.Λ.Ε. της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας έχουν τα προσόντα
διορισµού ή προαγωγής κατά βαθµίδα, τα οποία ορίζονται στην περίπτωση δ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ. 404/1993 "Οργανισµός της Ε.Ε.Α.Ε." (ΦΕΚ
173 Α`). Οι παραπάνω Ε.Λ.Ε. διορίζονται και εξελίσσονται µε τις διαδικασίες
που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε`, στ`, ζ` και η` της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 404/1993.
β) Ειδικούς τεχνικούς επιστήµονες µε πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. και
ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα υποδοµής και υποστήριξης της έρευνας
και τεχνολογίας.
γ) Τεχνολόγους, πτυχιούχους ανώτερων σχολών, όπως Κ.ΑΤ.Ε.Ε. και άλλων
ισότιµων σχολών µε εξειδίκευση και εµπειρία στα θέµατα της προηγούµενης
περίπτωσης β`. δ) Τεχνικούς µέσης εκπαίδευσης, απόφοιτους τεχνικού λυκείου ή
τεχνικής σχολής µέσης εκπαίδευσης.
ε) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 48
∆ιοικητικό προσωπικό
1. Το ∆ιοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
στελεχώνει τις διοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της
λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραµµάτων. Ο αριθµός του προσωπικού
αυτού, η κατανοµή του σε κλάδους και τα ειδικότερα προσόντα του καθορίζονται
από τον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου.
2. Το ∆ιοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων, που έχουν χαρακτήρα Ν.Π.∆.∆., κατέχει µόνιµες
οργανικές θέσεις και η υπηρεσιακή κατάσταση του διέπεται από τις σχετικές
διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 49
Αποσπάσεις
1.
α. Επιτρέπεται η απόσπαση ή η µετάταξη ερευνητών, ειδικών επιστηµόνων,
τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων, από ένα σε άλλο ερευνητικό κέντρο,
ακαδηµαϊκό κέντρο, αυτοτελές ινστιτούτο ή ακαδηµαϊκό ινστιτούτο ή σε
οποιονδήποτε από τους φορείς αυτούς.
β. Η απόσπαση ή η µετάταξη ενεργείται ή για λόγους εύρυθµης λειτουργίας της
έρευνας ή ορθολογικής αξιοποίησης του ερευνητικού προσωπικού και των
εγκαταστάσεων ή ύστερα από αίτηση του αποσπώµενου ή µετατασσοµένου. Η

απόφαση για απόσπαση ή µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού που έχει την
εποπτεία του ερευνητικού κέντρου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. των φορέων της
περίπτωσης α` που επηρεάζονται από τις σχετικές αποφάσεις. Απόσπαση ή
µετάταξη για προσωπικούς λόγους επιτρέπεται κατ` εξαίρεση, εφόσον το
επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας.
γ. Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται µε τη σχετική υπουργική απόφαση, ανάλογα µε
τη διάρκεια της ανάγκης παροχής του έργου, κατά παρέκκλιση των εκάστοτε
ισχυουσών διατάξεων.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού µπορεί να αποσπάται προσωπικό από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή από
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς,
ύστερα από γνώµη του αρµόδιου οργάνου διοίκησης και αίτηση του
ενδιαφεροµένου
στις επιχειρήσεις που ιδρύονται κατ` εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 9
του παρόντος νόµου ή έχουν ιδρυθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 3
του ν. 1514/1985.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου,
επιτρέπεται απόσπαση των εργαζοµένων στην Γ.Γ.Ε.Τ., στο Ε.Σ.Ε.Τ. και στον
Ε.Ο.Ε.Τ., καθώς και των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. ερευνητικών κέντρων και
αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων σε όργανα, υπηρεσίες, γραφεία και ιδρύµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών για µία τριετία κατ`
ανώτατο όριο.
ΤΙΤΛΟΣ V
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 50
Πόροι - Περιουσία
1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
αποτελούνται από:
α) κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του κατά περίπτωση
εποπτεύοντος Υπουργείου, για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας τους,
β) επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του κατά περίπτωση
εποπτεύοντος Υπουργείου, για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων στα
πλαίσια του Ε.Π.Ε.Τ.,
γ) εισπράξεις από την εκµετάλλευση της περιουσίας του ερευνητικού φορέα,
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από
την
παραχώρηση της χρήσης κτιρίων, εξοπλισµού και αιθουσών συνεδρίων,
δ) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασµό τρίτων, όπως
δηµόσιες υπηρεσίες ή οργανισµοί, Ν.Π.Ι.∆., ιδιώτες, την εµπορία τεχνολογικών
προϊόντων, την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, καθώς και τυχόν συµµετοχή σε
επιχειρήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος νόµου,
ε) έσοδα από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
στ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων,
ζ) επιχορηγήσεις από άλλες πηγές,
η) χρηµατοδοτήσεις των έργων και γενικά των ερευνητικών και τεχνολογικών
δραστηριοτήτων αυτών.

2. Με επιφύλαξη της τυχόν εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 109 του
Συντάγµατος, το ενεργητικό της περιουσίας και γενικά ο κάθε είδους
εξοπλισµός
των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων που
καταργούνται ή διαλύονται µε οποιονδήποτε τρόπο, ύστερα από τη σχετική
εκκαθάριση περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την κατάρτιση πράξης µεταβίβασης
αυτών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και η διαχείριση τους στο εποπτεύον, κατά
περίπτωση, Υπουργείο.
3. Τα έσοδα ή τα δικαιώµατα που προέρχονται από αξιοποίηση ή µε άλλο τρόπο
διάθεση των αποτελεσµάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων που
χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης διατίθενται κατά κύριο λόγο για
την ενίσχυση του προγράµµατος ή του έργου από το οποίο προέρχονται. Το
Υπουργείο Ανάπτυξης συµµετέχει σε έσοδα ή δικαιώµατα, που προέρχονται από
ερευνητικές ή τεχνολογικές δραστηριότητες, οι οποίες εκτελούνται από άλλους
φορείς ή κάτω από την εποπτεία τους µε µεταφορά κονδυλίων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, µε ποσοστό που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση άλλου αρµόδιου
Υπουργού. Με όµοια απόφαση καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την είσπραξη και
διάθεση των εσόδων και δικαιωµάτων που προέρχονται από την αξιοποίηση και
διάθεση των αποτελεσµάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων.
4. Με απόφαση του εποπτεύοντος κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από πρόταση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή
αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου, µπορεί να µεταβιβάζεται ή να εκµισθώνεται, µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση αυτή, η κινητή ή
ακίνητη περιουσία από ένα ερευνητικό κέντρο ή ινστι- τούτο σε άλλο
αρµοδιότητας του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή σε δηµόσια υπηρεσία ή δηµόσιο
οργανισµό.
5. Απαλλάσσονται από καταβολή δασµών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης τα
εισαγόµενα, από τους παραπάνω φορείς και ειδικούς λογαριασµούς, ερευνητικά
όργανα, εξαρτήµατα τους ή άλλα υλικά εξοπλισµού, καθώς και αναλώσιµα που
είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισµού τους, µε εξαίρεση το Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για τον οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α`, όπως ισχύει).
6. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς µπορούν, µε απόφαση του ∆.Σ. του
κέντρου ή του Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, να συνάπτουν
συµβάσεις δανείου µε πιστωτικά ιδρύµατα και εν γένει χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και
για την εκµετάλλευση της επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης και γενικά
των
αποτελεσµάτων της έρευνας.
7. Τα Ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα που είναι
Ν.Π.Ι.∆. τηρούν λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας, που προβλέπονται από τον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α`, όπως ισχύει).
Άρθρο 51
Εξουσιοδοτήσεις
1. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του εποπτεύοντος κατά
περίπτωση Υπουργού και γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ., µπορεί:
α) Να συνιστώνται, ενοποιούνται, διασπώνται, µεταφέρονται (ολικά ή µερικά),
µετατρέπονται και καταργούνται Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα αυτών,
αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας και γενικά
ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς οποιασδήποτε φύσης και µορφής, να
ρυθµίζονται οι µεταξύ τους σχέσεις ως και οι σχέσεις τους προς τα Α.Ε.Ι. της

χώρας, στα οποία οι ερευνητές επιτρέπεται να υπηρετούν ως ειδικοί
επιστήµονες
ή επισκέπτες καθηγητές και προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών, σε
βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του κατά περίπτωση
εποπτεύοντος Υπουργείου, σε µεταπτυχιακούς φοιτητές. Προκειµένου περί
µετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης, κατάργησης ή γενικότερα αναδιάρθρωσης
οποιουδήποτε ερευνητικού φορέα, απαιτείται και η γνώµη του ∆.Σ. του οικείου
ερευνητικού κέντρου, του Ε.Σ. του οικείου ερευνητικού κέντρου ή του Ε.Γ.Σ.Ι.
του οικείου αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου. Αν η γνώµη των ανωτέρω
οργάνων δεν περιέλθει στον εποπτεύοντα Υπουργό ή Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου
εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη σχετικού
εγγράφου ερωτήµατος, η διαδικασία προχωρεί και χωρίς αυτή.
β) Εκτός από όσα ορίζονται στον παρόντα νόµο για τα Ερευνητικά κέντρα και
αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα µπορεί να καθορίζεται η φύση τους ως δηµόσιας
υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., ο ειδικότερος σκοπός τους, τα όργανα
διοίκησης αυτών, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών αυτών, η
άσκηση εποπτείας επ` αυτών, που µπορεί να περιλαµβάνει τον οικονοµικό,
διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των προγραµµάτων,
των προϋπολογισµών και απολογισµών, ως και η αποτίµηση των αποτελεσµάτων των
ερευνητικών προγραµµάτων, µε δυνατότητα ανάθεσης αυτής σε ειδικούς
επιστήµονες, ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς, των οποίων η αµοιβή καθορίζεται µε
κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
γ) Να συνιστώνται και να διαβαθµίζονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις
µόνιµου ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, να ρυθµίζονται
τα
θέµατα κατάστασης, αποδοχών και πειθαρχίας γενικά του συνόλου του προσωπικού
αυτού, τα θέµατα ένταξης, µετάταξης και απόσπασης αυτού, χωρίς να
παραβλάπτεται το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που ίσχυε για το
προσωπικό αυτό µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
ο) Να προβλέπονται οι πόροι και οι κάθε µορφής επιχορηγήσεις και να
ρυθµίζεται η διάθεση, διαχείριση, δικαιολόγηση και οικονοµικοί έλεγχοι των
δαπανών, κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών γενικών και ειδικών
διατάξεων.
ε) Να προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις για την ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων του κεφαλαίου δ` του παρόντος νόµου στα Ν.Π.Ι.∆. και στο προσωπικό
τους.
στ) Να προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική µε τα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
2. Με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού εγκρίνονται εσωτερικοί κανονισµοί
λειτουργίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, που καταρτίζονται από
τα
όργανα διοίκησης τους και στους οποίους προβλέπονται, πέραν των όσων
ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, και οι ειδικότερες αρµοδιότητες
των οργάνων και τα καθήκοντα του πάσης φύσεως προσωπικού, των µεταπτυχιακών
φοιτητών υποτρόφων, του επιβλέποντος αυτούς ερευνητή, που µπορεί µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του οικείου Α.Ε.Ι. να ορίζεται µέλος της εξεταστικής
και
συµβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`), όπως
ισχύει, και γενικά κάθε λεπτοµέρεια που κρίνεται αναγκαία για την εύρυθµη
και
αποδοτική λειτουργία τους. Οι εσωτερικοί κανονισµοί των ερευνητικών φορέων
υποβάλλονται προς έγκριση εντός δώδεκα (12) µηνών από την ίδρυση τους ή από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου για τους υφιστάµενους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής οι παραπάνω
κανονισµοί καταρτίζονται από τις υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου και
εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού αυτού.

3. Στις περιπτώσεις που µε τα προεδρικά διατάγµατα και τις αποφάσεις των
παραγράφων 1 και 2, αντίστοιχα, ρυθµίζονται θέµατα που σχετίζονται µε
αρµοδιότητες ή µε άσκηση εποπτείας άλλων Υπουργών, οι Υπουργοί αυτοί
συµπράττουν στην έκδοση των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και των υπουργικών
αποφάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ` ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι τη Συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ. κατά τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο,
το υφιστάµενο Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας του άρθρου 4 του
ν.1514/1985 συνεχίζει να λειτουργεί. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται
το Εθνικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Έρευνας (Ε.Γ.Σ.Ε.), νοείται, εφεξής, το
Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).
2. Μέχρι τη συγκρότηση του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Ε.Τ. και
την πλήρωση των αναγκαίων θέσεων µε τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 22 του παρόντος νόµου, η Γ.Γ.Ε.Τ. διατηρεί τις υφιστάµενες
αρµοδιότητες της.
3. Όπου µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, για την έκδοση Προεδρικού
∆ιατάγµατος ή υπουργικής απόφασης απαιτείται προηγούµενη γνώµη, σύµφωνη ή
απλή, συγκεκριµένου οργάνου, έως τη συγκρότηση και λειτουργία του, το
Προεδρικό ∆ιάταγµα ή η υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώµη του
οργάνου
αυτού.
4. Όπου στον παρόντα νόµο προβλέπεται διορισµός µελών συλλογικών οργάνων,
νοείται και ο διορισµός των αναπληρωµατικών µελών αυτών και όπου προβλέπεται
ένταξη προσωπικού, αυτή, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ενεργείται µε
πράξη
του οργάνου που είναι αρµόδιο για το διορισµό του προσωπικού αυτού.
5. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται "εθνικά Ερευνητικά κέντρα" και
"ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα" νοούνται, εφεξής, τα παραπάνω "ερευνητικά
κέντρα" και "αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα", αντίστοιχα.
6. Το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό της Γ.Γ.Ε.Τ., το λοιπό µόνιµο
προσωπικό,
το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της
Γ.Γ.Ε.Τ., ερευνητές ή Ε.Λ.Ε. ή άλλο προσωπικό των ερευνητικών και
τεχνολογικών φορέων, που είναι αποσπασµένο στη Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και ερευνητές
ή Ε.Λ.Ε. ή άλλο προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και
προσωπικό των Α.Ε.Ι., καθώς και προσωπικό των Υπουργείων ή Ν.Π.∆.∆. µπορεί
να
αποσπάται στον Ε.Ο.Ε.Τ. ή στην Επιστηµονική Γραµµατεία του Ε.Σ.Ε.Τ. µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, και, προκειµένου για
ερευνητές
ή Ε.Λ.Ε. ή άλλο προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, καθώς και
για προσωπικό των Α.Ε.Ι. του αρµόδιου οργάνου διοίκησης αυτών, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφεροµένου και σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Ε.Τ. ή του Ε.Σ.Ε.Τ., αντίστοιχα.
7. Οι επιτροπές κρίσης ερευνητών και Ε.Λ.Ε. που έχουν συγκροτηθεί σύµφωνα
µε
τις διατάξεις του ν. 1514/1985, όπως ισχύει, συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι
την εκπλήρωση της αποστολής τους ή τη λήξη της θητείας τους, αντίστοιχα. 8. Οι κρίσεις
ερευνητών και Ε.Λ.Ε. για θέσεις που προκηρύχθηκαν πριν από
την

έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διενεργούνται κατά τα προβλεπόµενα στο ν.
1514/1985, όπως ισχύει.
9. Ε.Λ.Ε., χωρίς διδακτορικό δίπλωµα, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου υπηρετούν σε θέση βαθµίδας Α` ή Β` µπορούν, εφόσον το
επιθυµούν, να παραµείνουν σε συνιστώµενη δια του παρόντος προσωποπαγή θέση
της κατεχόµενης από αυτούς βαθµίδας.
Άρθρο 53
Τελικές και καταργούµενες διατάξεις
1. Σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, στους οποίους οι διοικητικές,
οικονοµικές, τεχνικές και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης συγκροτούν Κεντρική
∆ιεύθυνση, η ∆ιεύθυνση αυτή εξακολουθεί υφιστάµενη και λειτουργεί σύµφωνα µε
το οικείο Προεδρικό ∆ιάταγµα.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπεται η έκδοση Προεδρικών
∆ιαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων, µε αντικείµενο θέµατα ερευνητικών φορέων
και νοµικών προσώπων εν γένει που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και θρησκευµάτων, όπως ιδίως Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., της
Ακαδηµίας
Αθηνών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ΚΕΕΚΕΓ-ΕΠΙ, και ιδιαίτερα θέµατα ερευνητικής πολιτικής και χρηµατοδότησης τους,
η έκδοση των σχετικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων
γίνεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, ακόµη και αν τούτο δεν προβλέπεται ρητά
στις διατάξεις αυτές.
3. Στην Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας συνιστώνται έως δέκα (10)
οργανικές θέσεις Ειδικών Εµπειρογνωµόνων, οι οποίοι εντάσσονται σε τέσσερις
βαθµίδες, οι οποίες αντιστοιχούν στις τέσσερις βαθµίδες ερευνητών του άρθρου
39 του παρόντος νόµου, και µισθολογικώς εξοµοιώνονται πλήρως µε τους
ερευνητές αυτούς. Οι ειδικοί εµπειρογνώµονες πρέπει να είναι κάτοχοι
διδακτορικού τίτλου. Τα ειδικότερα προσόντα εισαγωγής και εξέλιξης των
ειδικών εµπειρογνωµόνων ρυθµίζονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο
εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε το οποίο τροποποιείται ο
Οργανισµός της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (π.δ. 404/1993).
4.α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µπορεί να εναρµονίζονται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο
άρθρο 23 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α`), όπως ισχύει, µε τη γενικότερη
ερευνητική και τεχνολογική πολιτική, όπως αυτή καθορίζεται στο Ε.Π.Ε.Τ.
β) Με Προεδρικό ∆ιάταγµα, εκδιδόµενο µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
µπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο όλες οι διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας που αφορούν τη λειτουργία των τεχνολογικών φορέων, των
ερευνητικών
και τεχνολογικών πάρκων, των εταιριών έντασης γνώσης, των πόλων καινοτοµίας,
των ζωνών καινοτοµίας.
5.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: α) ο ν. 1514/1985
καταργείται, εκτός των άρθρων 13-14,27-29 και 31. Προεδρικά διατάγµατα και
αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση ή σε εφαρµογή του ν. 1514/1985
διατηρούν την ισχύ τους στο µέτρο που δεν αντίκεινται σε διατάξεις του
παρόντος. Τα νοµικά πρόσωπα και οι δηµόσιες υπηρεσίες που έχουν συσταθεί
κατ`
εφαρµογή ή κατ` εξουσιοδότηση του ν. 1514/1985 συνεχίζουν να λειτουργούν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

β) Κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που ρυθµίζει θέµατα του παρόντος
νόµου ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού.
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
επαναπρο-κήρυξης 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.

Άρθρο 57
Ποσοστό συµµετοχής των Επιστηµόνων στη Στελέχωση των Εθνικών Οργάνων και
των
Επιτροπών Έρευνας και Τεχνολογίας
Ο αριθµός των Επιστηµόνων για το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Σ.Ε.Τ.), τα Τοµεακά Ερευνητικά Συµβούλια (Τ.Ε.Σ.), τις Επιτροπές κριτών
για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων και την αποτίµηση ερευνητικών
προγραµµάτων, τα Επιστηµονικά Συµβούλια (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Κέντρων, τις
Επιτροπές εµπειρογνωµόνων για την αξιολόγηση ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων και για οποιαδήποτε άλλη επιστηµονική Επιτροπή συγκροτηθεί για τις
ανάγκες της λειτουργίας του παρόντος νόµου, καθορίζεται µε βάση την
επιστηµονική αριστεία και σύµφωνα µε την εφαρµογή ποσόστωσης κατ` ελάχιστο
1/3 για το κάθε φύλο, βάσει του Άρθρου 116 του Συντάγµατος, εφόσον οι
υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της σχετικής, κατά
περίπτωση, θέσης.
Άρθρο 58
Ισχύς
Η Ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την 1.1.2009, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓ. - Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μ. - Γ. ΛΙΑΠΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

