NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014)
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Αντικείµενο - Σκοποί
Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η προαγωγή της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτοµίας µε την υλοποίηση των ορισµών του άρθρου 16 του
Συντάγµατος, καθώς και του άρθρου 179 της Ενοποιηµένης Συνθήκης λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛΕΕ).
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί, που
συµπληρώνονται από τους αναφερόµενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις
εθνικού και ενωσιακού δικαίου:
1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα», οι οντότητες, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 1 του
ν. 4009/2011.
2. «αξιολόγηση», η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο ερευνητικά
κέντρα, ερευνητές, ερευνητικά έργα, µελέτες ή προγράµµατα χαρακτηρίζονται από υψηλή
επιστηµονική ποιότητα και ανταποδοτικότητα προς το κοινωνικό σύνολο και επιτυγχάνουν
τους σκοπούς τους µε τον προσφορότερο τρόπο.
3. «αριστεία», ερευνητικά επιτεύγµατα, πρωτοποριακή πειραµατική διάταξη ή θεωρία,
καθώς και καινοτόµες µέθοδοι διδασκαλίας που έχουν διακριθεί σε εθνικό ή διεθνές
επίπεδο. Συνδέονται µε ή αφορούν σε κάθε κλάδο της επιστήµης και τεχνολογίας και σε
κάθε κατεύθυνση της έρευνας και της διδασκαλίας, χωρίς θεµατικές προτεραιότητες, που
αναπτύσσονται σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο, προέρχονται από µεµονωµένα µέλη της
Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, από δοµές (εργαστήρια, τοµείς κ.λπ.) ή από ερευνητικούς
οργανισµούς και µεµονωµένους ερευνητές και διακρίνονται ή βραβεύονται από εθνικούς ή
διεθνείς φορείς.
4. «βασική έρευνα», πειραµατική ή θεωρητική εργασία που αναλαµβάνεται κυρίως για
την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά µε τα βασικά αίτια φαινοµένων και παρατηρήσιµων
γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άµεση εµπορική εφαρµογή ή χρήση.
5. «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός (ΓΑΚ)», γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά
κατηγορία για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή
αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης.
6. «δαπάνες προσωπικού», το κόστος ερευνητών, τεχνικών και λοιπού υποστηρικτικού
προσωπικού στο βαθµό που τα άτοµα αυτά απασχολούνται στο σχετικό σχέδιο ή
δραστηριότητα.
7. «δηµόσιος τοµέας», όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του v.
4270/2014.
8. «καθηγητές», οι καθηγητές (καθηγητές 1ης βαθµίδας), οι αναπληρωτές καθηγητές και
οι επίκουροι καθηγητές.
9. «διανοητική ιδιοκτησία», η πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία, και ενδεικτικά τα
περιουσιακά και ηθικά δικαιώµατα που απορρέουν από τα έργα που τις εµπεριέχουν, η
τεχνογνωσία, τα σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιµότητας.
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10. «δράση ή πρόγραµµα ΕΤΑΚ», το συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών, εντός του οποίου
υλοποιούνται και χρηµατοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην
ικανοποίηση οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας.
11. «ένταση ενίσχυσης», το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόµενο ως ποσοστό
των επιλέξιµων δαπανών, προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.
12. «ένωση καινοτοµίας (Innovation Union)», εµβληµατική πρωτοβουλία της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που έχει ως στόχο, µε κατάλληλη προώθηση από το
ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαµόρφωση µιας στρατηγικής προσέγγισης της
καινοτοµίας, ώστε να αντιµετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιµατική αλλαγή, η
ασφάλεια του εφοδιασµού µε ενέργεια και τρόφιµα, η υγεία και η δηµογραφική
γήρανση.
13. «επιστηµονικό και τεχνολογικό πάρκο (ΕΤΠ)», περιοχή ή δίκτυο διαµορφωµένων
περιοχών, που δηµιουργούνται µε σκοπό την ενίσχυση δεσµών των ακαδηµαϊκών,
ερευνητικών οργανισµών, τεχνολογικών φορέων µε τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς
φορείς, τη µεταφορά τεχνολογίας και τη διάδοση της καινοτοµίας, την υποστήριξη νέων
επιχειρηµατικών προσπαθειών και ενθάρρυνση/προσέλκυση επιχειρήσεων στο πάρκο, τη
δηµιουργία εκπαιδευτικού κέντρου για εξειδίκευση στελεχών επιχειρήσεων και τη
συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς για την περιφερειακή ανάπτυξη και την προώθηση
της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµικής συµπεριφοράς. Στα επιστηµονικά και
τεχνολογικά πάρκα φιλοξενούνται: i) επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεργασίες ή
δίκτυα επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής ή οργανισµοί µε ερευνητικές ή και
µε αναπτυξιακές δραστηριότητες, ii) επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που
ασχολούνται και µε τις εµπορικές εφαρµογές της, iii) επιχειρήσεις πώλησης και
συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης) προϊόντων, οι οποίες βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες
εργασίας είτε λόγω γειτνίασης µε ερευνητικούς οργανισµούς και γενικότερα µε
οργανισµούς παραγωγής και µεταφοράς τεχνογνωσίας, iν) επιχειρήσεις, µεµονωµένες ή
συνεργαζόµενες υπό διάφορες µορφές που παρέχουν ή και αναπτύσσουν υπηρεσίες και
προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ή καινοτοµικού χαρακτήρα, ν) επιχειρήσεις παροχής
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, νi) χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.
14. «εξόχως απόκεντρες περιοχές», οι περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 της
Συνθήκης της ΕΕ.
15. «επιχείρηση», κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί
οικονοµική δραστηριότητα, όπως ιδίως, οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη
δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που
ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα.
16. «επιστηµονικός σύνδεσµος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας των
φορέων της κεντρικής διοίκησης µε την ΓΓΕT», υπάλληλος ή υπηρεσία, που ορίζεται σε
κάθε υπουργείο για τη συλλογή, αξιολόγηση των θεµάτων ΕΤΑΚ τα οποία απασχολούν
το υπουργείο και τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς και συνεργάζεται µε την ΓΓΕT
για το συντονισµό των δράσεων µε σκοπό την εφαρµογή του σχεδίου δράσης
υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
17. «επιστηµονική και τεχνολογική καινοτοµία», µια από τις δραστηριότητες της
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας που αναλύεται σε όλα τα
επιστηµονικά,
τεχνολογικά,
οργανωτικά,
οικονοµικά
και
εµπορικά
βήµατα,
συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων σε νέα γνώση, που οδηγούν ή επιδιώκεται να
οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων και
διαδικασιών.
18. «έργο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας (ΕΤΑΚ)» και εφεξής «έργο
ΕΤΑΚ», η σχεδιασµένη δραστηριότητα µε συγκεκριµένο αντικείµενο, µεθοδολογία,
χρονοδιάγραµµα και προϋπολογισµό για:
- την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας,
- την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και την αισθητή βελτίωση υπαρχόντων ή
τη δηµιουργία καινοτοµικών προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών,
- την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγµάτων ΕΤΑΚ, καθώς και για την
ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστηµονικά θέµατα,
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- την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού,
- τη δηµιουργία εθνικού δικτύου ερευνητικών υποδοµών.
19. «έρευνα», οποιαδήποτε συστηµατική και δηµιουργική εργασία που αναλαµβάνεται
µε σκοπό την επαύξηση του αποθέµατος της γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης
του ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοινωνίας.
20. «ερευνητές», οι επιστήµονες σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του
παρόντος, που δραστηριοποιούνται για τη δηµιουργία νέας γνώσης, προϊόντων,
διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων και τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων.
21. «έρευνα και ανάπτυξη (E και A)», η δηµιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις
δραστηριότητες της βασικής και της εφαρµοσµένης ανάπτυξης και πραγµατοποιείται σε
συστηµατική βάση µε σκοπό την αύξηση του αποθέµατος της γνώσης,
συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοινωνίας,
καθώς και η χρήση του αποθέµατος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρµογών.
22. «Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)», τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάµει των διατάξεων του ν. 2083/1992 και του ν.
3685/2008.
23. «ερευνητικός οργανισµός», οντότητα, όπως πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα ή
ινστιτούτα, οργανισµοί µεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάµεσοι καινοτοµίας, ερευνητικοί
συνεργαζόµενοι φορείς µε φυσική ή εικονική παρουσία ανεξάρτητα από το νοµικό
καθεστώς (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηµατοδότησης, πρωταρχικός
σκοπός της οποίας είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιοµηχανικής
έρευνας ή πειραµατικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσµάτων των εν λόγω
δραστηριοτήτων µε τη διδασκαλία, τη δηµοσίευση ή τη µεταφορά γνώσεων. Στην
περίπτωση που η οντότητα αυτή διενεργεί επίσης οικονοµικές δραστηριότητες, η
χρηµατοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονοµικές αυτές δραστηριότητες
πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι επιχειρήσεις που µπορούν να επηρεάσουν µια τέτοια
οντότητα, όπως µε την ιδιότητα του µετόχου ή του µέλους, δεν έχουν προνοµιακή
πρόσβαση στο ερευνητικό δυναµικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσµατα.
24. «δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός δηµοσίου δικαίου», ο ερευνητικός οργανισµός,
ο οποίος είναι φορέας δηµόσιας εξουσίας (imperium), έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή ως ειδικός
λογαριασµός κονδυλίων έρευνας και ανήκει σε φορέα του δηµόσιου τοµέα.
25. «δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ιδιωτικού δικαίου», ο ερευνητικός οργανισµός, ο
οποίος είναι φορέας σκοπών που δεν άπτονται της άσκησης δηµόσιας εξουσίας (fiscus)
και έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ως ανώνυµη
εταιρία του δηµόσιου τοµέα ή ως ερευνητικό κέντρο και ανεξαρτήτως του τρόπου
σύστασής του.
26. «εφαρµοσµένη ή βιοµηχανική έρευνα», η σχεδιασµένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση
που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σηµαντική βελτίωση προϊόντων,
διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν. Περιλαµβάνει τη δηµιουργία συστατικών
στοιχείων πολύπλοκων συστηµάτων και µπορεί να συµπεριλαµβάνει την κατασκευή
πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον προσοµοίωσης διεπαφών µε
υφιστάµενα συστήµατα, καθώς και δοκιµαστικές γραµµές παραγωγής µικρής κλίµακας
για τη δοκιµή και επαλήθευση των επιδόσεων της κατασκευαστικής
µεθόδου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη βιοµηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για τη
κατοχύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρµογών.
27. «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισµένη», η ευρεσιτεχνία στην οποία έχει απονεµηθεί
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισµό
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εµπίπτει σε µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό
Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει
κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, β) ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωµένο στον ΟΒΙ
(αποκλειοµένων των Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.)), το οποίο
έχει κατοχυρωθεί σε ένα ακόµη κράτος (ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερµανία, Κίνα, Ιαπωνία,
Γαλλία, Ελβετία), που: i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ιπλωµάτων
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Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής ή ii) είναι µέλος του ΟΟΣΑ ή σε
καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς
ενισχυµένης δέσµευσης (enhanced engagement country).
28. «ευρωπαϊκός χώρος έρευνας», πλατφόρµα που έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τις
ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτοµίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και
περιλαµβάνει, την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές,
τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, το συντονισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των
εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραµµάτων και πολιτικών
και την εφαρµογή και χρηµατοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη
συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και το συντονισµό τους µε εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.
29. «ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης», η ηµεροµηνία της απονοµής στον
δικαιούχο του εννόµου δικαιώµατος να λάβει την ενίσχυση σύµφωνα µε το εφαρµοστέο
εθνικό καθεστώς.
30. «καινοτοµία», η αξιοποίηση υφιστάµενης ή/και νέας γνώσης ή/και η µετατροπή µιας
ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική µέθοδο παραγωγής ή διανοµής -νέα ή
βελτιωµένη - ή νέα µέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή η διαδικασία µε την οποία
νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήµατα της κοινωνίας και της οικονοµίας και
δηµιουργούν νέα προϊόντα, βιοµηχανικά πρωτότυπα, υπηρεσίες ή επιχειρηµατικά και
οργανωτικά µοντέλα που εισάγονται µε επιτυχία σε µια υφιστάµενη αγορά ή που
µπορούν να δηµιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας
αυτής.
31. «καθεστώς ενισχύσεων», κάθε πράξη µε βάση την οποία, χωρίς να απαιτούνται
περαιτέρω µέτρα εκτέλεσης, µπορούν να χορηγούνται µεµονωµένες ενισχύσεις σε
επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και αφηρηµένο
και κάθε πράξη βάσει της οποίας µπορεί να χορηγείται ενίσχυση µη συνδεόµενη µε
συγκεκριµένο έργο σε µια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστηµα
και/ή για απροσδιόριστο ποσό.
32. «καινοτόµος επιχείρηση», επιχείρηση η οποία:
α) µπορεί να αποδείξει µε αξιολόγηση που διεξάγεται από εξωτερικό εµπειρογνώµονα
ότι στο εγγύς µέλλον θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες και
ουσιωδώς βελτιωµένες σε σχέση µε τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο, και
ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιοµηχανικής αποτυχίας, ή β) έχει δαπάνες έρευνας και
ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% του συνόλου των λειτουργικών
της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν από τη χορήγηση της
ενίσχυσης ή σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει
οικονοµικό ιστορικό, στον έλεγχο
πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.

της

τρέχουσας

φορολογικής

χρήσης,

όπως

33. «κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας (ΚΓΚ)», αυτόνοµες εταιρικές συµπράξεις, οι
οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ.
294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008,
στο πλαίσιο της καινοτοµίας, µεταξύ ερευνητικών οργανισµών, επιχειρήσεων και λοιπών
φορέων, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό
δίκτυο που βασίζεται σε κοινό µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό
καινοτοµίας.
34. «κρατική ενίσχυση», κάθε µέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που
καθορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
35. «λοιποί φορείς», δηµόσιες υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα και άλλοι φορείς της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
36. «µελέτη σκοπιµότητας», η αξιολόγηση και ανάλυση των δυνατοτήτων ενός έργου
µε στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αποκαλύπτοντας κατά
τρόπο αντικειµενικό και ορθολογικό τα δυνατά του σηµεία και τις αδυναµίες του, τις
ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και προσδιορίζοντας τους
πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του.
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37. «µέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας», το διαδίκτυο ή άλλα δηµόσια ή ιδιωτικά δίκτυα,
τα οποία επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών και την
ασφάλεια της επικοινωνίας.
38. «µεταφορά τεχνολογίας», η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείµενες
διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου από τις διατάξεις του άρθρου
21 του ν. 1733/1987, όπως ισχύει.
39. «οικονοµική δραστηριότητα», κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή
αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδοµένη αγορά.
40. «πειραµατική ανάπτυξη», η απόκτηση, ο συνδυασµός, η διαµόρφωση και η χρήση
υφισταµένων επιστηµονικών, τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και άλλων συναφών
γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων
προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Μπορεί να περιλαµβάνονται, για παράδειγµα και
άλλες δραστηριότητες µε στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισµό, το σχεδιασµό και την
τεκµηρίωση νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. Η πειραµατική ανάπτυξη µπορεί
να περιλαµβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την επίδειξη, την ανάπτυξη πρωτοτύπων
ή πιλοτικών σχεδίων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν εµπορικά στις περιπτώσεις που
τα πρωτότυπα συνιστούν κατ’ ανάγκη το τελικό εµπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά
δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιµοποιηθούν µόνο για σκοπούς επίδειξης και
έγκρισης, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιµή και έγκριση νέων ή βελτιωµένων
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγµατικών
συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην υλοποίηση
περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν
διαµορφωθεί ουσιαστικά. Η πειραµατική ανάπτυξη δεν περιλαµβάνει τις συνήθεις ή
περιοδικές τροποποιήσεις σε υφιστάµενα προϊόντα, γραµµές παραγωγής, µεταποιητικές
µεθόδους, υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόµη και αν αυτές οι
τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχοµένως, βελτιώσεις προϊόντων και τεχνικών διατάξεων
(εξαρτήµατα), µε σκοπό την εφαρµογή νέων διαδικασιών, συστηµάτων και υπηρεσιών
και στην ουσιώδη αναβάθµιση ήδη παραχθέντων ή εγκατεστηµένων.
41. «προ-εµπορικές δηµόσιες συµβάσεις», η αγορά υπηρεσιών έρευνας στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους,
τα αποτελέσµατα και τα οφέλη χρήσης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του/της,
αλλά τα µοιράζεται µε τους παρόχους υπό όρους της αγοράς. Η σύµβαση, το αντικείµενο
της οποίας εµπίπτει σε µία ή περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης οριζόµενες
στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισµένης διάρκειας. Με την εξαίρεση του πρωτοτύπου ή
ενός περιορισµένου συνόλου πρώτων δοκιµαστικών στοιχείων, η αγορά προϊόντων ή
υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο µιας προεµπορικής δηµόσιας σύµβασης δεν
πρέπει να αποτελεί αντικείµενο της ίδιας σύµβασης.
42. «σύµβαση ορισµένου χρόνου», η σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας
ορισµένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας µεταξύ του εργοδότη και του
εργαζοµένου και η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειµενικούς όρους, όπως η
παρέλευση συγκεκριµένης ηµεροµηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή η
πραγµατοποίηση συγκεκριµένου γεγονότος.
43. «συµβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας», η παροχή συµβουλών, βοήθειας και
εκπαίδευσης για την ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών, καθώς και για τη βελτίωση της
συνεργασίας.
44. «σχέδιο δράσης», δέσµη µέτρων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της εθνικής
στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, όπως
αναλύεται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.
45. «τεχνολογικός φορέας», νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, περιλαµβάνει στους στόχους
του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδοµών και δραστηριοτήτων, την
παροχή επιστηµονικών, εξειδικευµένων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών
προς τρίτους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, και την επίλυση
συγκεκριµένων τεχνολογικών προβληµάτων που εµπίπτουν στην επιστηµονική περιοχή
που υπηρετεί.
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46. «τεχνολογική ανάπτυξη», η ανάπτυξη και µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών και
οικονοµικών παραµέτρων παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, µε την
εφαρµογή µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων και τη λήψη των αναγκαίων
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών µέτρων στην κατεύθυνση αυτή.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄ και ΣΤ΄ του παρόντος νόµου, όπως κατά
περίπτωση
ορίζεται σε αυτές, εφαρµόζονται:
α) Στους δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς, καθώς και στους τεχνολογικούς φορείς
που
εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, και εκτελούν έργα έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας (ΕΤΑΚ).
β) Στους ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισµούς.
2. Tα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας, το
Ίδρυµα Ευγενίδου, το Ίδρυµα Ορµύλια, το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, το Εθνικό
Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας, η Ακαδηµία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, το Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος και το Ερευνητικό Κέντρο Μοχάµετ
Άλι, και το Ινστιτούτο
Τεκµηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,
δύνανται να χρηµατοδοτούνται για την επιστηµονική έρευνα που διεξάγουν, η οποία
εντάσσεται στη συνολική ερευνητική προσπάθεια της χώρας, µέσω των προγραµµάτων
της ΓΓΕΤ και µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα νόµο.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Υπουργού
Οικονοµικών και των εποπτευόντων Υπουργών κατά περίπτωση, µε την οποία ρυθµίζεται
η προσαρµογή των εσωτερικών κανονισµών ή οργανισµών λειτουργίας τους προς τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και µετά από εισήγηση των διοικητικών τους συµβουλίων
ή των αρµόδιων οργάνων διοίκησής τους και γνώµη του ΕΣΕΚ, υπάγονται στην εποπτεία
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί (νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου) και δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί (νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου) που δεν εποπτεύονται από τον ίδιο.
«4. Οι πράξεις / δράσεις / έργα ΕΤΑΚ, που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4314/2014, όπως αυτός
ισχύει, και στο οικείο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου»
*** Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 37 Ν.4354/2015,
ΦΕΚ Α 176/16.12.2015.
Άρθρο 4
Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας
1. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ)
είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας στον τοµέα της ΕΤΑΚ. Με τον σχεδιασµό
της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται:
α) Η συστηµατική θεώρηση, προσέγγιση και ανάδειξη των θεµατικών τοµέων της
έρευνας ανάλογα µε τις συνολικές ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας.
β) Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ µε προτάσεις εκπόνησης κατάλληλων
δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ, απλοποίησης των διαδικασιών και ενίσχυσης του
ελεύθερου ανταγωνισµού.
γ) Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών, µε τη λήψη
και εφαρµογή µέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτάρκειάς τους µε την
ελεύθερη αξιοποίηση των ίδιων πόρων τους, των ερευνητικών αποτελεσµάτων, τη
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συγκράτηση και την προσέλκυση άριστου επιστηµονικού δυναµικού για την εξυπηρέτηση
των σκοπών τους.
δ) Η ενίσχυση της υφιστάµενης ή αναδυόµενης αριστείας στους ερευνητικούς
οργανισµούς, τις περιφέρειες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της χώρας.
ε) Η συµβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων µε την ισότιµη ενσωµάτωση του
γυναικείου φύλου στην έρευνα και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα
επίπεδα στελέχωσης, συµπεριλαµβανοµένων του εποπτικού, του διαχειριστικού και του
διοικητικού επιπέδου, µε την εφαρµογή για το σκοπό αυτό πολιτικής ίσων ευκαιριών στο
πλαίσιο των προσλήψεων, στα επακόλουθα στάδια επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και στις
επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την εφαρµογή κριτηρίων ποιότητας
και επαγγελµατικών προσόντων.
στ) Η δηµιουργία συνθηκών επαρκούς ροής νέων ικανών ερευνητών, η παροχή
εκπαίδευσης και η προσφορά σε ερευνητές ελκυστικών προοπτικών σταδιοδροµίας, η
επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατοµεακής κινητικότητας ερευνητών µεταξύ
οργανισµών, επιστηµονικών κλάδων, τοµέων και χωρών µε τη διασφάλιση άρσης των
υπαρχόντων φραγµών.
ζ) Η δηµιουργία, αξιοποίηση, συντήρηση και επέκταση ερευνητικών υποδοµών υψηλής
ποιότητας για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και καινοτοµίας µε την
προσέλκυση ταλέντων παγκόσµιου επιπέδου και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής
και την άσκηση οικονοµικών και µη δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρικών
και εµπορικών σχέσεων µεταξύ των δηµόσιων ερευνητικών υποδοµών και της
βιοµηχανίας. Η πρόσβαση σε δηµόσια χρηµατοδοτούµενες ερευνητικές υποδοµές µε
κανόνες διαφάνειας, χωρίς διακρίσεις, µε όρους της αγοράς και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις
για τις κρατικές ενισχύσεις γενικότερα και ειδικότερα για την έρευνα, την τεχνολογική
ανάπτυξη και την καινοτοµία.
η) Η αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηµατισµών
καινοτοµίας, της διαδραστικότητας και της ροής των γνώσεων εντός των σχηµατισµών
αυτών µέσω της στήριξης των επενδύσεων σε ανοικτές και κοινές υποδοµές για τους
συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας και της στήριξης της ανάπτυξης των
σχηµατισµών αυτών.
θ) Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτοµίας µε τη λήψη ειδικών
µέτρων αντιµετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας
τους µε τις µεγάλες επιχειρήσεις στον τοµέα της ΕΤΑΚ.
ι) Η διασφάλιση της ισόρροπης και σταθµισµένης ανάπτυξης των ερευνητικών οργανισµών
της χώρας.
ια) Η εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΤΑΚ και η
επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας µε τη συµµετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες
σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.
ιβ) Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων για τη βελτίωση του τρόπου διακίνησης και
διάδοσης επιστηµονικών πληροφοριών, τη διευκόλυνση πρόσβασης σε επιστηµονικές
πληροφορίες και δεδοµένα και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιγ) Η διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την ΕΤΑΚ µε αξιολόγηση των δοµών και
των διαχειριστικών αρχών χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένης της ΓΓΕΤ.
ιδ) Η διαµόρφωση ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της ΕΤΑΚ, µε εφαρµογή κανόνων
διαφάνειας και διαµόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νοµικού, ασφαλιστικού,
φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου.
ιε) Η διαµόρφωση συνθηκών και κινήτρων για την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των
ερευνητικών οργανισµών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών
φορέων και για την ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας.
ιστ) Η συµβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.
ιζ) Η συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων.
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ιη) Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ΕΤΑΚ και της ανταγωνιστικότητας µε την
καθιέρωση σύγχρονων δεικτών µέτρησης.
ιθ) Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου µέσου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τη
χρηµατοδότηση της ΕΤΑΚ (ενδεικτικά, δηµόσιες συµβάσεις και σύγχρονες µορφές τους,
όπως οι προεµπορικές συµβάσεις, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι συµφωνίες - πλαίσιο, η
συµµετοχή σε κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας).
ικ) Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού στόχου συµβολής του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα στην ενίσχυση της ΕΤΑΚ, όπως διαµορφώνεται εκάστοτε.
κ) Η συµµόρφωση µε τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.
λ) Η ενίσχυση των συνεργειών και της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των εθνικών ή
περιφερειακών δράσεων ΕΤΑΚ µε άλλα κεντρικά διαχειριζόµενα προγράµµατα της
Ένωσης.
2. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ),
καταρτίζεται
µε την επιµέλεια της ΓΓΕΤ εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου. Τα αρµόδια όργανα για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της
πολιτικής ΕΤΑΚ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος οφείλουν να
συνδράµουν την ΓΓΕΤ για το σκοπό αυτόν µε την παροχή όλων των αναγκαίων ή
χρήσιµων στοιχείων και πληροφοριών. Η ΕΣΕΤΑΚ επικαιροποιείται περιοδικά σε κάθε δε
περίπτωση κατά το τελευταίο εξάµηνο πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος κάθε νέου
σχεδίου δράσης. Η ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο ∆ράσης, καθώς και κάθε επικαιροποίησή τους
αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
κάθε φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 5
Σχέδιο ∆ράσης
1. Η υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται µε τη διαµόρφωση και εφαρµογή σχεδίου
δράσης στη βάση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της χώρας, των κατευθύνσεων του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, της ένωσης καινοτοµίας (Innovation Union) και των
αποφάσεων, οδηγιών, ανακοινώσεων, συστάσεων, πρωτοβουλιών και κανονισµών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σχέδιο ∆ράσης λαµβάνει υπόψη:
α) Tο ενωσιακό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων.
β) Τη διεθνή κατάταξη της χώρας, τις τρέχουσες και µελλοντικές κατευθύνσεις της
ενωσιακής πολιτικής για την ΕΤΑΚ, τις ανάγκες, απλοποίησης των διαδικασιών και των
κανόνων ανάθεσης και χρηµατοδότησης ερευνητικών προγραµµάτων, εξάλειψης
φραγµών και µείωσης του διοικητικού φόρτου, καθώς και της κινητοποίησης
οργανισµών χρηµατοδότησης και πραγµατοποίησης ερευνών.
γ) Τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές διεθνών οργανισµών και τις βέλτιστες
ακολουθούµενες πρακτικές, αποφυγής εδαφικών περιορισµών και εφαρµογής κινήτρων
και µηχανισµών διαχείρισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης.
δ) Την αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας.
ε) Τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτοµίας για την έξυπνη
εξειδίκευση.
στ) Τις δυνατότητες συνεργειών και συµπληρωµατικότητας
Ενωσιακών µέσων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

µεταξύ

διαφόρων

2. Το Σχέδιο ∆ράσης, ψηφίζεται µε νόµο, επικαιροποιείται κάθε επτά (7) έτη και περιέχει
ειδικότερα δέσµη κρίσιµων µέτρων, τα οποία µεταξύ άλλων είναι:
α) Η συστηµική αναδιάρθρωση της Κεντρικής Κυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί ο
οµαλός σχεδιασµός και η λειτουργία των οργάνων υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
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β) Η ισόρροπη και σταθµισµένη υποστήριξη της βασικής έρευνας, της εφαρµοσµένης
έρευνας, της πειραµατικής ανάπτυξης.
γ) Η διαµόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στη χώρα, που ενισχύει την
τεχνογνωσία και τις ικανότητες, ευνοεί την εύρεση και αξιοποίηση ταλέντων και περιέχει
διεθνική αντίληψη, επιχειρηµατικότητα, δηµιουργικότητα, δια βίου εκπαίδευση και
καινοτοµία.
δ) Η εστίαση σε τοµείς που αναδεικνύει η ΕΣΕΤΑΚ µε την καλλιέργεια στενής,
αµφίδροµης συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών οργανισµών, τεχνολογικών φορέων,
επιχειρήσεων και λοιπών φορέων.
ε) Η ανάπτυξη συνεργειών ανάµεσα στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και η αξιοποίηση
των βέλτιστων διεθνών πρακτικών για τη διαµόρφωση πολιτικής ενθάρρυνσης
εξειδικευµένων επιστηµόνων ανά τον κόσµο να εγκατασταθούν και να εργαστούν στην
Ελλάδα.
στ) Η επιµόρφωση των στελεχών διοίκησης, ώστε να προσαρµοστούν σε υψηλά διεθνή
και ενωσιακά πρότυπα εκπόνησης και εφαρµογής ερευνητικής πολιτικής.
ζ) Η διαµόρφωση ενός συστήµατος ελέγχου και αναδιάρθρωσης του ρόλου, της
στρατηγικής και των δράσεων των επί µέρους φορέων υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
η) Η αναδιάρθρωση και απλοποίηση των συστηµάτων δηµόσιας χρηµατοδότησης των µη
οικονοµικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών προώθησης της ανάπτυξης
επιχειρηµατικότητας µε τη χρήση µέσων µε επιχειρηµατικό και επενδυτικό
προσανατολισµό, όπως, ενδεικτικά, κινήτρων µε τη µορφή κρατικών ενισχύσεων για την
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευµένων επιστηµόνων, τη δηµιουργία
καινοτόµων επιχειρήσεων που αναπτύσσονται ταχέως, την κινητικότητα και την
ανάπτυξη νέων µοντέλων συνεργασίας.
θ) Η παροχή κινήτρων ανταγωνισµού και ανάπτυξης καινοτοµικών δράσεων προς την
κατεύθυνση ενίσχυσης της ζήτησης για καινοτοµικές λύσεις, (ενδεικτικά η αναµόρφωση
της σχετικής νοµοθεσίας και της αρχιτεκτονικής του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η
αξιοποίηση των δηµόσιων συµβάσεων), ενίσχυσης της αυτάρκειας και ανεξαρτησίας των
δηµόσιων
ερευνητικών
οργανισµών
και
ενίσχυσης
ευρειών
καινοτοµικών
δραστηριοτήτων.
ι) Η διαµόρφωση συνθηκών που ευνοούν την αποτελεσµατική χρήση των υπηρεσιών
εξειδικευµένων επιστηµόνων, σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών και της ζήτησης
στην αγορά και την ουσιαστική υποστήριξη αντίστοιχων καινοτοµικών δράσεων.
κ) Η αξιοποίηση, συντήρηση και επέκταση των ερευνητικών υποδοµών της χώρας.
λ) Η διαµόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νοµικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και
ελεγκτικού πλαισίου για τους ερευνητικούς οργανισµούς στη βάση της ενθάρρυνσής
τους, ενίσχυσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους µέσω της ανάπτυξης
ερευνητικών και καινοτοµικών δράσεων, της αξιοποίησης των ερευνητικών
αποτελεσµάτων και των ίδιων πόρων τους.
µ) Ο συντονισµός και ενέργειες των δράσεων ΕΤΑΚ από πόρους των Ευρωπαϊκών
∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων µε άλλες πολιτικές και µέσα της Ένωσης.
3. Οι αρχές για τη διαµόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου ∆ράσης για την υλοποίησή
της, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόµο λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση
της αντίστοιχης ενότητας εθνικών Σχεδίων ∆ράσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 6
Όργανα
Αρµόδια όργανα για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής ΕΤΑΚ είναι:
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1. Τα Υπουργεία.
2. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
3. Η Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ.
4. Οι περιφέρειες.
5. Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ).
6. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί και οι τεχνολογικοί φορείς.
Άρθρο 7
Υπουργεία
Στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, στην αρµοδιότητα των Υπουργών ανήκουν:
1. Η υλοποίηση του παρόντος νόµου µε την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που
προβλέπονται ή µε τη συµµετοχή στην έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων ή µε
προτάσεις έκδοσης προεδρικών διαταγµάτων και νόµων.
2. Η διασφάλιση των πόρων χρηµατοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο
δηµιουργίας του εθνικού χώρου έρευνας.
3. Η εποπτεία της εφαρµογής των διακρατικών συµβάσεων τεχνικής βοήθειας.
Ειδικότερα, στην αρµοδιότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ανήκουν:
1. Η πρόταση έγκρισης ή επικαιροποίησης του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της
ΕΣΕΤΑΚ, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Οικονοµικών και Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
2. Η περιοδική αξιολόγηση ανά τριετία της ΓΓΕΤ από ανεξάρτητη επιτροπή η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και αποτελείται
από τρία (3) µέλη που διαθέτουν υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία σε
ζητήµατα ΕΤΑΚ. Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις έξοδα µετακίνησης,
διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών της επιτροπής για τη συµµετοχή
στις συνεδριάσεις της καταβάλλονται από πόρους της ΓΓΕΤ.
Άρθρο 8 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας - αρµοδιότητες
Στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, στην αρµοδιότητα της ΓΓΕΤ ανήκουν:
1. Ο σχεδιασµός και ο συντονισµός υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
2. Η εποπτεία των ερευνητικών οργανισµών που υπάγονται στην αρµοδιότητά της
σύµφωνα µε τις κείµενες σχετικές διατάξεις.
3. Η συµβολή για την εξειδίκευση της ΕΣΕΤΑΚ και η εφαρµογή του σχεδίου δράσης
υλοποίησής της µε ανάλογο προγραµµατισµό και συντονισµό σε συνεργασία µε τους
αντίστοιχους συνδέσµους ΕΤΑΚ και τη Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ.
4. Η αρµονική σύνδεση της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της µε
το εθνικό σχέδιο αξιοποίησης εθνικών και ενωσιακών πόρων της νέας περιόδου 20142020 και κάθε άλλης συναφούς περιόδου.
5. Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για την
διαµόρφωση του Σχεδίου ∆ράσης και κάθε επικαιροποίησή του.
6. Η προκήρυξη δράσεων και προγραµµάτων ΕΤΑΚ, µετά από εισήγηση του ΓΓΕΤ και
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η αξιολόγηση, η παρακολούθηση
της υλοποίησης και η χρηµατοδότηση προτάσεων, η πιστοποίηση συνδροµής των όρων
εφαρµογής των κινήτρων που προβλέπονται για την δηµόσια χρηµατοδότηση των
δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ και η διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην οικονοµική,
κοινωνική και πολιτιστική ζωή και στην άµυνα της χώρας.
7. Η υποβολή εισηγήσεων για τη σκοπιµότητα, τη διαδικασία και τα κριτήρια
χρηµατοδοτήσεων από εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες, τα διεθνή δεδοµένα, την ανάγκη
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ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και κάλυψης των κοινωνικών και
οικονοµικών αναγκών της χώρας και τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας.
8. Η συλλογή και ταξινόµηση ερευνητικών δεδοµένων για την αποτίµηση των
αποτελεσµάτων εφαρµογής της ΕΣΕΤΑΚ, η ετήσια καταγραφή της αποδοτικότητας των
ερευνητικών οργανισµών και η περιοδική αξιολόγησή τους, όπως ορίζεται στον παρόντα
νόµο.
9. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων µε την οποία γίνεται αποτίµηση
ερευνητικών αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων της πολιτικής και των επιµέρους
µέτρων και κινήτρων για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ.
10. Η δηµιουργία, φιλοξενία και συντήρηση, σε συνεργασία µε άλλους εποπτευόµενους
φορείς του εθνικού µητρώου ερευνητών, ερευνητικών οργανισµών και υποδοµών.
11. Η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα ΕΤΑΚ και η εκπροσώπηση της
χώρας σε αυτούς.
12. Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων που προωθούν την ΕΤΑΚ.
13. Η µελέτη και εφαρµογή µέτρων υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης, µε την
υποστήριξη των ερευνητικών οργανισµών, των τεχνολογικών φορέων, των
επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων για την επιλογή, αξιοποίηση και εφαρµογή της
προσφορότερης µεθοδολογίας και µέσων υλοποίησης, όπως ιδίως µε την ανάπτυξη
θεµατικών δικτύων προηγµένης έρευνας, τη δηµιουργία συστάδων επιχειρήσεων
(clusters), ερευνητικών εργαστηρίων και κοινοτήτων γνώσης και καινοτοµίας, τη
δηµιουργία κοινών υποδοµών, την αξιοποίηση των περιουσιακών δικαιωµάτων
τους διανοητικής ιδιοκτησίας και την ενθάρρυνση εν γένει της ανάπτυξης εταιρικών
συµπράξεων και συνεργασιών µεταξύ ερευνητικών οργανισµών, τεχνολογικών φορέων,
επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, καθώς και τον συντονισµό και τις συνέργειες των
πόρων αυτών µε άλλες πολιτικές και µέσα της Ένωσης.
14. Η συµβολή στο σχεδιασµό των προγραµµάτων των περιφερειών της χώρας για την
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των εθνικών και ενωσιακών πόρων.
15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη
σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισµών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 του παρόντος νόµου, ο ορισµός των µελών,
ο καθορισµός ή η τροποποίηση της λειτουργίας και της εποπτείας του Εθνικού
Συµβουλίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ), η διοικητική
και γραµµατειακή υποστήριξή του και των Τοµεακών Επιστηµονικών Συµβουλίων (ΤΕΣ).
16. Η συλλογή και ταξινόµηση των δεδοµένων για την αξιολόγηση της προόδου της
χώρας στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ µε βάση δείκτες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας,
σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, όπως αναλύεται στο άρθρο 32 του παρόντος.
Άρθρο 9
Επιστηµονικός Σύνδεσµος Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ
1. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ορίζεται σε υφιστάµενη
υπηρεσία ή σε εποπτευόµενο από αυτόν φορέα του Υπουργείου του, υπάλληλος ή
υπηρεσία, ως Επιστηµονικός Σύνδεσµος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας των φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης µε τη ΓΓΕΤ, υπεύθυνος για τη
διαχείριση των θεµάτων, των σχετικών µε την ΕΤΑΚ µε σκοπό τη συµβολή στον κεντρικό
σχεδιασµό και συντονισµό των δράσεων της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου ∆ράσης για την
υλοποίησή της.
2. Ο Επιστηµονικός Σύνδεσµος πρέπει να είναι υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και να
διαθέτει επαρκή εµπειρία σε θέµατα ΕΤΑΚ.
3. Τα καθήκοντα του Επιστηµονικού Συνδέσµου είναι:
α) Η συγκέντρωση, ταξινόµηση, συστηµατική τήρηση και αξιολόγηση από όλες τις
υπηρεσίες του Υπουργείου και όλα τα εποπτευόµενα από αυτό νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των αναγκών, προτάσεων ανάπτυξης της έρευνας ή
προτάσεων εκπόνησης προγραµµάτων σχετικών µε την ΕΤΑΚ.
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β) Η περιοδική προώθησή τους στη ΓΓΕΤ και η ανάπτυξη στενής, διαρκούς συνεργασίας
µεταξύ τους για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
4. Στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010 προστίθενται µετά από την παράγραφο 8
παράγραφοι µε αριθµούς 9 και 10, ως ακολούθως:
«9. Στο πρόγραµµα δράσης κάθε Σχολικής Μονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
περιλαµβάνεται η παρακολούθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση των προγραµµάτων και
των δραστηριοτήτων των σχολικών µονάδων της περιοχής αρµοδιότητας της διεύθυνσής
τους. Η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολικών
µονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτοµίας. Η ηλεκτρονική, τηλεφωνική και δικτυακή επικοινωνία µε τις
σχολικές µονάδες, η συνεργασία µε τους διευθυντές, εκπαιδευτικούς και τις οµάδες
µαθητών, ενηµέρωση για τη σύµπραξη µε άλλα σχολεία.
10. Σε κάθε διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τοποθετείται, στο τµήµα σχολικών
δραστηριοτήτων, ένας εκπαιδευτικός µε θητεία ενός (1) έτους, εµπειρία και κατάρτιση σε
θέµατα ΕΤΑΚ, ο οποίος ασκεί παράλληλα µε τα λοιπά καθήκοντά του και τις εξής
αρµοδιότητες:
α) Αποτελεί το σύνδεσµο µε τον Επιστηµονικό Σύνδεσµο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, προκειµένου να διαµορφωθεί στενή συνεργασία σε θέµατα υλοποίησης
κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων, οικονοµικής επιδότησης έργων, διοργάνωσης
εκθέσεων.
β) Ανάπτυξη συνεργασιών µε δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς µε στόχο την
καλύτερη υλοποίηση των προγραµµάτων.
γ) Μέριµνα για τη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και επιµορφωτικών σεµιναρίων των
εκπαιδευτικών σε θέµατα ΕΤΑΚ.
δ) Συνεργασία µε τις σχολικές µονάδες για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών
επισκέψεων µαθητών σε χώρους ερευνητικών οργανισµών.»
5. Οι Επιστηµονικοί Σύνδεσµοι υποχρεούνται να διαβουλεύονται µε τη ΓΓΕΤ πριν από την
έκδοση οποιασδήποτε σχετικής εγκυκλίου ή κατευθυντήριας οδηγίας.
6. ∆ηµιουργείται Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ, που απαρτίζεται από τους Επιστηµονικούς
Συνδέσµους των φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης, συντονίζεται από τη ΓΓΕΤ,
οργανώνεται και λειτουργεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας.
Άρθρο 10
Περιφερειακά Συµβούλια Έρευνας και Καινοτοµίας
1. Με απόφαση κάθε Περιφερειάρχη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και
Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ), ως συµβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της περιφέρειας και
της ΓΓΕΤ και για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου ∆ράσης σε περιφερειακό
επίπεδο. Η υποστήριξη παρέχεται µε εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη και τη ΓΓΕΤ για
την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, τη
δηµιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισµών, τεχνολογικών
φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών Αρχών, για την προώθηση
της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχηµάτων
σύµπραξης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και τη διαµόρφωση συνθηκών και
προοπτικών επιτυχούς συµµετοχής οργανισµών των περιφερειών σε εθνικά και
ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Ειδικότερα, το περιεχόµενο των εισηγήσεων αφορά:
α) Στη δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που ασχολούνται µε την ΕΤΑΚ, όπως
ιδίως, δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί
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φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και
ερευνητικών οργανισµών στις περιφερειακές οικονοµίες.
β) Στην από κοινού ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην
περιφέρεια, των περιφερειακών συσπειρώσεων και των κατάλληλων εργαλείων
επίτευξης των ανωτέρω στόχων.
γ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηµατοδότησης, καθώς και
της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισµών στις περιφερειακές
οικονοµίες.
δ) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού των περιφερειών µέσω της
ενίσχυσης της υφιστάµενης ή αναδυόµενης αριστείας και της ενίσχυσης της συµµετοχής
ερευνητών από τις περιφέρειες αυτές σε δραστηριότητες έρευνας σε εθνικό, ενωσιακό ή
διεθνές επίπεδο, µε µέτρα, όπως ιδίως:
αα) Η υποστήριξη διαπεριφερειακών αµφίδροµων αποσπάσεων ερευνητικού προσωπικού
µεταξύ επιλεγµένων εταίρων οργανισµών.
ββ) Η υποστήριξη δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών υφιστάµενης ή αναδυόµενης
αριστείας για την πρόσληψη πεπειραµένων ερευνητών, συµπεριλαµβανοµένων των
διευθυντικών στελεχών, που προέρχονται και από άλλες χώρες.
γγ) Η υποστήριξη δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών για την απόκτηση κατάλληλου
ερευνητικού εξοπλισµού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την
πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιµου ερευνητικού δυναµικού.
δδ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδοµές στις οποίες εξασφαλίζεται η
πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις.
εε) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων
για τη διευκόλυνση της µεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής
και δηµοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και µεταφοράς
ερευνητικών αποτελεσµάτων στον παραγωγικό τοµέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε
διεθνείς αγορές.
ζζ) Ο προσδιορισµός των αναγκών και δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής
ικανότητας των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών που υπάρχουν ή δηµιουργούνται
στις Περιφέρειες και οι οποίες µπορούν να χρηµατοδοτούνται.
2. Το (ΠΣΕΚ) αποτελείται από επτά (7) µέλη, από τα οποία τρεις είναι καθηγητές ή
ερευνητές, εκπρόσωποι δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών της οικείας Περιφέρειας µε
αναγνωρισµένο κύρος και µακρόχρονη ερευνητική και επαγγελµατική πείρα στο δηµόσιο
ή/ και στον ιδιωτικό τοµέα, σε θέµατα ΕΤΑΚ. Τα υπόλοιπα µέλη προέρχονται από την
τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηµατικό χώρο και, κατά
προτίµηση, είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών και εµπειρίας
στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραµµάτων. Η θητεία
των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φορά µε την
ακόλουθη διαδικασία, µε την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
3. Τα µέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται µε την ακόλουθη διαδικασία:
αα) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται τριµελής επιτροπή που
αποτελείται από έναν διεθνώς διακεκριµένο επιστήµονα ασχολούµενο µε την έρευνα,
καθηγητή ΑΕΙ, έναν ελληνικής ιθαγένειας ερευνητή Α΄ βαθµίδας της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής και έναν εκπρόσωπο της επιχειρηµατικής κοινότητας της οικείας Περιφέρειας,
οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται µεταξύ των επιλέξιµων υποψηφίων.
β) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία
δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της
ΓΓΕΤ. Η επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες, συντάσσει κατάλογο υποψηφίων,
περιλαµβάνοντας σε αυτόν διπλάσιο αριθµό του συνόλου των µελών του ΠΣΕΚ και κατά
προτίµηση υποψηφίους που προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών και τον
υποβάλλει στον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα µέλη του ΠΣΕΚ από τον
κατάλογο αυτόν κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

18/02/2016

γγ) Μετά από το διορισµό τους τα µέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώµα και εκλέγουν
τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα του µε τον αναπληρωτή του.
4. Οι πρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε σύνοδο, συγκροτούνται σε σώµα και
εκλέγουν µεταξύ των µελών τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο της συνόδου.
5. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε
ειδικότερο θέµα λειτουργίας του ΠΣΕΚ και της συνόδου των ΠΣΕΚ ορίζονται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
6. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την
περιφέρεια.
7. Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και
ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών του ΠΣΕΚ για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις τους
καταβάλλονται από πόρους της Περιφέρειας.
Άρθρο 11
Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ)
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ)
είναι το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε θέµατα ΕΤΑΚ και υποστηρίζει τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας στα ζητήµατα των αρµοδιοτήτων τους στα ζητήµατα που άπτονται της
αρµοδιότητάς του.
2. Η αποστολή του ΕΣΕΤΑΚ είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή
σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, τη ΓΓΕΤ, αλλά και στη
Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ.
β) Η συµβολή στη διαµόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της
προόδου εφαρµογής της σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη
και δηµοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου.
γ) Η εξέταση ζητηµάτων και η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική
διαµόρφωση και την κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης για την ΕΤΑΚ.
δ) Η αξιολόγηση και αξιοποίηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για οικονοµικές και
µη δραστηριότητες.
ε) Η συµβολή στη διασφάλιση στενής δηµιουργικής συνεργασίας µεταξύ της έρευνας,
της εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας µε σκοπό την εισαγωγή
καινοτόµων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων ή την αισθητή
βελτίωση αυτών ή την προσφορά καινοτόµων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού
επιπέδου του πληθυσµού της.
στ) Η συµβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαµόρφωση ισχυρών
δεσµών µεταξύ της Ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
ζ) Η συστηµατική συνεργασία µε τους δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς της χώρας.
η) Η πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη σύνθεση των
εκλεκτορικών σωµάτων επιλογής ∆ιευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων.
θ) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση ή µε τον
παρόντα νόµο.
3. Το ΕΣΕΤΑΚ αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη, τα οποία διακρίνονται για την
κατάρτιση και την εµπειρία τους στους τοµείς της ΕΤΑΚ, τα οποία προέρχονται από τον
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ερευνητικό, ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και
ειδικότερα από:
α) Τον πρόεδρο.
β) Τον αντιπρόεδρο.
γ) Εννέα (9) µέλη, ειδικούς σε βασικές θεµατικές περιοχές της ΕΤΑΚ.
δ) ∆ύο (2) µέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό επιχειρηµατικό χώρο και είναι
κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών, εµπειρίας στο σχεδιασµό και
την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραµµάτων και ιδιότητας ανώτατου
στελέχους επιχείρησης ή της βιοµηχανίας.
ε) ∆ύο (2) µέλη, τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο της συνόδου των ΠΣΕΚ ή άλλους
εκπροσώπους τους που υποδεικνύονται από τη σύνοδο των ΠΣΕΚ και έχουν την ιδιότητα
προέδρου ή αντιπροέδρου ΠΣΕΚ.
Άρθρο 12
Επιλογή, διορισµός µελών, λειτουργία ΕΣΕΤΑΚ
1. Τα εννέα (9) µέλη του ΕΣΕΤΑΚ, επιλέγονται µε την ακόλουθη διαδικασία:
α) Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκροτείται
επιτροπή µε µέλη: έναν ελληνικής ιθαγένειας καθηγητή ΑΕΙ, διεθνώς διακεκριµένο σε
θέµατα έρευνας ή ερευνητή Α΄ βαθµίδας ερευνητικού κέντρου της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των Πρυτάνεων, τον
προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των προέδρων των ερευνητικών κέντρων, τον
προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των TEI, οι οποίοι, όλοι προέρχονται από τον
εθνικό κατάλογο κριτών, καθώς και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και τον πρόεδρο ή
εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).
β) Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση
υποβολής υποψηφιοτήτων προς επιλογή των εννέα (9) µελών, η οποία δηµοσιεύεται
στον ηµερήσιο τύπο και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Η επιτροπή της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, αξιολογεί
τις υποψηφιότητες και προεπιλέγει µεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει
υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί, ως υποψήφιοι από δηµόσιους ερευνητικούς
οργανισµούς και κατέχουν τα νόµιµα προσόντα και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων την επιλογή των µελών του ΕΣΕΤΑΚ από κατάλογο που
προτείνει, και περιλαµβάνει τριπλάσιο αριθµό µελών από επιστήµονες, οι οποίοι
προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείµενα της έρευνας: α) των
Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Τεχνών, β) Αγροβιοδιατροφής και Τροφίµων, γ)
Βιοεπιστηµών και Υγείας, δ) Ενέργειας, ε) Περιβάλλοντος, ζ) Επιστηµών Μηχανικού, η)
Κοινωνικών Επιστηµών, θ) Μαθηµατικών και Επιστηµών Πληροφορικής, ι) Φυσικών
Επιστηµών.
γ) Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων διορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του
ΕΣΕΤΑΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού επιχειρηµατικού κόσµου, τους
εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα εννέα µέλη από τον κατάλογο της Επιτροπής της
υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, ώστε ν’ αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά
αντικείµενα της έρευνας, µε θητεία, η οποία διαρκεί (4) έτη και µπορεί να ανανεώνεται
για µία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισµού των µελών του ΕΣΕΤΑΚ ορίζονται ο
πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας του µε τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση,
µε την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήµισυ των µελών που διορίζονται µε τη
διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία.
δ) Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας
µέλους του ΕΣΕΤΑΚ ή αδυναµίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για το υπόλοιπο της θητείας,
αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το µέλος είναι ένα εκ
των εννέα επιλεγέντων, άλλως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ του
παρόντος άρθρου.
2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε
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ειδικότερο θέµα λειτουργίας του ΕΣΕΤΑΚ ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).
3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τοµεακά Επιστηµονικά
Συµβούλια (ΤΕΣ), τα οποία µπορούν να συνιστώνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας µετά από τη σύµφωνη γνώµη του ΕΣΕΚ και µε αντικείµενο τα
ως άνω επί µέρους γνωστικά αντικείµενα της έρευνας. Τα ΤΕΣ αποτελούνται από µέλη
και µη µέλη του ΕΣΕΤΑΚ και διεθνώς διακεκριµένους επιστήµονες, οι οποίοι διακρίνονται
σε θέµατα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας. Με την ίδια απόφαση ο
Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο
των ΤΕΣ.
4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΤΑΚ λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΕΤΑΚ παρέχεται από
τη ΓΓΕΤ.
Η συµµετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραµµατείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή
απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα.
6. Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και
ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών του ΕΣΕΤΑΚ, και των ΤΕΣ για τη συµµετοχή στις
συνεδριάσεις τους καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ.
"7. α. Εως τη συγκρότηση του ΕΣΕΤΑΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, εξακολουθεί να λειτουργεί το ΕΣΕΤ, το οποίο έχει συσταθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 46 του ν. 3848/2010 και το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που ο παρών νόµος
αναθέτει στο ΕΣΕΤΑΚ. Αντίστοιχα, όπου αναφέρεται στο νόµο γνώµη ή απόφαση του
ΕΣΕΤΑΚ και έως τη συγκρότηση του οργάνου αυτού, νοείται γνώµη ή απόφαση του
ΕΣΕΤ.
β. Από τη συγκρότηση του ΕΣΕΤΑΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
λήγει αυτοδικαίως η θητεία των µελών του ΕΣΕΤ και καταργείται το άρθρο 46 του ν.
3848/2010. Μέχρι τον ορισµό των εκπροσώπων από το ΠΣΕΚ, το ΕΣΕΤΑΚ δύναται να
συγκροτηθεί χωρίς να περιλαµβάνονται οι εκπρόσωποι του ΠΣΕΚ και να συνέρχεται
νοµίµως, µε απαρτία υπολογιζόµενη µε βάση την ανωτέρω µειωµένη σύνθεση".
***Η εντός " " παρ. 7 προστέθηκε ως άνω µε την παρ. 1 του άρθρου 30
4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50/14.05.2015)

του Ν.

Άρθρο 13 Ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα
1. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
1514/1985 και εποπτεύονται από φορείς του δηµόσιου τοµέα, αποτελούν ερευνητικούς
οργανισµούς, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διαθέτουν νοµική προσωπικότητα και
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειµένων διατάξεων. ∆ιέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισµού ή οργανισµού
λειτουργίας τους µε εξαίρεση τη φύση, το σκοπό, τη διοίκηση και την εποπτεία τους, για
τα οποία διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του ιδρυτικού τους θεσµικού πλαισίου.
2. Τα ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν το χαρακτήρα νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου διέπονται συµπληρωµατικά από τις γενικές διατάξεις περί νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου.
3. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί, ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
και οι ειδικοί λογαριασµοί κονδυλίων έρευνας των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυµες εταιρίες ή ως
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και
καινοτοµικές δραστηριότητές τους, επιτελούν δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο
πεδίο άσκησης δηµόσιας εξουσίας, λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και
αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους τα αποτελέσµατα των έργων και
προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν και τους ίδιους πόρους που δηµιουργούν, κατά
τα προβλεπόµενα στο σχετικό εσωτερικό κανονισµό τους και τις κείµενες ειδικές
διατάξεις.
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4. Αποστολή των ερευνητικών κέντρων είναι η συµβολή στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ, η
κατάρτιση και η αξιοποίηση ερευνητικού δυναµικού, η συµβολή στην οικονοµική
ανάπτυξη και στην απασχόληση στο πλαίσιο της ΕΣΕ-ΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για
την υλοποίησή της. Η σύστασή τους αποσκοπεί ιδίως στη διασφάλιση αποτελεσµατικής
αλληλεπίδρασης µεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας, στην ανάπτυξη και ενίσχυση
ερευνητικών δραστηριοτήτων και µεταξύ άλλων, διεπιστηµονικού, διατµηµατικού ή
διαπανεπιστηµιακού χαρακτήρα, περιφερειακής ή εθνικής εµβέλειας ή σε επιστηµονικά
πεδία και γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και
προτεραιότητες ή απαιτούν υποδοµές µεγάλης κλίµακας.
5. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους συνιστώνται, συγχωνεύονται,
διασπώνται, καταργούνται και ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νοµική φύση τους
µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και µετά από πρόταση του
ΕΣΕΚ. Με το προεδρικό διάταγµα ορίζονται ιδίως:
α) Το αντικείµενο, ο σκοπός, οι στόχοι και η έδρα του.
β) Η σχέση του µε προγράµµατα εκπαίδευσης και ιδίων µεταπτυχιακών σπουδών.
γ) Οι τοµείς ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τα ζητήµατα διαχείρισης
της παραγόµενης ή χρησιµοποιούµενης βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
δ) Μελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας και έκθεση συµβατότητας µε το στρατηγικό
σχεδιασµό και τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό.
ε) Η αρχική χρονική διάρκεια, η δυνατότητα ανανέωσης ή κατάργησης ανάλογα µε τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης, οι χώροι και η υπάρχουσα ή αναγκαία υλικοτεχνική
υποδοµή, καθώς και οι πηγές και το ύψος της χρηµατοδότησης αναλυτικά.
στ) Τα σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση και τον οικονοµικό έλεγχο του ερευνητικού
κέντρου.
ζ) Τα προσόντα, οι διαδικασίες πλήρωσης και ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού
κατά κατηγορία και ειδικότητα, η αποζηµίωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου, οι
αποδοχές του διευθυντή και γενικά κάθε θέµα σχετικά µε την οργάνωση, τη δοµή και τη
λειτουργία του
ερευνητικού κέντρου.
6. Τα ερευνητικά κέντρα µπορούν να ασκούν µη οικονοµική ή και οικονοµική
δραστηριότητα. Όταν ασκούν και οικονοµική δραστηριότητα, υπόκεινται στους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων και στην υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης των
οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων τους.
7. Με εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του οικείου ερευνητικού κέντρου και
απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
(ΕΚΛ) του ερευνητικού κέντρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 19, του παρόντος.
8. Οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και οι πρόεδροι των τεχνολογικών φορέων
που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, συνέρχονται σε
σύνοδο, µε σκοπό το συντονισµό των δραστηριοτήτων τους. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζονται οι λεπτοµέρειες λειτουργίας της συνόδου.
9. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους τα ερευνητικά κέντρα µπορούν να συνάπτουν
πάσης φύσεως συµφωνίες, µε άλλους ερευνητικούς οργανισµούς για τη δηµιουργία
δικτύων επιχειρήσεων και γνώσης, συστάδων επιχειρήσεων (Clusters), Κοινοτήτων
Γνώσης και Καινοτοµίας, στη δηµιουργία και χρήση κοινών ερευνητικών και
τεχνολογικών υποδοµών.
Άρθρο 13α
Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά
Ιδρύµατα
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Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου είναι τα εξής:
1. «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίες, των
Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
Α) Ινστιτούτα Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Β) Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων (Ι.Π.ΣΥ.)
*** Η παρ.1 αναδιατυπώθηκε ως άνω µε το άρθρο 123 Ν.4316/2014,ΦΕΚ Α
270/24.12.2014.
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Γεωδυναµικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),
β. Ινστιτούτο Αστρονοµίας, Αστροφυσικής, ∆ιαστηµικών Εφαρµογών και
Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.∆.Ε.Τ.),
γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).
3. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα και
Υπηρεσία, αντίστοιχα:
α. Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας/ΙΒΦΧΒ (σύµφωνα
µε το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),
β. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας/ΙΘΦΧ (σύµφωνα µε το π.δ. 226/1989
και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),
γ. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ( Ι.Ι.Ε.) (σύµφωνα µε το π.δ. 226/1989 και το άρθρο
5 του ν. 4051/2012),
δ. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου (Ε.Κ.Τ.).
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο
αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),
β. Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών (ΙΝ.Ε.Β.),
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ),
δ. Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι∆ΕΠ).
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από
τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών (ΙΒΕ),
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήµης και Νανοτεχνολογίας,
δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωµατιδιακής Φυσικής,
ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Ενέργειας και
Ασφάλειας.
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
7. Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR (Ε.Ι.Π.).
8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής
Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,
β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,
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γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
9. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α.
Φλέµινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος
Φλέµινγκ».
10. Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής
Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.), β. Ινστιτούτο
Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.Μ.), γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ
(Ι.Η.∆.Λ.), δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.), ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής
(Ι.Π.), στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Ι.Υ.Μ.).
11. Ερευνητικό Κέντρο ∆υτικής Ελλάδας (ΕΚΕ∆Ε) µε έδρα την Πάτρα το οποίο
αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Επιστήµης Τεχνολογίας Τροφίµων και Φαρµάκων (ΙΝ.Ε.Τ.Τ.Φ.),
β. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ιατρική (ΙΝ.Ε.Τ.Ι.),
γ. Ινστιτούτο Συστηµάτων Βιοµηχανικών Παραγωγής και Ενέργειας (ΙΝ.ΒΙ.Π.ΕΝ.).
12. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ.-ΘΡΑ.) «Καραθεοδωρή» µε έδρα την Κοµοτηνή, το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
Α. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασµού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων
(Π.Ε.Σ.Α.Α.ΦΥ.Π.), µε έδρα την Ξάνθη,
Β) Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.∆Ι.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ.),
µε έδρα την Αλεξανδρούπολη,
Γ) Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίµων και. Αγροτικής Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.), µε έδρα
την Ορεστιάδα.
*** Η παρ.12 αναδιατυπώθηκε ως άνω µε το άρθρο 123 Ν.4316/2014,ΦΕΚ Α
270/24.12.2014.
13. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.) το
οποίο αποτελείται από:
α. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, µε έδρα το Βόλο,
β. ∆ίκτυο Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (∆ΙΚΕ), µε έδρα τη Λαµία.
14. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης ως Ν.Π.Ι.∆., µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
15. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.∆., µε έδρα τη Ρόδο.
Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου είναι οι
εξής:
1. Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ε∆ΕΤ ΑΕ).
2. Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, λειτουργούσα ως Ν.Π.∆.∆..
3. Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).
Γ. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, τα οποία έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2083/ 1992 και µετά από την κατάργησή του µε τις διατάξεις του ν.
3685/2008 και ήδη διατηρούνται µε µεταβατικές διατάξεις του ν. 4009/2011.

Άρθρο 14
Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων
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Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων είναι το διοικητικό συµβούλιο, ο
διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή διευθυντής κεντρικής διοίκησης στα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι διευθυντές των ινστιτούτων.
Άρθρο 15
∆ιοικητικό συµβούλιο
1. Το διοικητικό συµβούλιο ορίζεται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και
αποτελείται από:
α) Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, ή της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης,
κατά περίπτωση, ως πρόεδρο.
β) Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
γ) Έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ.
δ) Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών
Επιστηµόνων (ΕΛΕ).
ε) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστηµονικού -τεχνικού και διοικητικού τακτικού
προσωπικού.
Ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας. Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι
οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή Α΄ ή Β΄ βαθµίδας, εκλέγονται µε µυστική
ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων
του ερευνητικού κέντρου. Ο εκπρόσωπος του ειδικού επιστηµονικού – τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού και ο αναπληρωτής του εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από
το σύνολο του ειδικού επιστηµονικού -τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του
ερευνητικού κέντρου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµπληρώνεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.
2. Το διοικητικό συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώµα και
εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία, έναν αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση
είτε διορισµού νέου διευθυντή του ερευνητικού κέντρου είτε διευθυντή ινστιτούτου του
είτε υπόδειξης νέου εκπροσώπου της ΓΓΕΤ ή των ερευνητών του κέντρου και των
ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων του κέντρου ή του ειδικού επιστηµονικού - τεχνικού
και διοικητικού προσωπικού του κέντρου, το διοικητικό συµβούλιο επανασυγκροτείται µε
απόφασή του. Οι αποφάσεις συγκρότησης του διοικητικού συµβουλίου δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει µετά από
πρόσκληση του προέδρου ή αίτηση τριών (3) µελών προς τον πρόεδρό του, ο οποίος
οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της
αίτησης. Η πρόσκληση σύγκλησης µπορεί να γίνει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(e-mail) προς εκείνα τα µέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό
συµβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που διαθέτουν.
3. Η συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο µπορεί να γίνει, εκτός από τη φυσική
παρουσία των µελών του, εξ αποστάσεως µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και
επικοινωνιών. Η άσκηση του δικαιώµατος ψήφου του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να
διενεργείται και µε αλληλογραφία ή µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία
των µελών του στον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. Στην περίπτωση άσκησης του
δικαιώµατος ψήφου µε αλληλογραφία, το διοικητικό συµβούλιο πρέπει αντίστοιχα να
διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω της
ιστο-σελίδας του ερευνητικού κέντρου, είτε σε έντυπη µορφή.
4. Το διοικητικό συµβούλιο, µπορεί να καλέσει, προς παροχή πληροφοριών ή
προσκόµιση στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν πριν από
την έναρξη της συζήτησης. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει επί αιτήµατος, µελών
του ή τρίτων, δηµοσιοποίησης ή µη αποφάσεών του.
5. Η δικαστική υπεράσπιση και νοµική υποστήριξη των µελών του διοικητικού
συµβουλίου και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση,
όταν κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην,
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σύµφωνα µε το νόµο, εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται σε δικηγόρο που
ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ορίζεται
το ανώτατο ύψος της σχετικής δαπάνης, η οποία µπορεί να καλύπτεται µόνο από ίδιους
πόρους. Το µέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί, είναι υποχρεωµένος να
αποδώσει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων στο ερευνητικό
κέντρο το σύνολο της δαπάνης που το ερευνητικό κέντρο έχει καταβάλει για τη
δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό του, το οποίο
αποχωρεί από το ερευνητικό κέντρο.
6. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν
ανατεθεί αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα
και επαρκώς στα υπόλοιπα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τα ίδια συµφέροντά τους,
που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές του ερευνητικού κέντρου, οι οποίες
εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε
αυτά του ερευνητικού κέντρου.
7. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν
ανατεθεί από αυτό αρµοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που
αντιβαίνουν στα συµφέροντα του ερευνητικού κέντρου ή να δηµοσιοποιούν το
περιεχόµενο των συζητήσεων και των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου.
8. Εφόσον δηλωθεί περίπτωση σύγκρουσης συµφέροντος ή συντρέχει τέτοια περίπτωση
κατά τα παραπάνω, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας.
9. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι
µέλη του διοικητικού συµβουλίου και που ασκούν εξουσίες του.
10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης µέλους του, για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό
συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον τα εναποµένοντα µέλη αντιπροσωπεύουν το
ήµισυ πλέον ενός του συνολικού αριθµού των µελών του.
11. Σε περίπτωση απουσίας µελών του διοικητικού συµβουλίου, τα οποία προσκλήθηκαν
εγκαίρως και νοµίµως να παραστούν σε συνεδρίασή του, η συνεδρίαση του οργάνου
θεωρείται νόµιµη εφόσον τα υπόλοιπα µέλη σχηµατίζουν απαρτία.
12. Στις περιπτώσεις χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και µέσων µε τον
εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου ορίζονται ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του µέλους του διοικητικού
συµβουλίου, για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, καθώς και ο τρόπος
επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο.
13. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και
τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσµάτων από τις δραστηριότητές του, τη διάθεση των πόρων του και γενικά για
κάθε ενέργεια που σχετίζεται µε την εκπλήρωση των σκοπών του κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα ίδρυσης και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας
του. Στις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) Η διαµόρφωση σχεδίου δράσης του ερευνητικού κέντρου, σύµφωνα µε την ΕΣΕΤΑΚ
και το Σχέδιο ∆ράσης για την υλοποίησή της.
β) Η διαµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων και η διακεκριµένη
παρακολούθηση των οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων του.
γ) Η διοίκηση και λειτουργία του ερευνητικού κέντρου.
δ) Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού για όλους τους δηµόσιους
ερευνητικούς οργανισµούς.
ε) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου του Σχεδίου
∆ράσης του και των οικονοµικών καταστάσεών του.
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στ) Η κατάρτιση και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας του
ερευνητικού κέντρου και η υποβολή τους προς έγκριση στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας.
ζ) Κάθε άλλη αρµοδιότητα σχετική µε τη διοίκηση του κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται
σε άλλο όργανο.
14. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει στο διευθυντή του ερευνητικού
κέντρου ή διευθυντή Ινστιτούτου αρµοδιότητές του, εκτός από εκείνες που
προϋποθέτουν συλλογική απόφαση.
Άρθρο 16
∆ιευθυντής του ερευνητικού κέντρου - διευθυντές ινστιτούτων
1. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου πρέπει:
α) Να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών
της παραγράφου 10, που τον επιλέγει.
β) Να είναι επιστήµονας µε διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και
τεχνολογική δραστηριότητα σχετική µε ένα ή περισσότερα από τα αντικείµενα των
ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, µε εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων
για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράµµατα ή έργα και στην εφαρµογή των
αποτελεσµάτων της έρευνας.
γ) Να έχει τα προσόντα διορισµού σε θέση βαθµίδας Α΄ ερευνητή ή αντίστοιχης
βαθµίδας καθηγητή ΑΕΙ ή αντίστοιχης βαθµίδας φορέα της αλλοδαπής.
2. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιονδήποτε λόγο διευθυντή ή κωλύµατός του να
ασκήσει τα καθήκοντά του, που βεβαιώνονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον αντιπρόεδρο του
διοικητικού συµβουλίου και σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος και αυτού, από τον
αρχαιότερο διοικητικό σύµβουλο, διευθυντή ινστιτούτου.
3. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου έχει τα εξής καθήκοντα, τα οποία
εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου:
α) Συγκαλεί το διοικητικό συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει
στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου.
β) Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου.
γ) Εκπροσωπεί νοµίµως το ερευνητικό κέντρο στις σχέσεις του µε διοικητικές,
δικαστικές, άλλες Αρχές και τρίτους στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
δ) Εισηγείται στο διοικητικό συµβούλιο το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του
ερευνητικού κέντρου και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό, µε βάση τις επιµέρους
προτάσεις των ινστιτούτων, το Σχέδιο ∆ράσης του κέντρου και τους στόχους της
ΕΣΕΤΑΚ.
ε) Εισηγείται τον ετήσιο οικονοµικό προϋπολογισµό και τον ταµειακό προγραµµατισµό
και απολογισµό, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συµβούλιο.
στ) ∆ικαιούται να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων στους διευθυντές των
ινστιτούτων.
ζ) Υπογράφει προγραµµατικές συµφωνίες, µελέτες σκοπιµότητας και τροποποιήσεις τους
µε τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας τις οποίες αποφασίζει το διοικητικό
συµβούλιο.
η) Ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ή
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
4. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου µπορεί να παυθεί µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, για λόγους αδυναµίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του και µετά από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου ή πρόταση των
τριών πέµπτων (3/5) των
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µελών του. Στη σχετική συνεδρίαση ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου απέχει.
5. Ο διευθυντής του ινστιτούτου προΐσταται των υπηρεσιών του και πρέπει να κατέχει
τα προσόντα ερευνητή Α΄ βαθµίδας ή καθηγητή Α΄ βαθµίδας ΑΕΙ και να γνωρίζει την
ελληνική γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών, που τον επιλέγει.
Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση και
εισήγηση στο διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου του ερευνητικού και
αναπτυξιακού προγράµµατος του ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια
του ετησίου προϋπολογισµού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις
δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται µε
τον εσωτερικό κανονισµό ή ειδικότερα µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
6. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου και οι διευθυντές των ινστιτούτων είναι
πλήρους απασχόλησης και διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων για ορισµένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση κατά
την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ερευνητικού κέντρου δεν έχει
ακόµη διορισθεί νέος διευθυντής ερευνητικού κέντρου και βρίσκεται σε εξέλιξη
διαδικασία εκλογής και διορισµού του, ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου συνεχίζει
να ασκεί τα καθήκοντά του, ως προεδρεύων του διοικητικού συµβουλίου µέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής επιτροπής κριτών και σε κάθε περίπτωση µέχρι
έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση που η επιτροπή προτείνει να διοριστεί ως πρώτος ή η
επιτροπή δεν συγκροτηθεί ή δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως διευθυντή, ο υπηρετών
διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, µέχρι το διορισµό νέου διευθυντή. Σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρότασης της επιτροπής ή σε περίπτωση κένωσης της
θέσης του για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συµβούλιο, κατ’ εξαίρεση εκλέγει
µεταξύ των µελών του, προεδρεύοντα του διοικητικού συµβουλίου, ο οποίος ασκεί
προσωρινά τα καθήκοντα του διευθυντή µέχρι το διορισµό του νέου διευθυντή του
ερευνητικού κέντρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή
ινστιτούτου δεν έχει ακόµη διορισθεί νέος διευθυντής του ινστιτούτου αυτού και
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισµού του, ο διευθυντής του ινστιτούτου
συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής
επιτροπής κριτών και σε περίπτωση µέχρι έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση πρότασης της
επιτροπής διορισµού του, ως πρώτου ή µη συγκρότησης της επιτροπής ή η επιτροπή δεν
προτείνει νέο πρόσωπο, ως διευθυντή, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, µέχρι το
διορισµό νέου διευθυντή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρότασης της επιτροπής ή σε
περίπτωση κένωσης της θέσης του για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συµβούλιο, κατ’
εξαίρεση αναθέτει προσωρινώς στον αναπληρωτή διευθυντή, εάν δεν είναι υποψήφιος,
καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής είναι υποψήφιος, τα
καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον διευθυντή του ερευνητικού
κέντρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος µέχρι το διορισµό του νέου διευθυντή
του ινστιτούτου.
8. Για την πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή
ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου, εκδίδεται προκήρυξη από τη ΓΓΕΤ τουλάχιστον έξι (6)
µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται µία φορά σε µία
ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, µία εφηµερίδα της έδρας του
ερευνητικού κέντρου, εφόσον υπάρχει, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του
ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστηµονικές
λίστες ψηφιακά.
9. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν θέση διευθυντή ερευνητικού
κέντρου ή ινστιτούτου, συγκροτείται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα
από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου, ειδική επιτροπή
κριτών από επτά (7) επιστήµονες µε αναγνωρισµένο κύρος, γνώση των ερευνητικών
αντικειµένων, των επιστηµονικών πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου ή του ερευνητικού
κέντρου και επαρκή εθνική και διεθνή εµπειρία σε θέµατα αξιοποίησης των
αποτελεσµάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών οµάδων.
10. Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, το διοικητικό συµβούλιο του
ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΤΑΚ κατάλογο τουλάχιστον είκοσι ενός (21)
µελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθµίδας, εκ των οποίων ποσοστό ενός

18/02/2016

τρίτου (1/3) προέρχονται από το ερευνητικό κέντρο. Το ΕΣΕΤΑΚ δικαιούται να
προσθέσει και άλλα µέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Από
τον τελικό κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΤΑΚ, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
επιλέγει και ορίζει τα επτά (7) µέλη µε τους αναπληρωτές τους, τα οποία απαρτίζουν την
ειδική επιτροπή κριτών, εκ των οποίων δύο (2) προέρχονται από το ερευνητικό κέντρο,
καθώς και τον συντονιστή της, ο οποίος προέρχεται από εξωτερικά µέλη. Τα µέλη της
επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί.
Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί µε ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και
υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την
αξιολόγηση λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, η
οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής, καθώς και οι γνώµες των ερευνητών του
ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή
ινστιτούτου, οι οποίες εκφράζονται, όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό του
ερευνητικού κέντρου. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού
κέντρου δεν εκφράζεται γνώµη από αυτόν.
11. Ο εποπτεύων Υπουργός µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή του
ινστιτούτου, κατά περίπτωση, τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε
περίπτωση µη αποδοχής του διορισµού του από τον συγκεκριµένο υποψήφιο, διορίζει
τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Με τον διευθυντή που διορίζεται, συνάπτεται σύµβαση
ορισµένου χρόνου ή σε περίπτωση διορισµού, ως διευθυντή, δηµοσίου υπαλλήλου
ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του διευθυντή. Ο διευθυντής του ερευνητικού
κέντρου ή ινστιτούτου δικαιούται µε την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για
µία ακόµη θητεία.
12. Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν κατά τη
λήξη της θητείας τους έκθεση πεπραγµένων της θητείας τους, η οποία αξιολογείται από
τριµελή ειδική επιτροπή κριτών που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29.
13. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής ινστιτούτου µπορεί να ασκεί
και ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο και αν είναι µέλος ∆ΕΠ µπορεί να
διδάσκει, όπως ορίζεται στο ν. 4009/2011. 14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης κατοχής των
απαιτούµενων προσόντων και εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 1, 9, 10 και
11.
Άρθρο 17
Επιστηµονικό Συµβούλιο Ερευνητικού Κέντρου - Επιστηµονικό Συµβούλιο Ινστιτούτων
1. Στο ερευνητικό κέντρο µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του µπορεί να
συνιστάται Επιστηµονικό Συµβούλιο (ΕΣ) µε συµβουλευτική αρµοδιότητα επί όλων των
θεµάτων του ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων του, το οποίο αποτελείται από
πέντε (5) έως επτά (7) µέλη µε διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος και εµπειρία σε ειδικότητα
σχετική µε ένα τουλάχιστον από τα ερευνητικά ή τεχνολογικά αντικείµενα του
ερευνητικού κέντρου ή των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου. Ο πρόεδρος, εκλέγεται
µεταξύ των µελών του µε απόφαση του επιστηµονικού συµβουλίου µετά από σχετική
πρόσκληση των µελών του από τον διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Η ιδιότητα των
µελών του επιστηµονικού συµβουλίου είναι ασυµβίβαστη µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
ορισµένου ή αορίστου χρόνου µε το ερευνητικό κέντρο.
2. Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του ο διευθυντής ινστιτούτου επικουρείται από
Επιστηµονικό Συµβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε
(5) µέλη (συµπεριλαµβανοµένου του διευθυντή του), ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθµίδας του
αντίστοιχου ινστιτούτου, ή καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ Α΄ ή Β΄
βαθµίδας ΑΕΙ, τα οποία είναι υπεύθυνα εγκεκριµένων προγραµµάτων ή έργων, σύµφωνα
µε τον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου. Τα µέλη του ΕΣΙ, εκλέγονται µε
µυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των ερευνητών του ινστιτούτου, των
ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων και των µελών ∆ΕΠ Α΄ ή Β΄ βαθµίδας ΑΕΙ, τα οποία
έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριµένων προγραµµάτων ή έργων του ινστιτούτου. Η
πρόσκληση για την εκλογή των µελών του ΕΣΙ γίνεται από τον διευθυντή του ινστιτούτου
ή σε περίπτωση έλλειψής του από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του
ερευνητικού κέντρου. Εάν οι ερευνητές των πιο πάνω βαθµίδων, που είναι υπεύθυνοι
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εγκεκριµένων προγραµµάτων ή έργων είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), αποτελούν στο
σύνολό τους µέλη του ΕΣΙ.
3. Στο ΕΣΙ προεδρεύει ο διευθυντής του ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης
κωλύµατος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προτείνεται από το ΕΣΙ και
διορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Κατά τα
λοιπά το ΕΣΙ λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισµού του
ερευνητικού κέντρου.
4. Στις αρµοδιότητες του ΕΣ ανήκει:
α) Η συµβουλευτική υποστήριξη του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου
στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
β) Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράµµατος του
ινστιτούτου, η συµβολή στη διαµόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράµµατος και της
πολιτικής του ανθρώπινου δυναµικού.
γ) Η υποστήριξη του ερευνητικού κέντρου στην εκτέλεση και αποτίµηση του έργου του
ερευνητικού κέντρου σε σχέση και µε την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο δράσης για την
υλοποίησή της, καθώς και στην διαµόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή
ζητείται.
δ) Η υποστήριξη του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου στην σύνταξη
γνωµοδότησης σε ειδικά ερωτήµατα που υποβάλλονται από τον Γενικό Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας.
5. Στις αρµοδιότητες του ΕΣΙ ανήκει:
α) Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου, στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του.
β) Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράµµατος
του ινστιτούτου, η συµβολή στη διαµόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράµµατος και
της πολιτικής του ανθρώπινου δυναµικού.
γ) Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου στην αποτίµηση του έργου του
ινστιτούτου σε σχέση και µε την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο ∆ράσης για την υλοποίησή της,
καθώς και στη διαµόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή ζητείται.
δ) Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου στη σύνταξη γνωµοδότησης σε ειδικά
ερωτήµατα που υποβάλλονται από το διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου.
6. Σε περίπτωση διαφωνίας του διευθυντή ινστιτούτου µε γνώµη των µελών του ΕΣΙ, η
οποία συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των
µελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέµα στο διοικητικό συµβούλιο του
ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας.
7. Ο αριθµός των µελών του επιστηµονικού συµβουλίου και του ΕΣΙ, η διαδικασία
εκλογής, ο τρόπος λειτουργίας, οι ειδικότερες αρµοδιότητες και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου. Οι
δαπάνες λειτουργίας του επιστηµονικού συµβουλίου και του ΕΣΙ βαρύνουν τους ίδιους
πόρους του ερευνητικού κέντρου.
Άρθρο 18
Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13 του
παρόντος νόµου, διορίζεται ή προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή σύµβαση ανάθεσης έργου, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί
επιστήµονες, Καθηγητές ΑΕΙ και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ, επισκέπτες ερευνητές,
µεταδιδακτορικοί ερευνητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές σε θέµατα ΕΤΑΚ), ειδικό
επιστηµονικό - τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό.
2. Ερευνητές, οι οποίοι είναι επιστήµονες υψηλής επιστηµονικής εµπειρίας και κατάρτισης,
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την
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παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρµογή τους για την παραγωγή προϊόντων,
διατάξεων (devices), διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων, ενώ µπορούν να παρέχουν
και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι
οργανικοί επιστήµονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθµίδα ανάλογη
των προσόντων και της εµπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν
ερευνητικές εργασίες, έργα και οµάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού
κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα µε το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους
και τη συµβολή τους στην εκµετάλλευση των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων
και κατ’ αντιστοιχία µε αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο
16 του ν. 4009/2011, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄, οι
οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
α) Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη ή το διορισµό ερευνητή σε
κάθε βαθµίδα είναι τα εξής:
αα) Για τη Γ΄ βαθµίδα («Εντεταλµένος ερευνητής»), ο ερευνητής έχει εµπειρία τριών ετών
στην εκτέλεση ερευνητικού έργου, ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ΕΤΑΚ, να
αναζητεί και να προσελκύει οικονοµικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη
χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου.
ββ) Για τη Β΄ βαθµίδα («Κύριος ερευνητής»), ο ερευνητής έχει τεκµηριωµένη ικανότητα
να οργανώνει και να διευθύνει προγράµµατα ΕΤΑΚ, να συντονίζει και να κατευθύνει την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη γενικά και στο πλαίσιο επί µέρους έργων, που
υλοποιεί το ερευνητικό κέντρο, να κατανέµει τµήµατα ή φάσεις του έργου σε άλλους
ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή να τους επιβλέπει, να αναζητεί και να προσελκύει
οικονοµικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων
του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην
επιστήµη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει συµβάλει αναγνωρισµένα από
άλλους ερευνητές στην πρόοδο της ΕΤΑΚ.
γγ) Για την Α΄ βαθµίδα («διευθυντής Ερευνών»), ο ερευνητής έχει αποδεδειγµένη
ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρµογές της σε νέους τοµείς, να συντονίζει
δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία ΕΤΑΚ, να συµβάλει στη χάραξη ερευνητικής και
τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισµών µε την προσέλκυση
εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συµβολή του στην
πρόοδο της ΕΤΑΚ σε επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς της ειδικότητάς του και στη
διάδοση και εφαρµογή της παραγόµενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο
συγγραφικό έργο σε µονογραφίες ή πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά
διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους και σηµαντικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
β) Οι ερευνητές όλων των βαθµίδων οφείλουν να έχουν κάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις
σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένα και είναι επιθυµητό να έχουν
κατοχυρώσει διεθνή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
γ) Για κάθε βαθµίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούµενων βαθµίδων.
Εξειδίκευση των προσόντων και ιδιαίτερα σε σχέση µε τη συµβολή του υποψηφίου στη
διάδοση της νέας γνώσης και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων, µπορεί να
ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου.
δ) Ως ερευνητές ή ΕΛΕ Α΄ και Β΄ βαθµίδας Ν.Π.∆.∆. διορίζονται όσοι έχουν τα
απαιτούµενα προσόντα κατά το παρόντα νόµο και την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού
υπαλλήλου σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Η εργασιακή
σχέση του ερευνητικού κέντρου Ν.Π.Ι.∆. µε τους ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθµίδας και τους
ΕΛΕ αντίστοιχης βαθµίδας είναι διάρκειας αορίστου χρόνου.
ε) Οι καθηγητές, µπορούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 να
εκτελούν σε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο του ή σε Τεχνολογικό Φορέα, που
εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο, ως Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ερευνητικό, αναπτυξιακό
ή τεχνολογικό έργο και να αµείβονται στο πλαίσιο χρηµατοδοτούµενων έργων, είτε από
τον ιδιωτικό τοµέα είτε από διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. Η αµοιβή τους
ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του
τεχνολογικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους πόρους του.
στ) Το ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του
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ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται
στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδοµαδιαίως
κατανεµηµένες σε τουλάχιστον τέσσερις εργάσιµες ηµέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως
υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστηµονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του
ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’
αυτόν το σκοπό µε το υπόλοιπο προσωπικό.
3. Ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος ή
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εµπειρία στο
σχεδιασµό ή εφαρµογή επιστηµονικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και έργων. Οι
ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες, Α΄, Β΄, Γ΄ ανάλογα µε
την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του
άρθρου 29 του παρόντος νόµου. Η διαδικασία κατάταξης και προαγωγής τους σε βαθµίδα,
καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό ή οργανισµό του ερευνητικού κέντρου ή του
τεχνολογικού φορέα.
4. Ερευνητικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία)
µε σύµβαση που συνάπτεται µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου και πρόταση
του διευθυντή του ινστιτούτου για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραµµάτων των
ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους. Για την πρόσληψη και την υπηρεσιακή
κατάστασή τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου και οι αποδοχές τους
βαρύνουν τους ιδιωτικούς πόρους του ερευνητικού κέντρου ή πόρους προερχόµενους από
διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή εθνικούς πόρους στο
πλαίσιο της δηµόσιας χρηµατοδότησης µε τους περιορισµούς της παραγράφου 11 του
παρόντος άρθρου. Τα έξοδα µετακίνησής τους ορίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Το εν λόγω ερευνητικό προσωπικό µπορεί να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Επισκέπτες ερευνητές ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι προσλαµβάνονται µε σκοπό την
εκτέλεση προκαθορισµένου ερευνητικού έργου µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
του ερευνητικού κέντρου. Η σύµβασή τους είναι ορισµένου χρόνου εφόσον οι δαπάνες
τους καλύπτονται από ιδιωτικούς πόρους και πόρους προερχόµενους από διεθνείς
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα διάρκειας έως
δύο ετών, εφόσον οι δαπάνες τους καλύπτονται από δηµόσια χρηµατοδότηση, η οποία
µπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο ακόµη µετά από σχετική απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι αποδοχές και τα έξοδα µετακίνησης επιβαρύνουν
το πρόγραµµα στο οποίο απασχολείται ο επισκέπτης ερευνητής.
β) Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, µέχρι επτά έτη από τη λήψη του διδακτορικού
διπλώµατος, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικού έργου. Η διάρκεια, το
είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και όλα τα σχετικά θέµατα καθορίζονται ανάλογα µε
τους όρους της απόφασης χρηµατοδότησης ή της σύµβασης, που υπογράφεται µεταξύ του
οργανισµού που χρηµατοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συµπληρωµατικά
από τον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου.
γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη
µεταπτυχιακού διπλώµατος, µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
ερευνητικού κέντρου, ως υπότροφοι µεταπτυχιακοί ερευνητές, δυνάµει συµβάσεως
χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται µεταξύ του ερευνητικού κέντρου και του
µεταπτυχιακού φοιτητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 και µπορεί να
ανανεώνεται. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύµβασης από το
καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος του
ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη
για την αντιµετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής
τους δραστηριότητας.
δ) Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου 2.5 εφαρµόζονται αναλογικά και στις
περιπτώσεις προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωµατική ή άλλου
είδους ερευνητική εργασία.
5. Ειδικό επιστηµονικό - βοηθητικό προσωπικό: Το ειδικό επιστηµονικό - τεχνικό
προσωπικό των ερευνητικών κέντρων εκτελεί ειδικές επιστηµονικές και τεχνικές
εργασίες για την υποστήριξη της ΕΤΑΚ και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους. Το
τεχνικό προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών υποστηρίζει τη συντήρηση των
ερευνητικών υποδοµών κτιριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν. Με τον εσωτερικό
κανονισµό ή οργανισµό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το
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ειδικό επιστηµονικό - βοηθητικό προσωπικό κατανέµεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το
διορισµό του, το ειδικό επιστηµονικό - τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων
που έχουν το χαρακτήρα Ν.Π.∆.∆. διορίζεται σε υφιστάµενες οργανικές θέσεις σύµφωνα
µε τις διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
6. ∆ιοικητικό, βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των
ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και
οικονοµικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των
προγραµµάτων. Ανάλογα µε τα προσόντα του, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους διακρίνεται σε ειδικότητες σύµφωνα
µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου και του ν.
3801/2009, όπως ισχύει. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών
κέντρων που έχουν το χαρακτήρα Ν.Π.∆.∆. διορίζεται σε υφιστάµενες οργανικές θέσεις
σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
7. Για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου, ερευνητικού, ειδικού επιστηµονικού - τεχνικού, διοικητικού
και βοηθητικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
8. Επιτρέπεται µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ερευνητικού κέντρου ή
τεχνολογικού φορέα η σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου για την απασχόληση
ερευνητικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού ενός ερευνητικού
κέντρου σε άλλο, µε τη συναίνεση του προσωπικού στο οποίο αφορά η σύµβαση και
τους λοιπούς όρους που ορίζονται στη σύµβαση.
9. Σε περίπτωση αποχώρησης ή κένωσης της οργανικής θέσης για οποιοδήποτε λόγο
ερευνητή, ο οποίος υπηρετεί, ως µόνιµος, σε ερευνητικό κέντρο που έχει χαρακτήρα
Ν.Π.∆.∆., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και µπορεί να επαναπροκηρύσσεται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
10. Σε ερευνητές Α΄ βαθµίδας, καθώς και σε καθηγητές ΑΕΙ Α΄ βαθµίδας που έχουν
διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, έχουν διακριθεί διεθνώς και
αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, µπορεί να απονέµεται ο τίτλος του οµότιµου
ερευνητή, µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου και
την εκτίµηση του έργου τους. Με τον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου
καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των οµότιµων ερευνητών.
11. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων Ν.Π.∆.∆. που έχουν την ιδιότητα του
πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού
έβδοµου έτους της ηλικίας τους ή µε τη συµπλήρωση 35ετίας. ∆ικαιούνται να
παραµείνουν και µετά από τη συµπλήρωση 35ετίας, µέχρι τη συµπλήρωση του
εξηκοστού έβδοµου έτους της ηλικίας τους.
12. Οι ∆ιευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων να µην έχουν
συµπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους το 63ο έτος της
ηλικίας τους.
Άρθρο 19
Εσωτερικοί Κανονισµοί λειτουργίας - Οργανισµοί
1. Με τον εσωτερικό κανονισµό ή οργανισµό λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων
λαµβάνοντας υπόψη το πρότυπο που προτείνεται από την ΓΓΕΤ, ρυθµίζονται θέµατα,
που αφορούν τη διοικητική διάρθρωση του ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων
τους σε κεντρική διοίκηση και επιµέρους οργανικές µονάδες, τη διακριτή λογιστική
παρακολούθηση των οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων, τους ιδιωτικούς
πόρους ή τους πόρους από δηµόσια χρηµατοδότηση, τη διάρθρωση του προσωπικού σε
κατηγορίες και τα προσόντα τους, την κατανοµή του προσωπικού στις επιµέρους
οργανικές µονάδες και στα ινστιτούτα, την εξειδίκευση των καθηκόντων των διευθυντών
του κέντρου και των ινστιτούτων, τον ορισµό των διαδικασιών για την πρόσληψη,
εξέλιξη, µετακίνηση ή απόσπαση, πειθαρχική ευθύνη και τις απολαβές του προσωπικού
που δεν προέρχονται από δηµόσια χρηµατοδότηση, τις διαδικασίες συγκρότησης και
λειτουργίας του επιστηµονικού συµβουλίου και του επιστηµονικού συµβουλίου των
ινστιτούτων, τις διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ταυτοποίησης των µελών του
διοικητικού συµβουλίου ή και προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών
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φορέων, τη διαχείριση των σχέσεων του Κέντρου µε τις επιχειρήσεις και τους χρήστες
των ΕΣΤ υπηρεσιών, καθώς και των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διενέργεια
των πάσης φύσης προµηθειών υλικού και υπηρεσιών του και την κατάρτιση εν γένει των
συµβάσεών τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την απρόσκοπτη
λειτουργία του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.
2. Ο εσωτερικός κανονισµός ή οργανισµός συντάσσεται ή τροποποιείται από το
διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου, υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από
τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του ερευνητικού
κέντρου και της ΓΓΕΤ και ισχύει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 20
Πόροι των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων
1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών
φορέων προέρχονται από:
α) ∆ηµόσια χρηµατοδότηση των µη οικονοµικών δραστηριοτήτων τους από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, του σχεδίου δράσης και τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόµου.
β) Ίδιους πόρους και ειδικότερα από:
αα) Την ανάπτυξη ίδιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε οποιονδήποτε τρόπο ή σε
σύµπραξη µε ερευνητικούς οργανισµούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς
φορείς µε σκοπό την
εµπορική ή εταιρική εκµετάλλευση δικαιωµάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατοµικών
ή συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας σε ερευνητικά αποτελέσµατα που
υπάρχουν ή δηµιουργούνται.
ββ) Την εκπόνηση και υλοποίηση µελετών σκοπιµότητας και προγραµµατικών
συµφωνιών, µε τις οποίες φορείς του δηµόσιου τοµέα ή επιχειρήσεις αναθέτουν σε
ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο του ή τεχνολογικό φορέα την εκτέλεση ερευνητικών
έργων, εκπόνηση µελετών ή την υλοποίηση προγραµµάτων και στις οποίες καθορίζεται
το αντικείµενο της έρευνας, το ύψος της χρηµατοδότησης, το χρονοδιάγραµµα, το
αντάλλαγµα και οι λοιποί συναφείς όροι.
γγ) Από την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας
τους.
δδ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
εε) ∆άνεια από τράπεζες και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, εκµετάλλευσης της επιστηµονικής
και τεχνολογικής γνώσης, των υποδοµών των ερευνητικών κέντρων και γενικά των
αποτελεσµάτων της έρευνας.
στ) Χρηµατοδοτούµενα
τεχνολογικής

ερευνητικά

προγράµµατα

ή

και

άλλες

δραστηριότητες

ανάπτυξης και καινοτοµίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς.
ζζ) Κίνητρα τα οποία παρέχονται σε αυτά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ηη) Έσοδα σχετικά µε τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από
οποιεσδήποτε άλλες πηγές.
2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που
καταργούνται ή διαλύονται µε οποιονδήποτε τρόπο, και µε επιφύλαξη της τυχόν
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 109 του Συντάγµατος, περιέρχονται αυτοδικαίως
και χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης µεταβίβασης στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και τη
διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
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3. Τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς µεριµνούν για τη διακριτή
απεικόνιση στα τηρούµενα διπλογραφικά βιβλία και τη διακριτή λογιστική
παρακολούθησή τους, των οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων τους.
Άρθρο 21
Αξιοποίηση της περιουσίας των ερευνητικών οργανισµών και τεχνολογικών φορέων
1. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα και η γνώση που παράγεται σε δηµόσιους ερευνητικούς
οργανισµούς και τους τεχνολογικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µπορεί να
αξιοποιούνται µε διάφορους τρόπους και ιδίως µε:
α) Εµπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους είτε απευθείας είτε µε
συµµετοχή σε νεοσύστατες εταιρίες ΕΤΑΚ.
β) Τη διάθεση από τον φορέα παραγωγής γνώσης και έργων διανοητικής ιδιοκτησίας
αδειών εκµετάλλευσης της γνώσης µε εµπορικές και εταιρικές συµφωνίες σε άλλο
οργανισµό ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής.
γ) Τη συµµετοχή
επιχειρήσεις ΕΤΑΚ.

σε

δραστηριότητες

επιχειρηµατικού

κινδύνου

ή

νεοσύστατες

δ) Το συντονισµό δύο ή περισσότερων από τους τρόπους των περιπτώσεων α΄ έως και
γ΄ αυτής της παραγράφου ή µε άλλον τρόπο.
2. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί ιδιωτικού δικαίου διαθέτουν τους πόρους που
αναφέρονται στο άρθρο 20 πλην της παραγράφου 1α, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και µε την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων
για τις κρατικές ενισχύσεις.
3. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί ιδιωτικού δικαίου µπορούν περαιτέρω να
αξιοποιούν τους ίδιους πόρους τους για τη διατήρηση, ενίσχυση, προσέλκυση και
υποστήριξη ερευνητικού, τεχνικού και επιστηµονικού δυναµικού, καθώς και των
υποδοµών τους.
4. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί συµπεριλαµβάνουν στους εσωτερικούς
κανονισµούς τους ρυθµίσεις για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους µε τις
οποίες µπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης της προσφοράς των
δηµιουργών ή εφευρετών τους και ανταµοιβής αυτών και σύναψης ειδικών συµφωνιών
κατά την κρίση των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών και των τεχνολογικών φορέων
(χορήγηση χρηµατικών ανταλλαγµάτων, ερευνητικών αδειών, άδεια άνευ αποδοχών,
ορισµός ως προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή τους, συµµετοχή στα ερευνητικά
αποτελέσµατα και την αξιοποίησή τους).
5. Η διαχείριση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία απορρέουν από την
υφιστάµενη τεχνογνωσία και τη νέα γνώση που παράγεται ανεξάρτητα ή στο πλαίσιο
των έργων ή µελετών που χρηµατοδοτούνται από τις δράσεις και τα προγράµµατα της
ΓΓΕΤ ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2121/1993, του ν. 1733/1987 και των
Κανονισµών 294/2008 και 1906/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ρυθµίσεις για τις
κρατικές ενισχύσεις.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για εκκρεµείς διαδικασίες
αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων κατά την έναρξη του παρόντος νόµου.
7. ∆ηµιουργείται στη ΓΓΕΤ γραφείο υποστήριξης και αξιοποίησης ερευνητικών
αποτελεσµάτων των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών και τεχνολογικών φορέων, µε
σκοπό ειδικότερα:
α) Την υποστήριξη δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών για την υποβολή αιτήσεων
χορήγησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικών χρησιµότητας, καθώς και την
αξιολόγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και έργων διανοητικής ιδιοκτησίας.
β) Την υποστήριξη από κοινού έρευνας ή ανάπτυξης νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή
πειραµατικών προγραµµάτων ή έργων, καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας µε τη
µορφή ενηµέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού.
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γ) Τη διερεύνηση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς για την εξεύρεση ευκαιριών,
δυνατοτήτων και συνεργασιών κάθε µορφής και την προσέγγιση υποψήφιων επενδυτών,
µε τους οποίους κάθε δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ή τεχνολογικός φορέας επιλέγει,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, να συνεργαστεί.
δ) Την επεξεργασία στη βάση διεθνών προτύπων διαδικασιών διαµόρφωσης σε
συνεργασία µε δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς πλαισίου και προγραµµάτων
εκπαίδευσης στη νοµοθεσία της ευρεσιτεχνίας, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ετών, καθώς
και πιστοποίησης των αποφοίτων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των προγραµµάτων αυτών
µε εξειδίκευση στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται
µετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται το περιεχόµενο
των σπουδών, τα κριτήρια εγγραφής και αποφοίτησης, καθώς και η φύση των
διπλωµάτων που χορηγούνται.
ε) Την ενθάρρυνση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για τη δηµιουργία χρηµατοδοτικών
κεφαλαίων (patent funds) µε σκοπό την επιστηµονική και επιχειρηµατική αξιοποίηση
ευρεσιτεχνιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Άρθρο 22
Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης
1. Στους ερευνητικούς οργανισµούς, τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς,
παρέχονται κίνητρα για την προαγωγή της ΕΤΑΚ, σύµφωνα µε τις κείµενες, εθνικές και
ενωσιακές διατάξεις και µε τήρηση των ρυθµίσεων που ισχύουν για τις κρατικές
ενισχύσεις οι οποίες αφορούν οικονοµικές δραστηριότητες.
[2. Οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό όλων των δηµόσιων ερευνητικών
οργανισµών και αφορούν σε δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την αξιολόγηση,
παρακολούθηση ή την εκτέλεση και υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εντάσσονται σε
προγράµµατα που προκηρύσσονται από την ΓΓΕΤ ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι
άµεσης προτεραιότητας. Το διοικητικό συµβούλιο ή το αρµόδιο όργανο διοίκησης του
δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού µπορεί να αποφασίζει, ύστερα από έγκριση του
Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας την εκτέλεση προγραµµάτων έργων και
µελετών, την προµήθεια οργάνων και γενικά εξοπλισµού την εγκατάσταση και
λειτουργία αυτών, την υλοποίηση προγραµµάτων που καλύπτονται από δηµόσια
χρηµατοδότηση, µε απευθείας ανάθεση, κατ’ εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις περί
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη,
εφόσον το αντικείµενο δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ].
*** Η παράγραφος 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 40 Ν.4354/2015,
ΦΕΚ Α 176/16.12.2015.
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), όπως ισχύει,
προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως εξής:
«ζ. Το συνολικό κόστος της επένδυσης σε έργα υψηλής έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτοµίας αυτοτελώς ή για επενδύσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος είναι πάνω από 1.000.000 ευρώ.»
Άρθρο 23
∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
1. Η δηµόσια χρηµατοδότηση σχηµατίζεται από πόρους που προέρχονται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό και άλλες πηγές ή πόρους ή προγράµµατα που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ.
«2. Η δηµόσια χρηµατοδότηση παρέχεται προς τους δηµόσιους ερευνητικούς
οργανισµούς, τους τεχνολογικούς φορείς, στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ έχει τη µορφή:»
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α) Χρηµατοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισµό για την πλήρη κάλυψη των
µισθολογικών δαπανών των ερευνητών, των ΕΛΕ, του ειδικού επιστηµονικού -τεχνικού,
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών
φορέων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ.
β) Χρηµατοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισµό µέρους των λειτουργικών εξόδων
των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ
σύµφωνα µε τους όρους σχετικής προγραµµατικής συµφωνίας, τη διάκριση των
δραστηριοτήτων τους σε οικονοµικές και µη οικονοµικές, το εκάστοτε ισχύον θεσµικό
πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και τους κανόνες του ανταγωνισµού.
γ) Χρηµατοδότησης ερευνητικών έργων που εκτελεί δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ή
τεχνολογικός φορέας για λογαριασµό άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα στο πλαίσιο
προγραµµάτων της παραγράφου 1.
δ) Συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης σε περιπτώσεις προσέλκυσης χρηµατοδότησης
δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών που προέρχεται από άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές πηγές
της αλλοδαπής στο πλαίσιο είτε προγραµµάτων αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων
είτε για τη δικαστική υποστήριξη διεθνών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε περίπτωση
προσφυγής τρίτων (opposition, appeal or nulity) είτε της επενδυτικής αξιοποίησης
ερευνητικών αποτελεσµάτων είτε της εκτέλεσης ή της συµµετοχής στην εκτέλεση
ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων, όπως του δηµόσιου τοµέα, των
διεθνών οργανισµών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ιδιωτικών φορέων κάθε νοµικής
µορφής. Η συµπληρωµατική χρηµατοδότηση µπορεί να παρέχεται µε κάθε πρόσφορη
µορφή κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΓΓΕΤ, όπως ιδίως άµεσης επιχορήγησης από το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ή µε τη µορφή έµµεσης επιχορήγησης µέσω της
δηµιουργίας αντίστοιχου χρηµατοδοτικού επενδυτικού κεφαλαίου (Matching Investment
Fund) επιστρεπτέας χρηµατοδότησης, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί για την
εξυπηρέτηση τέτοιου σκοπού. Οι δαπάνες που χρηµατοδοτούνται µπορεί ιδίως να
καλύπτουν και επενδυτικές δραστηριότητες ανάπτυξης ή επανασχεδίασης καινοτοµικών
προϊόντων και µεταφορά τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας.
***

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 38 παρ.1
Ν.4354/2015,ΦΕΚ Α 176/16.12.2015.

[3. Η χρηµατοδότηση κλιµακώνεται αναλογικά προς το αποτέλεσµα της υποχρεωτικής
αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, των
προτύπων, κριτηρίων και οδηγιών που η ΓΓΕΤ δηµοσιοποιεί στο δικτυακό τόπο της και
παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού
κανονιστικού πλαισίου ενίσχυσης οικονοµικών ή µη δραστηριοτήτων. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της ΓΓΕΤ,
εξειδικεύονται τα κριτήρια της αναλογικής κλιµάκωσης και εφαρµόζονται οι προβλέψεις
του ΓΑΚ. Σε περίπτωση δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού που δεν υπάγεται στη ΓΓΕΤ, η
δηµόσια χρηµατοδότησή του αποφασίζεται ανάλογα από το εποπτεύον Υπουργείο, µε
βάση τις διατάξεις του παρόντος, τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό και τις
αξιολογήσεις του].
*** Η παράγραφος 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 38 παρ.4 Ν.4354/2015,
ΦΕΚ Α 176/16.12.2015.
«4. Η δηµόσια χρηµατοδότηση παρέχεται απο το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων προς
τους δηµόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και λοιπούς
φορείς, µε προκηρύξεις του αρµόδιου αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων,
δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ, τα οποία εκπονούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του
εθνικού και ενωσιακού δικαίου και δηµόσια πρόσκληση προς τους δικαιούχους για
υποβολή σχετικών προτάσεων. Η προκήρυξη συνοδεύεται από οδηγούς εφαρµογής και
ορίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του προγράµµατος.
5. ∆ηµόσια χρηµατοδότηση δύναται, επίσης, να παρέχεται και µε προκηρύξεις του
Περιφερειάρχη εκάστης Περιφέρειας δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ και δηµόσια
πρόσκληση προς τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι εντός των
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εδαφικών ορίων της οικείας Περιφέρειας, για υποβολή σχετικών προτάσεων. Η
προκήρυξη συνοδεύεται από οδηγούς
εφαρµογής και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του προγράµµατος.
Στις προκηρύξεις αυτές δύναται να συµµετέχουν ως δικαιούχοι και φορείς άλλων
περιφερειών της χώρας, εφόσον η συµβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή
ολοκλήρωσή του έργου προς όφελος της περιφέρειας, που προκηρύσσει το πρόγραµµα.
Η συµµετοχή αυτή δεν µπορεί να ξεπερνά το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της δηµόσιας
χρηµατοδότησης του αντίστοιχου έργου. Επιπρόσθετα η δηµόσια χρηµατοδότηση
δύναται να καλύπτει συµµετοχή της περιφέρειας ή φορέων της σε έργα η δράσεις, που
χρηµατοδοτούνται από ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ε.Ε., όπως το εκάστοτε
πρόγραµµα πλαίσιο της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτοµία.
6. Για την καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, η οποία καταβάλλεται σε έργα
ΕΤΑΚ, που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων, ακολουθούνται
οι όροι της προκήρυξης των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, καθώς και οι σχετικοί κανόνες,
που επιβάλλουν οι Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
*** Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 αντικαταστάθηκαν ως άνω
Ν.4354/2015,

µε το άρθρο 38 παρ.2

ΦΕΚ Α 176/16.12.2015.
7. Τα µέτρα ενίσχυσης που δεν εµπίπτουν στον κανονισµό για τις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας ή στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό για ορισµένες κατηγορίες ενισχύσεων της
ΕΕ, όπως εκάστοτε ισχύουν, θα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τεθούν
σε εφαρµογή.
8. Με τις προκηρύξεις ορίζονται µεταξύ άλλων, η φύση και οι στόχοι του έργου, της
µελέτης ή του προγράµµατος, οι δυνητικοί δικαιούχοι, η διαδικασία και τα κριτήρια
υποβολής των προτάσεων, του προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι οικονοµικές
δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δαπάνες που χρηµατοδοτούνται, ο τρόπος τελικής
επιλογής των προς χρηµατοδότηση έργων, ο συνολικός προϋπολογισµός, όπου
απαιτείται, η περιφερειακή κατανοµή, το είδος και το ύψος της χρηµατοδότησης, η
δυνατότητα συνεργειών η/και συµπληρωµατικότητας µε άλλες πολιτικές και µέσα της
Ένωσης, η διαδικασία και το περιεχόµενο της απόφασης χρηµατοδότησης, η διαδικασία
υλοποίησης έργου, της µελέτης ή του προγράµµατος, η δυνατότητα υποβολής αίτησης
τροποποίησης ή µεταφοράς των στοιχείων του έργου, της µελέτης ή του προγράµµατος
και η διαδικασία εξέτασης της αίτησης, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηµατοδότησης,
οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων
της απόφασης χρηµατοδότησης, οδηγίες για την υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης
ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την οµαλή εκτέλεσή τους.
«8Α. Με τις προκηρύξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα
πιστοποίησης των δαπανών επιµέρους έργων από ορκωτούς λογιστές / ελεγκτές,
εγγεγραµµένους στο Μητρώο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε., Το έργο του ορκωτού λογιστή
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την υποβολή έκθεσης ελέγχου που αφορά τον έλεγχο της
νοµιµότητας και της κανονικότητας διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών και της
ορθής λογιστικής καταχώρησής τους. Επίσης, οι ορκωτοί λογιστές / ελεγκτές ελέγχουν
την ύπαρξη επαρκών δικαιολογητικών, την πραγµατοποίηση των δαπανών εντός της
επιλέξιµης περιόδου και το συσχετισµό αυτών µε το συγκεκριµένο έργο, καθώς και τη
συµµόρφωση µε τους όρους της απόφασης χρηµατοδότησης. Οι ορκωτοί λογιστές /
ελεγκτές επιλέγονται από τον δικαιούχο και η δαπάνη για την απασχόλησή τους είναι
επιλέξιµη στην οικεία δράση ή πρόγραµµα µέχρι και τρεις (3) µήνες από τη λήξη κάθε
έργου. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) εκδίδει ειδικότερες οδηγίες
για το περιεχόµενο και τις διαδικασίες υποβολής της έκθεσης ελέγχου. Η δυνατότητα
χρήσης των ορκωτών λογιστών αφορά
και δράσεις ή προγράµµατα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν προκηρυχθεί από τη
ΓΓΕΤ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 274/2000 (Α` 225) κατά παρέκκλιση των
σχετικών προβλέψεων των εν λόγω ρυθµίσεων.»
*** Η παράγραφος 8α προστέθηκε µε το άρθρο 38 παρ.3 Ν.4354/2015,
ΦΕΚ Α 176/16.12.2015.

18/02/2016

9. ∆ιατηρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ο Ειδικός
Λογαριασµός Κονδυλίων έρευνας της ΓΓΕΤ, ο οποίος είχε συσταθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 του νόµου αυτού για τη χρηµατοδότηση
ερευνητικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και έργων που υλοποιούνται είτε
µεµονωµένα είτε σε συνεργασία µε φορείς της χώρας ή στο πλαίσιο συνεργασίας µε
ξένες χώρες ή µε διεθνείς οργανισµούς και εκτελούνται είτε από τη ΓΓΕΤ είτε από
ερευνητικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.
10. Μέσω του Ειδικού Λογαριασµού της ΓΓΕΤ πραγµατοποιείται σύµφωνα και µε τις
διατάξεις του
ΓΑΚ και µε τήρηση των ρυθµίσεων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις για την
έρευνα την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, η διάθεση και διαχείριση
πιστώσεων, που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για τη
χρηµατοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, µελετών και προγραµµάτων
και έργων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο και στα οποία περιλαµβάνονται και
εκείνα που εκτελούνται από ερευνητές ή οµάδες ερευνητών που είναι µέλη ερευνητικών
φορέων.
11. Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού της ΓΓΕΤ είναι η διάθεση και διαχείριση, εκτός των
παραπάνω κονδυλίων και των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη, ιδίως:
α) ∆απανών δηµοσιεύσεων, εκδόσεων, εκτυπώσεων, συνεντεύξεων, εκθέσεων,
προβολών συνεδρίων, σεµιναρίων και λοιπών δαπανών που γίνονται στο πλαίσιο της
ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της.
β) Αµοιβών σε ειδικούς επιστήµονες και µέλη οµάδων εργασίας ή σε ειδικά γραφεία ή
εταιρείες και γενικά σε νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής για εκπόνηση
µελετών, διενέργεια ερευνών ή αξιολογήσεων, για αποτίµηση, οργάνωση, υποβοήθηση
χάραξης και άσκησης της πολιτικής για την ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ, κατά
παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, απευθείας µε σύµβαση έργου. Οι
εν λόγω αµοιβές καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
γ) Αµοιβών των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων, οι οποίες συγκροτούνται
για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων και όρων εφαρµογής διατάξεων
αναπτυξιακών νόµων (όπως η αξιολόγηση προτάσεων και αιτήσεων επιχορήγησης,
επενδύσεων προηγµένης τεχνολογίας). Οι εν λόγω αµοιβές καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
δ) Απονοµής βραβείων, χορήγηση χρηµατικών αµοιβών και υποτροφιών.
ε) Χρηµατοδότησης δράσεων µεταφοράς τεχνολογίας.
12. Πόροι του Λογαριασµού είναι:
α) Κονδύλια από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) της ΓΓΕΤ, τα οποία
διατίθενται, είτε µέσω του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ είτε µέσω
άλλων µελετών που εντάσσονται στον Π∆Ε για το σκοπό αυτόν.
β) Ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, άλλους δηµόσιους
φορείς,
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισµούς και δωρεές κάθε είδους µε πράξεις
εν ζωή ή
αιτία θανάτου.
γ) Έσοδα που προέρχονται από την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων έρευνας ή
τεχνολογικών επιτεύξεων που χρηµατοδοτούνται από τη ΓΓΕΤ.
δ) Πρόσοδοι, που προέρχονται από αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του
λογαριασµού.
ε) Κάθε είδους δάνεια.
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13. Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασµό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το
είδος των δαπανών που θα καλυφθούν µε τις πιστώσεις που διαθέτουν και το χρόνο
στον οποίο θα αναλωθούν αυτές.
Στο άρθρο δεύτερο του ν. 3845/2010 µετά από την παράγραφο 1στ προστίθεται νέα
παράγραφος, µε το εξής περιεχόµενο:
«1ζ. Τα ερευνητικά κέντρα που έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Ι.∆. και οι Ειδικοί Λογαριασµοί
Κονδυλίων Έρευνας των Ν.Π.∆.∆. και ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν.
1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977, τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά
Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν.
2083/1992, τα Ειδικά Νοµικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και ∆ιαχείριση της
Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του
ν. 2413/1996 (Α΄ 124), τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου για τη διαχείριση της
περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ που συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 58 του ν. 4009/2011, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που υπάγονται στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές,
εκπαιδευτικές, επιµορφωτικές, επιστηµονικές, καλλιτεχνικές και συναφείς προς το σκοπό
λειτουργίας τους δραστηριότητες, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των
πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών
της περίπτωσης 1.δ του παρόντος άρθρου, αναδροµικά από 1.1.2013. Ο έλεγχος των
δαπανών θα γίνεται από την αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία οι φορείς της παρούσας παραγράφου
οφείλουν να αποστέλλουν σε εξαµηνιαία βάση τις σχετικές καταστάσεις πληρωµών. Οι
φορείς του πρώτου εδαφίου, υποχρεούνται, µε ποινή αναστολής της δηµόσιας
χρηµατοδότησης, να υποβάλουν στη Φορολογική ∆ιοίκηση ηλεκτρονικές καταστάσεις µε
τις κάθε είδους καταβαλλόµενες αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές και αποζηµιώσεις. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και του
κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, που εκδίδεται εντός προθεσµίας δύο µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο χρόνος υποβολής και τα στοιχεία των
υποβαλλοµένων ηλεκτρονικών καταστάσεων, ώστε να είναι αξιοποιήσιµες για
φορολογικούς σκοπούς.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ορίζονται τα αναγκαία στοιχεία κατάστασης
πληρωµών ώστε αυτά να είναι κατάλληλα και αξιοποιήσιµα για φορολογικούς σκοπούς.
Άρθρο 24
∆ιαδικασία χρηµατοδότησης έργων, µελετών και προγραµµάτων και δράσεων που
υποβάλλονται από επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισµούς και λοιπούς φορείς για ΕΤΑΚ
- Αξιολόγηση – Έλεγχος
1. Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ και των περιφερειών της
χώρας.
Εάν πρόκειται για δράσεις συγχρηµατοδοτούµενες ακολουθούνται οι σχετικοί κανόνες
δηµοσιότητας που επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισµοί και συνοδεύονται από αναλυτικό
οδηγό εφαρµογής.
2. Η αξιολόγηση των προτάσεων ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, τη χρήση δεικτών µέτρησης της απόδοσης και της αποτελεσµατικότητας των
προτάσεων, ανάλογα µε τη φύση και τους στόχους, στα οποία αφορούν τα έργα ΕΤΑΚ
(ιδίως βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα, η παραγωγή έργων ή παροχή υπηρεσιών), την
οικονοµική βιωσιµότητά τους και µε διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ταχεία και
απαλλαγµένη από περιττό διοικητικό φορτίο, ολοκλήρωση των έργων, εκπόνηση των
µελετών και υλοποίηση των προγραµµάτων στα οποία αφορά η πρόσκληση. Η διαδικασία
αξιολόγησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) µήνες.
«3. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αµέσως στους δικαιούχους, µε
εξατοµικευµένη αναφορά της αξιολόγησης και τεκµηρίωση για κάθε κριτήριο
αξιολόγησής. Ο φορέας ή ο συντονιστής της πρότασης έχει δικαίωµα υποβολής ένστασης
για θέµατα που αφορούν τη νοµιµότητα της διαδικασίας εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον τριµελούς
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ειδικής επιτροπής της παραγράφου 9, που συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της ΓΓΕΤ.»
***

Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 39 παρ.1
Ν.4354/2015,ΦΕΚ Α 176/16.12.2015.

4. Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων και την οριστικοποίηση του καταλόγου των
ιεραρχηµένων κατά σειρά βαθµολογίας έργων, µελετών και προγραµµάτων, τα οποία
έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο κάθε συγκεκριµένης πρόσκλησης, εκδίδεται απόφαση
χρηµατοδότησης από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Το συνολικό
χρονικό διάστηµα µεταξύ της θετικής αξιολόγησης ενός έργου και της έναρξης της
χρηµατοδότησής του δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες.
5. Αν συµµετέχουν περισσότεροι φορείς στην εκτέλεση έργου, την εκπόνηση µελέτης ή
την υλοποίηση προγράµµατος που έχει προκηρύξει η ΓΓΕΤ, ορίζεται συντονιστής του
έργου και ρυθµίζονται µε σύµβαση την οποία συνάπτουν µεταξύ τους, οι σχέσεις τους,
τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας σε υφιστάµενη ή δηµιουργούµενη τεχνογνωσία,
τα δικαιώµατα πρόσβασης και χρήσης της υφιστάµενης, νέας, ατοµικής ή συλλογικής
τεχνογνωσίας, ζητήµατα διοίκησης του εταιρικού σχήµατός τους, εκπροσώπησης στις
σχέσεις µε τη ΓΓΕΤ. Η ΓΓΕΤ αναρτά στο δικτυακό τόπο της πρότυπα σχέδια εταιρικής
σύµβασης συµπράξεων δικαιούχων, περιληπτικών τυποποιηµένων φορµών αξιολόγησης
προτάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων πιστοποίησης των δαπανών, τυποποιηµένο
κατάλογο επιλέξιµων δαπανών, ελέγχοντας την εναρµόνιση αυτών µε τις γενικές αρχές
του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
6. Η καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης από την ΓΓΕΤ σε δικαιούχους, οι οποίοι στο
πλαίσιο προκηρύξεων της ΓΓΕΤ συµπράττουν µε φορείς του δηµόσιου τοµέα που έχουν
υποχρεώσεις απογραφής, υπαγωγής στην Ενιαία Αρχή Πληρωµών ή υποβολής
οποιωνδήποτε πληροφοριακών στοιχείων, πραγµατοποιείται, ανεξαρτήτως της
εκπλήρωσης ή µη των υποχρεώσεων αυτών των φορέων του δηµόσιου τοµέα, µε την
απλή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ότι δεν έχουν την ιδιότητα φορέα
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
7. Κατά την προκήρυξη έργων, µελετών, προγραµµάτων µε τους σχετικούς όρους των
προκηρύξεων και Οδηγών Εφαρµογής και της απόφασης χρηµατοδότησης δίνεται, αφού
ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη η ανάγκη ταχύτατης υλοποίησης των έργων, µελετών και
προγραµµάτων που εγκρίνονται, ιδιαίτερη προσοχή για την υποστήριξη των
Μικροµεσαίων Καινοτόµων επιχειρήσεων µε στόχο την εξάλειψη ή µείωση περιττού
διοικητικού φορτίου, την άµεση αξιολόγηση των προτάσεων, την ολοκλήρωση των
διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχων, εκδίκασης ενστάσεων και προσφυγών και των
εκταµιεύσεων της προ-καταβολής και των δόσεων που προβλέπονται.
«8. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για χρηµατοδότηση φορέων γίνεται
από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ή από επιτροπή (ή επιτροπές)
εµπειρογνωµόνων, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) µέλη, ανάλογα µε την
πολυπλοκότητα και το πλήθος των επιστηµονικών πεδίων, που καλύπτει µία δράση ή
πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα
που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται µε το αντικείµενο του
προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισµός των µελών της επιτροπής γίνεται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Ερευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισµένη αξιολόγηση δεν
υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί
επιστήµονες, επιτρέπεται µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και
Θρησκευµάτων µετά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα Ερευνας και Τεχνολογίας που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ΕΣΕΚ, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών. Η αµοιβή των µελών της επιτροπής καθορίζεται µε βάση τις κείµενες
διατάξεις. Στην επιτροπή µπορεί να συµµετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών ή της Ενωσης Εµπορικών και Βιοµηχανικών
Επιµελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιµετώπιση εξειδικευµένων θεµάτων η επιτροπή
µπορεί να χρησιµοποιεί εµπειρογνώµονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση
αξιολόγησης και καλούµενοι από την επιτροπή µπορούν να συµµετέχουν σε αυτή χωρίς
ψήφο.»
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«9. Η επιτροπή ενστάσεων συνεδριάζει και αποφασίζει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την κατάθεση της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται κατά την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών, τα οποία δεν µπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3).
Η απόφαση της επιτροπής διαβιβάζεται στον Γενικό Γραµµατέα Ερευνας και Τεχνολογίας
και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής ενστάσεων
χωρεί διοικητική προσφυγή από όσους έχουν έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών που αρχίζει από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της απόφασης της
επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από αυτόν, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού
Γραµµατέα Ερευνας και Τεχνολογίας. Εισηγητής ορίζεται υπάλληλος της αρµόδιας κάθε
φορά υπηρεσίας της ΓΓΕΤ. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα εκδίδεται εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την υποβολή της προσφυγής και υπόκειται σε ένδικα µέσα κατά τις
κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας αυτής, η
προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.»
*** Οι παράγραφοι 8 και 9 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 39 παρ.2 και 3
αντίστοιχα Ν.4354/2015,ΦΕΚ Α 176/16.12.2015.
10. Η γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από τη ΓΓΕΤ.
11. Η ΓΓΕΤ δηµοσιοποιεί το σύνολο των έργων που επιχορηγούνται, καθώς και το
σύνολο των φορέων που έχουν χρηµατοδοτηθεί για συγκεκριµένα έργα και
συγκεκριµένα ποσά χρηµατοδότησης.
12. Για τη χορήγηση της χρηµατοδότησης µπορεί να προβλέπονται στην προκήρυξη, τον
οδηγό
εφαρµογής
και
την
απόφαση
χρηµατοδότησης
υποχρέωση
του
χρηµατοδοτούµενου φορέα να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την άµεσα διαθέσιµη
προκαταβολή που εκδίδεται από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, καθώς επίσης και τα
κριτήρια και οι προϋποθέσεις αποδοχής της που διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον. Ο
χρηµατοδοτούµενος φορέας έχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην αρµόδια υπηρεσία, ότι
αντί έκδοσης εγγυητικής επιστολής αποδέχεται την ισόποση παρακράτηση της αξίας του
ποσού που θα κάλυπτε η εγγυητική από το ποσό της προκαταβολής και των εποµένων
δόσεων της χρηµατοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ρευστότητα για την
εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της µελέτης ή την υλοποίηση του προγράµµατος,
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις έκδοσής της. Η εγγυητική επιστολή
ή τα παρακρατηθέντα αντί εγγυητικής ποσά από τις εκάστοτε καταβολές των δόσεων της
χρηµατοδότησης, αποδίδονται εφόσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσής της µετά από
την προσήκουσα εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της µελέτης ή την υλοποίηση του
προγράµµατος και την αξιολόγησή τους.
13. Ο χρηµατοδοτούµενος φορέας δικαιούται να εκχωρήσει το ποσό της χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης σε Τράπεζα ή άλλο φορέα υπό τους όρους: α) ότι γνωστοποιείται η πρόθεσή
του στην Υπηρεσία πριν από την πραγµατοποίηση της εκχώρησης και το περιεχόµενο της
πράξης εκχώρησης, β) ότι η ανάδοχος Τράπεζα ή άλλος φορέας αποδέχεται ότι η
εκχώρηση ενεργείται µε το ρητό όρο ότι η Υπηρεσία δεν οφείλει να καταβάλει
οποιοδήποτε ποσό στον τρίτο παρά µόνο σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης
χρηµατοδότησης και γ) τηρήσει τις κείµενες διατάξεις και διατυπώσεις περί εκχώρησης.
14. Η ΓΓΕΤ έχει δικαίωµα να αξιοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσµατα, που έχουν
προκύψει από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα, εφόσον τρία χρόνια µετά από την
ολοκλήρωση του έργου ο δικαιούχος της επιχορήγησης δεν προέβη σε πράξη
κατοχύρωσης ή αξιοποίησης του αντίστοιχου ερευνητικού αποτελέσµατος. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται κάθε
σχετικό θέµα για την κατανοµή των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, για την
είσπραξη και για τη διάθεση των εσόδων, που προέρχονται από την αξιοποίηση των
ερευνητικών ή τεχνολογικών αποτελεσµάτων.
«15. Η απόφαση 2/89316/0025/12.12.2011 (Β` 2911) του Υπουργού Οικονοµικών
εφαρµόζεται και στη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020.»
***

Η παράγραφος 15 προστέθηκε µε το άρθρο 39 παρ.4
Ν.4354/2015,ΦΕΚ Α 176/16.12.2015.

Άρθρο 25
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∆ικτυακός τόπος ΓΓΕΤ
1. Η ΓΓΕΤ και οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί αναδιαρθρώνουν τους δικτυακούς
τόπους τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και τις κανονιστικές
πράξεις που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησής του και φροντίζουν για την παροχή των
κατάλληλων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για το περιεχόµενο και τη
λειτουργία των δικτυακών τόπων τους, τα ανάλογα µε το περιεχόµενο επίπεδα
εµπιστοσύνης πρόσβασης και την διαλειτουργικότητα των υποδοµών τους. Οι ως άνω
φορείς οφείλουν να εξασφαλίζουν:
α) Τη διαλειτουργική σύνδεση των φορέων και των υποδοµών τους σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.
β) Την παροχή ανοιχτής πρόσβασης στα επιτεύγµατα του ερευνητικού τους προσωπικού
και τη δηµιουργία συστήµατος διασύνδεσης µε ανάλογες πρωτοβουλίες.
γ) Τη διάθεση σε δηµόσια θεµατικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης µιας ψηφιακής
έκδοσης της τελικής µορφής των επιτευγµάτων του ερευνητικού προσωπικού, του
οποίου η έρευνα χρηµατοδοτείται µε δηµόσιους πόρους. Η πρώτη διάθεση των
υφισταµένων επιτευγµάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και ακολούθως θα επικαιροποιείται διαρκώς
µε τα νέα δεδοµένα.
δ) Τη δηµιουργία ενός εθνικού αποθετηρίου των τυποποιηµένων βιογραφικών
σηµειωµάτων όλων των ερευνητών των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών και,
προαιρετικά, των ιδιωτικών.
ε) Ότι η δηµόσια ηλεκτρονική εκδοχή των ερευνητικών αποτελεσµάτων µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από τη δηµόσια διοίκηση για τις διαδικασίες αξιολόγησης των δηµόσιων
ερευνητικών οργανισµών.
στ) Ότι διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η
τήρηση επιφυλάξεων των δικαιούχων.
2. Στη ΓΓΕΤ δηµιουργείται και λειτουργεί δικτυακός τόπος για την έρευνα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3979/2011 και του ΓΑΚ.
3. Η ΓΓΕΤ οργανώνει τον δικτυακό τόπο, στον οποίο δηµοσιεύονται κατά τρόπο που
καθιστά δυνατή την εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές:
α) Περιληπτικές πληροφορίες σχετικά µε κάθε µέτρο ενίσχυσης που απαλλάσσεται βάσει
του ΓΑΚ.
β) Το πλήρες κείµενο κάθε µέτρου ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένων
τροποποιήσεών του, ή τον σύνδεσµο που παρέχει πρόσβαση σε αυτό.

των

γ) Πληροφορίες σχετικά µε τη χορήγηση κάθε µεµονωµένης ενίσχυσης άνω των
200.000 ευρώ σε τυποποιηµένο έντυπο, όπως ορίζεται στον ΓΑΚ.
4. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο παρέχεται µέσω λειτουργίας αναζήτησης, µε την
οποία όλες οι επιµέρους πληροφορίες σχετικά µε τις µεµονωµένες ενισχύσεις και τους
µεµονωµένους δικαιούχους είναι αναζητήσιµες σε οποιονδήποτε συνδυασµό τους. Το
αποτέλεσµα της λειτουργίας αναζήτησης είναι διαθέσιµο για ανάκτηση, όπως ορίζεται
στον ΓΑΚ.
5. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόµενο. ∆εν απαιτείται
προηγούµενη εγγραφή για την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο.
6. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων υπό µορφή φορολογικών πλεονεκτηµάτων, οι όροι που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 θεωρείται ότι πληρούνται αν τα κράτη-µέλη
δηµοσιεύουν τις απαιτούµενες πληροφορίες για τις µεµονωµένες ενισχύσεις (ανά
τµήµατα των 2 εκατοµµυρίων ευρώ).
7. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1
οργανώνονται και είναι προσβάσιµες µε τυποποιηµένο τρόπο, όπως ορίζεται στο ΓΑΚ και
επιτρέπουν λειτουργίες αποτελεσµατικής αναζήτησης και λήψης αρχείων. Οι
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πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 επικαιροποιούνται και παραµένουν
διαθέσιµες τουλάχιστον για 10 έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
Άρθρο 26
Ενισχύσεις για τη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού
επιχειρήσεων ΕΤΑΚ

κινδύνου και Νεοσύστατων

1. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση επενδύσεων ερευνητικών οργανισµών, τεχνολογικών
φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22
έως 27 για τη δηµιουργία νέων νοµικών προσώπων µε οποιαδήποτε νοµική µορφή και
οργανωτική δοµή, όπως θεµατικά δίκτυα προηγµένης έρευνας, τεχνοβλαστοί (spin off),
επιχειρήσεις έντασης γνώσης, συστάδες επιχειρήσεων, επιστηµονικά τεχνολογικά πάρκα
µε σκοπούς την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία και γενικότερα
για την προαγωγή της ΕΤΑΚ µε τις εξής µορφές:
α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για τη συµµετοχή σε
επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες επιχειρήσεις,
β) δάνεια για την συµµετοχή σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα,
σε επιλέξιµες επιχειρήσεις,
γ) εγγυήσεις για την κάλυψη των πιθανών ζηµιών από τη συµµετοχή σε επενδύσεις
χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου που παρέχονται άµεσα ή έµµεσα σε
επιλέξιµες επιχειρήσεις.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα, όπως οι όροι
εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου σύµφωνα και µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις του εθνικού δικαίου, του ΓΑΚ στη βάση βέλτιστων πρακτικών και
κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τους οποίους ρυθµίζονται ζητήµατα
επιλεξιµότητας επιχειρήσεων, κάλυψης επενδύσεων συνεχείας, καθορισµού
του συντελεστή ιδιωτικής συµµετοχής, καθορισµού των προϋποθέσεων εφαρµογής των
µέτρων εφαρµογής χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου, ανάθεσης της εκτέλεσης
του µέτρου χρηµατοδότησης σε ξεχωριστή οντότητα, ο καθορισµός των µορφών
ενισχύσεων εκκίνησης και των ανώτατων ποσών ενίσχυσης.
3. Είναι δυνατή η παροχή χρηµατοδότησης σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
νεοσύστατες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη µετά από την καταχώρισή τους, οι οποίες
δεν έχουν προβεί ακόµη σε διανοµή κερδών και δεν έχουν συσταθεί µέσω συγχώνευσης,
και συνιστούν µικρές επιχειρήσεις ή µικρές και καινοτόµες επιχειρήσεις κατά την έννοια
του ΓΑΚ.
Άρθρο 27
Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των προτάσεων και της
παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων ΕΤΑΚ, εκπόνησης µελετών και υλοποίησης
προγραµµάτων συνιστάται στη ΓΓΕΤ Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΜΠΑ).
2. Στο µητρώο αυτό εγγράφονται µετά από αίτησή τους φυσικά πρόσωπα κατά την
διαδικασία των επόµενων παραγράφων. Οι αξιολογητές πρέπει να κατέχουν διδακτορικό
δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο, να συνδυάζουν µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία στον
τοµέα της ΕΤΑΚ και στην αξιολόγηση προτάσεων χρηµατοδότησης συναφών έργων,
µελετών και προγραµµάτων. Για την εγγραφή στο µητρώο η ΓΓΕΤ καλεί µε δηµόσια
πρόσκληση τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν σχετική αίτηση. Στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα προαναφερόµενα προσόντα των
ενδιαφεροµένων και ο τρόπος τεκµηρίωσης αυτών.
3. Τα ΤΕΣ και το ΕΣΕΤΑΚ αξιολογούν τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, κρίνουν αν και
σε ποιο βαθµό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων
χρηµατοδότησης και εισηγούνται σχετικά στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας, µε απόφαση του οποίου εγγράφονται στο µητρώο.
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4. Οι ενδιαφερόµενοι που δεν κατέχουν θέση δηµοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν από
την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζοµαι (ή
διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά µου σύµφωνα µε τον νόµο και θα φέρω σε
πέρας το έργο που µου ανατίθεται ευσυνείδητα, ότι δεν έχω αντίθετα συµφέροντα και
δεν θα παραβιάσω τις υποχρεώσεις µου εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας.». Μετά από
την ορκωµοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόµενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η
εγγραφή στο µητρώο δεν δηµιουργεί εργασιακή σχέση µε το δηµόσιο.
5. Οι αξιολογητές οφείλουν να έχουν ταυτοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3979/2011 και του παρόντος νόµου. Ο αξιολογητής συµµετέχει στη διαδικασία
αξιολόγησης των προτάσεων χρηµατοδότησης αποκλειστικά µε τα στοιχεία ταυτοποίησής
του.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας εκδίδεται οδηγός
δεοντολογίας αξιολογητών, ο οποίος αναρτάται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ και µε τον
οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις των αξιολογητών κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους και οι συνέπειες που επιφέρει η µη συµµόρφωσή τους σε αυτές.
7. Η ΓΓΕΤ µεριµνά για την κατάρτιση και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων των
αξιολογητών. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας οι
αξιολογητές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εµπροθέσµως ή εκπληρούν
πληµµελώς τα καθήκοντά τους διαγράφονται από το µητρώο, ύστερα από εισήγηση της
αρµόδιας υπηρεσίας της ΓΓΕΤ.
8. Για την αντικειµενική και ισότιµη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκδίδεται
οδηγός αξιολόγησης προτάσεων χρηµατοδότησης από τη ΓΓΕΤ, ο οποίος περιλαµβάνει
τις µεθόδους και τον τρόπο βαθµολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των έργων και
αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ.
9. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία του
αξιολογητή µε άλλους αξιολογητές και µε τον φορέα της πρότασης. Η κατά περίπτωση
αρµόδια υπηρεσία µεριµνά, ώστε ερωτήµατα και διευκρινίσεις που αναφύονται εκ µέρους
των αξιολογητών κατά την διαδικασία αξιολόγησης να καταχωρούνται και να απαντώνται
µε ηλεκτρονικό τρόπο και µε τη χρήση των µοναδιαίων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που
διαθέτουν όσοι έχουν πρόσβαση κατά την διαδικασία αξιολόγησης στο ΠΣΥ∆Χ.
10. Η τήρηση του µητρώου γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί προστασίας
των προσωπικών δεδοµένων.
"11. Μέχρι τη σύσταση του Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του παρόντος άρθρου, η συγκρότηση οργάνων αξιολόγησης και πιστοποίησης
έργων ΕΤΑΚ πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 274/2000 (Α΄ 225)".
***Η εντός " " παρ. 11 προστέθηκε ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 30
4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50/14.05.2015)

του Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Άρθρο 28
Βραβεία - υποτροφίες - ερευνητική άδεια
1. Το διοικητικό συµβούλιο ερευνητικού κέντρου µετά από γνώµη του Επιστηµονικού
Συµβουλίου ή πρόταση του διευθυντή ινστιτούτου µπορεί σε περίπτωση συνδροµής
περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευνητών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του
και τους εκεί αναφερόµενους δείκτες, να διαθέτει από τους ίδιους πόρους του
ερευνητικού κέντρου ειδικά βραβεία, οικονοµική ενίσχυση και υποτροφίες σε ερευνητές
που διακρίνονται για τις ερευνητικές τους επιδόσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες
αξιολόγησης που ορίζονται µε τον παρόντα νόµο ή κατά την κρίση του διοικητικού
συµβουλίου.
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2. Σε ερευνητές όλων των βαθµίδων Α΄, Β΄ και Γ΄ µετά από αίτησή τους, η οποία
συνοδεύεται µε το προτεινόµενο πρόγραµµα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τη
σύµφωνη γνώµη του διευθυντή του ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται,
εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, µε απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου, η χορήγηση ή τροποποίηση ερευνητικής άδειας ή άδειας
αξιοποίησης εφευρέσεώς του, µε σκοπό τον εµπλουτισµό των γνώσεών τους µέσω της
συµµετοχής τους σε ερευνητικό έργο ερευνητικού οργανισµού της αλλοδαπής. Η
ερευνητική άδεια διαρκεί µέχρι δώδεκα µήνες µετά από τη συµπλήρωση έξι ετών
υπηρεσίας ή µέχρι έξι µήνες µετά από τη συµπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας σε
εθνικά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα τους. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης ή, εφόσον έλαβαν προηγούµενες ερευνητικές
άδειες, από την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας άδειας.
3. Στον ερευνητή, στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια µπορεί να
καταβάλλονται οι πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόµενες κατά 80% εφόσον κατά τη
διάρκεια της ερευνητικής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζεται χωρίς αµοιβή µε
ερευνητικούς οργανισµούς. Αν ο αδειούχος λαµβάνει υποτροφία ή µισθοδοτείται από το
πιο πάνω ίδρυµα του εξωτερικού το ποσό αυτό αφαιρείται από τις πρόσθετες αποδοχές,
οι οποίες ορίζονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
4. Ο ερευνητής, στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια ή άδεια αξιοποίησης των
εφευρέσεών του, υποχρεούται ανά εξάµηνο να καταθέτει αναλυτική έκθεση
πεπραγµένων, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει υποβληθεί. Από την
αξιολόγηση της έκθεσης πεπραγµένων εξαρτάται η συνέχιση η µη της χορηγηθείσας
άδειας. Η αξιολόγηση των εκθέσεων αυτών γίνεται από το ΕΣΙ του οικείου ινστιτούτου.
Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια.
Μέσα σε έξι µήνες από το πέρας της άδειας ο ερευνητής στον οποίο έχει χορηγηθεί
ερευνητική άδεια καταθέτει στο διοικητικό συµβούλιο του δηµόσιου ερευνητικού
οργανισµού επιστηµονικό απολογισµό και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή τις
επιστηµονικές δηµοσιεύσεις που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της ερευνητικής του
άδειας ή της προόδου αξιοποίησης των εφευρέσεών του.
5. Το ποσοστό χορήγησης ερευνητικών αδειών ή αδειών αξιοποίησης των εφευρέσεων
αποφασίζεται από το διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου µε βάση τις ανάγκες
και τη βέλτιστη λειτουργία του, όπως εξειδικεύεται στον εσωτερικό κανονισµό του.
6. Στους ερευνητές, οι οποίοι επιθυµούν να αξιοποιήσουν βιοµηχανικά και εµπορικά τις
εφευρέσεις τους, εφόσον εµπίπτουν στο αντικείµενο του ερευνητικού κέντρου ή
ινστιτούτου, δύναται να χορηγείται άδεια έως και τρία έτη χωρίς αποδοχές. Μετά από
την παρέλευση της τριετίας ο ερευνητής επιλέγει ή να παραιτηθεί από το ερευνητικό
κέντρο ή να επανέλθει µε πλήρη απασχόληση.
7. Από τον Κρατικό Προϋπολογισµό δύναται να διατίθενται πόροι για χορήγηση
υποτροφιών από τα ερευνητικά κέντρα, τα οποία ιδρύονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του άρθρου 13 ή ιδρύονται µε ειδική διάταξη νόµου, αλλά υπάγονται στις ρυθµίσεις του
παρόντος νόµου και εφόσον η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών προβλέπεται, ως
αρµοδιότητα του ερευνητικού κέντρου είτε στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του,
που εγκρίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 19 είτε προβλέπεται στον
νόµο σύστασής του. Οι υποτροφίες αυτές, αφορούν µόνο την λήψη µεταπτυχιακού ή
διδακτορικού διπλώµατος, το οποίο είναι σχετικό µε ένα από τα επιστηµονικά πεδία του
ερευνητικού κέντρου.
8. Σε περίπτωση συνδροµής περιπτώσεων αριστείας, µετά από επιστηµονική αξιολόγηση
της εκτέλεσης ερευνητικού έργου, µε πρόταση των οικείων ερευνητικών οργανισµών ή
τεχνολογικών φορέων και γνώµη του ΕΣΕΤΑΚ ή µε ίδια πρωτοβουλία, ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από πρόταση του ΓΓΕΤ µπορεί να απονέµει ειδικά
βραβεία, οικονοµική ενίσχυση ή υποτροφίες σε ερευνητές ή ΕΛΕ ή Καθηγητές και
υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ ή ειδικό επιστηµονικό προσωπικό ή συνεργαζόµενους
ερευνητές ή φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή υπό την εποπτεία ερευνητή ή
προβαίνουν σε δηµοσιεύσεις ή έχουν αποκτήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης
εθνικού ή διεθνούς διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή προβαίνουν σε δηµοσιεύσεις ή
διακρίνονται γενικότερα για την ερευνητική τους δραστηριότητα µε τρόπο που
αντιστοιχεί στα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 29 του παρόντος ή να καλύπτει
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δαπάνες συµµετοχής των ανωτέρω προσώπων σε διεθνή συνέδρια, καθορίζοντας το
είδος του βραβείου, το ύψος της ενδεχόµενης χρηµατικής αµοιβής και των δαπανών.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι διαδικασίες
δηµοσιότητας για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος χορήγησης υποτροφιών από
τους υποψηφίους, τα αναγκαία δικαιολογητικά, που υποβάλλονται, η χρονική διάρκεια
των υποτροφιών, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι διαδικασίες
χρηµατοδότησης και παρακολούθησης της εξέλιξης της υποτροφίας, οι συνέπειες µη
ανταπόκρισης του δικαιούχου και κάθε σχετικό θέµα για την εύρυθµη και απρόσκοπτη
χορήγηση των υποτροφιών.
10. Από τον Κρατικό Προϋπολογισµό δύναται να διατίθενται πόροι για την απονοµή
χρηµατικών βραβείων σε ερευνητικούς οργανισµούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις
και λοιπούς φορείς. Τα βραβεία αναφέρονται:
α) είτε σε επιτεύγµατα τεχνολογικής καινοτοµίας προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας,
β) είτε σε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που µπορεί να αξιοποιηθούν από την ελληνική
οικονοµία,
γ) είτε σε δικαιώµατα εκµετάλλευσης που βρίσκονται στην δικαιοδοσία του εφευρέτη
είτε έχουν µεταβιβασθεί.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών
και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο
χρόνος υποβολής των προτάσεων, η σύσταση επιτροπής αξιολόγησής τους και η
δυνατότητα υποστήριξης της επιτροπής από εµπειρογνώµονες, η διαδικασία και τα
κριτήρια βαθµολόγησης αυτών, καθώς και το ύψος και ο τρόπος απονοµής των
βραβείων. Οι προτάσεις υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 29
Αξιολόγηση προσωπικού
1. Η εκλογή του ερευνητικού προσωπικού γίνεται µε ανοικτή διαδικασία µετά από
προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθµίδες στις οποίες εντάσσεται. Η προκήρυξη
αναρτάται στον δικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ, κοινοποιείται στις
πρεσβείες και σε προξενικά γραφεία της Ελλάδας στην αλλοδαπή κατά την κρίση του
Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Η εκλογή και η εξέλιξη των ερευνητών γίνεται µε βάση τα προσόντα των
υποψηφίων, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 ανάλογα µε τη
βαθµίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη, το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και
τις ερευνητικές ανάγκες του ερευνητικού κέντρου, όπως τα προσόντα αυτά
εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισµό του.
3. Για την εκλογή σε θέση ερευνητή για όλες τις βαθµίδες απαιτείται η κατοχή
διδακτορικού διπλώµατος και η συνάφεια είτε του αντικειµένου της διδακτορικής
διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστηµονικού εν γένει έργου του υποψηφίου µε το
γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, η ύπαρξη διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή
επαρκούς αριθµού και υψηλής ποιότητας διεθνώς δηµοσιευµένου ερευνητικού έργου
του, καθώς και η ύπαρξη επαρκούς αριθµού και υψηλής ποιότητας διεθνώς
δηµοσιευµένου ερευνητικού έργου του. Για την αποτύπωση των στοιχείων κάθε
υποψηφίου συντάσσεται πρότυπο βιογραφικό σηµείωµα σύµφωνο µε τις κατευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για την πρόσληψη ή την εξέλιξη σε βαθµίδα ερευνητών συγκροτείται µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου µετά από σχετική εισήγηση του
διευθυντή του οικείου ινστιτούτου και γνώµη του επιστηµονικού συµβουλίου του, ειδική
επταµελής επιτροπή κριτών, η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή του οικείου
ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου, εάν δεν υφίσταται ινστιτούτο, ως πρόεδρο και
έξι µέλη, καθηγητές ή ερευνητές Α΄ βαθµίδας που περιλαµβάνονται κατά προτίµηση από
τον εθνικό κατάλογο κριτών και τουλάχιστον δύο προέρχονται από ερευνητικά κέντρα ή
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής για την πρόσληψη ή
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εξέλιξη ερευνητών Α΄ και Β΄ βαθµίδας ή ερευνητικά κέντρα µόνο της ηµεδαπής για τους
λοιπούς. Τα υπόλοιπα προέρχονται, είτε από το οικείο ερευνητικό κέντρο είτε από άλλα
ερευνητικά κέντρα ή ΑΕΙ της ηµεδαπής. Σε περίπτωση κρίσης ερευνητών για εκλογή
ή εξέλιξη σε βαθµίδες Γ΄ έως και Β΄ η ως άνω επιτροπή απαρτίζεται από καθηγητές ή
ερευνητές ανώτερης βαθµίδας µε επιστηµονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε
συναφές γνωστικό αντικείµενο µε εκείνο της υπό πλήρωση ή υπό εξέλιξη θέσης.
5. Για την υποβοήθηση της επιτροπής στην αξιολόγηση των υποψηφίων, ο πρόεδρος
της ειδικής επιτροπής κριτών δικαιούται να αναζητεί από την αντίστοιχη επιστηµονική
κοινότητα του αξιολογούµενου πρόσφορα στοιχεία για την απήχηση του έργου του.
6. Οι ερευνητές οφείλουν να επικαιροποιούν σε ετήσια βάση το κατά την παράγραφο 3
τυποποιηµένο βιογραφικό τους σηµείωµα, το οποίο καταχωρείται στο ΕΜΕΕΥ σύµφωνα
µε την παράγραφο 8 του παρόντος.
7. Η ειδική επιτροπή κριτών συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή του
οικείου ινστιτούτου για την λήψη ειδικά αιτιολογηµένης αποφάσεως περί κατάταξης ανά
προκηρυχθείσα βαθµίδα των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
για την κατάληψη της θέσης σε βαθµίδα και του αριθµού ψήφων που κάθε υποψήφιος
συγκέντρωσε. Η ειδική επιτροπή προεδρεύεται από τον διευθυντή του ινστιτούτου και
έχει απαρτία αν είναι παρόντα τα πέντε τουλάχιστον από τα επτά µέλη, εκ των οποίων
ένα τουλάχιστον µέλος της δεν ανήκει στο ερευνητικό κέντρο. Ρόλο εισηγητή έχει ο
διευθυντής του ινστιτούτου. Ο διευθυντής του οικείου ινστιτούτου διαβιβάζει άµεσα το
πρακτικό της επιλογής ή εξέλιξης στο διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου για
τον έλεγχο νοµιµότητας και το διορισµό αυτού που επιλέχθηκε. Το διοικητικό συµβούλιο
εκλέγει υποχρεωτικά τον πρώτο στην κατάταξη της ανώτερης βαθµίδας εάν έχει
συγκεντρώσει πέντε τουλάχιστον ψήφους της ειδικής επιτροπής κριτών. Σε περίπτωση
µη ύπαρξης υποψηφίου στην κατάταξη της ανώτερης βαθµίδας ή µη αποδοχής της
εκλογής του ή ανάκλησης της απόφασης εκλογής του ή εάν συντρέχει στο πρόσωπό του
αντικειµενικό κώλυµα κάλυψης της θέσης, το διοικητικό συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη
τις κατατάξεις σε βαθµίδες αποφασίζει κατά την κρίση του να εκλέξει είτε τον επόµενο
στην ανώτερη βαθµίδα είτε άλλο υποψήφιο επόµενης βαθµίδας που έχει συγκεντρώσει
µεγαλύτερο αριθµό ψήφων. Εάν επιλεγεί για την Α΄ βαθµίδα κατά την ως άνω
διαδικασία άλλος υποψήφιος και όχι υποψήφιος ερευνητής Β΄ που ήδη υπηρετεί στο
ερευνητικό κέντρο ο τελευταίος παραµένει στο ερευνητικό κέντρο σε προσωποπαγή
θέση, εφόσον έχει την ιδιότητα µόνιµου υπαλλήλου, που συνιστάται για το σκοπό αυτόν
ή η σχέση τους µετατρέπεται σε αορίστου διάρκειας, εφόσον η σχέση τους είναι
ιδιωτικού δικαίου.
8. Με τον εσωτερικό κανονισµό κάθε ιδρύµατος, µπορεί να καθορίζονται τα σχετικά µε
τη δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καθώς και µε τη
διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα ή και µε τηλεδιάσκεψη.
9. Οι ερευνητές Β΄ βαθµίδας µπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στην επόµενη
βαθµίδα µετά από θητεία τουλάχιστον τριών ετών. Οι ερευνητές Α΄ βαθµίδας και όσοι
ερευνητές Β΄ βαθµίδας δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται κάθε
πέντε έτη, αρχής γενοµένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος µε βάση τα κριτήρια
της παραγράφου 10, από τριµελή ειδική επιτροπή κριτών η οποία απαρτίζεται από τον
διευθυντή του οικείου ινστιτούτου, ως πρόεδρο και δύο (2) µέλη, ερευνητές Α΄
βαθµίδας ή καθηγητές Α΄ βαθµίδας, ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε διεθνώς
αναγνωρισµένο συναφές επιστηµονικό έργο, οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό
συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου µετά από εισήγηση του διευθυντή του οικείου
ινστιτούτου. Η αξιολόγηση περιλαµβάνει έκθεση δραστηριοτήτων του ερευνητή για την
παρελθούσα πενταετία και έκθεση προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων του για την
επόµενη πενταετία. Για τη συµπλήρωση της πενταετίας δεν συνυπολογίζονται, ο χρόνος
που διανύθηκε σε θέση διευθυντή ινστιτούτου ή ερευνητικού κέντρου, καθώς και ο
χρόνος αναστολής των καθηκόντων τους. Οι ερευνητές Β΄ βαθµίδας αν δεν εξελιχθούν
στην επόµενη βαθµίδα έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της
θέσης µετά από παρέλευση τριών ετών από τη λήψη της απόφασης για τη µη εξέλιξή
τους. Εάν και µετά από τη δεύτερη κρίση δεν προαχθούν στην επόµενη βαθµίδα, τότε
παραµένουν στο ερευνητικό κέντρο σε προσωποπαγή θέση, εφόσον έχουν την ιδιότητα
µόνιµου υπαλλήλου, που συνιστάται για το σκοπό αυτό ή η σχέση τους µετατρέπεται σε
αορίστου διάρκειας, εφόσον η σχέση τους είναι ιδιωτικού δικαίου.
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10. Οι ερευνητές Γ΄ που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη στην επόµενη βαθµίδα,
αξιολογούνται υποχρεωτικά µετά από θητεία τεσσάρων ετών ή αν η αξιολόγηση ζητηθεί
από τους ως άνω ερευνητές για εξέλιξη, µετά από θητεία τουλάχιστον δύο ετών. Το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη µε βάση τις ανάγκες του
ερευνητικού κέντρου και το γνωστικό αντικείµενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη.
Αν δεν εξελιχθούν στην επόµενη βαθµίδα, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εκ νέου την
προκήρυξη της θέσης µετά από παρέλευση τεσσάρων ετών από τη λήψη της απόφασης
για τη µη εξέλιξή τους. Εάν και µετά από την δεύτερη κρίση δεν προαχθούν στην επόµενη
βαθµίδα, λύνεται η σύµβασή τους µε το ερευνητικό κέντρο.
11. Η ειδική επιτροπή κριτών οφείλει να αιτιολογεί την αξιολόγησή της για κάθε
υποψήφιο. Τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη αφορούν, ιδίως:
α) Τον αριθµό και την ποιότητα των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (εθνικά ή διεθνή) ή των
αιτήσεων για την απόκτησή τους και τη φάση στην οποία βρίσκονται.
β) Τις επιστηµονικές και τεχνικές δηµοσιεύσεις υπό µορφή άρθρων σε εξέχοντα διεθνή
περιοδικά, πρακτικά διεθνών πάγιων συνεδρίων, κεφάλαια σε βιβλία, βιβλία.
γ) Την απήχηση του συνολικού ερευνητικού του έργου, όπως κρίνεται ιδίως από µεγάλα
διεθνή βραβεία, αναφορές στο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία, οµιλίες κατόπιν
προσκλήσεως σε µεγάλα διεθνή συνέδρια (plenary, invited talks) και γνώµες κορυφαίων
επιστηµόνων του πεδίου.
δ) Τις εισροές από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα που ο υποψήφιος έχει
προσελκύσει στο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο.
ε) Τη συµβολή του στην περιουσιακή αξιοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
ζ) Τη συµµετοχή τους στη δηµιουργία τεχνοβλαστών.
η) Το διδακτικό του έργο.
θ) Τα προγράµµατα υπολογιστών που έχει αναπτύξει, τις διαλέξεις που έχει παρουσιάσει
σε εκπαιδευτικά προγράµµατα διεθνών συνεδρίων (tutorials), τα σεµινάρια που έχει
οργανώσει, τη συµµετοχή σε εκθέσεις, την παρουσίαση έργου σε σεµινάρια, εργαστήρια,
καθώς και την οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, τη θητεία σε διακεκριµένες θέσεις
αλλοδαπών ΑΕΙ ή ερευνητικών κέντρων, την εµπειρία του σε θέµατα διαχείρισης της
έρευνας.
ι) Τη συµµετοχή του στην προώθηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της
ΕΤΑΚ.
12. Το επιστηµονικό-τεχνικό , διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό αξιολογείται κάθε δύο
έτη σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού
κέντρου.
13. Στα εξωτερικά µέλη της ειδικής επιτροπής κριτών καταβάλλονται, σύµφωνα µε τις
κείµενες σχετικές διατάξεις, προκειµένου να συµµετάσχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης,
τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και
ηµερήσιας αποζηµίωσης.
Άρθρο 30
Εθνικός κατάλογος κριτών
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από πρόταση του Γενικού
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας συγκροτείται εθνικός κατάλογος κριτών. Ο
κατάλογος αυτός περιλαµβάνει τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των
ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία και
διατελέσαντες καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και εν ενεργεία και
διατελέσαντες ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθµίδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Οι υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωµα εγγραφής στον εθνικό κατάλογο κριτών
υποβάλλονται µε έγγραφη τυποποιηµένη αίτηση, στην οποία αναφέρονται συνοπτικά τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η εµπειρία τους. Πρόταση εγγραφής υποψηφίων στον
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εθνικό κατάλογο κριτών µπορούν να υποβάλλουν και ερευνητικά κέντρα ή το ινστιτούτο
του υποψηφίου.
3. Ο εθνικός κατάλογος κριτών εγκρίνεται από το ΕΣΕΚ και επικαιροποιείται ετησίως µε
την αυτή διαδικασία, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιµοποιείται
κατά προτίµηση από τα ερευνητικά κέντρα και τα εποπτεύοντα Υπουργεία για τις
αξιολογήσεις που ενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Σε κάθε
περίπτωση ο εκάστοτε εθνικός κατάλογος κριτών ισχύει µέχρι την επικαιροποίησή του.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζεται κατ’ αποκοπή και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποζηµίωση στα µέλη του
εθνικού καταλόγου κριτών, όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Άρθρο 31
Αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων
1. Η συστηµατική, αντικειµενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο
παράγοντα για την αναγνώριση και την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα του
ερευνητικού ιστού της χώρας.
2. Κάθε ερευνητικό κέντρο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της
ποιότητας του ερευνητικού έργου του, για τη διαµόρφωση αποτελεσµατικών υποδοµών,
για την οικονοµική εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και της διαθέσιµης
τεχνογνωσίας, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όπου ζητείται από αρµόδιους
δηµόσιους φορείς, καθώς και για την αποτελεσµατική λειτουργία και απόδοση των
υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές.
3. Τα ερευνητικά κέντρα οφείλουν για την αποτίµηση του έργου τους να τηρούν
επικαιροποιηµένα τα στοιχεία που επιτρέπουν την εφαρµογή των κριτηρίων του
παρόντος άρθρου, να τα υποβάλουν ετησίως στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας και να τα περιλαµβάνουν στο ΕΜΕΕΥ.
4. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους αξιολογούνται εντός του πρώτου
εξαµήνου κάθε πέµπτου έτους από την προηγούµενη αντίστοιχη αξιολόγηση, υπό την
επιµέλεια και εποπτεία της ΓΓΕΤ, από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών, που
αποτελούνται από πέντε έως επτά µέλη, τα οποία προέρχονται από την ηµεδαπή ή την
αλλοδαπή και τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, διεθνές κύρος και διεθνή
εµπειρία αξιολογήσεων ερευνητικών κέντρων.
5. Η αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους ενεργείται µε
βάση κοινούς δείκτες ποιότητας και αποτελεσµατικότητας, οι οποίοι καθορίζονται από τις
διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και κριτήρια
που αφορούν την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε σχέση µε τις διεθνείς
επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγµατα και τις επιπτώσεις τους στην
επιστηµονική γνώση και την 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 και τις
προοπτικές ανάπτυξης για τα επόµενα έτη.
6. Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζονται από το Τµήµα Αποτίµησης και Στατιστικής
Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας και Καινοτοµίας της ΓΓΕΤ, εγκρίνονται από το Γενικό
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και εφαρµόζονται τόσο κατά την ετήσια
επικαιροποίηση των στοιχείων, όσο και κατά τις περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις.
7. Η σχετική έκθεση επιτόπιας αξιολόγησης υποβάλλεται από την επιτροπή εξωτερικών
αξιολογητών στο ΕΣΕΤΚ και τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
παρακολούθησης, συντονισµού, αξιολόγησης και χρηµατοδότησης των ερευνητικών
κέντρων.
8. Τα ερευνητικά κέντρα οφείλουν να τηρούν, επικαιροποιούν σε ετήσια βάση και να
καταχωρούν στο ΕΜΕΕΥ, καθώς και σε σχετική ιδία βάση δεδοµένων, την οποία
γνωστοποιούν στην ΓΓΕΤ, τα βιογραφικά όλων των ερευνητών και τις µεταβολές τους.

18/02/2016

9. Η παράλειψη υποβολής από το ερευνητικό κέντρο των σχετικών στοιχείων που
απαιτούνται για την αξιολόγησή του εµποδίζει τη δηµόσια χρηµατοδότησή του και
συνιστά λόγο επιστροφής χορηγηθείσας χρηµατοδότησης.
10. Αποτελούν κρίσιµα στοιχεία αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων ιδίως, οι
υποδοµές, ο εκσυγχρονισµός τους, η εθελοντική χορήγηση δικαιωµάτων πρόσβασης σε
άλλους ερευνητικούς οργανισµούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και σε λοιπούς
φορείς υπό εύλογους όρους και σε τιµές δωρεάν ή κόστους, η πιστοποίηση των
ερευνητικών κέντρων από διεθνείς οργανισµούς ή η απόκτηση της ιδιότητάς τους να
παρέχουν πιστοποιήσεις.
11. Στα µέλη της επιτροπής εξωτερικών αξιολογητών της παραγράφου 4 καταβάλλονται,
σύµφωνα µε τις κείµενες σχετικές διατάξεις, προκειµένου να συµµετάσχουν στις
διαδικασίες αξιολόγησης, τα προβλεπόµενα έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και
ηµερήσιας αποζηµίωσης.
Άρθρο 32
Αξιολόγηση προόδου της χώρας στην έρευνα,
καινοτοµία

τεχνολογική ανάπτυξη και την

1. Με την επιµέλεια της ΓΓΕΤ και την υποστήριξη του ΕΣΕΤΑΚ συλλέγονται και
ταξινοµούνται, τα δεδοµένα για την αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην ανάπτυξη
της ΕΤΑΚ µε βάση αφενός τις συνιστώσες της τεχνολογικής καινοτοµίας, των
επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό για τη δηµιουργία δεξιοτήτων και καινοτοµικότητας,
της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών έντασης γνώσης και της
απασχόλησης στις ταχέως αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις καινοτόµων τοµέων και
αφετέρου τους δείκτες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας σύµφωνα µε
την διεθνή πρακτική, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται: α) στις αξιολογούµενες
δραστηριότητες των ερευνητικών οργανισµών (enablers), β) στις αξιολογούµενες
ιδιωτικές δραστηριότητες και γ) στα αποτελέσµατα που προκύπτουν, ως ακολούθως:
Α) Καταλύτες:
α) Ανθρώπινοι πόροι,
αα) νέοι διδάκτορες,
ββ) απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
γγ) απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (δεύτερος κύκλος),
β) Ανοικτά, άριστα και ελκυστικά ερευνητικά συστήµατα,
αα) ∆ιεθνείς επιστηµονικές (συν)δηµοσιεύσεις,
ββ) µη διδακτορικοί φοιτητές της ευρωπαϊκής ένωσης.
γγ) αναφορές (citations) ανά ερευνητή και ανά θεµατικό επιστηµονικό πεδίο,
δδ) σύνολο επιχορηγήσεων ανά ερευνητή.
γ) Χρηµατοοικονοµικά και οικονοµική ενίσχυση,
αα) δηµόσια δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη,
ββ) επενδύσεις κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών.
Β) Ιδιωτικές δραστηριότητες:
α) Ιδιωτικές επενδύσεις,
αα) δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στον ιδιωτικό τοµέα,
ββ) δαπάνες για µη τεχνολογική/ερευνητική καινοτοµία,
γγ) διασυνδέσεις και επιχειρηµατικότητα,
δδ) ενδοεπιχειρησιακή καινοτοµία σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
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εε) συνεργασίες καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
ζζ) δηµόσιες - ιδιωτικές (συν)δηµοσιεύσεις.
β) Πνευµατική ιδιοκτησία,
αα) διεθνείς αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
ββ) αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
γγ) διεθνείς αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για την αντιµετώπιση κοινωνικών
προκλήσεων,
δδ) κοινοτικά εµπορικά σήµατα,
εε) κοινοτικά σχέδια.
Γ) Αποτελέσµατα:
α) Καινοτόµοι οργανισµοί,
αα) µικροµεσαίες επιχειρήσεις που εισάγουν καινοτόµα προϊόντα ή διαδικασίες,
ββ) µικροµεσαίες επιχειρήσεις που εισάγουν εµπορικές/οργανωτικές καινοτοµίες,
γγ) καινοτόµες εταιρίες µε υψηλό ρυθµό ανάπτυξης.
β) Οικονοµικές επιπτώσεις,
αα) απασχόληση σε δραστηριότητες της οικονοµίας της γνώσης,
ββ) συνεισφορά της εξαγωγής προϊόντων µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας στο εµπορικό
ισοζύγιο,
γγ) εξαγωγές υπηρεσιών της οικονοµίας της γνώσης,
δδ) πωλήσεις νέων καινοτόµων προϊόντων,
εε) έσοδα από άδειες χρήσης και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας από το εξωτερικό.
2. Μέχρι το µήνα Σεπτέµβριο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης µε βάση τα
δεδοµένα του προηγούµενου έτους και υποβάλλεται στην ΓΓΕΤ µε την µέριµνα της
οποίας αναρτάται στο δικτυακό τόπο της.
Άρθρο 33
Μητρώα ερευνητών, δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών, τεχνολογικών φορέων και
καινοτόµων επιχειρήσεων και υποδοµών - ανοικτή πρόσβαση - διαλειτουργικότητα
1. ∆ηµιουργείται στη ΓΓΕΤ και αναρτάται στο δικτυακό τόπο της, Εθνικό Μητρώο
Ερευνητών, και Ερευνητικών οργανισµών (ΕΜΕΕΥ), στο οποίο καταχωρούνται
υποχρεωτικά οι ερευνητές και τα στοιχεία της ερευνητικής δράσης τους, οι δηµόσιοι
ερευνητικοί οργανισµοί και οι τεχνολογικοί φορείς της χώρας και οι υποδοµές τους. Με
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας είναι δυνατόν να ορισθεί ότι
στο ΕΜΕΕΥ καταχωρούνται και οι µεγάλες, Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και νέες
καινοτόµες επιχειρήσεις. Στο µητρώο καταχωρούνται και οι ερευνητικοί οργανισµοί του
ιδιωτικού τοµέα, µετά από αίτησή τους και µε βάση κριτή ρια και προϋποθέσεις
που καθορίζονται από απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Στο
ΕΜΕΕΥ παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα ενδιαφερόµενα µέρη.
2. Στο µητρώο συγκεντρώνονται τα στοιχεία και τα επιτεύγµατα των φορέων που
καταχωρούνται, το θεµατικό αντικείµενο, η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιµο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους
από την ερευνητική κοινότητα και για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος νόµου.
3. Οι καταχωρούµενοι φορείς οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική έκθεση απογραφής
και κάθε ετήσια επικαιροποίησή της στη ΓΓΕΤ για την καταχώρηση στο ΕΜΕΕΥ.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας εξειδικεύονται τα
στοιχεία, που αναρτώνται, ο χρόνος υποβολής και η διαδικασία ανάρτησής τους. Το
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ΕΜΕΕΥ συνδέεται διαλειτουργικά µε τα πληροφοριακά συστήµατα του δηµόσιου τοµέα,
ιδίως, των αναθετουσών αρχών, πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα, της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης, των άλλων Αρχών Εγγραφής και εντεταλµένων γραφείων, του Γενικού
Εµπορικού µητρώου (ΓΕΜΗ), του ΤΑΧΙSNET, των φορολογικών και ασφαλιστικών
αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης και µε τα πληροφοριακά
συστήµατα άλλων χωρών – µελών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία
του φορολογικού απορρήτου και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρούµενων
των διατάξεων για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
του φορολογικού απορρήτου.
Άρθρο 34
Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης (ΠΣΥ∆Χ)
1. Για την υποστήριξη της εφαρµογής της δηµόσιας χρηµατοδότησης εγκαθίσταται και
λειτουργεί στη ΓΓΕΤ Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης (ΠΣΥ∆Χ), το
οποίο διασυνδέεται και διαλειτουργεί µε το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών
Ενισχύσεων, το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
στο οποίο παρέχεται ανοικτή πρόσβαση µέσω του δικτυακού τόπου της ΓΓΕΤ.
2. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του ΠΣΥ∆Χ έχει η ΓΓΕΤ, η
οποία µεριµνά για τη διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και
συντήρησης του συστήµατος και τον συνεχή εκσυγχρονισµό του σύµφωνα µε το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο.
Η υπηρεσία αυτή έχει επίσης την ευθύνη:
α) Για τη διαχείριση των δεδοµένων του συστήµατος και τη λήψη κάθε πρόσφορου
µέτρου µε το οποίο εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εµπιστευτικότητα και η ασφάλεια
αυτών τηρούµενων των διατάξεων για την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και την προστασία του φορολογικού απορρήτου.
β) Για την έκδοση οδηγιών λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος σχετικά µε τη
λειτουργία και την ασφάλειά του, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης
σε αυτό.
γ) Για την υποδοχή, καταχώρηση και διαχείριση των προτάσεων χρηµατοδότησης,
καθώς και των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών για την εκτέλεση έργων ή
εκπόνησης µελέτης, που υποβάλλονται από δικαιούχους σύµφωνα µε τις σχετικές
προκηρύξεις, που εκδίδει περιοδικά η ΓΓΕΤ.
3. Η ταυτοποίηση-αυθεντικοποίηση των φορέων στο ΠΣΥ∆Χ γίνεται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
4. Η αρµόδια υπηρεσία έχει την ευθύνη ενηµέρωσης του συστήµατος και υποχρεούται να
καταχωρίζει στο ΠΣΥ∆Χ τα απαραίτητα στοιχεία προτάσεων, αξιολογήσεων, εγκριτικών
αποφάσεων, παρακολούθησης, ελέγχου και χρηµατοδοτήσεων των έργων ή µελετών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τα υποδείγµατα ανάπτυξης του
πληροφοριακού συστήµατος και τους εκάστοτε οδηγούς εφαρµογής.
5. Οι προτάσεις χρηµατοδότησης λαµβάνουν µοναδικό αριθµό στο ΠΣΥ∆Χ, ο οποίος
αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε στοιχείο που αφορά την πρόταση και την απόφαση
χρηµατοδότησης.
Άρθρο 35
Σύνδεση ερευνητικών οργανισµών
1. Οι ερευνητικοί οργανισµοί και οι τεχνολογικοί φορείς µπορούν από κοινού να
δηµιουργούν ή να αξιοποιούν και να χρησιµοποιούν από κοινού τις υφιστάµενες
ερευνητικές και διδακτικές υποδοµές τους, να εκπονούν και να συνδιοργανώνουν κοινά
ερευνητικά και µεταπτυχιακά προγράµµατα, να συµπράττουν στην άσκηση οικονοµικών
ή µη οικονοµικών δραστηριοτήτων και εν γένει να συµπράττουν µε την επιλογή κάθε
πρόσφορης µεθόδου και διαδικασίας και ιδίως µέσω της δηµιουργίας διµερών ή
πολυµερών δικτύων εργαστηρίων τους, µε σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας και των
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ερευνητικών δυνατοτήτων τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας τους. Τη δυνατότητα αυτή οι ερευνητικοί οργανισµοί την
ασκούν είτε στο πλαίσιο των διατάξεων, που προβλέπονται στο άρθρο 42 του ν.
4009/2011 (Α΄ 195) είτε στο πλαίσιο διατάξεων του παρόντος άρθρου και υλοποιείται µε
τη σύναψη µετά από απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης (όπως το διοικητικό
συµβούλιο) σχετικής σύµβασης µεταξύ του ερευνητικού κέντρου και του ΑΕΙ, µε την
οποία καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας τους (όπως ιδίως το είδος και το ύψος της
συµµετοχής του κάθε φορέα, η διάρκεια του έργου, η διάθεση του αναγκαίου
εργαστηριακού εξοπλισµού, οι ερευνητές ή οι καθηγητές υπό την επίβλεψη των οποίων
θα εκτελείται το έργο, ο καθορισµός των καθηκόντων τους, οι όροι επιµερισµού των
πνευµατικών δικαιωµάτων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την απρόσκοπτη
ολοκλήρωση του έργου).
2. Στους ερευνητές ερευνητικών οργανισµών που είτε παρέχουν διδακτικό έργο σε ΑΕΙ
έπειτα από συµφωνία του ερευνητή µε τµήµα του ΑΕΙ είτε συµµετέχουν στο πλαίσιο των
συµβάσεων της παραπάνω παραγράφου, σε οργανωµένα δι-ιδρυµατικά µεταπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών, καθώς και στους καθηγητές ΑΕΙ που παρέχουν ερευνητικό έργο
σε ερευνητικά κέντρα, στη βάση του προβλεπόµενου στις διατάξεις του άρθρου 42 του
ν. 4009/2011 πρωτοκόλλου συνεργασίας, απονέµεται για µεν τους ερευνητές, ο τίτλος
του «Επισκέπτη Καθηγητή» από την οικεία σχολή µεταπτυχιακών σπουδών ή από το
οικείο τµήµα, για δε τους καθηγητές, ο τίτλος του «Επισκέπτη ερευνητή» αντίστοιχα από
το ερευνητικό κέντρο.
3. Ο Επισκέπτης Καθηγητής παρέχει διδακτικό έργο σε µεταπτυχιακά προγράµµατα και
συνεπιβλέπει διδακτορικές διατριβές, ως κύριος επιβλέπων, σε τοµείς συναφείς µε το
επιστηµονικό του πεδίο.
Με απόφαση των κατά περίπτωση αρµοδίων οργάνων των Πανεπιστηµίων, δύναται να
ανατίθεται στον Επισκέπτη Καθηγητή διδακτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο. Το
διδακτικό έργο που επιτελεί λαµβάνεται υπόψη για την εξέλιξή του. Ο τίτλος του
καταργείται µε τη λήξη του πρωτοκόλλου συνεργασίας ή του µεταπτυχιακού
προγράµµατος στο οποίο συµµετέχει. Οι ερευνητικοί οργανισµοί µπορούν να εκπονούν
και να συνδιοργανώνουν κοινά ερευνητικά και µεταπτυχιακά προγράµµατα µε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Η δυνατότητα αυτή ασκείται στο πλαίσιο των
διατάξεων του παρόντος άρθρου και υλοποιείται µε τη σύναψη, µετά από απόφαση των
οικείων οργάνων διοίκησης, σχετικής σύµβασης του ερευνητικού οργανισµού και του
ΑΕΙ του εξωτερικού µε την οποία καθορίζονται οι όροι συνεργασίας τους.
Άρθρο 36
Κινητικότητα ερευνητών ηµεδαπής - αλλοδαπής
1. Ερευνητές που υπηρετούν σε AEI ή ερευνητικούς οργανισµούς της αλλοδαπής και
είναι καταξιωµένοι στο αντικείµενό τους µπορούν να απασχολούνται µε οποιασδήποτε
νοµικής φύσης σχέση σε ελληνικούς δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς. Κατά το
χρόνο διάρκειας της σύµβασής τους, έχουν όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των
ερευνητών του κέντρου, πλην της συµµετοχής τους στα όργανα διοίκησης του κέντρου.
Για τη συµµετοχή στα όργανα διοίκησης είναι απαραίτητη η παραίτησή τους από τη θέση
στο εξωτερικό.
2. Οι ερευνητές αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ερευνητικό κέντρο και
µπορούν να συµµετέχουν ή να είναι επιστηµονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά
προγράµµατα που εκπονούνται στο ινστιτούτο ή βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής για
αξιολόγηση.
Το ύψος και οι προϋποθέσεις αµοιβής των ως άνω ερευνητών καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Επιπλέον µπορεί να προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισµό εφάπαξ ερευνητική
χορηγία από πόρους, που προέρχονται από δηµόσια χρηµατοδότηση, για την ένταξη
επιστηµόνων στον ερευνητικό ιστό της χώρας ή και άλλα ειδικά οικονοµικά κίνητρα και
µέτρα διευκόλυνσης της επιστροφής των Ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού, να
ρυθµίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας των ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού,
όπως ισχύει από τις κείµενες διατάξεις, και να προβλέπεται η ίδρυση γραφείων
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δραστηριοποίησης Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς σε χώρες του εξωτερικού και
ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.
4. Ερευνητές των ελληνικών δηµοσίων ερευνητικών οργανισµών έχουν τη δυνατότητα
απασχόλησης για ορισµένο χρόνο σε θέση ερευνητή ερευνητικού οργανισµού ή
τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης της αλλοδαπής χωρίς να παραιτηθούν από
τη θέση τους στον ελληνικό δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό, εφόσον έχουν λάβει άδεια
άνευ αποδοχών µετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή αρµόδιου
οργάνου διοίκησης του ελληνικού δηµοσίου ερευνητικού οργανισµού. Η άδεια µπορεί να
ανακληθεί κατά την διακριτική ευχέρεια του δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού µετά από
προειδοποίηση έξι µηνών και ο ερευνητής υποχρεούται να επιστρέψει στη θέση του. Σε
περίπτωση µη επιστροφής λογίζεται ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του και έχει λυθεί η
σχέση του µε τον δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό.
Άρθρο 37
Συνεργασία ερευνητικών οργανισµών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων
1. Είναι δυνατόν να συνάπτονται ερευνητικές συµβάσεις συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών
οργανισµών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων ή να παρέχονται ερευνητικές υπηρεσίες
από και προς ερευνητικό οργανισµό, επιχείρηση ή ερευνητική υποδοµή.
2. Ερευνητικοί οργανισµοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς µπορούν
να συµπράττουν, ως ανεξάρτητοι εταίροι, για την κατάρτιση σχεδίων συνεργασίας και την
υλοποίησή
τους,
προκαθορίζοντας
στις
περιπτώσεις
άσκησης
οικονοµικών
δραστηριοτήτων, οι οποίες µπορούν να αποδοθούν στο Κράτος, τους όρους και τις
προϋποθέσεις της συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη συµµετοχή στις δαπάνες του, την
κοινή ανάληψη των κινδύνων και των αποτελεσµάτων, τη διάχυση των αποτελεσµάτων,
την πρόσβαση σε δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και τη χορήγησή τους.
3. Ερευνητικοί οργανισµοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς µπορούν
να συνάπτουν συµβάσεις µε τις οποίες το µόνιµο ερευνητικό προσωπικό τους ή ερευνητικό
προσωπικό που απασχολείται µε συµβάσεις ορισµένου ή αορίστου χρόνου, διατίθεται σε
άλλους ερευνητικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις ή λοιπούς φορείς για την παροχή
υπηρεσιών ΕΤΑΚ. Η σύµβαση συνάπτεται µετά από αίτηση οποιουδήποτε των
ενδιαφεροµένων µερών και απόφαση των οικείων οργάνων διοίκησής τους µε τους
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση και τη
σύµβαση. Αν η πρόταση δεν υποβάλλεται από πρόσωπο που προέρχεται από το
ερευνητικό προσωπικό απαιτείται η συναίνεσή του. Η ισχύς της σύµβασης επιτρέπεται να
διαρκεί έως τρία συνεχόµενα έτη µε δυνατότητα παράτασης έως τρία ακόµη έτη. Κατά το
διάστηµα αυτό το ως άνω προσωπικό αµείβεται από τους πόρους του οργανισµού στον
οποίο µεταφέρεται και διατηρεί το ασφαλιστικό του καθεστώς. Μετά από το πέρας της
περιόδου αυτής, το διατεθειµένο προσωπικό επανέρχεται στην προηγούµενή του θέση.
Η ερευνητική προϋπηρεσία του στην επιχείρηση αναγνωρίζεται για την υπηρεσιακή του
εξέλιξη.
4. ∆ιακεκριµένοι επιστήµονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δηµόσιο τοµέα
µπορεί να συνεργάζονται µε ερευνητικά κέντρα για ορισµένο χρόνο («Συνεργαζόµενοι
ερευνητές») προκειµένου να διεξάγουν βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα ή για να
εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο µετά από απόφαση και πρόταση του διοικητικού
συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ή κατόπιν αποδοχής αντίστοιχης προτάσεως επιχείρησης
και τη σύναψη σχετικής συµφωνίας ορισµένου χρόνου µεταξύ του ερευνητικού κέντρου
και του φορέα στον οποίο απασχολούνται. Το ερευνητικό κέντρο, εφόσον δεν παρέχεται
ήδη ασφάλιση ή µισθοδοσία από φορέα απασχόλησης στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, φέρει το
µισθολογικό και ασφαλιστικό βάρος του επιστήµονα για την περίοδο της συνεργασίας.
5. Προσωπικό δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών µπορεί να αποσπάται ή µετατάσσεται,
εάν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή να µεταφέρεται κατόπιν αιτήσεώς του
στη ΓΓΕΤ, εάν συνδέεται µε το δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της σχετικά µε την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο
∆ράσης για την υλοποίησή της. Η απόσπαση ή η µεταφορά γίνεται µε πρόταση του
δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού και απόφαση του ΓΓΕΤ.
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Άρθρο 38
Συµµετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς
διακυβερνητικούς οργανισµούς 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να
συνάπτονται µνηµόνια συνεργασίας, να θεσπίζονται οικονοµικά κίνητρα ή άλλα µέτρα
διευκόλυνσης για την προβολή και προώθηση εφαρµοσµένου και ώριµου προς αξιοποίηση
ερευνητικού έργου στην αλλοδαπή ή για την ενίσχυση της συµµετοχής Ελλήνων
επιστηµόνων σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, που εκτελούνται από
διεθνείς οργανισµούς ή και διεθνείς επιστηµονικές, τεχνολογικές κοινοπραξίες. Με ίδια
απόφαση µπορεί να προκηρυχθούν εθνικά προγράµµατα, που έχουν σχέση µε διεθνείς
οργανισµούς ή κοινοπραξίες. Με την παραπάνω απόφαση προσδιορίζεται το ύψος των
πόρων που διατίθενται για τα προγράµµατα ως ποσοστό του συνόλου των εισφορών της
Ελλάδας σε όλους τους διεθνείς επιστηµονικούς οργανισµούς.
2. Η Ελλάδα µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες χώρες, σε ερευνητικά προγράµµατα ΕΤΑΚ.
3. Στον τακτικό προϋπολογισµό της ΓΓΕΤ εγγράφεται κατ` έτος πίστωση για την καταβολή
των εκάστοτε εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισµούς CERN (Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών), ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος), ΕΜΒL
(Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας), στους οποίους συµµετέχει για την κάλυψη
των αναγκαίων δαπανών συµµετοχής της χώρας στις δραστηριότητες των οργανισµών
αυτών, καθώς και των εκάστοτε αναγκαίων δαπανών πρόσβασης των ερευνητικών
φορέων της χώρας στις διεθνείς επιστηµονικές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να εγγράφεται κατ’
έτος πίστωση στον τακτικό προϋπολογισµό της ΓΓΕΤ για την συµµετοχή και σε άλλους
διεθνείς οργανισµούς, ή και διεθνείς επιστηµονικές, τεχνολογικές κοινοπραξίες για την
εξυπηρέτηση των στόχων της ΕΣΕΤΑΚ, καθώς και για την πρόσβαση στις µεγάλης
κλίµακας πανευρωπαϊκές υποδοµές, όπως είναι τα ERIC (Ευρωπαϊκές Συµπράξεις
Ερευνητικών Υποδοµών) και οι άλλες, µεγάλης κλίµακας, ερευνητικές υποδοµές που
περιέχονται στον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη του ESFRI (Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουµ για
τις Ερευνητικές Υποδοµές).
4. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ µπορεί να χρηµατοδοτεί κατ’ έτος δηµόσιους
ερευνητικούς οργανισµούς, σταθµίζοντας και τις οικονοµικές τους δραστηριότητες, µε
ποσό ίσο προς τον καταβαλλόµενο φόρο προστιθέµενης αξίας για προµήθειες τεχνικού
εξοπλισµού, που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων, τα οποία
χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράµµατα, το ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς οργανισµούς
στους οποίους µετέχει η χώρα και δεν αφορούν οικονοµική δραστηριότητά τους. Για το
σκοπό αυτόν εγγράφεται κατ’ έτος ειδική σχετική πίστωση στο πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων.
5. Οµοίως η ΓΓΕΤ για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ µπορεί να χρηµατοδοτεί κατ’ έτος
δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς για την ενίσχυση της συµµετοχής τους σε µεγάλες
διεθνείς εκθέσεις ή συνέδρια.
Άρθρο 100
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 5 ∆εκεµβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 ∆εκεµβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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