Ν 706/1977: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Νόµος 706 της 21/26.9.1977: Περί προωθήσεως της Επιστηµονικής Ερεύνης και
της Τεχνολογίας - (Α` 279).
***Κατά την παρ. 6 άρθρ. 31 Ν. 1514/1985 (Α 13):
" Οι διατάξεις του Ν. 706/1977, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και κάθε
άλλη διάταξη που διέπει την καταργούµενη Υ.Ε.Ε.Τ. διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον
δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Οι αρµοδιότητες κατά τις διατάξεις αυτές ασκούνται από το Υπουργείο Ερευνας και
Τεχνολογίας".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 81 Π∆ 410/1988 (ΦΕΚ Α 191): ορίστηκε ότι διατηρούνται
σε ισχύ οι ειδικές διατάξεις του νόµου αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν
µε το άρθρο 24 Ν. 1262/1982 για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου
χρόνου για την κάλυψη προσκαίρων αναγκών των ερευνητικών προγραµµάτων.
Άρθρον 1
1. ∆ια την προώθησιν της επιστηµονικής ερεύνης και τεχνολογίας
καταρτίζεται "Εθνικόν Πρόγραµµα Ερευνών και Τεχνολογίας", αναφερόµενον περαιτέρω εις τον παρόντα νόµον ως "Πρόγραµµα Ερευνών".,
το οποίον περιλαµβάνει το σύνολον των σηµαντικών δια τας αναπτυξιακάς
και λοιπάς ανάγκας της Χώρας ερευνητικών προγραµµάτων.
2. Τα ερευνητικά προγράµµατα δέον να περιέχουν σαφώς διατυπωµένας
στόχους και να ορίζουν την χρονικήν διάρκειαν και τας προβλεποµένας
δαπάνας.
"3. Τα ερευνητικά προγράµµατα που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα
Ερευνών, εκτελούνται είτε από δηµόσιες υπηρεσίες, είτε από νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα. Η ανάθεση της
εκτέλεσης γίνεται στις µεν δηµόσιες υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου µε κοινή απόφαση του Υπουργού Συντονισµού και του
Υπουργού που εποπτεύει την υπηρεσία ή το νοµικό πρόσωπο, στα δε νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα µε απόφαση του Υπουργού
Συντονισµού και µε σύµβαση που υπογράφεται σε εκτέλεση της απόφασης
αυτής µεταξύ εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της ΥΕΕΤ και εξουσιοδοτηµένου
εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου".
*** Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 1
του άρθρου 24 του Ν.1262/1982 (Α 70).
4. Η χρηµατοδότησις του Προγράµµατος Ερευνών, πέρα των δαπανών,
αίτινες καλύπτονται κατά νόµον υπό του Τακτικού Προϋπολογισµού, χωρεί
δι` εγγραφής ειδικού κονδυλίου εις τον Προϋπολογισµόν ∆ηµοσίων
Επενδύσεων ή εξ εισφορών τρίτων ή δανείων, οµολογιακών ή µη, εκ του
εσωτερικού ή του εξωτερικού συνοµολογουµένων δια τον σκοπόν τούτον.
Άρθρον 11
1. Εις το Υπουργείον Συντονισµού συνιστάται ειδική
οργανική θέσις (ΕΘ) προϊσταµένου της Υπηρεσίας επι βαθµώ α`
2. Η θέσις αύτη πληρούται δια διορισµού, επί συµβάσει ιδιωτικού
δικαίου τριετούς διαρκείας δυναµένη να ανανεούται, επιστήµονος κατά
πλήρη απασχόλησιν αποκλειοµένης της υπ`αυτού κατοχής ή διατηρήσεως
ετέρας δηµοσίας ή ιδιωτικής θέσεως. Αι αποδοχαί του ούτω διοριζοµένου
καθορίζονται δι`αποφάσεως του Υπουργού Συντονισµού κατά παρέκκλισιν των
διατάξεων του Ν.∆. 1198/1972 "περί του τρόπου ρυθµίσεως των όρων
αµοιβής και εργασίας,του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου
προσωπικού του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.∆.∆. και τροποποιήσεως
διατάξεων της περί συλλογικών συµβάσεων εργασίας νοµοθεσίας".
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3. Ούτος δεν όπως κέκτηται διδακτορικόν δίπλωµα, γνωρίζη
αποδεδειγµένως µια τουλάχιστον ξένην γλώσσαν και είναι ειδικευµένος ως
εκ της επιστηµονικής ή επαγγελµατικής απασχολήσεώς του, εις θέµατα
επιστηµονικής πολιτικής ή επιστηµονικής ερεύνης και τεχνολογίας.
4. Εις την θέσιν του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας δύναται να
τοποθετήται ανώτατος µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος του Υπουργείου
Συντονισµού ή να αποσπάται ανώτατος µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος ετέρας
δηµοσίας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. κατά παρέκκλισιν των κειµένων διατάξεων.
Ο ούτω τοποθετούµενος ή αποσπώµενος δέον όπως κέκτηται τα υπό της
παραγράφου 3 τού παρόντος άρθρου οριζόµενα προσόντα.
5. Ο ως άνω διορισµός ή τοποθέτησις διενεργείται δια κοινής αποφάσεως
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Συντονισµού, ή ως άνω δε απόσπασις δια
κοινής αποφάσεως αυτών και του κατά περίπτωσιν αρµοδίου Υπουργού.
6. Εις ην περίπτωσιν εις την θέσιν του Προϊστάµενου της Υπηρεσίας
ήθελε τοποθετηθή ή αποσπασθή µόνιµος υπάλληλος ούτος απολαύει πάντων
των εις την θέσιν ταύτη προσηκόντων δικαιωµάτων.
Άρθρον 12
1. ∆ια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων προτάσει των
Υπουργών Συντονισµού και Προεδρίας Κυβερνήσεως καθορίζονται:
α) Τα της οργανώσεως, διαρθώσεως, διοικήσεως, διαχειρίσεως και
λειτουργίας της δια του άρθρου 9 του παρόντος συνιστωµένης Υπηρεσίας ως
και, εν τω πλαισίω του παρόντος νόµου, τα των αρµοδιοτήτων των επί
µέρους υπηρεσιακών µονάδων αυτής, του Προϊσταµένου και του αναπληρωτού
αυτού.
β) Τα των οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας, τα των απαιτουµένων
προσόντων διά την πλήρωσιν αυτών, τα του αριθµού αυτών κατά κλάδους και
βαθµούς τα του εισαγωγικού βαθµού εκάστου κλάδου, ως και τα των θέσεων
εκείνων αίτινες, ως και εκ της φύσεώς των, δύναται να πληρώνται και υπό
υπαλλήλων προσλαµβανοµένων επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου δια συµβάσεων
τριετούς διαρκείας δυναµένων να ανανεούνται.
γ) Τα της εντάξεως του υπηρετούντος εις την καταργούµενην δια του
παρόντος Υπηρεσίαν Επιστηµονικής Ερεύνης και Αναπτύξεως (ΥΕΕΑ) πάσης
φύσεως προσωπικού εις υφισταµένους κλάδους του Υπουργείου Συντονισµού ή
εις κλάδους παρ`αυτώ συνιστωµένους ως και τα της εν γένει υπηρεσικής
καταστάσεως αυτού.
2. Τα κατά τα στοιχεία β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
προβλεπόµενα Προεδρικά ∆ιατάγµατα δέον όπως εκδοθώσιν εντός έτους από
της ισχύος του παρόντος.
Άρθρον 13
1. Εις την Υπηρεσίαν «και το Υπουργείο Ανάπτυξης» δύναται:
*** Οι λέξεις «και το Υπουργείο Ανάπτυξης» προστέθηκαν µε το άρθρο 15
Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005.
α) Να προσλαµβάνωνται ως ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάται, επί
συµβάσει ιδιωτικού δικαίου τριετούς διαρκείας δυναµένη να ανανεούται,
µέχρις είκοσι (20) επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος,
γνώσται µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και έχοντες επιδείξει αξιόλογον
επιστηµονικήν δραστηριότητα εις τον τοµέα των ερευνών εν τη ηµεδαπή ή
αλλοδαπή. Η πρόσληψις τούτων διενεργείται δι`άποφάσεων του Υπουργού
Συντονισµού, αι δε αποδοχαί των καθορίζονται δια των αυτών αποφάσεων
κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του Ν.∆. 1198/1972.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 11 του άρθρου 31 του Ν. 1514/1985 (Α 13)
" Οι προβλεπόµενες στο άρθρο 13 του Ν. 706/1977 και στο άρθρο 25
παρ. 1 εδ. β`,γ` και δ` του Π.∆. 916/1978 (ΦΕΚ Α 222) είκοσι (20),
δώδεκα (12) και δυο (2) αντίστοιχα θέσεις, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου,
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ειδικών επιστηµονικών συνεργατών, ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και
ειδικού προσωπικού µετατρέπονται από 31.8.84 σε θέσεις µε σύµβαση
αορίστου χρόνου, της σύµβασης εργασίας των κατεχόντων αυτες
µετατρεπόµενης σε αορίστου χρόνου. Οι εξ αυτών κενές κατα το χρόνο
αυτόν θέσεις διατηρούνται ως θέσεις ειδικών επιστηµονικών συνεργατών µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου διαρκείας, πληρούµενες κατά τις
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, α του Ν. 706/1977".
β) «Να αποσπώνται υπάλληλοι από οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία ή δηµόσια
επιχείρηση ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εµπίπτουν στον
δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά ή από
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική
διάταξη.»
Ο χρόνος διαρκείας της αποσπάσεως του υπαλλήλου λογίζεται, δια πάσαν
συνέπειαν, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας εις την υπηρεσίαν εξ ης
απεσπάσθη. Η µισθοδοσία των αποσπωµένων και αι εισφοραί εργοδότου εις
τα αντίστοιχα ασφαλιστικά και επικουρικά ταµεία βαρύνουν τας υπηρεσίας
και τους φορείς εξ ων απεσπάσθησαν πλην των τυχόν προσθέτων αµοιβών µε
τας οποίας βαρύνεται η Υπηρεσία.
«Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι, σε περίπτωση που λαµβάνουν από τις υπηρεσίες
τους επίδοµα ή άλλη ειδική παροχή που αντιστοιχεί στο κίνητρο παραγωγικότητας
της παρ. 2β του άρθρου 19 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄) µπορούν, µε δήλωσή
τους που υποβάλλεται στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, να
επιλέξουν, µεταξύ του επιδόµατος ή της ειδικής παροχής και του κινήτρου
παραγωγικότητας.»
*** Το α`εδάφιο της παρ.1β τροποποιήθηκε ως άνω και το τελευταίο εδάφιο
αυτής προστέθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005.
2. Επιτρέπεται δι`αποφάσεων του Υπουργού Συντονισµού και του αρµοδίου
κατά περίπτωσιν Υπουργού η απόσπασις προσωπικού της Υπηρεσίας εις τα
περί της έρευναν και τεχνολογίαν υπηρεσίας ετέρων Υπουργείων ή εις τας
χρηµατοδοτούµενα υπο του Προγράµµατος Ερευνών νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου. Ο χρόνος διαρκείας της αποσπάσεως αυτού λογίζεται,
διά πάσαν συνεπείαν ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας εν τη θέσει, ην
οργανικώς κατέχει. Η µισθοδοσία των αποσπωµένων και αι εισφοραί
εργοδότου εις τα αντίστοιχα ασφαλιστικά και επικουρικά ταµεία βαρύνουν
την Υπηρεσίαν, πλην των τυχόν προσθέτων αµοιβών µε τας οποίας
βαρύνονται αι υπηρεσίαι ή τα νοµικά πρόσωπα εις τα οποία απεσπάσθησαν.
Άρθρον 14
"1. Με απόφαση του Υπουργού Συντονισµού µπορεί να ανατίθεται µε
συµβάσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα που
δεν έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του δηµοσίου ή νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου συλλογικά ή µεµονωµένα η εκτέλεση έργων ή εργασιών που
έχουν άµεση συνάφεια µε το Πρόγραµµα Ερευνών ή µε γενικώτερα θέµατα
έρευνας και τεχνολογίας. Με τις αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το
εκτελεστέο έργο που θα αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, οι όροι
εκτέλεσης αυτής και η αµοιβή που θα καταβληθεί στα ανωτέρω πρόσωπα. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, και µάλιστα όταν πρόκειται για την µελέτη
εξειδικευµένων θεµάτων, επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ή
της µελέτης και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του
δηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου εφόσον διαθέτουν τα
αναγκαία για την αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών προσόντα και σχετική
εµπειρία, µε τον περιορισµό όµως ότι το αντικείµενο του έργου ή της
µελέτης δεν βρίσκεται µέσα στον κύκλο των κυρίων καθηκόντων της
οργανικής θέσης του υπαλλήλου.
Σ` αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση ανάθεσης υπογράφεται και από τον
Υπουργό στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία του υπαλλήλου".
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*** Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 24
του Ν. 1262/1982 (Α 70).
2. Η κατά το άρθρον 1 παράγραφος 3, ανάθεσις ερευνητικών προγραµµάτων
εις δηµοσίας υπηρεσίας νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή
φυσικά πρόσωπα, η χρηµατοδότησις της εκτελέσεως αυτών εκ του
Προγγράµατος Ερευνών και η παραλαβή των αποτελεσµάτων υπό της Υπηρεσίας
γίνονται κατά παρέκκλισιν των διατάξεων περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
κρατικών προµηθειών, αναθέσεως µελετών, εκτελέσεως δηµοσίων έργων, ως
και πάσης άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διατάξεως.
3. ∆ια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού
Συντονισµού, µετ`απόφασιν της Επιτροπής, καθορίζονται η διοικητική και
διαχειριστική διεκπεραίωσις υπό της Υπηρεσίας των κονδυλίων, των
διατιθεµένων εις το Πρόγραµµα Ερευνών, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων
περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, κρατικών προµηθειών, αναθέσεως µελετών,
εκτελέσεως δηµοσίων έργων, ως και πάσης άλλης σχετικής γενικής ή
ειδικής διατάξεως.
∆ι`οµοίων ∆ιαταγµάτων επεκτείνονται αι ούτω θεσπιζόµεναι ρυθµίσεις
και εις τους φορείς εφαρµογής του Προγράµµατος Ερευνών.
4. Ο έλεγχος επί της διαχειρίσεως των κεφαλαίων των διατιθεµένων εκ
του Προγράµµατος Ερευνών διενεργείται κατά τας περί ∆ηµοσίων Επενδύσεων
κειµένας διατάξεις.
5. Απαντες οι ερευνητικοί φορείς, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εις
τους οποίους ανατίθεται η εκτέλεσις ερευνητικών προγραµµάτων του
Προγραµµάτος Ερευνών, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις την Υπηρεσίαν
οικονοµικόν απολογισµόν δια το σύνολον των πραγµατοποιηθεισών δι`
έκαστον ερευνητικόν πρόγραµµα δαπανών.
6. Ο Υπουργός Συντονισµού, καθορίζει δι`αποφάσεών του την διαδικασίαν
και τον χρόνον υποβολής του ως άνω απολογισµού.
7. Απαγορεύεται η χρησιµοποιήσις πιστώσεων, χορηγηθεισών εκ του
Προγράµµατος Ερευνών εις ερευνητικόν φορέα, δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου δια σκοπόν διάφορον του δι` ον εχορηγήθησαν αύται.
8. Πάσαι αι δαπάναι λειτουργίας της Υπηρεσίας βαρύνουν τον Τακτικόν
Προϋπολογισµόν του Υπουργείου Συντονισµού.
9. Οι παραστατικοί τίτλοι των υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 1
προβλεποµένων δανείων, το κεφάλαιον, οι τόκοι ως και πάσα εν γένει
πληρωµή εξυπηρετήσεως των, απαλλάσσονται από παντός φόρου, τέλους,
επιβαρύνσεως ή κρατήσεως, είτε νυν υφισταµένων είτε εν οιωνδήποτε µετά
ταύτα χρόνω επιβληθησοµένων υπερ του ∆ηµοσίου ή τρίτων.
Ωσαύτως, αι δανειακαί συµβάσεις και πάντα εν γένει τα σχετικά µε την
συνοµολόγησιν ή πραγµατοποιήσιν των δανείων τούτων έγγραφα ή
αποδείξεις, απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήµου και πάσης εν γένει
επιβαρύνσεως, υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων.
Άρθρον 15
1. Ο Υπουργός Συντονισµού δύναται δι`αποφάσεών του να
συγκροτή οµάδας εργασίας ή επιτροπάς εκ δηµοσίων λειτουργών, δηµοσίων
υπαλλήλων, ειδικών επιστηµόνων και προσώπων άτινα διαθέτουν ειδικήν
εµπειρίαν, προς µελέτην, εισήγησιν ή παροχήν γνωµοδοτήσεως επί θεµάτων
αναγοµένων εις την δραστηριότητα της Υπηρεσίας προς ικανοποίησιν των
εκάστοτε παρουσιαζοµένων αναγκών.
2. ∆ι`αποφάσεων του Υπουργού Συντονισµού δύναται να ανατίθενται
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µελέται περί την οργάνωσιν και τον σχεδιασµόν ερευνών εν Ελλάδι, εις
ιδρύµατα ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ως και εις επιστήµονας, ηµεδαπούς ή
αλλοδαπούς, ειδικούς περί την έρευναν ή την οργάνωσιν αυτής.
3. Η αµοιβή και η αποζηµίωσις των εις τας παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος άρθρου ιδρυµάτων ή προσώπων, καθορίζονται εκάστοτε
δι`αποφάσεων του Υπουργού Συντονισµού και βαρύνουν τον προϋπολογισµόν
του Προγράµµατος Ερευνών.
Άρθρον 16
∆ι`αποφάσεων του Υπουργού Συντονισµού δύναται, προς εξυπηρέτησιν
των σκοπών της Υπηρεσίας και εις βάρος του προϋπολογισµού του Προγράµµατος Ερευνών:
α. Να αποστέλλωνται εις το εξωτερικόν επιστήµονες προς µετεκπαίδευσιν
περί την έρευναν.
β. Να µετακαλώνται εκ του εξωτερικού ειδικοί περι την έρευναν
επιστήµονες.
γ. Να αποστέλλωνται εις την αλλοδαπήν, προς εκπροσώπησιν της Χώρας ή
της Υπηρεσίας εις διεθνή συνέδρια και οργανισµούς, σύµβουλοι, ειδικοί
επιστήµονες ή άλλοι ειδικοί.
δ. Να µετακινώνται εις το εσωτερικόν της Χώρας ειδικοί επιστήµονες ή
άλλοι ειδικοί προς συµµετοχήν εις συσκέψεις, σεµινάρια, συνέδρια και
λοιπάς δραστηριότητας, εξυπηρετούσας τους σκοπούς της Υπηρεσίας.
Άρθρον 17
1. ∆ια Προεδρικού ∆ιατάγµατος προτάσει των Υπουργών Συντονισµού,
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονοµικών, µετ`απόφασιν της Επιτροπής,
δύναται να ιδρυθή Εθνικόν Κέντρον Τεκµηριώσεως, ως αυτοτελής
∆ηµοσία Υπηρεσία ή νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε
αντικείµενον την κατάρτισιν και τον συντονισµόν εθνικού δικτύου
επιστηµονικών και τεχνολογικών δεδοµένων και πληροφοριών κατά τα διεθνή
πρότυπα και την διάθεσιν αυτών εις τους ενδιαφεροµένους, προς ανάπτυξιν
της οικονοµίας της Χώρας.
2. ∆ι`οµοίων ∆ιαταγµάτων καθορίζονται λεπτοµερώς τα της συστάσεως και
συγκροτήσεως των συλλογικών και µονοµελών οργάνων διοικήσεως του
Κέντρου και αι αρµοδιότητές των, αι υπηρεσιακαί µονάδες, ο αριθµός και
η διάρθωσις των θέσεων του προσωπικού και τα προσόντα αυτού, η
επιχορήγησις του Κέντρου και τα εις αυτό διατιθέµενα κονδύλια εκ του
Τακτικού Προϋπολογισµού ή του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή εξ
άλλων πηγών, τα της διαχειρίσεώς του, ως και παν θέµα σχετικόν µε την
οργάνωσιν και λειτουργίαν του.
3. ∆ι` οµοίων ∆ιαταγµάτων δύναται να ρυθµίζωνται τα της υπαγωγής εις
το κατά την παραγρ. 1 Κέντρον ετέρων οµοειδών ή σχετικών Κέντρων ή
Υπηρεσιών.
Άρθρον 18
∆ια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού
Συντονισµού µετ`απόφασιν της Επιτροπής, ρυθµίζονται τα προκύπτοντα
θέµατα σχετικώς µε τον τρόπον διαθέσεως και διαχειρίσεως των κονδυλίων ερεύνης εκ
µέρους των ερευνητικών φορέων, περιλαµβανοµένης και
της δυνατότητος συστάσεως ειδικών λογαριασµών αξιοποιήσεως των
κονδυλίων ερεύνης, των προερχοµένων εκ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
ή εκ του εξωτερικού, ως και της διαθέσεως των κονδυλίων τούτων προς
υποστήριξιν ωρισµένων εκάστοτε ερευνητικών προγραµµάτων επιστηµονικών
εργαστηρίων, εδρών, Καθηγητών ή Υφηγητών Ανωτάτων Σχολών κατά παρέκκλισιν από
των ισχυουσών διατάξεων περί διαθέσεως, κατανοµής και
αναλώσεως πιστώσεων εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή ετέρους
ερευνητικούς φορείς.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.12 Ν.3577/2007,ΦΕΚ Α 130/8.6.2007,ορίζεται
ότι:
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"1. Η αληθής έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου
6 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977 είναι ότι µε την
εκδιδόµενη σχετικώς κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών (ήδη Οικονοµίας
και Οικονοµικών), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ερευνας και
Τεχνολογίας (ήδη Ανάπτυξης) ρυθµίζονται και ζητήµατα που αφορούν τη νόµιµη
εκπροσώπηση και τη διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και αιτιολόγησης των
κονδυλίων των Ειδικών Λογαριασµών".
Άρθρον 19
1. ∆ια του παρόντος καταργείται το Ν.∆. 823/1971 "περί
συστάσεως Υπηρεσίας και Εθνικού Συµβουλίου Επιστηµονικής Ερεύνης και
Αναπτύξεως (ΥΕΕΑ και ΕΣΕΕΑ)", ως ετροποποιήθη, και τα δι`αυτού
συσταθέντα, Υπηρεσία και Συµβούλιον Επιστηµονικής Ερεύνης και
Αναπτύξεως (ΥΕΕΑ και ΕΣΕΕΑ) τα οποία µετεφέρθησαν εις το Υπουργείον
Συντονισµού δια του Π.∆ιατάγµατος 648/1977 "περί µεταφοράς Υπηρεσιών
τινών και αρµοδιοτήτων εις το Υπουργείον Συντονισµού", πλην των
διατάξεων των αναφεροµένων εις την υπηρεσιακήν κατάστασιν και τας
αποδοχάς του προσωπικού τούτου δια των υπό του άρθρου 12 προβλεποµένων
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. ∆ια της ρυθµίσεως της υπηρεσιακής καταστάσεως
του προσωπικού τούτου, δεν είναι δυνατόν να επέρχεται µείωσις των
καταβαλλοµένων εις τούτο κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος
επιδοµάτων.
2. Από της ισχύος του παρόντος άπασα η περιουσία της καταργουµένης
ΥΕΕΑ ως και το αρχείον αυτής, κοινόν και εµπιστευτικόν, περιέρχεται εις
την Υπηρεσίαν, λογιζοµένην ως καθολικήν διάδοχον της ΥΕΕΑ.
3. Υποχρεώσεις και δεσµεύσεις αναληφθείσαι υπό της καταργουµένης
ΥΕΕΑ, ως και αι πάσης φύσεως υπηρεσιακαί αρµοδίοτητες ασκούµεναι
υπ` αυτής επί τη βάσει της ισχυούσης νοµοθεσίας, αναλαµβάνονται και
ασκούνται υπό της Υπηρεσίας από της ισχύος του παρόντος.
4. ∆ια την διεξαγωγήν του έργου της συνιστωµένης δια του παρόντος
Υπηρεσίας, και µέχρις εκδόσεως των κατά το άρθρον 12 του παρόντος
προβλεποµένων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων περί οργανώσεως της Υπηρεσίας και
τοποθετήσεως του προσωπικού αυτής, ο Υπουργός Συντονισµού δύναται,
δι`αποφάσεών του, να τοποθετή, εκ του πάσης φύσεως προσωπικού του
Υπουργείου Συντονισµού προσωρινόν Προϊστάµενον της Υπηρεσίας και
Αναπληρωτήν αυτού και το απαραίτητον προσωρινόν προσωπικόν.
5. Επί εξάµηνον από της ισχύος του παρόντος δύναται, δι`αποφάσεων του
εποπτεύοντος Υπουργού, να παρατείνεται η λήξασα ή λήγουσα θητεία των
συλλογικών και µονοµελών οργάνων διοικήσεως των εις την παραγρ. 4 του
άρθρου 3 του παρόντος µνηµονευοµένων ερευνητικών ιδρυµάτων και
υπηρεσιών. ∆ια της αυτής αποφάσεως ορίζεται η διάρκεια της παρατάσεως,
ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα των εξ µηνών.
6. Εις εφαρµογήν των διατάξεων της παραγράφου 2, περίπτωσις η του
άρθρου 3 του παρόντος νόµου, τα ερευνητικά κέντρα ή ιδρύµατα, τα
ελεγχόµενα ή εποπτευόµενα υπό του Κράτους, υποχρεούνται όπως υποβάλουν,
εντός έτους από της ισχύος του παρόντος, δια του εποπτεύοντος Υπουργού,
Κανονισµόν Εσωτερικής Λειτουργίας αυτών, προς έγκρισιν υπο της
Επιτροπής. Κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής, οι ως άνω Κανονισµοί
Εσωτερικής Λειτουργίας, τίθενται εν ισχύι δια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων,
εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού Συντονισµού και του κατά περίπτωσιν
αρµοδίου Υπουργού.
Άρθρον 20
1. Πάσα διάταξις, γενική ή ειδική, αντικειµένη εις τας διατάξεις του παρόντος, καταργείται.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως αυτού δια της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως.
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