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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 49
21 Μαρτίου 2008

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3653
Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστημονικής έρευ−
νας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ως τομέων
ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος, αποτελεί υποχρέωση
του Κράτους, το οποίο και μεριμνά για τη διάθεση των
απαιτούμενων πόρων για το σκοπό αυτόν.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου
νοούνται:
α) «Έρευνα»: Η πρωτότυπη εργασία με την οποία
προάγεται η επιστημονική γνώση σύμφωνα με διεθνώς
αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους ή θεωρίες ή η επε−
ξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές
από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
β) «Βασική έρευνα»: Η πρωτότυπη θεωρητική ή πειρα−
ματική εργασία ελεύθερης επιλογής που διενεργείται
πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης των
υποκειμένων αιτίων και της θεμελίωσης των φαινομένων
και των παρατηρήσιμων γεγονότων, ανεξάρτητα από τη
δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής της.
γ) «Εφαρμοσμένη έρευνα»: Η πρωτότυπη θεωρητική
ή πειραματική εργασία που διενεργείται πρωταρχικά
με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου πρακτικού απο−
τελέσματος.
δ) «Τεχνολογική έρευνα»: Οι συστηματικές εργασίες
που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις και αποσκοπούν
στην προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προ−
ϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών,
συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση
αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριμένες εφαρμογές.
ε) «Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημά−
των»: Η συστηματική εργασία που κατευθύνεται στην

παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων για
την εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και
υπηρεσιών ή για την ουσιαστική βελτίωση αυτών που
ήδη έχουν παραχθεί ή εγκατασταθεί.
στ) «Τεχνολογική Καινοτομία»: Η μετατροπή μιας ιδέας
σε νέο ή βελτιωμένο αξιοποιήσιμο προϊόν, σε βιομηχανι−
κή ή εμπορική λειτουργική διαδικασία ή σε νέα μέθοδο
κοινωνικής εξυπηρέτησης.
ζ) «Τεχνολογική ανάπτυξη»: Η ανάπτυξη και μεταφορά
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που αποσκοπούν στην
ανάπτυξη της χώρας, με την εφαρμογή μελετών και
ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων.
η) «Έργο»: Η σχεδιασμένη δραστηριότητα έρευνας με
συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμ−
μα εκτέλεσης και προϋπολογισμό δαπανών.
θ1) «Πρόγραμμα»: Το σύνολο των έργων που αποβλέ−
πουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ερευνητικών
αναγκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.
θ2) «Μελέτη»: είναι η συλλογή και ταξινόμηση στοιχεί−
ων που προορίζονται για χρήση από επιστημονικούς,
κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς.
ι) «Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα» (Α.Ε.Ι.): Τα ιδρύ−
ματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται
από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημια−
κό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα
Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει
τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαί−
δευσης, όπως, προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1α του ν. 3549/2007.
ια) «Πανεπιστήμια»: Τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού
τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3549/2007.
ιβ) «Ερευνητικός φορέας»: Το Νομικό Πρόσωπο Δημο−
σίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την
επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με
την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη
διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευ−
νας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της
οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
ιγ) «Τεχνολογικός φορέας»: Το Νομικό Πρόσωπο Δη−
μοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την
ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων
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και την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνι−
κών υπηρεσιών προς τρίτους, όπως ιδίως αναλύσεων,
μετρήσεων, δοκιμών, πληροφόρησης, συμβουλών ή προ−
στασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
ιδ) «Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων»: Η διαδικα−
σία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποι−
ότητα και αρτιότητα τέτοιων προτάσεων και η ύπαρξη
των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή εκτέλεση
ενός έργου.
ιε) «Αποτίμηση»: Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπι−
στωθεί η επιστημονική ποιότητα και πληρότητα των επί
μέρους και των τελικών αποτελεσμάτων ερευνητικών
προγραμμάτων, ο βαθμός συμβολής των προγραμμάτων
αυτών στην πραγματοποίηση των στόχων του Εθνικού
Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.), όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου, καθώς
και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς
τη διαχείριση των πόρων και ιδίως του ανθρώπινου
δυναμικού.
ιστ) «Σύστημα αξιολόγησης ή και αποτίμησης με κρι−
τές» («peer review» σύστημα αξιολόγησης): Η αξιολόγηση
ερευνητικών προτάσεων και η αποτίμηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
ιζ) «Ερευνητής»: Το φυσικό πρόσωπο που συμβάλλει
στη δημιουργία γνώσης στη βασική και εφαρμοσμένη −
τεχνολογική έρευνα και στην ανάπτυξη πρωτότυπων πει−
ραματικών συστημάτων και πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 39 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του παρόντος.
ιη) «Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας»: Το αποτέλεσμα της
συγκέντρωσης των διασκορπισμένων πόρων, καθώς και
του καλύτερου συντονισμού και μεγαλύτερης συνοχής
των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο επί−
πεδο τόσο των κρατών − μελών όσο και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτρο−
πής COM (2000) 6 και το Ψήφισμα του Συμβουλίου της
15.6.2000 (EE C 205, 19.7.2000 σελ. 1).
ιθ) «Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα»: Προγράμματα
για την από κοινού, με άλλα κράτη − μέλη ή και με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιστημονική, διοικητική και
οικονομική διαχείριση στη βάση της μεταβλητής γεω−
μετρίας, είτε ως συνέχεια του πλαισίου για τη δικτύωση
των εθνικών προγραμμάτων και των έργων ΕRANET είτε
ως εφαρμογή των άρθρων 169 και 171 της Συνθήκης για
την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
κ) «Έλληνες επιστήμονες της διασποράς»: Οι Έλλη−
νες επιστήμονες που έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε
Α.Ε.Ι., ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της
αλλοδαπής ή σε διεθνείς οργανισμούς επί πέντε (5)
τουλάχιστον έτη μετά την απόκτηση του διδακτορικού
ή μεταπτυχιακού τίτλου.
κα) «Συμφωνία κοινοπραξίας»: Συμφωνία που συνά−
πτεται μεταξύ συμμετεχόντων στην ίδια δραστηριότη−
τα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με τη χρήση
ενός μέσου του ευρωπαϊκού ή εθνικού προγράμματος
πλαισίου για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με
σκοπό τη διαχείριση ενός έργου.
κβ) «Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών»:
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που
διέπεται από το άρθρο 17 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄).
κγ) «Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης ερευνητικών υποδο−
μών»: Το εργαλείο στρατηγικής που υιοθετήθηκε στις
29.9.2006 από το Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Στρατη−
γική για την Ανάπτυξη των Ερευνητικών Υποδομών

(ESFRI) μετά από εντολή του Συμβουλίου της Ε.Ε. στις
26.11.2004 και παρουσιάζει όλα τα προτεινόμενα έργα
πανευρωπαϊκής κλίμακας μαζί με τον προϋπολογισμό
κατασκευής τους.
κδ) «Ευρωπαϊκή Χάρτα του ερευνητή»: Η σύσταση
της Επιτροπής που εκδόθηκε στις 11.3.2005 και καθορί−
ζει το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των
ερευνητών και των εργοδοτών τους ή των δομών που
χρηματοδοτούν την έρευνα, ανεξάρτητα από τον τόπο
εργασίας τους.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις των κεφαλαίων Β΄ έως και Δ΄ του πα−
ρόντος νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται
σε όλους τους εν γένει δικαιούχους ένταξης στο Εθνικό
Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.) κατά τα
προβλεπόμενα στo άρθρο 6.
2. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος νόμου
εφαρμόζονται στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, καθώς και σε όσους άλλους φορείς προβλέπεται
η εφαρμογή τους από ειδικές διατάξεις του παρόντος
ή άλλων νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων ή υπουργι−
κών αποφάσεων. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν
εφαρμόζονται στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, δεν εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ.
3. Τα υφιστάμενα ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα,
ειδικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ακαδημαϊκά
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ερευνητικά πανε−
πιστημιακά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας
και μεταπτυχιακά ινστιτούτα, καθώς και ερευνητικά
ιδρύματα συνεχίζουν να διέπονται από τις ιδρυτικές
τους διατάξεις.
4. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος
Υπουργού μπορεί να τροποποιούνται οι ιδρυτικές διατά−
ξεις των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που δεν
εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. και να επεκτείνεται η εφαρ−
μογή ορισμένων ή όλων των διατάξεων του κεφαλαίου
Ε΄ του παρόντος νόμου και στους φορείς αυτούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 4
Σκοπός και περιεχόμενο
1. Το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Π.Ε.Τ.) είναι το σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν
ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση
της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας
και της καινοτομίας στη χώρα, τη διαμόρφωση των επι−
λογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που
απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών για
κάθε προγραμματική περίοδο (ανά τετραετία).
2. Στόχοι του Ε.Π.Ε.Τ. για τη βασική έρευνα είναι ιδίως:
α) η προαγωγή της βασικής έρευνας στη χώρα, με
κύριο κριτήριο την επιστημονική αριστεία, όπως αυτή
κρίνεται σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την περίπτωση
ιστ΄ του άρθρου 2,
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β) η ανάδειξη της βασικής έρευνας ως κύριου μοχλού
μετάβασης στην κοινωνία της γνώσης και ως απαραίτη−
του συστατικού στοιχείου της ανώτατης παιδείας,
γ) η αξιοποίηση του ελληνικού ανθρώπινου επιστημο−
νικού δυναμικού της ημεδαπής και της διασποράς,
δ) η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και χρη−
ματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων,
ε) η δυνατότητα υλοποίησης της βασικής έρευνας
χωρίς την υποχρεωτική συνεργασία με τον παραγω−
γικό τομέα,
στ) η υποστήριξη της βασικής έρευνας, κυρίως με
εθνική χρηματοδότηση,
ζ) η ελεύθερη επιλογή ερευνητικών κατευθύνσεων.
3. Στόχοι του Ε.Π.Ε.Τ. για την εφαρμοσμένη έρευνα
είναι ιδίως:
α) η ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας σε
τομείς εθνικής προτεραιότητας,
β) η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη επιχει−
ρήσεων τεχνολογικής βάσης, σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
γ) η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη,
δ) η αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας,
ε) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας,
στ) η συμβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περι−
βαλλοντική πολιτική της χώρας.
4. Το Ε.Π.Ε.Τ. εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή
για την Έρευνα και την Τεχνολογία (Δ.Ε.Ε.Τ.), ύστερα
από εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τε−
χνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).
5. Στο Ε.Π.Ε.Τ. καθορίζονται οι στόχοι της ερευνητικής
και τεχνολογικής πολιτικής στη βασική έρευνα, στην
εφαρμοσμένη − τεχνολογική έρευνα και στην καινοτο−
μία, προβλέπονται οι ειδικότερες δράσεις και εξειδικεύ−
ονται στους διαδοχικούς ετήσιους προϋπολογισμούς
του Κράτους από τη Διυπουργική Επιτροπή μετά από
εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες
για την επίτευξη των στόχων αυτών.
6. α) Το Ε.Π.Ε.Τ. περιλαμβάνει, ενδεικτικά, προγράμμα−
τα και δράσεις που αφορούν τις ακόλουθες θεματικές
περιοχές βασικής έρευνας:
αα) ανθρωπιστικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
επιστήμες,
ββ) βιολογικές και ιατρικές επιστήμες,
γγ) γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλο−
ντικές και διαστημικές επιστήμες,
δδ) επιστήμες μηχανικών (engineering sciences),
εε) νομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες,
στστ) μαθηματικές, φυσικές και χημικές επιστήμες,
ζζ) επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνι−
ών (information and telecommunication sciences and
engineering).
β) Το Ε.Π.Ε.Τ. περιλαμβάνει, ενδεικτικά, προγράμματα
που αφορούν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές εφαρ−
μοσμένης έρευνας:
αα) υγεία − βιοτεχνολογία,
ββ) γεωργία − τρόφιμα,
γγ) ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
δδ) περιβάλλον, διάστημα,
εε) πληροφορική και τηλεπικοινωνίες,
στστ) υλικά, νανοτεχνολογίες, βιομηχανικές τεχνο−
λογίες,
ζζ) τεχνολογίες μηχανικών,
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ηη) πολιτιστική κληρονομιά, νομικές, κοινωνικές, οικο−
νομικές επιστήμες.
γ) Το Ε.Π.Ε.Τ. περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ακόλου−
θες κατηγορίες δράσεων τεχνολογικής έρευνας και
καινοτομίας:
αα) δράσεις τεχνολογικής έρευνας, όπως ανάπτυξη
προϊόντων και μεθόδων, νέων υπηρεσιών, βελτίωση δι−
αδικασιών,
ββ) δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας, όπως προώθηση
καλών πρακτικών στη δικτύωση φορέων, για την οικο−
νομική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων,
γγ) δράσεις προώθησης καινοτομίας, όπως:
i) δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών καινοτομίας και
πόλων καινοτομίας,
ii) ανάπτυξη δημόσιων και ιδιωτικών επιστημονικών και
τεχνολογικών πάρκων και θερμοκοιτίδων,
iii) δημιουργία και στήριξη εταιριών έντασης γνώσης.
Οι ανωτέρω θεματικές περιοχές αναδιαρθρώνονται,
εμπλουτίζονται, ή καταργούνται με απόφαση της Δ.Ε.Ε.Τ.
ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ.
7. Δαπάνες που σχετίζονται με την προπαρασκευή,
σχεδίαση και κατάρτιση του Ε.Π.Ε.Τ. ή με τη μελέτη,
αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την
εκτέλεσή του μπορεί να εντάσσονται στο πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και να καλύ−
πτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού αυτού.
8. Για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τε−
χνολογίας, διατίθεται ετησίως ποσοστό μέχρι 1% επί
του ύψους του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προ−
γράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό την
προϋπόθεση τήρησης του εκάστοτε εγκρινόμενου από
το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.
Σ.Ε.Α.) ύψους Οροφής.
9. Η χρηματοδότηση της εφαρμοσμένης έρευνας,
καθώς και της τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας
προέρχεται κυρίως από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
Άρθρο 5
Διαχείριση δαπανών του Ε.Π.Ε.Τ.
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να εγκρί−
νεται η απευθείας ανάθεση προγραμμάτων, έργων και
μελετών, προμήθειας οργάνων και γενικά εξοπλισμού,
εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και μελέτης
και εκτέλεσης δημόσιων έργων, που προβλέπονται στο
πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Τ., από δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυ−
τός οριοθετείται κάθε φορά, κατά παρέκκλιση από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το χρηματικό
αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, με την επιφύλαξη των
κοινοτικών κανόνων που διέπουν τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης συνιστάται στη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πάγια προκα−
ταβολή για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για
την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία
λόγω της φύσης τους δικαιολογούν προκαταβολή.
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Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος της πά−
γιας προκαταβολής και ρυθμίζονται κάθε ειδικότερο
θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαχείριση και
τη λειτουργία της, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες
διατάξεις. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται ως
υπόλογοι και μη μόνιμοι υπάλληλοι, μέχρι του ποσού
των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
μπορεί να συνιστώνται ειδικοί λογαριασμοί για τη χρη−
ματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμά−
των και έργων που εκτελούνται από Υπουργεία, φορείς
που ιδρύονται με τον παρόντα νόμο, ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., πρόσω−
πα της παραγράφου 2 του άρθρου 6, είτε σε εθνικό
επίπεδο είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με ξένες χώρες
ή με διεθνείς οργανισμούς, και να ρυθμίζονται κάθε
ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια που αφορά
στους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς. Υφιστάμενοι ει−
δικοί λογαριασμοί συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα
με τις διατάξεις που τους διέπουν.
4. Από τους ειδικούς λογαριασμούς της προηγού−
μενης παραγράφου μπορεί να χρηματοδοτούνται και
ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από μέλη
του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των
Πανεπιστημίων και από μέλη του Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού των Τ.Ε.Ι. Για την εργαστηριακή στήριξη των
προγραμμάτων αυτών αποφασίζει το αρμόδιο όργανο
του Α.Ε.Ι., στο οποίο εργάζεται ο επιστημονικός υπεύ−
θυνος του έργου.
5. Η μεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύστα−
ση των ανωτέρω ειδικών λογαριασμών ή τη συμπλή−
ρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση, που
εγγράφεται κάθε έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων
επενδύσεων, ενεργείται με εντολή κατανομής προς την
Τράπεζα της Ελλάδος. Με την υπουργική απόφαση της
παραγράφου 3 μπορεί να ορίζεται ο σκοπός των ειδι−
κών λογαριασμών, να προβλέπονται και άλλοι πόροι
τους και να θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς στο
επόμενο έτος του χρηματικού τους υπολοίπου εκτός
των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού. Με την
ίδια υπουργική απόφαση μπορεί να καθορίζονται τα
όργανα διοίκησης και διαχείρισης, η διαδικασία διάθε−
σης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων, ο
οικονομικός έλεγχος αυτών και κάθε ειδικότερο θέμα
και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λο−
γαριασμών αυτών.
6. Από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων
δεν θίγονται οι διατάξεις του π.δ. 432/1981 (ΦΕΚ 118 Α΄),
όπως ισχύει, το οποίο μπορεί να τροποποιείται ή να κα−
ταργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζο−
νται ζητήματα που αφορούν στη νόμιμη εκπροσώπηση
και στη διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και αιτιολό−
γησης των κονδυλίων των ειδικών λογαριασμών του
διατάγματος αυτού.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 εφαρμόζο−
νται και στις δαπάνες που αφορούν προγράμματα και
έργα της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος
νόμου, οι οποίες ενεργούνται στο πλαίσιο: α) της προ−
ετοιμασίας της διαδικασίας κατάρτισης και σχεδίασης

του Ε.Π.Ε.Τ., β) της αξιολόγησης και αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων αυτού, γ) των δημοσιεύσεων, εκδόσεων,
εκτυπώσεων, συνεντεύξεων, εκθέσεων, προβολών που
σχετίζονται με το Ε.Π.Ε.Τ.
8. Οι πιστώσεις που διατίθενται με κάθε μορφή και
τρόπο στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
για εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων,
απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για σκοπό άλλον
από εκείνο, για τον οποίο έχουν εγκριθεί.
Άρθρο 6
Ένταξη στο Ε.Π.Ε.Τ.
1. Προγράμματα, έργα και μελέτες για την προώθη−
ση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας μπορούν να εκτελούν δημόσιες υπηρεσίες,
Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., καθώς και ερευνητικοί και τεχνο−
λογικοί φορείς. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από
κονδύλια του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που προορίζο−
νται για ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες
και δεν εμπίπτουν στα κονδύλια των ανταγωνιστικών
δράσεων του Εθνικού Οργανισμού Έρευνας και Τεχνο−
λογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.) του άρθρου 19.
2. Δημόσιες υπηρεσίες, πάσης φύσεως και μορφής
νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
ενώσεις προσώπων, φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής
και αλλοδαπής, καθώς και πάσης φύσεως και μορφής
νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, μπορούν να εκτελούν
έργα, να εκπονούν μελέτες και να εφαρμόζουν προγράμ−
ματα και δράσεις για την προώθηση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Τα έργα, οι μελέτες, τα προγράμματα και οι δρά−
σεις χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της Γ.Γ.Ε.Τ.,
προερχόμενους από τον τακτικό προϋπολογισμό, το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, καθώς και από οποι−
αδήποτε άλλη πηγή ή από οποιουσδήποτε πόρους που
διαχειρίζεται η Γ.Γ.Ε.Τ. Σε περίπτωση που τα έργα, οι με−
λέτες, τα προγράμματα και οι δράσεις των φορέων του
πρώτου εδαφίου χρηματοδοτούνται από προγράμματα
ή χρηματοδοτικά σχήματα που διαχειρίζονται οι Περιφέ−
ρειες της χώρας, τη σχετική απόφαση χρηματοδότησης
συνυπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και
Τεχνολογίας και ο οικείος Γραμματέας Περιφέρειας.
3. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χρηματοδότησης
των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και
κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
4. α. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. προκηρύσσει ερευνητικά προγράμματα,
με διαδικασίες που προβλέπονται από τον εσωτερικό
του κανονισμό κατά την περίπτωση γ΄ του άρθρου 20.
Δικαιούχοι χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών
είναι Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., ερευνητικοί και τεχνολογικοί
φορείς, καθώς και πρόσωπα της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου ή συμπράξεις αυτών. Επιστημονικοί
υπεύθυνοι των έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1
και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να είναι μέλη
Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Π.) Τ.Ε.Ι., ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμο−
νες ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων. Επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων που εκτε−
λούνται από δημόσιες υπηρεσίες και από επιχειρήσεις
οποιασδήποτε νομικής μορφής του δημοσίου ή ιδιωτικού
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τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχι−
ακού διπλώματος ειδίκευσης.
β. Μετά πάροδο πενταετίας από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, προγράμματα, έργα και μελέτες
που προέρχονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ. κρίνονται μόνο εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν
αξιολογηθεί από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοιος φορέας,
αξιολογούνται με βάση τις διαδικασίες που προβλέπο−
νται για τα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικά
κέντρα, σύμφωνα με το άρθρο 38.
5. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος
Υπουργού μπορεί να χαρακτηρισθεί αναγκαία η εκτέ−
λεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, που δεν
περιλαμβάνονται στο Ε.Π.Ε.Τ., είτε για τη μελέτη και
αντιμετώπιση θεμάτων με άμεση και προφανή ωφέλεια
για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας είτε για τη
διερεύνηση έκτακτων φαινομένων, η αντιμετώπιση των
οποίων επιβάλλεται από ανάγκες της ελληνικής κοινω−
νίας. Τα προγράμματα και τα έργα αυτά θεωρούνται
ότι αποτελούν μέρος του εφαρμοζόμενου Ε.Π.Ε.Τ. για
τη χρηματοδότηση και εκτέλεσή τους.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη
του Ε.Σ.Ε.Τ., μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι
όροι και η διαδικασία απονομής χρηματικών βραβείων
σε ερευνητές για εξαιρετική επίδοση σε θέματα έρευ−
νας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 7
Όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής
ερευνητικής πολιτικής
Αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
της ερευνητικής πολιτικής είναι:
α) Η Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και την
Τεχνολογία (Δ.Ε.Ε.Τ.).
β) Το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) δια της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).
γ) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Σ.Ε.Τ.) και
ε) Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Ο.Ε.Τ.).
Άρθρο 8
Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα
και την Τεχνολογία
1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και Τεχνολογία
(Δ.Ε.Ε.Τ.).
2. Η Δ.Ε.Ε.Τ. συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό, ως
Πρόεδρο και τους Υπουργούς: α) Εσωτερικών, β) Οι−
κονομίας και Οικονομικών, γ) Εξωτερικών, δ) Εθνικής
Άμυνας, ε) Ανάπτυξης, στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων, ζ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, η) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
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θ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ι) Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ια) Δικαιοσύνης, ιβ) Πολι−
τισμού, ιγ) Μεταφορών και Επικοινωνιών ως μέλη. Η
Δ.Ε.Ε.Τ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος.
Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Ε.Τ. προσκαλείται και παρί−
σταται ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ.
3. Έργο της Δ.Ε.Ε.Τ. είναι ιδίως:
α. Η χάραξη της εθνικής πολιτικής για την έρευνα, την
τεχνολογία και την καινοτομία, περιλαμβανομένης της
γενικής πολιτικής της κατανομής των σχετικών κονδυ−
λίων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. Ειδικότερα, η
Δ.Ε.Ε.Τ. σχεδιάζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την
έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, θέτοντας
σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα, και καθορίζει
τα κατάλληλα μέσα και τις πηγές χρηματοδότησης.
β. Η έγκριση του Ε.Π.Ε.Τ. και η εποπτεία της εφαρ−
μογής του.
Άρθρο 9
Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠ.
ΑΝ.) ανήκουν:
α) η συνδρομή της Δ.Ε.Ε.Τ. στη χάραξη και στην άσκη−
ση της εθνικής πολιτικής, στους τομείς της επιστημονι−
κής έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας,
β) η συστηματική διερεύνηση των επιπτώσεων της
έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην οι−
κονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και στην άμυνα
της χώρας,
γ) η οργάνωση εκθέσεων για νέα προϊόντα και μεθόδους
παραγωγής και ο σχεδιασμός για τη χορήγηση βραβείων
και οικονομικών ενισχύσεων σύμφωνα με την παράγραφο
4 του άρθρου 20 του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171 Α΄).
2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Έρευ−
νας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) ανήκουν:
α) η διοικητική και τεχνική υποστήριξη των εθνικών
οργάνων σχεδιασμού και εφαρμογής της ερευνητικής
πολιτικής του άρθρου 7,
β) η εποπτεία των ερευνητικών κέντρων, αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων αρ−
μοδιότητάς της και η μελέτη και κατάρτιση των όρων
και προϋποθέσεων εργασίας όσων απασχολούνται στην
έρευνα και στις λοιπές επιστημονικές και τεχνολογικές
δραστηριότητες αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις κεί−
μενες σχετικές διατάξεις,
γ) η συλλογή, η διάδοση και γενικότερα η αξιοποίη−
ση των επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών
και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα έρευνας και
τεχνολογίας,
δ) η συνεργασία του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαί−
σιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης με
διεθνείς οργανισμούς σε θέματα έρευνας και τεχνολο−
γίας και η ανάπτυξη και παρακολούθηση διακρατικών
σχέσεων στα θέματα αυτά,
ε) η εκπροσώπηση της χώρας για θέματα έρευνας και
τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς
οργανισμούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυ−
ξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται
οι εκπρόσωποι της χώρας σε διεθνείς επιτροπές, στις
περιπτώσεις που συμμετέχουν σε αυτές μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι.,
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στ) η μελέτη και εφαρμογή μέτρων ανάπτυξης και
μεταφοράς τεχνολογίας, η δημιουργία δικτύων βιομη−
χανικών και τεχνολογικών πληροφοριών και γενικότερα
ο έλεγχος και η βελτίωση των όρων εισαγωγής και
χρήσης ξένης τεχνολογίας και εξαγωγής εγχώριας τε−
χνολογίας, καθώς και η εποπτεία της εφαρμογής των
διακρατικών συμβάσεων τεχνικής βοήθειας και των συμ−
βάσεων μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ως
προς το τεχνολογικό τους περιεχόμενο, σε συνεργασία
και με τον Ε.Ο.Ε.Τ.,
ζ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος, σε συνεργασία
με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, των συγ−
χωνεύσεων και εξαγορών ελληνικών επιχειρήσεων από
ξένες ή ξένων από ελληνικές, ως προς τις επιπτώσεις
τους στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας,
η) η δημιουργία και προώθηση πρότυπων βιομηχανιών
και επιχειρήσεων σε θέματα εφαρμογής αποτελεσμά−
των επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας αιχμής,
μέσω τεχνοβλαστών και συναφών επιχειρηματικών
δράσεων,
θ) η προαγωγή της έρευνας και της επιστημονικής
ενημέρωσης μέσω συνεδρίων, διεθνών συναντήσεων
και διαλέξεων, με οικονομική ενίσχυση αυτών,
ι) κάθε άλλη αρμοδιότητα που της παραχωρεί ο
Υπουργός Ανάπτυξης ή η Δ.Ε.Ε.Τ. ή είναι συναφής με
τις παραπάνω αρμοδιότητες.
3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί, για την προώ−
θηση της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης, με σκοπό την υποβοήθηση της περιφερεια−
κής, της κοινωνικής και της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας, να συνιστώνται, να καταργούνται, να συγχωνεύ−
ονται, να διασπώνται, να μεταφέρονται περιφερειακά
γραφεία προγραμμάτων και τεχνολογικά γραφεία, κα−
θώς και οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή υπηρεσιακή
μονάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλου κατά πε−
ρίπτωση Υπουργείου, να ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης
και διάρθρωσης αυτών, να συνιστώνται θέσεις μόνιμου ή
επί συμβάσει προσωπικού, με δυνατότητα στελέχωσής
τους και με μετάταξη υπαλλήλων από δημόσιες υπηρε−
σίες ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως ορί−
ζεται κάθε φορά, και να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα
υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού και
κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια
σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των παραπάνω
περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού
δικαίου που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, επιτρέπε−
ται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική
σχετική διάταξη, να ανατίθενται απευθείας, με σύμβαση
έργου, μελέτες, έρευνες και αξιολογήσεις σε ειδικούς
επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαπούς, σε εμπειρογνώ−
μονες ή σε ειδικά γραφεία ή εταιρείες και γενικά σε
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και
να συνιστώνται, για το σκοπό αυτόν, ομάδες εργασίας
από δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και
ειδικούς επιστήμονες, εφόσον υπάρχει ανάγκη:
α) να εκπονηθούν ειδικές μελέτες ή να διερευνηθούν
ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση
της πολιτικής για την επιστημονική έρευνα και την τεχνο−

λογία, καθώς και για τη χάραξη, την αξιολόγηση και την
αποτίμησή της και, γενικά, για την άσκηση των αρμοδιοτή−
των που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 και
β) να γίνει αξιολόγηση για τη διαπίστωση της συνδρο−
μής των προϋποθέσεων και όρων εφαρμογής διατάξεων
αναπτυξιακών νόμων, όπως η αξιολόγηση προτάσεων
και αιτήσεων επιχορήγησης, δανειοδότησης επενδύσε−
ων προηγμένης τεχνολογίας, προγραμμάτων ή έργων
τεχνολογικής καινοτομίας και επιστημονικής και τεχνο−
λογικής έρευνας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να ορίζεται σχε−
τική αποζημίωση για τα μέλη των παραπάνω ομάδων
εργασίας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή
ειδική διάταξη.
5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης, μπορεί να συνιστώνται επιχει−
ρήσεις, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει το Δημόσιο,
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ., πιστωτικά
ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, Ν.Π.Ι.Δ. και
γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς. Οι επιχει−
ρήσεις αυτές εποπτεύονται και ελέγχονται από το Δη−
μόσιο και λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονομίας, με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και
τεχνολογίας.
Με όμοια προεδρικά διατάγματα ορίζεται η φύση των
επιχειρήσεων αυτών και ρυθμίζονται τα θέματα ορ−
γάνωσης, διοίκησης και οικονομικής διαχείρισής τους,
ο τρόπος πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού
τους, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των τυχόν κερδών.
Θέματα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία των επι−
χειρήσεων αυτών και τα καθήκοντα και τον πειθαρχικό
έλεγχο των υπαλλήλων τους ρυθμίζονται με εσωτερι−
κούς κανονισμούς που εγκρίνονται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν τα νομικά πρόσωπα που με−
τέχουν στις επιχειρήσεις αυτές εποπτεύονται από άλλα
Υπουργεία, τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές
αποφάσεις εκδίδονται με τη σύμπραξη και των κατά
περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.
Τροποποιήσεις του καταστατικού των παραπάνω επι−
χειρήσεων ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στο τεύ−
χος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης
Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον
έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δεν
αφορούν θέματα έδρας, διάρκειας, διάλυσης, σκοπού
και διοίκησης της επιχείρησης.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι προϋπο−
θέσεις, οι όροι και η διαδικασία απονομής χρηματικών
βραβείων για εργασίες που αφορούν στο σχεδιασμό,
προγραμματισμό και εκτέλεση του Ε.Π.Ε.Τ. και τη δημι−
ουργία καινοτομίας.
Άρθρο 10
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολο−
γίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
2. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποτελεί ανεξάρτητο συμβουλευτικό και
γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας, υπαγόμενο απευ−
θείας στον Πρωθυπουργό.
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Άρθρο 11
Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ε.Τ.
Το Ε.Σ.Ε.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εισηγείται προς τη Δ.Ε.Ε.Τ. για θέματα που αφορούν
στην πολιτική έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας,
περιλαμβανομένης της γενικής πολιτικής της κατανομής
των σχετικών κονδυλίων,
β) εισηγείται προς τη Δ.Ε.Ε.Τ. την έγκριση του
Ε.Π.Ε.Τ.,
γ) αξιολογεί την πορεία εφαρμογής του Ε.Π.Ε.Τ. και κα−
ταρτίζει, σε ετήσια βάση, σχετική έκθεση που υποβάλλε−
ται στον Πρωθυπουργό και στη Διυπουργική Επιτροπή,
δ) εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό την απονο−
μή βραβείων για εξαίρετες επιδόσεις στην έρευνα και
τεχνολογία, με βάση καθορισμένα κριτήρια,
ε) αξιολογεί εισηγήσεις που απευθύνονται σε αυτό για
θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας από κάθε
φορέα, ιδίως από Υπουργεία, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ε.Ο.Ε.Τ., τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.),
τη σύνοδο των Διευθυντών των ερευνητικών κέντρων
της παραγράφου 5 του άρθρου 32, από κοινωνι−κούς
φορείς, εξωτερικές επιτροπές, ομάδες εργασίας, εμπει−
ρογνώμονες και δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς,
στ) εισηγείται προς τον κατά περίπτωση εποπτεύοντα
Υπουργό την ίδρυση, συγχώνευση, διάσπαση, κατάργη−
ση και γενικότερα αναδιάρθρωση ερευνητικών κέντρων
και ερευνητικών ινστιτούτων και γνωμοδοτεί επί υπο−
βαλλόμενων σχετικών προτάσεων,
ζ) προτείνει τα δύο τρίτα των μελών του καταλόγου
για την κλήρωση των επιτροπών κρίσεων για την επι−
λογή διευθυντών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων,
καθώς και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37,
η) συγκροτεί τον εθνικό πίνακα κριτών για τις επιτρο−
πές κρίσεων των ερευνητών και ειδικών λειτουργικών
επιστημόνων κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 39,
ύστερα από σχετική εισήγηση των αρμόδιων Τ.Ε.Σ. Ο
πίνακας κριτών επικυρώνεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως,
θ) εισηγείται στον κατά περίπτωση εποπτεύοντα
Υπουργό για τη συγκρότηση του Επιστημονικού Συμ−
βουλίου ερευνητικών κέντρων,
ι) εισηγείται προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επιλογή
των μελών των Τ.Ε.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στην πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 18,
ια) αναθέτει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στα
Τ.Ε.Σ. ή και σε τρίτους την εκπόνηση μελετών και την
έκδοση γνωμοδοτήσεων σε κρίσιμα θέματα έρευνας και
τεχνολογίας, με βάση τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 12
Συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ.
Το Ε.Σ.Ε.Τ. είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από:
α) οκτώ (8) επιστήμονες διεθνούς κύρους, με πολυετή
δραστηριότητα στη βασική έρευνα ή στην εφαρμοσμένη
έρευνα και καινοτομία. Οι επιστήμονες αυτοί μπορεί να
είναι καθηγητές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄
βαθμίδας ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτού−
των της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
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β) πέντε (5) έγκριτα στελέχη του χώρου των επιχειρή−
σεων ή και διακεκριμένους ερευνητές διεθνούς κύρους
από τον ιδιωτικό τομέα,
γ) τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Ε.Τ. και,
δ) έναν εκπρόσωπο του Δημοσίου που ορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 13
Διορισμός και θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.
1. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. επιλέγονται με την ακόλουθη
διαδικασία:
α) Ύστερα από πρόσκληση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται
επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο
της Ακαδημίας Αθηνών, έναν διεθνώς διακεκριμένο επι−
στήμονα ασχολούμενο με τη βασική ή την εφαρμοσμένη
έρευνα, που είναι καθηγητής πανεπιστημίου ή καθηγητής
Τ.Ε.Ι. ή ερευνητής Α΄ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων ή
ερευνητικών ινστιτούτων του εσωτερικού ή του εξω−
τερικού, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της Συνόδου
των Πρυτάνεων, τον προεδρεύοντα της Συνόδου των
ερευνητικών κέντρων και τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο του
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
β) Η ανωτέρω επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρό−
σκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται
στον ημερήσιο τύπο και στον επίσημο δικτυακό τόπο
των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Μετά από προεπιλογή, εισηγείται στους
εντολείς Υπουργούς διπλάσιο αριθμό είκοσι έξι (26) με−
λών του Ε.Σ.Ε.Τ., στον οποίο δεν υπολογίζονται ο Πρόε−
δρος του Ε.Ο.Ε.Τ. και ο εκπρόσωπος του Δημοσίου.
γ) Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. διορίζονται με απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση
ορίζονται ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. και ο αναπληρωτής
του ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των μελών του που
προέρχονται από το χώρο της βασικής και εφαρμοσμέ−
νης−τεχνολογικής έρευνας.
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται με θητεία
τεσσάρων (4) ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία
μόνο φορά. Η θητεία όλων των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ., πε−
ριλαμβανομένου του Προέδρου και του αναπληρωτή
του, δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα οκτώ (8) έτη.
Η σύνθεση των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ., εκτός του Προέδρου
του, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. Κατά την
πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
η θητεία των δεκατεσσάρων (14) μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.,
εκτός του Προέδρου του, είναι τετραετής. Μετά τη δεύ−
τερη συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ, γίνεται κλήρωση μεταξύ
των δεκατεσσάρων (14) μελών πλην του Προέδρου του,
ώστε επτά (7) εξ αυτών να έχουν τετραετή θητεία και
τα άλλα επτά (7) διετή θητεία.
3. Ο διορισμός των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. δεν ανακα−
λείται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός αν
συντρέξει στο πρόσωπό τους σπουδαίος λόγος που
προβλέπεται στην παράγραφο 4. Εάν κατά τη διάρκεια
αυτής κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, θέση μέλους
του Ε.Σ.Ε.Τ., στη θέση αυτή διορίζεται, για το υπόλοιπο
της θητείας του, νέο μέλος κατά τη διαδικασία του
παρόντος άρθρου.
4. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από
την ιδιότητά τους εάν συντρέξει λόγος που αποτελεί
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κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, κατά
τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄).
Άρθρο 14
Προσόντα μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.
1. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. είναι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι
πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
α. Οι ασχολούμενοι με τη βασική και την εφαρμοσμέ−
νη−τεχνολογική έρευνα επιστήμονες πρέπει:
αα) να είναι διεθνώς διακεκριμένοι επιστήμονες σε
κλάδους της επιστήμης ή της τεχνολογίας,
ββ) να είναι καθηγητές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή ερευ−
νητές Α΄ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών
ινστιτούτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
γγ) να διαθέτουν εμπειρία ως επιστημονικοί υπεύθυνοι
και κύριοι ερευνητές (principal investigators) σε ερευνη−
τικά προγράμματα βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας
με αναγνωρισμένη συμβολή των αποτελεσμάτων ή και
διεθνή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευ−
νητικών προγραμμάτων,
δδ) να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημο−
νικό κύρος, αποδεικνυόμενο αθροιστικά από: i) δημοσι−
εύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με κριτές, ii) αριθ−
μό ετεροαναφορών των δημοσιεύσεών τους ο οποίος
πρέπει να είναι σημαντικά μεγάλος για το επιστημονικό
πεδίο τους, iii) απονομή σημαντικών ερευνητικών βρα−
βείων και διεθνών διακρίσεων (όπως του καλύτερου
άρθρου ή της καλύτερης έρευνας) από την αντίστοιχη
διεθνή επιστημονική κοινότητα.
β. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. που προέρχονται από τον επι−
χειρηματικό κόσμο πρέπει:
αα) να είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών
σπουδών, κατά προτίμηση διδακτορικού,
ββ) να είναι ανώτατα στελέχη επιχείρησης ή βιομη−
χανίας,
γγ) να διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλο−
ποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων,
δδ) να έχουν διακριθεί διεθνώς και να έχουν ουσιωδώς
συμβάλει στην επιστημονική πρόοδο, καθώς και στην
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
γ. Ο εκπρόσωπος του Δημοσίου πρέπει να είναι επι−
στήμονας, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, με εμπειρία
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/ανα−
πτυξιακών προγραμμάτων.
2. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. πρέπει, πέραν
των ανωτέρω προσόντων, να είναι προσωπικότητα διε−
θνούς κύρους, ευρείας αποδοχής και να διαθέτει γνώση
και εμπειρία του εθνικού και διεθνούς χώρου έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης.
3. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συνε−
κτιμώνται και:
α) η κατοχή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
β) η μεταφορά γνώσης σε παραγωγικούς φορείς στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
γ) η εμπειρία στην αξιολόγηση και υλοποίηση έργων
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, χρηματοδοτού−
μενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, σε αντα−
γωνιστική βάση.
Άρθρο 15
Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ.
1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
εσωτερικής λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με
*01000492103080028*

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας ρυθμίζο−
νται θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ., την
εν γένει λειτουργία του, τις ειδικότητες του προσωπικού
της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας του Ε.Σ.Ε.Τ. του
άρθρου 16, τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις των μελών του
και τον τρόπο έκδοσης των γνωμοδοτήσεων και λήψης
των αποφάσεών του.
3. Στον Πρόεδρο και στον αναπληρωτή Πρόεδρο του
Ε.Σ.Ε.Τ. χορηγείται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της
οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση κα−
θορίζεται η αποζημίωση των λοιπών μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.
ανά συνεδρίαση. Οι διατάξεις που διέπουν τις δαπάνες
κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του
Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας, όπως ισχύουν κάθε
φορά, εφαρμόζονται και για τη μετακίνηση των μελών
και των υπαλλήλων του Ε.Σ.Ε.Τ. Οι σχετικές εντολές
μετακίνησης εκδίδονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Η ισχύς των
διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη συ−
γκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου.
Άρθρο 16
Ειδική Επιστημονική Γραμματεία του Ε.Σ.Ε.Τ.
1. Συνιστάται στη Γ.Γ.Ε.Τ. Ειδική Επιστημονική Γραμμα−
τεία για την εν γένει υποστήριξη της λειτουργίας του
Ε.Σ.Ε.Τ. και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στην
Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνιστώνται δέκα (10)
θέσεις ειδικών επιστημόνων, με σύμβαση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2. Οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να εί−
ναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών
σπουδών, προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης μετά από προκήρυξη σύμφωνα με τις διαδι−
κασίες του άρθρου 40.
3. Οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων καθορίζο−
νται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο 17
Διοικητική υποστήριξη και κάλυψη
δαπανών του Ε.Σ.Ε.Τ.
1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. υποστηρίζεται, ως προς τη στελέχωση
και την υποδομή του, από τη Γ.Γ.Ε.Τ. και οι δαπάνες
λειτουργίας του εντάσσονται στον προϋπολογισμό της
Γ.Γ.Ε.Τ. ή καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό του
άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύει, με
την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών
Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων
στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας».
2. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λει−
τουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ., επιτρέπεται, με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, η απόσπαση στο Ε.Σ.Ε.Τ., διοικητι−
κού προσωπικού της Γ.Γ.Ε.Τ. ή και άλλων υπηρεσιών του
Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, ύστερα από συναίνεση του ενδιαφερόμενου,
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας και γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ.
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Άρθρο 18
Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.)

Άρθρο 19
Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ−
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται
στη Γ.Γ.Ε.Τ. Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο (Τ.Ε.Σ.),
για κάθε τομέα επιστημονικής και τεχνολογικής πολι−
τικής, οι οποίοι αποφασίζονται από τη Δ.Ε.Ε.Τ. ύστερα
από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ. Κάθε Τ.Ε.Σ. αποτελείται από
τον Πρόεδρό του και τέσσερα (4) μέλη, τα οποία είναι
Kαθηγητές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄ βαθμί−
δος ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων με
διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πλούσια ερευνητική
και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Τομέα.
Σε κάθε Τ.Ε.Σ. συμμετέχει ένα στέλεχος του ευρύτερου
παραγωγικού τομέα, που είναι κάτοχος διδακτορικού δι−
πλώματος και έχει τουλάχιστον πενταετή επιπρόσθετη
εμπειρία σε διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές και
τεχνολογικές δραστηριότητες, καθώς και ικανότητα
σχεδιασμού και συντονισμού ερευνητικών έργων. Κατά
την επιλογή των μελών συνεκτιμώνται και τα στοιχεία
της παραγράφου 3 του άρθρου 14. Η θητεία των μελών
των Τ.Ε.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μία
μόνο φορά.
2. Τα μέλη των Τ.Ε.Σ. επιλέγονται από τους Υπουργούς
Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία
δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο,
και εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ.
3. Τα Τ.Ε.Σ. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) προσφέρουν επιστημονικό συμβουλευτικό έργο
στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και στον Ε.Ο.Ε.Τ. για θέματα έρευνας,
τεχνολογίας και καινοτομίας,
β) επικουρούν το Ε.Σ.Ε.Τ. για τη διαμόρφωση στρατη−
γικής έρευνας και τεχνολογίας,
γ) εισηγούνται στο Ε.Σ.Ε.Τ. για θέματα εκλογής διευθυ−
ντών ερευνητικών κέντρων και διευθυντών ερευνητικών
ινστιτούτων,
δ) εισηγούνται στο Ε.Σ.Ε.Τ. τα ονόματα των επιστημό−
νων που εντάσσονται στον εθνικό πίνακα κριτών, όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 του
παρόντος νόμου και με τη διαδικασία της περίπτωσης
η΄ του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
4. Στον Πρόεδρο και στα μέλη των Τ.Ε.Σ. καταβάλλεται
αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας κα−
θορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Οι διατάξεις που διέπουν τις δαπάνες
κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του
Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας, που ισχύουν κάθε
φορά, έχουν εφαρμογή και για τη μετακίνηση του Προ−
έδρου και των μελών των Τ.Ε.Σ. Οι εντολές μετακίνησης
εκδίδονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ.
5. Η λειτουργία των Τ.Ε.Σ. και η γενικότερη οργανω−
τική τους υποστήριξη ανήκουν στην αρμοδιότητα της
Γ.Γ.Ε.Τ. και οι δαπάνες λειτουργίας τους εντάσσονται
στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ε.Τ. ή καλύπτονται από τον
ειδικό λογαριασμό του άρθρου 19 του ν. 3054/2002, όπως
ισχύει, με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότη−
σης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές
Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας».

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το
οποίο επιδιώκει δημόσιο και κοινωφελή σκοπό, με την
επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολο−
γίας» (Ε.Ο.Ε.Τ.), το οποίο εποπτεύεται από τους Υπουρ−
γούς Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των.
2. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. έχει ως αποστολή την εφαρμογή και
διαχείριση δράσεων της βασικής, εφαρμοσμένης – τε−
χνολογικής έρευνας και καινοτομίας και τη μέσω αυ−
τών προαγωγή εν γένει της βασικής και εφαρμοσμένης
επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, κατά τις σχετικές
διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Τ. βαρύ−
νουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή καλύπτονται από
τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 19 του ν. 3054/2002,
όπως ισχύει, με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματο−
δότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Με−
ταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της
Χώρας».
Άρθρο 20
Αρμοδιότητες του Ε.Ο.Ε.Τ.
Ο Ε.Ο.Ε.Τ. για την εκπλήρωση της αποστολής του έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εισηγείται προς το Ε.Σ.Ε.Τ. για το Εθνικό Πρόγραμ−
μα Έρευνας και Τεχνολογίας,
β) διαχειρίζεται τα εγκρινόμενα από τη Διυπουργική
Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας εθνικά κονδύλια
χρηματοδότησης, όπως αυτά έχουν κατανεμηθεί από
τη Δ.Ε.Ε.Τ. στις θεματικές περιοχές των τομέων βασικής
και εφαρμοσμένης έρευνας,
γ) εξειδικεύει, προκηρύσσει και διαχειρίζεται προ−
γράμματα και δράσεις βασικής έρευνας, εφαρμοσμέ−
νης – τεχνολογικής έρευνας, καινοτομίας και διεθνούς
συνεργασίας,
δ) μπορεί να διαχειρίζεται ερευνητικά κονδύλια Υπουρ−
γείων, Περιφερειών και άλλων φορέων, προοριζόμενα
για ανταγωνιστικές δράσεις,
ε) διαχειρίζεται και συντονίζει την αξιολόγηση των
προτάσεων και των προγραμμάτων και έργων βασικής
έρευνας, εφαρμοσμένης έρευνας και διεθνούς συνερ−
γασίας,
στ) μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, τομεακά γραφεία
προγραμμάτων και τοπικά τεχνολογικά γραφεία σε συ−
νεργασία με τη Γ.Γ.Ε.Τ. και οποιαδήποτε άλλη περιφερει−
ακή υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
άλλων Υπουργείων, καθώς και με τις Περιφέρειες της
χώρας, για την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας
και της καινοτομίας στις Περιφέρειες της χώρας.
Για το σκοπό της άσκησης των παραπάνω αρμοδιο−
τήτων του ο Ε.Ο.Ε.Τ. μπορεί να αναθέτει την εκπόνηση
μελετών σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις
κείμενες σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 21
Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.Τ.
1. Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Ο.Ε.Τ.) διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβού−
λιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Ε.Τ., ο
οποίος είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ. του, τον Αντιπρό−
εδρο για τη βασική έρευνα, τον Αντιπρόεδρο για την
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εφαρμοσμένη έρευνα και δύο μέλη, ένα από τα οποία
προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, που διαθέτουν τα
προσόντα της παραγράφου 2.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. είναι Έλληνες πολίτες
που διαθέτουν τα προσόντα των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.,
όπως ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 14 και ασχολούνται με τη βασική ή εφαρ−
μοσμένη−τεχνολογική έρευνα. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. πρέπει να διαθέτει τα προσόντα
του Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Τ., όπως αυτά ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 14.
3. Για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ.
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 13. Ειδικότερα:
α. Συγκροτείται επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
β. Η ανωτέρω επιτροπή δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση
υποβολής υποψηφιοτήτων και, μετά από προεπιλογή,
εισηγείται στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων διπλάσιο αριθμό δέκα (10)
μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ.
γ. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. διορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση,
ορίζονται ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε.Τ., ο Αντιπρόεδρος για
τη βασική έρευνα και ο Αντιπρόεδρος για την εφαρ−
μοσμένη έρευνα.
4. Για τη θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. εφαρ−
μόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως
και 4 του άρθρου 13.
5. Στον Πρόεδρο και στους δύο Αντιπροέδρους του
Ε.Ο.Ε.Τ. χορηγείται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της
οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση κα−
θορίζεται η αποζημίωση των λοιπών μελών του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Ε.Τ. ανά συνεδρίαση. Οι διατάξεις που διέπουν τις
δαπάνες κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με
εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας, όπως
ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και για τη μετακίνη−
ση των μελών του Δ.Σ. και των υπαλλήλων του Ε.Ο.Ε.Τ.
Οι σχετικές εντολές μετακίνησης εκδίδονται από τον
Γενικό Διευθυντή του Ε.Ο.Ε.Τ.

Προσωπικού, β) Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης, γ)
Γραφείο Νομικού Συμβούλου και δ) Γραφείο Τεχνικής
Υποδομής/Υποστήριξης, τα οποία αναφέρονται στον Γε−
νικό Διευθυντή. Τέλος, συνιστάται Γραφείο Εσωτερικού
Ελέγχου, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24.
5. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λει−
τουργίας του Ε.Ο.Ε.Τ. επιτρέπεται, με κοινή απόφαση
των εποπτευόντων Υπουργών, η απόσπαση στον Ε.Ο.Ε.Τ.,
για μία διετία, που μπορεί να ανανεωθεί με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις, διοικητικού προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και
της Γ.Γ.Ε.Τ. που έχει εμπειρία στη διαχείριση της έρευ−
νας, της τεχνολογίας ή της καινοτομίας, ύστερα από
συναίνεση του ενδιαφερόμενου και σύμφωνη γνώμη,
κατά περίπτωση, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί−
ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Τ.
6. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται ειδικότερα η
οργάνωση του Ε.Ο.Ε.Τ., εξειδικεύεται η υποδιαίρεση των
τμημάτων του σε ερευνητικούς τομείς και ορίζονται οι
δράσεις κάθε τομέα. Με το ίδιο διάταγμα συνιστάται,
σε κάθε ερευνητικό τομέα, θέση Διευθυντή Ερευνητικού
Τομέα και ορίζονται τα προσόντα του, προβλέπεται η
στελέχωση κάθε ερευνητικού τομέα με Συντονιστές
Περιοχών Τομέα, συνιστώνται έως εκατόν πενήντα (150)
θέσεις επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθορί−
ζονται τα προσόντα και η διαδικασία πλήρωσής τους
και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λε−
πτομέρεια σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και
λειτουργία του Ε.Ο.Ε.Τ. Μέχρι την πλήρωση των οργα−
νικών θέσεων, ο Ε.Ο.Ε.Τ. λειτουργεί με προσωπικό που
αποσπάται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
πάντως όχι πέραν των δύο (2) ετών από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου.
7. Οι αποδοχές του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Τ. καθορί−
ζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και εγκρίνονται
από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης. Οι αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν
να βαρύνουν το φορέα της οργανικής τους θέσης.

Άρθρο 22
Οργανωτική δομή του Ε.Ο.Ε.Τ.

Άρθρο 23
Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και αποτίμηση
ερευνητικών προγραμμάτων

1. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. απαρτίζεται από δύο Τμήματα:
α) το Τμήμα Βασικής Έρευνας, και
β) το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας.
2. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε.Τ. προΐσταται του Ε.Ο.Ε.Τ.
Ο Αντιπρόεδρος για τη βασική έρευνα προΐσταται του
Τμήματος Βασικής Έρευνας του Ε.Ο.Ε.Τ. Ο Αντιπρόεδρος
για την εφαρμοσμένη έρευνα προΐσταται του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Έρευνας του Ε.Ο.Ε.Τ.
3. Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ο.Ε.Τ. επιλέγεται μετά
από ανοικτή προκήρυξη από το Διοικητικό του Συμ−
βούλιο και επικουρεί τον Πρόεδρο και τους δύο Αντι−
προέδρους του Ε.Ο.Ε.Τ, ιδίως στις διαχειριστικές τους
αρμοδιότητες, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του
εκχωρεί με απόφασή του το Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ.
4. Προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Τ.,
συνιστώνται: α) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και

1. Οι προτάσεις με αντικείμενο έργα, μελέτες και προ−
γράμματα, οι οποίες υποβάλλονται στον Ε.Ο.Ε.Τ., αξιο−
λογούνται με σύστημα αξιολόγησης από κριτές («peer
review»), κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.
Ερευνητικά προγράμματα και έργα που χρηματοδοτού−
νται από τον Ε.Ο.Ε.Τ., αποτιμώνται ως προς τα αποτε−
λέσματά τους από αυτόν.
2. Οι κριτές προτάσεων με αντικείμενο προγράμματα
και έργα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας είναι επι−
στήμονες, Έλληνες ή αλλοδαποί, με διεθνή καταξίωση
και εμπειρία στη θεματική περιοχή της ερευνητικής πρό−
τασης ή του ερευνητικού προγράμματος που καλούνται
να αξιολογήσουν.
3. Το κείμενο κάθε πρότασης της προηγούμενης πα−
ραγράφου, όταν υποβάλλεται προς αξιολόγηση από
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διεθνείς κριτές, κατατίθεται υποχρεωτικά στην ελληνική
και στην αγγλική γλώσσα. Η αξιολόγηση από τους κρι−
τές γίνεται, εγγράφως, στην αγγλική γλώσσα.
4. Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων και η
αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων πραγμα−
τοποιείται από δύο (2) τουλάχιστον κριτές, τους οποί−
ους επιλέγουν οι αντίστοιχοι Διευθυντές Ερευνητικών
Τομέων και οι Συντονιστές Περιοχών Τομέων.
5. Η επιλογή των κριτών με βάση τη συνάφεια του
γνωστικού τους αντικειμένου με ερευνητικές περιοχές
γίνεται διαζευκτικά:
α) από το Διεθνή Ερευνητικό Ιστό («Web of Science»),
β) από κατάλογο κριτών προερχομένων από το διε−
θνή επιστημονικό χώρο που καταρτίζουν οι Διευθυντές
Τομέων για τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα. Ο
κατάλογος αυτός ενημερώνεται και υποβάλλεται στο
Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. προς έγκριση κάθε δύο (2) έτη.
6. Η αξιολόγηση των προτάσεων περατώνεται εντός
τριών (3) μηνών. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης
και αποτίμησης τα ονόματα των κριτών συγκεκριμένης
πρότασης παραμένουν απόρρητα.
7. Με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 6 του
άρθρου 22 ορίζονται οι λεπτομέρειες της λειτουργίας
του συστήματος αξιολόγησης των προτάσεων και απο−
τίμησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, θεσπίζονται
κριτήρια και κανόνες δεοντολογίας της αξιολόγησης,
με σκοπό την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, αφ’
ενός μεταξύ των κριτών και των μελών των Τ.Ε.Σ., του
Ε.Σ.Ε.Τ. και του Ε.Ο.Ε.Τ. και, αφ’ ετέρου, μεταξύ των κρι−
τών και των αξιολογουμένων, ρυθμίζονται θέματα αμοι−
βής κριτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και
αναγκαία λεπτομέρεια. Η αμοιβή των κριτών καθορίζεται
με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ., η οποία εγκρίνεται
από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον
κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. μπορεί να
ζητεί τη συνδρομή εξωτερικών κριτών για να αξιολογεί
τα αποτελέσματα των επιτροπών κρίσεων.
8. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. τηρεί αρχεία, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική
μορφή, τα οποία περιέχουν δεδομένα που αφορούν:
α) τις αξιολογήσεις των ερευνητικών προτάσεων από
τους κριτές,
β) τις αναφορές των ερευνητών για την εκτέλεση των
ερευνητικών προγραμμάτων – έργων και τα πορίσματα
αυτών,
γ) τις αποτιμήσεις των αποτελεσμάτων των ερευνη−
τικών προγραμμάτων – έργων από κριτές.
9. Τα δεδομένα των ανωτέρω αρχείων συνεκτιμώ−
νται κατά την υποβολή μελλοντικών προτάσεων από
ερευνητές, που έχουν ήδη συμμετάσχει σε ερευνητικό
πρόγραμμα του Ε.Ο.Ε.Τ.
10. Για την τήρηση των ανωτέρω αρχείων και την επε−
ξεργασία των δεδομένων τους εφαρμόζονται οι διατάξεις
του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 24
Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Ο.Ε.Τ.
1. Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου (Γ.Ε.Ε.) του Ε.Ο.Ε.Τ.
αποτελεί ανεξάρτητη διοικητικά και λειτουργικά μονάδα
του Ε.Ο.Ε.Τ., η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στο Δ.Σ.
του Ε.Ο.Ε.Τ. Συγκροτείται από τον προϊστάμενό του και
δύο (2) μέλη. Τα μέλη του Γ.Ε.Ε., ένα τουλάχιστον από
τα οποία είναι ορκωτός ελεγκτής−λογιστής, επιλέγονται
με ειδικά αιτιολογημένη, ως προς τα προσόντα τους,
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και είναι πλήρους και απο−
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κλειστικής απασχόλησης, μη δυνάμενα να ασκούν οποια−
δήποτε άλλη αρμοδιότητα εντός ή εκτός του Ε.Ο.Ε.Τ.
2. Έργο του Γ.Ε.Ε. είναι ο έλεγχος της νομιμότητας
των ενεργειών των οργάνων και υπαλλήλων του Ε.Ο.Ε.Τ.
και των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν με
οποιαδήποτε σχέση.
3. Το Γ.Ε.Ε. προς εξυπηρέτηση του σκοπού του:
α. Ενεργεί διοικητικό και οικονομικό έλεγχο όλων των
δραστηριοτήτων του Ε.Ο.Ε.Τ. και απευθύνει, εφόσον συ−
ντρέχει περίπτωση, τις απαραίτητες συστάσεις.
β. Συντάσσει και υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το
Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ, την οποία κοινοποιεί υποχρεωτικά
στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
4. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Γ.Ε.Ε.,
ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ.
εντός τριμήνου από την πρώτη συγκρότησή του, εξειδι−
κεύονται οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Ε. και οι διαδικασίες
του ασκούμενου ελέγχου και ρυθμίζονται τα θέματα
και η διαδικασία πρόσληψης, καθώς και τα προσόντα
για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων και μελών
του Γ.Ε.Ε.
5. Οι αποδοχές του προσωπικού του Γ.Ε.Ε. βαρύνουν
τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή καλύπτονται από τον
ειδικό λογαριασμό του άρθρου 19 του ν. 3054/2002, όπως
ισχύει, με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότη−
σης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές
Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας». Οι
αποδοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Ε.Τ. και εγκρίνονται από τους Υπουργούς Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο 25
Συνδρομή τεκμηρίωσης
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997,
όπως εκάστοτε ισχύει, και των κατά περίπτωση δια−
τάξεων περί υπηρεσιακών απορρήτων, το Ε.Σ.Ε.Τ. και
ο Ε.Ο.Ε.Τ., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,
έχουν δικαίωμα άμεσης, προνομιακής και ακώλυτης πρό−
σβασης σε στατιστικά δεδομένα υπηρεσιών Υπουργεί−
ων, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, Α.Ε.Ι., λοιπών
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως
αυτός εκάστοτε ορίζεται.
Άρθρο 26
Ειδικές διατάξεις για μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων,
Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και ερευνητές ερευνητικών κέντρων
και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
1. Η ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ.Ε.Τ., του μέλους του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και του μέλους Τ.Ε.Σ. δεν εμπίπτει στις
διατάξεις των περιπτώσεων: α) ι΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄), β) θ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 8 του ν. 2530/1997.
2. Κατ’ εξαίρεση, η ιδιότητα του Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Τ.
και του μέλους του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. είναι ασυμβίβαστη
με την ιδιότητα του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη Πανεπι−
στημίου, Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι., Κοσμήτορα
Σχολής, Προέδρου ή Αντιπροέδρου Σχολής ή Τμήματος
Πανεπιστημίου ή Διευθυντή Σχολής ή Προϊσταμένου
Τμήματος Τ.Ε.Ι., Προέδρου ή Αντιπροέδρου Διοικούσας
Επιτροπής Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., καθώς και με την ιδι−
ότητα του Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή ερευ−
νητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων.
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Άρθρο 27
Υποχρέωση εχεμύθειας

1. Η διοίκηση, οι υπάλληλοι και τα πρόσωπα, τα οποία
συνδέονται με το Ε.Σ.Ε.Τ. ή τον Ε.Ο.Ε.Τ. με σύμβαση
έργου, εργασίας ή εντολής, υποχρεούνται να τηρούν
εχεμύθεια για γεγονότα, ερευνητικά δεδομένα και ερευ−
νητικά προγράμματα ή επί μέρους στοιχεία αυτών, τα
οποία περιέρχονται στη γνώση τους κατά την άσκηση
ή επ’ ευκαιρία της ανωτέρω δραστηριότητάς τους.
2. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τι−
μωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 252
και 253 του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 28
Συνεργατική έρευνα – Κοινά ευρωπαϊκά
προγράμματα – Χρηματοδότηση
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται, κατά παρέκ−
κλιση από κάθε τυχόν ισχύουσα αντίθετη διάταξη, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα αναγκαία μέτρα και οι
λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση των διεθνών συ−
νεργασιών μεταξύ ερευνητών, ερευνητικών ομάδων ή
ερευνητικών κέντρων με κατοικία ή έδρα, αντίστοιχα, σε
δύο η περισσότερα κράτη, στο πλαίσιο της συνεργατι−
κής έρευνας. Προς το σκοπό αυτόν επιτρέπεται, με την
απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η χρηματοδότη−
ση από εθνικούς πόρους έρευνας που διεξάγεται στην
αλλοδαπή και η χρηματοδότηση έρευνας από αλλοδα−
πούς ερευνητές που διεξάγεται στην Ελλάδα, καθώς
και έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα από Έλληνες
ερευνητές σε δικτύωση με ερευνητές της αλλοδαπής
(μεταφορά τεχνογνωσίας). Εάν στις παραπάνω διεθνείς
συνεργασίες μετέχουν και μέλη ή ομάδες μελών Δ.Ε.Π.
των Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., η απόφαση του
πρώτου εδαφίου συνυπογράφεται και από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε
τυχόν ισχύουσα αντίθετη διάταξη, η σύσταση κοινών
οργάνων για την εφαρμογή των κοινοπραξιών που συνο−
μολογούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας,
τεχνολογίας ή καινοτομίας σε διεθνές ή διακρατικό
επίπεδο και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας, ο τρόπος συμμετοχής σε αυτά τα όργανα, η
εφαρμογή των αποφάσεών τους, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται κατηγορίες κοινών
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις οποίες μπορεί να
παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, ερευνη−
τικούς ή τεχνολογικούς φορείς να συμμετέχουν: α) στην
από κοινού, με άλλα κράτη μέλη ή και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ίδρυση ένωσης προσώπων με ή χωρίς νομική
προσωπικότητα για την πληρέστερη ολοκλήρωση της
κοινής διοικητικής διαχείρισης, β) στη χρηματοδότηση
είτε με τη διάθεση αμιγώς εθνικών κονδυλίων μέσω
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε με τη
διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.).
3. Επιτρέπεται η διάθεση εθνικών πόρων από το πρό−
γραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα επιχειρησιακά

προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα−
φοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την ενίσχυση πραγματικών ή εικο−
νικών κοινών ταμείων (real or virtual common pots) στα
συνεργατικά διεθνή και κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Έργα, κατά παρέκκλιση από κάθε τυχόν αντίθετη
διάταξη που εκάστοτε ισχύει.
4. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλεφθεί, για τη συμμε−
τοχή των ελληνικών Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., ερευνητικών
και τεχνολογικών φορέων στο εκάστοτε Πρόγραμμα
Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και
την καινοτομία ο τρόπος συγχρηματοδότησης ως ιδίας
συμμετοχής και να ορισθούν οι πόροι που θα διατεθούν
για το σκοπό αυτόν, οι οποίοι μπορεί να είναι εθνικοί
ή να προέρχονται από τα επιχειρησιακά προγράμματα
του Ε.Σ.Π.Α.
Άρθρο 29
Υποδομές των ερευνητικών
και τεχνολογικών φορέων
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται
η διαδικασία δημιουργίας ενός «εθνικού οδικού χάρτη»
υποδομών των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων,
ο οποίος εγκρίνεται και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα με όμοια απόφαση ύστερα από εισήγηση
του Ε.Σ.Ε.Τ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., καθορίζεται η διαδικασία
ανάδειξης των υποδομών των ερευνητικών κέντρων και
Α.Ε.Ι. που είναι πανευρωπαϊκής εμβέλειας, με σκοπό την
ένταξή τους στον αντίστοιχο οδικό χάρτη του «ESFRI»
και στο εκάστοτε Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα
και την τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται οι πόροι για
τη συγχρηματοδότηση των εθνικών υποδομών πανευ−
ρωπαϊκής εμβέλειας λόγω ένταξής τους στο εκάστοτε
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. α) Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου, τα ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά
ινστιτούτα, τα οποία εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., υπο−
χρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία με τίτλο «Κοινο−
πραξία Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων», με σκοπό
την εξοικονόμηση πόρων, την από κοινού πρόσβαση σε
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και την ορθολογική
διαχείριση του συνόλου της συλλογής περιοδικών σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και την ανάπτυξη
υπηρεσιών που θα επιτρέψουν την περαιτέρω αξιοποί−
ηση των πηγών αυτών.
β) Η Κοινοπραξία αποτελείται από όλα τα εποπτευ−
όμενα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο−
λογίας ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά
ινστιτούτα, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
γ) Η Κοινοπραξία εποπτεύεται από τη Γενική Γραμμα−
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Την ευθύνη διαχείρισης
του δικτύου, καθώς και το συντονισμό της Κοινοπραξίας
έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.).
δ) Η σύσταση και λειτουργία της Κοινοπραξίας γίνεται
με τη σύνταξη και την υπογραφή από τα ερευνητικά
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κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα προ−
γραμματικής συμφωνίας, στην οποία προβλέπονται οι
στόχοι, οι όροι και ο τρόπος της συνεργασίας.
ε) Η κατανομή του κόστους στα μέλη της Κοινοπραξί−
ας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, βάσει
κριτηρίων που καθορίζονται στη σύμβαση κοινοπραξίας.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται κάλυψη
του κόστους της κοινοπραξίας από το πρόγραμμα δη−
μοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
στ) Η Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων
συνεργάζεται με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών στη βάση προγραμματικών συμφωνιών με
σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Άρθρο 30
Κινητικότητα Ερευνητών − Επαναπατρισμός
Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων θεσπίζονται κίνητρα και μέτρα διευκόλυνσης
για την προσέλκυση ξένων επιστημόνων από χώρες
εντός ή εκτός της Ε.Ε.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων θεσπίζονται κίνητρα για τον
επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς
από χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. Με την απόφαση αυτή
προσδιορίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες Ελλήνων
επιστημόνων της διασποράς και μπορούν να προβλε−
φθούν εφάπαξ ερευνητικές χορηγίες ένταξης επιστη−
μόνων στον ερευνητικό ιστό της χώρας, ύψους μέχρι
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, άλλα ειδικά οικονομικά
κίνητρα, μέτρα διευκόλυνσης της επιστροφής των Ελ−
λήνων επιστημόνων του εξωτερικού, να ρυθμίζεται η
αναγνώριση προϋπηρεσίας των Ελλήνων επιστημόνων
του εξωτερικού και να προβλέπεται η ίδρυση γραφείων
δραστηριοποίησης Ελλήνων επιστημόνων της διασπο−
ράς σε χώρες του εξωτερικού και ιδίως στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις Η.Π.Α. και την Αυστραλία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης προκηρύσ−
σονται εθνικά προγράμματα έρευνας, τεχνολογίας και
καινοτομίας που ανταποκρίνονται στις ειδικές προδι−
αγραφές της Ε.Ε. και συγχρηματοδοτούνται από το
εκάστοτε Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα
και την τεχνολογία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτού−
νται επιτροπές, έργο των οποίων είναι η εναρμόνιση
των εθνικών κανόνων δικαίου με την Ευρωπαϊκή Χάρτα
των Ερευνητών και τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις
Προσλήψεις των Ερευνητών και την άρση των εμπο−
δίων στην κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο
της σχετικής στρατηγικής της Ε.Ε. Τα σχετικά μέτρα
λαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή
με κοινή απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρ−
μόδιου Υπουργού και μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων,
θέματα διευκόλυνσης της εισόδου και της διαμονής των
αλλοδαπών ερευνητών στην Ελλάδα.
Άρθρο 31
Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Έρευνας και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς
διακυβερνητικούς οργανισμούς
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρη−

669

σκευμάτων μπορεί να θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα ή
άλλα μέτρα διευκόλυνσης για την ενίσχυση της συμμε−
τοχής των Ελλήνων επιστημόνων σε τομείς ερευνητικών
και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση
με διεθνείς οργανισμούς όπως CERN, ESΑ. Με την ίδια
απόφαση μπορεί να προκηρυχθούν εθνικά προγράμματα
που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς. Οι υποβαλ−
λόμενες προτάσεις αξιολογούνται από τον Ε.Ο.Ε.Τ. με
βάση την επιστημονική αριστεία και τη συμβολή στους
στόχους του προγράμματος. Οι σχετικοί πόροι διατί−
θενται ως ένα ορισμένο ποσοστό της εισφοράς της
Ελλάδας σε αυτούς. Με την παραπάνω απόφαση προσ−
διορίζεται το ύψος των πόρων που διατίθενται για τα
προγράμματα ως ποσοστό της εισφοράς της Ελλάδας
στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., μπορούν να τροποποι−
ούνται τα επιστημονικά πεδία για τη βιομηχανική έρευνα
και τεχνολογία με σκοπό τον αναπροσανατολισμό τους
στα εκάστοτε νέα διεθνή δεδομένα και τη συμμετοχή
της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς και ιδίως στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
3. Η Ελλάδα, μπορεί να συνεργάζεται με χώρες της Νο−
τιοανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας και της
Μεσογείου, σε ερευνητικά προγράμματα έρευνας ή με−
ταφοράς τεχνολογίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Ανάπτυξης
μπορεί να προκηρύσσονται προγράμματα σε πολυμερές
επίπεδο με τις χώρες αυτές, να προβλέπεται ο προϋπο−
λογισμός τους και να καθορίζονται οι επιλέξιμες ενέρ−
γειες όπως: κοινά ερευνητικά έργα σε συγκεκριμένους
τομείς, έργα επίδειξης τεχνολογιών, έργα δικτύωσης,
εκπαίδευση νέων ερευνητών από τις παραπάνω χώρες
σε εργαστήρια ελληνικών ερευνητικών φορέων.
4. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμμα−
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου
Ανάπτυξης εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση για την κα−
ταβολή των εισφορών της Ελλάδας στον κάθε διεθνή
οργανισμό, στον οποίο συμμετέχει, όπως ιδίως το Ευρω−
παϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN), το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα Επιστήμης (EUROPEAN SCIENCE FOUNDA−TION),
η Διεθνής Ένωση Αστρονομίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανι−
σμός Διαστήματος, οι οργανισμoί: European Molecular
Biology Laboratory (EMBL), European Synchrotron Radiation
Facility (ESRF), International Atomic Energy A−gency (ΙΑΕΑ
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας), World Health
Organization (WHO), το πρόγραμμα ΕΥΡΗΚΑ, τα προγράμ−
ματα της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (International
Energy Agency) και την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών
για τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες των
παραπάνω οργανισμών.
5. Για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, η
Γ.Γ.Ε.Τ. μπορεί να επιχορηγεί κατ’ έτος τα Α.Ε.Ι. και τα
εποπτευόμενα από αυτήν ερευνητικά κέντρα και αυτο−
τελή ερευνητικά ινστιτούτα και τους εποπτευόμενους
από άλλα Υπουργεία ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς με ποσό χρημάτων ίσο προς τον καταβαλλόμενο
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για προμήθειες τε−
χνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εκτέλε−
ση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται
από το Ν.Α.Τ.Ο. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς στους
οποίους μετέχει η χώρα. Για το σκοπό αυτόν εγγρά−
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φεται κατ’ έτος ειδική σχετική πίστωση στον Κρατικό
Προϋπολογισμό. Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
εγγράφεται πίστωση για το Φ.Π.Α. των έργων ERANET
που εκτελούνται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. και τον Ε.Ο.Ε.Τ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 32
Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς
του δημόσιου τομέα
1. α) Οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος
δια της Γ.Γ.Ε.Τ. διακρίνονται σε: α) ερευνητικά κέντρα,
β) αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, γ) ειδικά ερευνητικά
κέντρα και δ) τεχνολογικούς φορείς.
β) Οι υπόλοιποι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το
Κράτος δι’ άλλων Υπουργείων διέπονται από τις ιδρυ−
τικές τους διατάξεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 3
του παρόντος νόμου.
2. Τα ερευνητικά κέντρα και ειδικά ερευνητικά κέντρα
έχουν αντικείμενο που αναφέρεται σε περισσότερες της
μίας περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα
κέντρα αυτά απαρτίζονται από ερευνητικά ινστιτούτα με
αντικείμενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη
εφαρμογών σε ορισμένη επιστημονική περιοχή είτε τη
διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξι−
ακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένους τομείς
αναγκών και την επίλυση προβλημάτων της παραγωγικής
διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.
3. Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα έχουν αντι−
κείμενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη
εφαρμογών σε ορισμένη επιστημονική περιοχή είτε τη
διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και ανα−
πτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένο
τομέα και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της
παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.
Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, μετά από πενταετή
περίοδο πιλοτικής λειτουργίας, που προσδιορίζεται με
το ιδρυτικό τους Προεδρικό Διάταγμα, αξιολογούνται
και με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα
από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., εντάσσονται σε ερευνητικό κέ−
ντρο, μετατρέπονται σε ερευνητικό κέντρο με διεύρυνση
των αντικειμένων τους ή καταργούνται.
4. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα ερευ−
νητικά κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα
μπορεί να δημιουργούν ειδικές βοηθητικές μονάδες τε−
χνικής υποστήριξης με απόφαση του διοικητικού τους
συμβουλίου ή του διευθυντή τους αντίστοιχα.
5. Οι διευθυντές των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Ε.Τ.
ερευνητικών κέντρων, ειδικών ερευνητικών κέντρων και
αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων συνέρχονται σε
Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων
των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικών φορέων
και την εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής
πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Σύνοδος γνω−
μοδοτεί στο Ε.Σ.Ε.Τ. για την κατάρτιση του Ε.Π.Ε.Τ. και
εισηγείται στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό για
την ίδρυση, συγχώνευση, διάσπαση ή αναδιάρθρωση
ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστι−
τούτων που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Στη Σύνοδο
μετέχει, αυτοδικαίως, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της Γ.Γ.Ε.Τ. Με απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα ειδικότε−
ρα θέματα λειτουργίας της Συνόδου.

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΥΤΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 33
Ερευνητικά κέντρα
1. Τα ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά
ινστιτούτα που τελούν υπό κρατική εποπτεία συνιστώ−
νται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα
με το άρθρο 51 του παρόντος νόμου και μπορεί να είναι
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
2. Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων είναι:
α) το διοικητικό συμβούλιο
β) ο διευθυντής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο των ερευνητικών κέντρων
αποτελείται από:
α) Τον διευθυντή του κέντρου, ως πρόεδρο.
β) Τους διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
γ) Έναν εκπρόσωπο των ερευνητών και Ειδικών Λειτουρ−
γικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) του κέντρου, ή τον αναπληρωτή
του, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο
των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. αυτού, με τριετή θητεία.
δ) Έναν εκπρόσωπο του τεχνικού−διοικητικού προ−
σωπικού του κέντρου, ή τον αναπληρωτή του, που
εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των
υπαλλήλων αυτών, με τριετή θητεία.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Γ.Γ.Ε.Τ. ή του κατά περίπτωση
εποπτεύοντος Υπουργείου με εμπειρία σχετική με τις
δραστηριότητες του κέντρου, με τριετή θητεία.
στ) Έναν διακεκριμένο ερευνητή από το χώρο των
επιχειρήσεων, που επιλέγεται από τον εποπτεύοντα το
ερευνητικό κέντρο Υπουργό μεταξύ τριών προσώπων
που προτείνονται από το Δ.Σ. του κέντρου με τεκμηρι−
ωμένη εισήγηση και διορίζεται με τριετή θητεία, εφόσον
αυτός δεν έχει οικονομικό συμφέρον από την ιδιότητα
του μέλους του Δ.Σ.
Η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των περιπτώ−
σεων γ΄ και δ΄ καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό
του κέντρου.
Ο ορισμός των μελών και η συγκρότηση του Δ.Σ. γί−
νεται με απόφαση του εποπτεύοντος το ερευνητικό
κέντρο Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Εάν δεν εκλεγεί εκπρόσωπος των
ερευνητών και των Ε.Λ.Ε. του κέντρου και των τεχνι−
κών και διοικητικών υπαλλήλων, το Δ.Σ. συγκροτείται
και λειτουργεί νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του. Το
Δ.Σ. εκλέγει με ψηφοφορία, μεταξύ των διευθυντών των
ινστιτούτων, έναν αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει
και αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας,
κωλύματος ή έλλειψης αυτού. Ο αντιπρόεδρος έχει όλες
τις αρμοδιότητες του απουσιάζοντος, κωλυομένου ή
ελλείποντος προέδρου.
4. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν
στη διοίκηση του κέντρου με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου. Η εκτέλεση των αποφάσεων του
Δ.Σ. γίνεται από το διευθυντή του κέντρου. Σε περίπτω−
ση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού, η εκτέλεση
των αποφάσεων γίνεται από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν ιδίως:
α) η προκήρυξη θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού,
η εκτέλεση των αποφάσεων των επιτροπών πρόσληψης,
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προαγωγής και κρίσης των ερευνητών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος,
β) η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή
του ερευνητικού κέντρου, του ερευνητικού και επιχει−
ρησιακού προγράμματος και του αντίστοιχου ετήσιου
προϋπολογισμού του κέντρου. Το επιχειρησιακό πρό−
γραμμα και ο ετήσιος προϋπολογισμός συγκροτούνται
από τα επιχειρησιακά προγράμματα και τους ετήσιους
προϋπολογισμούς του κάθε ινστιτούτου. Για την έγκρι−
ση του επιχειρησιακού προγράμματος και του ετήσι−
ου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου από το
Δ.Σ. απαιτείται γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου
του κέντρου, για την οποία ο διευθυντής του κέντρου
απευθύνει επιστολή προς το Επιστημονικό Συμβούλιο.
Αν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση
της επιστολής, το Δ.Σ. αποφασίζει χωρίς τη γνώμη του
Επιστημονικού Συμβουλίου,
γ) η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή
του κέντρου, του απολογισμού και του ισολογισμού
του κέντρου,
δ) η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στο προσωπικό του
κέντρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
ε) η εισήγηση για την οργάνωση και λειτουργία γρα−
φείου διασύνδεσης έρευνας με την παραγωγική δια−
δικασία,
στ) η σύνδεση του επιχειρησιακού προγράμματος του
ερευνητικού κέντρου με την εθνική και περιφερειακή
αναπτυξιακή πολιτική της χώρας,
ζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση
του κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο.
Με απόφασή του το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει στον
διευθυντή του κέντρου τις αρμοδιότητές του, εκτός από
τις προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄
της παραγράφου αυτής.
5. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου διορίζεται
με απόφαση του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο
Υπουργού, κατά την ακόλουθη διαδικασία:
α. Το Υπουργείο που εποπτεύει το ερευνητικό κέντρο
προκηρύσσει την κενή θέση του διευθυντή ερευνητικού
κέντρου σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου
1 του άρθρου 37.
β. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο εποπτεύον το
κέντρο Υπουργείο, με αίτηση του ενδιαφερομένου.
γ. Ο Διευθυντής του κέντρου επιλέγεται ύστερα από
κρίση ενδεκαμελούς επιτροπής κριτών, η οποία απαρτίζε−
ται από μέλη επιπέδου διευθυντή αντίστοιχου κέντρου ή
καθηγητή Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής
ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδα−
πής η αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
ή η επιστημονική εξειδίκευση συμπίπτει ή είναι συγγενής
με ένα από τα επιστημονικά – ερευνητικά αντικείμενα των
ινστιτούτων του κέντρου, με επαρκή πείρα σε θέματα
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοί−
κησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Η ενδεκαμελής
επιτροπή κριτών συγκροτείται κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 37 και αποφασίζει κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου άρθρου,
επιλέγοντας τον διευθυντή με κριτήριο τα επιστημονικά
και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.
6. Ο διευθυντής του κέντρου πρέπει:
α) να έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρω−
παϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών και του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο
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Υπουργού μπορεί, κατ’ εξαίρεση, ο Διευθυντής να έχει
την ιθαγένεια τρίτης χώρας,
β) να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, με διοικητι−
κή πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα
σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα του
κέντρου, με συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτή−
σεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή
έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων αυτών,
γ) να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή
βαθμίδας Α΄,
δ) να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εκτός
των περιπτώσεων που διορίζεται κατ’ εφαρμογή ειδικού
νόμου,
ε) να μην έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας
του κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο−
βολής υποψηφιοτήτων.
7. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου έχει τα εξής
καθήκοντα:
α) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του κέντρου,
είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης
και εκτελεί τις αποφάσεις του,
β) συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, στις συνε−
δριάσεις του επιστημονικού συμβουλίου,
γ) προΐσταται των υπηρεσιών του κέντρου,
δ) εκπροσωπεί νόμιμα το ερευνητικό κέντρο ενώπι−
ον διοικητικών και δικαστικών αρχών, καθώς και στις
ιδιωτικού δικαίου σχέσεις του, υπογράφοντας τις κάθε
είδους συμβάσεις με τρίτους,
ε) εισηγείται στο Δ.Σ. το ερευνητικό και αναπτυξια−
κό πρόγραμμα του κέντρου και τον αντίστοιχο ετήσιο
προϋπολογισμό, με βάση τις επί μέρους προτάσεις των
ινστιτούτων,
στ) εισηγείται στο Δ.Σ. τον απολογισμό και ισολογισμό
του κέντρου,
ζ) ασκεί όσες αρμοδιότητες του έχει αναθέσει το Δ.Σ.
8. Σε κάθε ερευνητικό κέντρο συνίσταται επταμελές
Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.), το οποίο απαρτίζεται από
επιστήμονες διεθνούς κύρους από την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Τα μέλη του Ε.Σ. πρέπει να έχουν εμπειρία
σε ένα τουλάχιστον γνωστικό αντικείμενο από αυτά που
καλύπτουν τα ινστιτούτα του κέντρου και συνολικά η
εμπειρία τους να καλύπτει όλα τα επί μέρους γνωστικά
αντικείμενα των ινστιτούτων του κέντρου. Τα μέλη του
Ε.Σ. ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος το ερευ−
νητικό κέντρο Υπουργού με τριετή θητεία, ύστερα από
εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. Τα μέλη του Ε.Σ. εκλέγουν μεταξύ
τους τον πρόεδρο του Ε.Σ. που είναι αρμόδιος για τη σύ−
γκληση του Ε.Σ., τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης,
τη διεύθυνση των συνεδριάσεων του Ε.Σ. και την εκπρο−
σώπηση αυτού. Ο Διευθυντής του κέντρου συμμετέχει
αυτοδικαίως στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. χωρίς δικαίωμα
ψήφου. Το Ε.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το
έτος και εκτάκτως, εφόσον παρίσταται ανάγκη.
9. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις ακόλου−
θες αρμοδιότητες:
α) αποτιμά τη διοικητική λειτουργία του ερευνητικού
κέντρου και υποβάλλει σχετική έκθεση στον εποπτεύ−
οντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό,
β) παρακολουθεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό
πρόγραμμα του κέντρου και υποβάλλει σχετική γνώμη
στον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό,
γ) αποτιμά την επιστημονική λειτουργία του κέντρου,
με σημείο αναφοράς την εθνική πολιτική επιστημονικής
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έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και τα αποτελέ−
σματα της τελευταίας εξωτερικής αξιολόγησης βάσει της
παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος νόμου,
δ) γνωμοδοτεί, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή
του κέντρου, προς τον αρμόδιο Υπουργό για τον ετήσιο
προϋπολογισμό,
ε) γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται
από τον αρμόδιο Υπουργό ή το Δ.Σ του κέντρου,
στ) καταρτίζει ετησίως για κάθε ινστιτούτο του Ε.Κ.
κατάλογο επιστημόνων για τις επιτροπές κρίσης της
παραγράφου 3 του άρθρου 40, ο οποίος αποτελείται
από όλα τα μέλη της ομάδας ή των ομάδων που αντι−
στοιχούν στις ειδικότητες του ινστιτούτου του Εθνικού
Πίνακα Κριτών.
10. Η αποζημίωση, τα οδοιπορικά και τα έξοδα δια−
μονής των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του
ερευνητικού κέντρου καθορίζονται με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του επο−
πτεύοντος το κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτού−
το Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ.
του ερευνητικού κέντρου, και βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό του οικείου ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου.
Άρθρο 34
Ινστιτούτα των ερευνητικών κέντρων
1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., τα ερευνητικά κέντρα μπορεί να
υποδιαιρούνται σε ινστιτούτα κατά τομέα επιστημονικής
εξειδίκευσης ή και διεπιστημονικό τομέα που αντιστοιχεί
σε περιοχή οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.
2. Τα παραπάνω ινστιτούτα αποτελούν υπηρεσιακές μο−
νάδες των ερευνητικών κέντρων και έχουν λειτουργική
αυτοτέλεια για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των ερευνητι−
κών, επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών του τομέα
που καλύπτουν. Τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες
της εσωτερικής δομής των ινστιτούτων μπορεί να καθο−
ρίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου.
3. Προϊστάμενος του ινστιτούτου είναι ο διευθυντής,
ο οποίος έχει ιδίως την ευθύνη για την εύρυθμη και
αποδοτική λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση
και εισήγηση στο Δ.Σ. του κέντρου του ερευνητικού
και αναπτυξιακού προγράμματος αυτού, την κατάρτιση
σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισμού
του κέντρου που αναφέρονται στις δραστηριότητες του
ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του
ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου ή
με απόφαση του Δ.Σ. αυτού.
4. α) Σε κάθε ινστιτούτο ερευνητικού κέντρου λει−
τουργεί Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.).
Το Ε.Γ.Σ. αποτελείται από τον διευθυντή του ινστιτού−
του, ως Πρόεδρο, και τέσσερα (4) μέλη, τα οποία είναι
ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Α΄ και Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου
ινστιτούτου και επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ένα τουλά−
χιστον από τα εγκεκριμένα προγράμματα που εκτελού−
νται από το ινστιτούτο. Εάν ο αριθμός των ερευνητών
των ανωτέρω βαθμίδων, που είναι υπεύθυνοι εγκεκρι−
μένων προγραμμάτων, είναι μικρότερος των τεσσάρων,
μέλη του Ε.Γ.Σ. είναι το σύνολο αυτών. Κατ’ εξαίρεση, τα
μέλη του Ε.Γ.Σ. μπορεί να είναι και ερευνητές Γ΄ βαθμί−
δας, εφόσον οι τελευταίοι είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι
σε ένα τουλάχιστον από τα εγκεκριμένα προγράμμα−
τα που εκτελούνται από το ινστιτούτο και ο αριθμός

των ερευνητών Α΄ και Β΄ βαθμίδας δεν επαρκεί για
τη συγκρότηση του Ε.Γ.Σ. Με την επιφύλαξη των ειδι−
κών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, καθηγητές ή
αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. που έχουν ορισθεί
υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων του αντίστοι−
χου ινστιτούτου μπορεί να εκλέγονται μέλη του Ε.Γ.Σ.
Τα μέλη αυτά εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία με
θητεία τριών (3) ετών, από το σύνολο των ερευνητών
του ινστιτούτου, οι οποίοι προσκαλούνται, για το σκοπό
αυτόν, από τον Διευθυντή του ινστιτούτου ή, σε περί−
πτωση έλλειψης αυτού, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
ερευνητικού κέντρου. Εάν οι ερευνητές των βαθμίδων
Α΄ και Β΄ δεν επαρκούν, μπορούν να εκλεγούν ως μέλη
και ερευνητές βαθμίδας Γ΄, καθώς και επίκουροι καθη−
γητές, εφόσον είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ένα
τουλάχιστον από τα εγκεκριμένα προγράμματα που
εκτελούνται από το ινστιτούτο.
β) Του Ε.Γ.Σ. προεδρεύει ο διευθυντής του ινστιτούτου ή
ο αναπληρωτής αυτού. Κατά τα λοιπά, τo Ε.Γ.Σ. λειτουρ−
γεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν κάθε φορά τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων του ασκούντος την
εποπτεία Υπουργείου, εφόσον με τον εσωτερικό κανονι−
σμό του ερευνητικού κέντρου δεν ορίζεται διαφορετικά.
Στις αρμοδιότητες του Ε.Γ.Σ. ανήκει ιδίως:
αα) η επικουρία του διευθυντή του ινστιτούτου στην
άσκηση των εν γένει αρμοδιοτήτων αυτού και ιδίως
στη σύνταξη του προγράμματος, του προϋπολογισμού,
απολογισμού και ισολογισμού του ινστιτούτου,
ββ) η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού
και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου,
γγ) η αποτίμηση του έργου του ινστιτούτου, σε σχέση
με την πολιτική έρευνας και τεχνολογίας της Γ.Γ.Ε.Τ.,
προς την οποία και κοινοποιεί σχετική έκθεση,
δδ) η γνωμοδότηση επί ειδικών ερωτημάτων, που αφο−
ρούν θέματα λειτουργίας του ινστιτούτου, τα οποία
υποβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή το Δ.Σ.
του ερευνητικού κέντρου.
γ) Εάν ο διευθυντής ινστιτούτου διαφωνεί με την
ομόφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών του Ε.Γ.Σ., υπο−
χρεούται να υποβάλλει τo σχετικό θέμα στο Δ.Σ. του
ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας. Η
λήξη της θητείας, για οποιονδήποτε λόγο, του διευθυντή
του ινστιτούτου δεν επιφέρει και τη λήξη της θητείας
των μελών του Ε.Γ.Σ.
5. Τον διευθυντή του ινστιτούτου, απόντα, κωλυόμενο
ή ελλείποντα, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές
του ο αναπληρωτής διευθυντής, ο οποίος είναι ερευ−
νητής Α΄ βαθμίδας, ή Β΄ βαθμίδας σε περίπτωση που
δεν υπάρχουν ερευνητές Α΄ βαθμίδας, και εκλέγεται
μεταξύ των μελών του Ε.Γ.Σ. του ινστιτούτου με μυστική
ψηφοφορία ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του
ινστιτούτου. Σε περίπτωση που εντός δέκα (10) ημερών
από τη συγκρότηση του Ε.Γ.Σ. δεν υποβληθεί εισήγηση,
η εκλογή χωρεί και χωρίς αυτήν. Η εκλογή επικυρώνεται
από το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου.
6. Ως διευθυντής ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται,
ύστερα από σχετική προκήρυξη που δημοσιεύεται και
ανακοινώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ−
θρου 37, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά
την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στην επόμενη
παράγραφο, έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας
του προηγούμενου διευθυντή. Ως διευθυντής διορίζεται
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επιστήμονας που έχει προσόντα ερευνητή Α΄ βαθμίδας,
ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της
επιστημονικής περιοχής του ινστιτούτου, επαρκή διοικη−
τική πείρα και δεν έχει συμπληρώσει, κατά την ημερο−
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων,
το 62ο έτος της ηλικίας του.
7. Ο διευθυντής του ινστιτούτου επιλέγεται από εν−
δεκαμελή επιτροπή κριτών, η οποία απαρτίζεται από
μέλη με προσόντα διευθυντή αντίστοιχου ινστιτούτου
ή καθηγητή A.E.I. ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητή Α΄
βαθμίδας ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδα−
πής ή αλλοδαπής, με αναγνωρισμένο κύρος, με γνωστικό
αντικείμενο ή επιστημονική εξειδίκευση που συμπίπτει
ή είναι συγγενής με ένα από τα πεδία ειδίκευσης του
ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης
των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων
ή ερευνητικών ομάδων. Η ενδεκαμελής επιτροπή κριτών
συγκροτείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 37
και αποφασίζει κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2
και 3 του ίδιου άρθρου. Η επιτροπή επιλέγει διευθυντή
με κριτήριο τα επιστημονικά και διοικητικά προσόντα
των υποψηφίων.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΟΡΓΑΝΩΣΗ − ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 35
Σύσταση − Όργανα διοίκησης αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων
1. Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται με
προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται κατά το άρθρο
51. Εάν στο οικείο ιδρυτικό διάταγμα δεν ορίζεται δια−
φορετικά, όργανα διοίκησής τους είναι:
α) ο διευθυντής,
β) το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστι−
τούτου (Ε.Γ.Σ.Ι.) της παραγράφου 3.
2. Ο διευθυντής του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτού−
του διοικεί το ινστιτούτο, προΐσταται των υπηρεσιών του
και το εκπροσωπεί ενώπιον των διοικητικών και δικαστι−
κών αρχών, καθώς και στις σχέσεις του με τρίτους.
Ο διευθυντής είναι αποκλειστικά αρμόδιος για:
α) τη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προ−
γράμματος του ινστιτούτου,
β) την εκτέλεση των αποφάσεων πρόσληψης, το διο−
ρισμό και γενικά τα θέματα κατάστασης και πειθαρχίας
του προσωπικού,
γ) την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού,
ισολογισμού και τη σχετική εισήγηση στο Ε.Γ.Σ.Ι.,
δ) την προώθηση της εφαρμογής και παραγωγικής
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας,
ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουρ−
γία του ινστιτούτου, πλην της έγκρισης του προϋπολο−
γισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού.
3. Το Ε.Γ.Σ.Ι. αποτελείται από πέντε (5) μέλη, περι−
λαμβανομένου του διευθυντή. Τα τέσσερα (4) μέλη εί−
ναι ερευνητές ή Ε.Λ.Ε. του ινστιτούτου βαθμίδας Α΄ ή
Β΄ και εκλέγονται από το σύνολο των ερευνητών και
Ε.Λ.Ε. του ινστιτούτου, με μυστική ψηφοφορία. Εάν οι
ερευνητές και Ε.Λ.Ε. των βαθμίδων Α΄ και Β΄ του ινστι−
τούτου είναι λιγότεροι από πέντε, μέλη του Ε.Γ.Σ.Ι. είναι
όλοι οι ερευνητές των βαθμίδων αυτών. Το Ε.Γ.Σ.Ι. είναι
αρμόδιο για την έγκριση του προϋπολογισμού, του απο−
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λογισμού και του ισολογισμού του ινστιτούτου, καθώς
και την επικουρία του διευθυντή του ινστιτούτου στην
άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ιδίως στη σύνταξη
του επιχειρησιακού προγράμματος. Με τον εσωτερικό
κανονισμό του ινστιτούτου καθορίζονται ο αριθμός των
μελών του Ε.Γ.Σ.Ι., η διαδικασία εκλογής των μελών του,
ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του και κάθε
σχετική λεπτομέρεια.
4. Για τη διαδικασία προκήρυξης της θέσης, αξιολόγη−
σης και διορισμού του διευθυντή αυτοτελούς ερευνητι−
κού ινστιτούτου, καθώς και τα προσόντα του, εφαρμό−
ζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7
του άρθρου 34, καθώς και το άρθρο 37 του παρόντος.
Άρθρο 36
Ειδικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
Τα ειδικά ερευνητικά κέντρα και τα ειδικά ερευνητικά
ινστιτούτα συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα, που
εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ, κατά το άρ−
θρο 51 και, με την επιφύλαξη εφαρμογής των άρθρων
33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 και 47 του παρό−
ντος νόμου, οργανώνονται, διοικούνται και λειτουργούν
σύμφωνα με τις διατάξεις των διαταγμάτων αυτών. Με
τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να αυξάνεται ο
αριθμός των μελών των Δ.Σ. αυτών, με πρόσωπα επι−
πλέον των όσων ο παρών νόμος προβλέπει, καθώς και
να ορίζονται επιπλέον ειδικότερα προσόντα για τους
διευθυντές, τα μέλη των επιστημονικών συμβουλίων και
το προσωπικό αυτών. Με απόφαση του εποπτεύοντος
κατά περίπτωση Υπουργού ορίζεται ο τρόπος άσκησης
του επιστημονικού ελέγχου από τον ίδιο στα κέντρα
και ινστιτούτα αυτά. Σε περίπτωση που η σύσταση του
ειδικού ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου προέρχεται
από μετατροπή οποιoυδήποτε άλλου ερευνητικού φο−
ρέα, επιτρέπεται με τα ίδια προεδρικά διατάγματα, κατ’
εξαίρεση από τις ανωτέρω απαριθμούμενες διατάξεις
του παρόντος νόμου, να ρυθμίζονται θέματα εργασια−
κών σχέσεων και να προβλέπεται διαφορετικό ασφα−
λιστικό καθεστώς για το προσωπικό που υπηρετεί στο
μετατρεπόμενο ερευνητικό φορέα, με την προϋπόθεση
ότι το νέο ασφαλιστικό καθεστώς δεν είναι δυσμενέ−
στερο του προηγουμένου.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Άρθρο 37
Κοινές διατάξεις για το διορισμό, τη θητεία
των διευθυντών ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων
ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων – Αξιολόγηση ερευνητικών
και τεχνολογικών φορέων – Διορισμός
και θητεία διευθυντών
1. Η προκήρυξη για την κενή θέση διευθυντή ερευ−
νητικού κέντρου, ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου ή
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου δημοσιεύεται δύο
τουλάχιστον φορές σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες
της Αθήνας και δύο (2) της Θεσσαλονίκης, καθώς και
σε μία (1) εφημερίδα της έδρας του κέντρου, εφόσον
υπάρχει. Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στο δικτυακό
τόπο του εποπτεύοντος Υπουργείου και της Γ.Γ.Ε.Τ.
Απλή ανακοίνωση της προκήρυξης μπορεί να γίνεται
σε επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής, ευρείας κυ−
κλοφορίας, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο,
κατά την κρίση του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο
Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τε−
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χνολογίας. Η διαδικασία προκήρυξης για διορισμό των
διευθυντών ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων
τους, καθώς και των διευθυντών των αυτοτελών ερευ−
νητικών ινστιτούτων, αρχίζει έξι (6) μήνες πριν από τη
λήξη της θητείας του υπηρετούντος διευθυντή.
2. Η ενδεκαμελής επιτροπή κριτών, μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους, ορίζεται από τον εποπτεύοντα το ερευ−
νητικό κέντρο Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ.
Τα μέλη της επιτροπής αυτής επιλέγονται με κλήρωση
από κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τρι−
άντα τρία (33) πρόσωπα, επιστήμονες της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, οι οποίοι προτείνονται κατά το ένα τρίτο (1/3)
από το Ε.Σ. του ερευνητικού κέντρου, ύστερα από εισή−
γηση του Ε.Γ.Σ. του ινστιτούτου σε περίπτωση εκλογής
διευθυντή του ή από το Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνη−
τικού ινστιτούτου, ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζει
το Προεδρικό Διάταγμα του αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου και κατά τα δύο τρίτα (2/3) από το Ε.Σ.Ε.Τ.
Υποψήφιοι για την υπό πλήρωση θέση δεν μπορούν να
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των κριτών. Η εν−
δεκαμελής επιτροπή κριτών ορίζει, από τα μέλη της,
τριμελή εισηγητική επιτροπή, η οποία, εντός σαράντα (40)
ημερών από τον ορισμό της, υποβάλλει στην ενδεκαμελή
επιτροπή κριτών εισήγηση, κατατάσσοντας τους υπο−
ψηφίους και προτείνοντας το πρόσωπο προς πλήρωση
της θέσης. Η ενδεκαμελής επιτροπή κριτών εκλέγει, με
απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, το πρόσωπο προς
πλήρωση της θέσης εντός δέκα (10) ημερών από την
υποβολή της εισήγησης, με κριτήριο τα επιστημονικά
και διοικητικά προσόντα του. Αν δεν υποβληθεί εμπρο−
θέσμως η παραπάνω εισήγηση, η ενδεκαμελής επιτροπή
κριτών προχωρεί στην εκλογή και χωρίς αυτήν.
3. Για την εκλογή λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του
συνόλου των ερευνητών και των Ε.Λ.Ε. των ινστιτούτων
του κέντρου ή του ινστιτούτου του ή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά
τη διαδικασία που προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό
κανονισμό του κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου. Για την εκλογή διευθυντή ερευνητικού κέ−
ντρου συνεκτιμάται η γνώμη όλων των ερευνητών και
Ε.Λ.Ε. του ερευνητικού κέντρου. Για την εκλογή διευθυ−
ντή ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου συνεκτιμάται και
η γνώμη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Αν οι
γνώμες του διευθυντή, των ερευνητών και των Ε.Λ.Ε.
δεν διατυπωθούν στην προθεσμία που προβλέπεται
στον εσωτερικό κανονισμό, και η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από τη σχετική ειδο−
ποίηση του προέδρου της επιτροπής, αυτή προχωρεί
στην εκλογή χωρίς τις γνώμες αυτές.
4. Ο διευθυντής ερευνητικού κέντρου, ινστιτούτου
ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς ερευνητικού ιν−
στιτούτου διορίζεται με θητεία τεσσάρων (4) ετών,
που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά, μετά από
προκήρυξη και εκλογή σύμφωνα με την προβλεπόμενη
για τον αρχικό διορισμό του διαδικασία. Ο διευθυντής
ερευνητικού κέντρου, ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου
και αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου είναι πλήρους
απασχόλησης και μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκο−
ντα με μερική απασχόληση στον ίδιο ερευνητικό φορέα.
Οι δαπάνες που προκύπτουν από την ένταξή του σε
κατηγορία πλήρους απασχόλησης καλύπτονται από τον
τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ε.Τ. και εγγράφονται
στον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου ερευνητικού
κέντρου. Ο διευθυντής ερευνητικού κέντρου, ινστιτού−
του ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς ερευνητικού

ινστιτούτου μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου
ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., εντασσόμενος υποχρεωτικά στην κατηγορία
μερικής απασχόλησης του ν. 2530/1997, όπως ισχύει, από
την έναρξη της θητείας του.
5. Μετά τη λήξη της θητείας του ο διευθυντής κατα−
λαμβάνει θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας. Το προηγούμενο
εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τους διευθυντές
ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και για τους δι−
ευθυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων.
6. Επιστήμονες, που διορίζονται ύστερα από κρίση
ειδικών συλλογικών οργάνων που αποτελούνται από
επιστήμονες, κατ’ εφαρμογή είτε των διατάξεων του
παρόντος νόμου είτε διατάξεων Προεδρικών Διαταγμά−
των που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού σε θέσεις
διευθυντών ερευνητικών ή τεχνολογικών κέντρων, ινστι−
τούτων αυτών, ως και αυτοτελών ινστιτούτων, Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία προβλέπονται θέσεις ερευνητών
Α΄ σύμφωνα με το άρθρο 39 ή κατ’ ανάλογη εφαρμογή
αυτού ερευνητές βαθμίδας Α΄, μπορούν, ύστερα από αί−
τησή τους, να εντάσσονται αυτόματα σε προσωποπαγή
θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας, που συνιστάται αυτοδικαί−
ως δια του παρόντος νόμου.
7. Ο Υπουργός, που κατά περίπτωση εποπτεύει τα
ερευνητικά κέντρα, τα ινστιτούτα αυτών και τα αυτοτελή
ερευνητικά ινστιτούτα είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος
των διευθυντών τους και ασκεί τις αρμοδιότητες που
ανήκουν στον πειθαρχικώς προϊστάμενο, κατά τις σχε−
τικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007
ΦΕΚ 26 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει. Ο ίδιος Υπουργός
ασκεί την αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρχής
και εκδίδει την πράξη με την οποία τίθενται σε δυνη−
τική αργία οι διευθυντές του προηγούμενου εδαφίου,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, του
άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα.
8. Οι διευθυντές ερευνητικών κέντρων, οι διευθυντές
των ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και οι διευ−
θυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται
ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση
ερευνητή Α΄ για όλες τις συνέπειες που απορρέουν από
την ιδιότητά τους αυτή.
Άρθρο 38
Αξιολόγηση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
1. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, τα
ειδικά ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, καθώς
και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα υπόκεινται υπο−
χρεωτικά σε εσωτερική αξιολόγηση κάθε δύο (2) έτη,
με κριτήρια που ορίζονται από το Ε.Σ.Ε.Τ. και ενσωμα−
τώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των ερευνητι−
κών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων.
Τα κριτήρια αυτά είναι ιδίως: δημόσια χρηματοδότηση,
εξωτερική χρηματοδότηση, διεθνής επιστημονική και
τεχνολογική προβολή.
2. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, τα
ειδικά ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, κα−
θώς και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα αξιολογού−
νται κάθε τέσσερα (4) έτη, από πενταμελείς επιτροπές
εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συγκροτούνται
από το εποπτεύον Υπουργείο ύστερα από εισήγηση του
Ε.Σ.Ε.Τ., λαμβάνοντας μέριμνα ώστε κάθε εμπειρογνώ−
μονας να μην συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης
του ίδιου ινστιτούτου περισσότερο από δύο (2) φορές.
Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη του
Ε.Σ.Ε.Τ., καθορίζονται λεπτομερώς τα κριτήρια αξιολό−
γησης της πορείας των δραστηριοτήτων των φορέων
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της παρούσας παραγράφου σε σχέση με τις διεθνείς
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγ−
ματα και τις επιδράσεις τους στην επιστημονική γνώση
και στην τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος
λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού
υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηματοδοτήσεων
για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών
βάσει ερευνητικών αποτελεσμάτων ή και ευρεσιτεχνιών,
τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς στη χώρα και τις
προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη. Οι επιτρο−
πές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και
να υποβάλουν την έκθεσή τους στον κατά περίπτωση
αρμόδιο Υπουργό με τις προτάσεις τους εντός τρι−
ών (3) μηνών από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης κοινοποιούνται στους αξιολογούμενους
φορείς και λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του
προϋπολογισμού τους για τα αμέσως επόμενα έτη. Τα
αποτελέσματα αυτά δημοσιεύονται και στο διαδικτυακό
τόπο του εποπτεύοντος Υπουργείου.
3. Οι ερευνητικοί φορείς της παραγράφου 2 υποχρε−
ούνται να παρέχουν κάθε αναγκαία για την αξιολόγηση
πληροφορία στην επιτροπή αξιολόγησης. Σε περίπτωση
που παρέλθουν περισσότερα από τέσσερα (4) έτη χω−
ρίς να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω αξιολόγηση, λόγω
μη παροχής επαρκών πληροφοριών από τον ερευνη−
τικό φορέα προς την επιτροπή, αν και το εποπτεύον
Υπουργείο έχει κινήσει εγκαίρως τις απαιτούμενες δι−
αδικασίες, αναστέλλεται, μέχρι να υποβληθεί η έκθεση
αξιολόγησης, κάθε μορφής χρηματοδότηση των φορέων
αυτών.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ
Άρθρο 39
Κατηγορίες προσωπικού – Ερευνητικό προσωπικό
1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, των ινστι−
τούτων τους και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτού−
των διακρίνεται σε:
α) ερευνητικό, β) τεχνικό (επιστημονικό και μη) και γ)
διοικητικό.
2. Ερευνητές, για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος κεφαλαίου, είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδα−
κτορικού διπλώματος που εργάζονται για την παρα−
γωγή ή και τη βελτίωση γνώσεων και εφαρμογή τους
για την παραγωγή προϊόντων και διατάξεων (devices),
την εκπόνηση διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων,
ενώ μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό και διοικητικό
έργο. Ανάλογα με το ερευνητικό και επιστημονικό τους
έργο, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους
στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογι−
κών γνώσεων, οι ερευνητές εντάσσονται σε τέσσερις
βαθμίδες, τις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄. Ειδικότερα, στη βαθμίδα Α΄
αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευνών, στη βαθμίδα
Β΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθμίδα
Γ΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλμένος Ερευνητής και στη
βαθμίδα Δ΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Δόκιμος Ερευνητής. Οι
ανωτέρω βαθμίδες αντιστοιχούν στις βαθμίδες μελών
Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων, δηλαδή καθηγητή, αναπλη−
ρωτή καθηγητή, επίκουρο καθηγητή και λέκτορα.
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχι−
κό διορισμό ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
− Για τη Δ΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να διαθέ−
τει γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη
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εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από προσκομι−
ζόμενα στοιχεία. Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω απαιτού−
νται τουλάχιστον δύο πρωτότυπες δημοσιεύσεις είτε σε
διεθνή περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
− Για την Γ΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει
τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί
έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέ−
μει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές
και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης, απαιτείται
να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα ή να έχει διπλώματα
ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
− Για τη Β΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει
τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει
προγράμματα έρευνας ή και τεχνολογικής ανάπτυξης,
να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προ−
γράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να
αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από
εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστη−
ριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί
πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολο−
γία. Επίσης, απαιτείται να έχει κάνει σημαντικό αριθμό
πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά και τεχνικά
περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και να έχει
τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή
του στην πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας και
των εφαρμογών τους.
− Για την Α΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει
αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και
τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δρα−
στηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογι−
κής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και
τεχνολογικής πολιτικής και στην ανάπτυξη ερευνητικών
οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματο−
δοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή
του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδι−
κότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή
της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλού−
σιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις
σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει
σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επίσης, απαιτείται
να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και στην
τεχνολογία και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους
ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης,
της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους.
3. Για κάθε βαθμίδα ερευνητών απαιτούνται και τα
προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδί−
κευση των προσόντων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμ−
βολή του υποψηφίου στη διάδοση και οικονομική εκμε−
τάλλευση της νέας γνώσης, μπορεί να προβλεφθεί με
έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
4. Για την αξιολόγηση των προσόντων των ερευνητών,
το Ε.Σ.Ε.Τ. συγκροτεί τον εθνικό πίνακα κριτών σύμφωνα
με τη διαδικασία της περίπτωσης η΄ του άρθρου 11, τον
οποίο και ανανεώνει ανά τριετία. Ως κριτές εγγράφονται
αυτοδικαίως διευθυντές ερευνητικών κέντρων και των
ινστιτούτων τους, διευθυντές ειδικών ερευνητικών κέ−
ντρων, διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων,
καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Πανεπιστημίου
και Τ.Ε.Ι., ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας, συμπεριλαμβα−
νομένων διευθυντών Ινστιτούτων και ερευνητών Α΄ και
Β΄ βαθμίδας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης, μπορεί να εγγράφονται
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επίκουροι καθηγητές Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι., ερευνητές
Γ΄ βαθμίδας, επιστήμονες από την αλλοδαπή, καθώς και
διακεκριμένοι ερευνητές από το χώρο των επιχειρήσε−
ων και από τον δημόσιο τομέα, κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε ερευνη−
τικές δραστηριότητες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι
υποψηφιότητες των μη αυτοδικαίως εγγραφομένων για
συμμετοχή στον κατάλογο κριτών είτε υποβάλλονται με
έγγραφη αίτηση από τους ενδιαφερόμενους είτε προ−
τείνονται από οποιονδήποτε ερευνητή των παραπάνω
βαθμίδων ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα ή επιχεί−
ρησης. Η αίτηση, στην οποία περιγράφεται η ειδικότητα
του υποψηφίου, συνοδεύεται από βιογραφικό σημείω−
μα, στο οποίο τεκμηριώνεται η ερευνητική εμπειρία σε
συγκεκριμένους προς κρίση τομείς. Ο πίνακας κριτών
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
αποτελεί τον «Εθνικό Πίνακα Κριτών».
Μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότη−
τας, προκειμένου να συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολό−
γησης, πρέπει να κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση του
αξιολογουμένου εφόσον είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
Άρθρο 40
Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
Για τη στελέχωση των ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων που εποπτεύονται από τα αρμόδια Υπουργεία,
των εταιρειών της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του
παρόντος νόμου, και των Επιστημονικών και Τεχνολο−
γικών Πάρκων του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199
Α΄) με προσωπικό είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση εργασίας ή
έργου που διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του
προγράμματος για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, και τον
καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού αυτού, εφαρ−
μόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 3 του έβδομου άρθρου του ν. 1955/1991
(ΦΕΚ 112 Α΄) και η παράγραφος 12 του άρθρου 5 του
ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την πα−
ράγραφο 2 του δεύτερου άρθρου του ν. 2261/1994. Οι πα−
ραπάνω συμβάσεις διέπονται από το π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134 Α΄). Ο ανώτατος αριθμός των προσώπων που μπορεί
να προσληφθούν, καθώς και η νομική μορφή της απασχό−
λησής τους καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου των πιο πάνω φορέων και εταιριών, αφού
ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες του προϋπολογισμού και
οι εισροές, εκτός των τακτικών επιχορηγήσεων.
Άρθρο 41
Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού
Επιτροπές κρίσης
1. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων,
των ειδικών ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων διορίζεται σε οργανικές θέσεις
ως μόνιμο ή με θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος και του επόμενου άρθρου.
2. Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού
προσωπικού στα ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ιν−
στιτούτα γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία
ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες εντάσσονται οι
διοριζόμενοι ερευνητές. Η προκήρυξη δημοσιεύεται δύο
(2) τουλάχιστον φορές σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες
της Αθήνας και δύο (2) της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε
μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου ή ινστιτούτου,
εφόσον υπάρχει. Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στους δι−
κτυακούς τόπους του εποπτεύοντος Υπουργείου και του

ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτού−
του, στο οποίο προκηρύσσεται η θέση, και κοινοποιείται
και στις Πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή.
3. α) Για πρόσληψη ερευνητών από τους φορείς της
παραγράφου 1 στις βαθμίδες Δ΄ και Γ΄ ή για προαγωγή
από τη βαθμίδα Δ΄ στη Γ΄ συγκροτούνται ενδεκαμελείς
επιτροπές κρίσης, οι οποίες αποτελούνται από τον διευ−
θυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του αυτοτε−
λούς ερευνητικού ινστιτούτου, από έξι (6) μέλη (ερευνητές
Α΄ και Β΄) του οικείου ινστιτούτου με συναφές γνωστικό
αντικείμενο και τέσσερα (4) μέλη που επιλέγονται με
κλήρωση από την αντίστοιχη για την ειδικότητα των
υποψηφίων ομάδα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου
10 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου, τα οποία δεν
πρέπει να ανήκουν στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστι−
τούτο. Αν οι ερευνητές που ανήκουν στο ινστιτούτο αυτό
με βαθμίδα Α΄ και Β΄ είναι λιγότεροι από έξι, η επιτροπή
κρίσης συμπληρώνεται με κλήρο από ερευνητές του οι−
κείου κέντρου, άλλως με κριτές της αντίστοιχης για την
ειδικότητα των υποψηφίων ομάδας της περίπτωσης στ΄
της παραγράφου 10 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου.
Με κλήρο επιλέγονται και τα δύο (2) μέλη της τριμελούς
εισηγητικής επιτροπής. Τον διευθυντή ινστιτούτου ερευ−
νητικού κέντρου, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπλη−
ρώνει, στην επιτροπή κρίσης, ο αναπληρωτής διευθυντής
ινστιτούτου του κέντρου ή ο διευθυντής του ερευνητι−
κού κέντρου. Αντίστοιχα, τον διευθυντή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου σε περίπτωση κωλύματός του,
αναπληρώνει, στην επιτροπή κρίσης, ο αναπληρωτής δι−
ευθυντής του ινστιτούτου αυτού.
β) Για πρόσληψη σε βαθμίδες Α΄ και Β΄ ή για προα−
γωγή από τη βαθμίδα Γ΄ στη Β΄ ή από τη βαθμίδα Β΄
στην Α΄ συγκροτούνται ενδεκαμελείς επιτροπές κρίσης.
Οι ενδεκαμελείς επιτροπές αποτελούνται από τέσσερα
(4) μέλη (ερευνητές βαθμίδας ίσης ή ανώτερης της υπό
κρίση θέσης) από το οικείο ερευνητικό κέντρο και έξι (6)
μέλη από εξωτερικούς επιστήμονες, που κληρώνονται
από την αντίστοιχη για την ειδικότητα των υποψηφίων
ομάδα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 11 του άρ−
θρου 33 του παρόντος νόμου, και εφόσον δεν ανήκουν
στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο. Αν οι ερευνητές
που υπηρετούν στο ινστιτούτο αυτό με βαθμίδα Α΄ και
Β΄ κατά περίπτωση είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), η
επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται με κλήρο από ερευνητές
του οικείου κέντρου, άλλως με κριτές της αντίστοιχης για
την ειδικότητα των υποψηφίων ομάδα της περίπτωσης
στ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 33 του παρόντος
νόμου. Με κλήρο επιλέγονται και τα δύο (2) μέλη της
τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Τον διευθυντή ινστι−
τούτου ερευνητικού κέντρου, σε περίπτωση κωλύματός
του, αναπληρώνει, στην επιτροπή κρίσης, ο αναπληρω−
τής διευθυντής ινστιτούτου του κέντρου ή ο διευθυντής
του ερευνητικού κέντρου. Αντίστοιχα, τον διευθυντή
του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου σε περίπτωση
κωλύματός του, αναπληρώνει, στην επιτροπή κρίσης, ο
αναπληρωτής διευθυντής του ινστιτούτου αυτού.
γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμα ανα−
πληρωματικά μέλη.
δ) Στις ενδεκαμελείς επιτροπές κρίσης των περιπτώ−
σεων α΄ και β΄ υποβάλλεται εισήγηση τριμελούς εισηγη−
τικής επιτροπής, που αποτελείται από τον διευθυντή του
ινστιτούτου του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου και από δύο (2) μέλη της εν−
δεκαμελούς επιτροπής που επιλέγονται με κλήρωση. Η
τριμελής εισηγητική επιτροπή υποβάλλει την εισήγησή
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της εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότησή της.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής
εισήγησης, η ενδεκαμελής επιτροπή κρίσης προχωρεί
στην εκλογή και χωρίς την εισήγηση.
4. Η ενδεκαμελής επιτροπή κριτών αποφασίζει με
απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών και
δεσμεύει το Δ.Σ. του κέντρου ή τον διευθυντή του αυ−
τοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
5. Ειδικότερα θέματα της διαδικασίας κρίσης του προ−
σωπικού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται
με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέ−
ντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων.
6. Είναι δυνατή η μετάκληση Ελλήνων επιστημόνων
που εργάζονται σε ερευνητικούς φορείς ή ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής
και ο διορισμός τους σε βαθμίδα ερευνητή Α΄ σε κενές
οργανικές θέσεις ερευνητών ερευνητικών κέντρων ή
αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, εφόσον ο μετα−
καλούμενος έχει τα προσόντα ερευνητή της βαθμίδας
Α΄, διαθέτει εξαιρετική ερευνητική πείρα και έχει ανα−
γνωρισθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα για τη
συμβολή του στην προώθηση της επιστήμης.
Το όριο ηλικίας για μετάκληση είναι το εξηκοστό
δεύτερο.
7. Η μετάκληση αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ερευνητι−
κού κέντρου ή το διευθυντή του αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου αντίστοιχα, ύστερα από εισήγηση του Επι−
στημονικού Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του
Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου αντίστοι−
χα, στην οποία αυτή αιτιολογείται ως προς τις ανάγκες
του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου, και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ.
Άρθρο 42
Πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού
1. Οι ερευνητές της Δ΄ βαθμίδας διορίζονται αρχικά
με τριετή θητεία. Με τη λήξη της θητείας κρίνονται για
προαγωγή στη Γ΄ βαθμίδα. Αν δεν προκριθούν για τη
θέση ερευνητή με προσόντα Γ΄ βαθμίδας, η θητεία του
ερευνητή Δ΄ βαθμίδας ανανεώνεται για δύο (2) χρόνια,
μετά τη λήξη των οποίων προκηρύσσεται για πλήρωση
η θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας. Αν κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων αυτών ο ερευνητής Δ΄ βαθμίδας διατηρήσει
τη θέση του επί πέντε (5) χρόνια συνολικά και δεν προ−
κριθεί ως ερευνητής Γ΄ βαθμίδας για τη θέση αυτή, ο
ερευνητής Δ΄ βαθμίδας δεν δικαιούται άλλη ανανέωση
της θητείας του και απομακρύνεται οριστικά, μετά τη
λήξη της τελευταίας ανανέωσής της.
2. Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας διορίζονται με τριετή θη−
τεία. Μετά τη λήξη της θητείας κρίνονται για διορισμό
ως μόνιμοι ερευνητές Β΄ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν,
η θητεία τους ανανεώνεται μέχρι δύο (2) φορές για δύο
(2) χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων προ−
κηρύσσεται για πλήρωση η θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας.
Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν πετύχουν, η
θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται ορι−
στικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της. Δικαιούνται
όμως, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στον
εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη
της θητείας τους, να διορισθούν σε θέση προσωποπαγή
επιστημονικού − τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε
άλλο ερευνητικό κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστι−
τούτο μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του
κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου
ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωπο−
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παγή του δημόσιου τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ’
υπέρβαση των οργανικών θέσεων με απόφαση του αρ−
μόδιου Υπουργού, εάν η θέση υπάγεται στο Υπουργείο
αυτό, ή με κοινή απόφαση του Υπουργού αυτού και του
συναρμόδιου Υπουργού, εάν υπάγεται σε άλλο Υπουρ−
γείο ή φορέα που εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Οικονομικών και του εποπτεύοντος το ερευνητικό
κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Υπουργού,
μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες για την εφαρ−
μογή της διάταξης αυτής, ο χαρακτήρας των θέσεων
και η βαθμολογική ή μισθολογική διάρθρωσή τους. Το
προηγούμενο εδάφιο δεν παρέχει στον καταλαμβάνο−
ντα την παραπάνω προσωποπαγή θέση αξίωση λήψης
αποδοχών του ειδικού μισθολογίου των ερευνητών και
γενικότερα αποδοχών διαφορετικών από αυτές της θέ−
σης, στην οποία διορίζεται, ούτε αξίωση διορισμού ή
πρόσληψής του σε θέση ισότιμη, ούτε και επιλογή θέσης
για το διορισμό ή την πρόσληψή του.
3. Οι ερευνητές της Β΄ βαθμίδας είναι μόνιμοι. Στο τέ−
λος του τέταρτου έτους της υπηρεσίας τους κρίνονται,
ύστερα από αίτησή τους, για διορισμό σε θέση ερευνητή
Α΄ βαθμίδας. Εφόσον κριθούν επιτυχώς, διορίζονται ως
μόνιμοι στην Α΄ βαθμίδα. Αν κατά την κρίση αυτή ο
ερευνητής αποτύχει, επανακρίνεται εντός τετραετίας
από την προηγούμενη κρίση.
4. Οι ερευνητές Α΄ βαθμίδας είναι μόνιμοι.
5. Οι βαθμίδες των ερευνητών Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ είναι
ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις
μπορεί, ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέ−
ντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, να κα−
ταλαμβάνονται από ερευνητές Δ΄, Γ΄, Β΄, Α΄ βαθμίδας
αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Η κατανομή των κενών οργανικών θέσεων σε βαθμίδες
γίνεται κάθε χρόνο, μέχρι τέλος Μαρτίου, ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ. κάθε κέντρου ή του διευθυντή κάθε
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, με απόφαση του
εποπτεύοντος Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων ή αυτοτε−
λών ερευνητικών ινστιτούτων συνταξιοδοτούνται με τη
συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας
τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Ο ερευνητής μπορεί
να παραμείνει και μετά τη συμπλήρωση 35ετίας εάν το
επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου
έτους της ηλικίας του.
7. Ερευνητές, που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης
του ορίου ηλικίας, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψηφίων δι−
δακτόρων και την ιδιότητα μέλους επταμελούς εξετα−
στικής επιτροπής για τελική αξιολόγηση διδακτορικών
διατριβών, τις οποίες έχουν πριν από την αποχώρησή
τους. Διατηρούν επίσης τη θέση τους σε διοικητικά συμ−
βούλια Ν.Π.Δ.Δ. ή σε κάθε είδους επιτροπές στις οποίες
είχαν διοριστεί ως ερευνητές πριν από την αποχώρησή
τους, συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά
προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή. Τέλος μπο−
ρούν να παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα και να
διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης.
8. Το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου
ή ο διευθυντής του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτού−
του απονέμει, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών
(3) ερευνητών του οικείου ινστιτούτου, τον τίτλο του
ομότιμου ερευνητή σε όσους ερευνητές Α΄ βαθμίδας
εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και

678

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

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

του πρώτου εδαφίου, οι πρόσθετες αποδοχές αναζητού−
νται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και εισπράττο−
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
3. Την ερευνητική άδεια χορηγεί το Δ.Σ. του κέντρου ή
ο διευθυντής του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που συνο−
δεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής
δραστηριότητας, εφόσον κρίνει ότι δεν παρακωλύονται
τα ερευνητικά προγράμματα και οι λοιπές υποχρεώσεις
προς τρίτους, στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμε−
νος. Τροποποίηση του προγράμματος αυτού από τον
αδειούχο μπορεί να γίνει μόνο με έγκριση του οργάνου
που χορήγησε την άδεια.
Άρθρο 45
Μετοικεσία Ερευνητών
Στους Έλληνες επιστήμονες, μόνιμους κατοίκους εξω−
τερικού, που διορίζονται σε θέσεις ερευνητών, χορη−
γούνται:
α) Έξοδα ταξιδίου, ποσού ίσου με το αντίτιμο του αερο−
πορικού εισιτηρίου απλής μετάβασης σε οικονομική θέση
για τον ερευνητή και τα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο
και παιδιά) που κατοικούν μαζί του κατά την ημέρα του
διορισμού και επιστρέφουν στην Ελλάδα το αργότερο
μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα του διορισμού.
β) Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, που αποδεικνύονται
με απόδειξη του μεταφορέα, το ποσό των οποίων δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 50% των εξόδων ταξιδίου.
γ) Έξοδα εγκατάστασης, ποσού ίσου με δύο (2) βασικούς
μηνιαίους μισθούς. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά
μισό βασικό μηνιαίο μισθό για κάθε μέλος της οικογένειάς
του (σύζυγο και παιδιά), που κατοικούν μόνιμα στην αλλο−
δαπή μαζί του κατά την ημέρα του διορισμού του.
Για την είσπραξη των παραπάνω χρηματικών ποσών,
ο ερευνητής πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), με την οποία αναλαμβάνει την
υποχρέωση ότι δεν θα αποχωρήσει οικειοθελώς από το
ερευνητικό κέντρο πριν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία
σε αυτό. Εάν αποχωρήσει οικειοθελώς, οφείλει να επι−
στρέψει τα ληφθέντα ποσά.
Άρθρο 46
Ειδικές κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού
απασχολούμενου και συνεργαζόμενου με
τα ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή
ερευνητικά ινστιτούτα
1. Για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων
των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ινστιτούτων
μπορεί να απασχολείται ερευνητικό προσωπικό και με
τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Επισκεπτών εμπειρογνωμόνων ερευνητών, με προ−
σόντα ερευνητή της βαθμίδας Α΄, Β΄ ή Γ΄, με σκοπό
την υποβοήθηση προκαθορισμένου ερευνητικού προ−
γράμματος του ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου που εγκρίνεται από το Δ.Σ.
του κέντρου ή τον διευθυντή αυτοτελούς ινστιτούτου,
μετά από εισήγηση του Ε.Γ.Σ. του οικείου ινστιτούτου
ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστι−
τούτου. Οι ερευνητές αυτοί μπορεί να είναι και αλλοδα−
ποί. Στους επισκέπτες εμπειρογνώμονες καταβάλλονται
για την απασχόλησή τους αποδοχές που καθορίζουν
το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής του
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, σύμφωνα με τις
κείμενες σχετικές διατάξεις, και εγκρίνουν ο Υπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρ−
μόδιος Υπουργός.
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Με τον επισκέπτη ερευνητή συνάπτεται σύμβαση ερ−
γασίας ορισμένου χρόνου με διάρκεια από τρεις (3)
μήνες μέχρι δύο (2) έτη. Ανανέωση της σύμβασης αυτής
δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η σύμβασή
τους μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) έτος, ύστερα
από αιτιολογημένη πρόταση του οργάνου που αποφάσι−
σε την απασχόληση. Επισκέπτης εμπειρογνώμων ερευ−
νητής που έχει απασχοληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
δεν μπορεί να απασχοληθεί εκ νέου πριν περάσει του−
λάχιστον ένας (1) χρόνος από τη λήξη της προηγούμενης
σύμβασής του. Οι αποδοχές και τα έξοδα μετακίνησης
επιβαρύνουν το πρόγραμμα στο οποίο απασχολείται ο
επισκέπτης εμπειρογνώμων ερευνητής.
β) Συνεργαζόμενων ερευνητών με προσόντα ερευνη−
τή της βαθμίδας Δ΄. Για την απασχόληση των ερευνη−
τών αυτών χορηγείται υποτροφία από το ερευνητικό
κέντρο ή το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο με το
οποίο συνεργάζεται, το ύψος της οποίας καθορίζεται
από το αρμόδιο όργανο του ερευνητικού φορέα σύμ−
φωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του και εγκρίνεται
από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον
κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. Η συνολική διάρκεια
της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2)
χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2)
χρόνια ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του κέντρου ή
του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου, μετά από
εισήγηση του Ε.Γ.Σ. του ινστιτούτου του κέντρου ή του
Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
γ) Ερευνητών ερευνητικών κέντρων και μελών Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημίων και μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. στους οποίους
χορηγούνται μεταδιδακτορικές βραχυχρόνιες υποτρο−
φίες και εκπαιδευτικές ερευνητικές υποτροφίες διάρ−
κειας τριών (3) έως έξι (6) μηνών για τη μετεκπαίδευση
στο εξωτερικό, με διαδικασίες που εξειδικεύονται στο
Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 6 του άρθρου
22. Οι υποτροφίες αυτές καλύπτονται με εθνική χρη−
ματοδότηση από τον Ε.Ο.Ε.Τ. για εξειδίκευση σε τομείς
αιχμής, σύμφωνα με τις θεματικές περιοχές της βασικής,
εφαρμοσμένης – τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας
της παραγράφου 5 του άρθρου 4.
δ) Επισκεπτών Καθηγητών – Ερευνητών μελών Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημίων και Ε.Π.–Τ.Ε.Ι. ως συνεργαζόμενων με−
λών ενός ερευνητικού ινστιτούτου. Οι επισκέπτες αυτοί
προσκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού
κέντρου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία ύστε−
ρα από τεκμηριωμένη εισήγηση του διευθυντή του οι−
κείου ινστιτούτου και σύμφωνη γνώμη του Ε.Γ.Σ.Ι. του
οικείου ινστιτούτου. Ο Επισκέπτης Καθηγητής μπορεί
να απασχοληθεί υπό καθεστώς μερικής ερευνητικής
απασχόλησης σε ερευνητικό πρόγραμμα και προσλαμ−
βάνεται με ετήσιες συμβάσεις έργου από το Δ.Σ. του
κέντρου ή τον Διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου.
Ο Επισκέπτης Ερευνητής μπορεί να είναι επιστημο−
νικός υπεύθυνος ή και μέλος της ομάδας εκτέλεσης
ερευνητικών προγραμμάτων και να λαμβάνει χρηματική
αποζημίωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
του ερευνητικού κέντρου για την ενεργό συμμετοχή του
σε ερευνητικά προγράμματα. Η απασχόληση αυτή δεν
υπολογίζεται ως κατοχή δεύτερης θέσης.
ε) Διακεκριμένων επιστημόνων που απασχολούνται
στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι επιστήμονες αυ−
τοί μπορεί να καλούνται ως Επισκέπτες Καθηγητές για
ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να διδάξουν
στα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα της ειδικό−
τητάς τους στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. ή ως Επισκέπτες
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Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα για να εκτελέσουν
ειδικό ερευνητικό έργο. Η απασχόληση αυτή των πα−
ραπάνω επιστημόνων δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης
θέσης. Η πρόσκλησή τους γίνεται από τα αρμόδια όρ−
γανα του φορέα υποδοχής ύστερα από πρόταση του
οικείου τομέα ή ινστιτούτου, αντίστοιχα, και σύμφωνη
γνώμη του φορέα στον οποίο απασχολούνται.
στ) Διακεκριμένων Ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα
της χώρας. Οι ερευνητές αυτοί είναι διακεκριμένα μέλη
της ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας της αλλοδα−
πής και καλούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητι−
κού κέντρου, λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των
μελών του, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
οικείου ινστιτούτου και σύμφωνη γνώμη του Ε.Γ.Σ.Ι. Η
πρόσκληση προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει δημοσι−
ευμένο πρωτότυπο ερευνητικό έργο ή τεχνολογικό έργο
διεθνούς αναγνώρισης. Οι ερευνητές αυτοί προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στο ερευνητικό κέντρο, ιδίως με δι−
αλέξεις, μαθήματα και ερευνητικό έργο και μπορούν να
συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονού−
νται στο ερευνητικό ινστιτούτο ή βρίσκονται στο στάδιο
της υποβολής για αξιολόγηση. Οι παραπάνω ερευνητές
μπορεί να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών
προγραμμάτων και να λαμβάνουν χρηματική αποζημί−
ωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς του
ερευνητικού κέντρου για την ενεργό συμμετοχή τους
σε ερευνητικά προγράμματα.
ζ) Μεταπτυχιακών φοιτητών Α.Ε.Ι. για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής ή τη λήψη μεταπτυχιακού δι−
πλώματος. Οι φοιτητές αυτοί γίνονται δεκτοί με από−
φαση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή
του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του τμήματος Α.Ε.Ι., στο πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών του οποίου ανήκει ο ενδιαφε−
ρόμενος, ύστερα από εισήγηση του οικείου τομέα, ως
ερευνητές μεταπτυχιακοί υπότροφοι, στους οποίους
χορηγείται ετήσια υποτροφία. Οι υπότροφοι κατά το
χρόνο που ισχύει η υποτροφία τους υπάγονται στο
ασφαλιστικό καθεστώς που προβλέπεται κάθε φορά
για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. Το ερευνητικό κέντρο ή το
αυτοτελές ανεξάρτητο ινστιτούτο μπορούν επιπλέον
με δαπάνες τους να ασφαλίζουν τους υπότροφους σε
ασφαλιστι− κούς φορείς για ειδικούς κινδύνους, που
ενδέχεται να υπάρχουν κατά τη διαδικασία της έρευ−
νας. Ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη
διδακτορικού διπλώματος, θεωρείται ως χρόνος προ−
ϋπηρεσίας σε περίπτωση διορισμού τους στο δημόσιο
τομέα με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης ι΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3205/2003.
η) Επιστημόνων στους οποίους μπορεί να χορηγηθούν
υποτροφίες μετά από ανοικτή προκήρυξη με σκοπό την
επιμόρφωση και εξειδίκευση σε θέματα ανάπτυξης της
επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας, με ανάλογη
εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ζ΄ της παρού−
σας παραγράφου. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού
κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονο−
μίας και Οικονομικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο
Υπουργό.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34
του παρόντος νόμου και ενδεχομένων αντιθέτων προ−
βλέψεων Προεδρικών Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί
κατά το άρθρο 25 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄) ή κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του παρόντος νόμου
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εκδιδόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων, το ερευνητικό
προσωπικό όλων των περιπτώσεων της προηγούμενης
παραγράφου δεν μπορεί να συμμετέχει στα όργανα
διοίκησης του ινστιτούτου.
3. Ο αριθμός των προσώπων, που μπορούν να απασχο−
ληθούν σε ερευνητικό κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό
ινστιτούτο με τις ιδιότητες των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄,
δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1, καθορίζεται με απόφα−
ση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή
του αυτοτελούς ινστιτούτου με σύμφωνη γνώμη του
Ε.Γ.Σ.Ι. του ινστιτούτου.
4. Τα Πανεπιστήμια ή και Τ.Ε.Ι., τα ερευνητικά κέντρα
και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα μπορούν να συ−
νάπτουν συμβάσεις σε τομείς συνεχιζόμενης εκπαίδευ−
σης με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης
σε στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε νέες επι−
στημονικές, τεχνολογικές και οικονομικές περιοχές.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι
τομείς και οι όροι συνεργασίας Πανεπιστημίων ή και
Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητι−
κών ινστιτούτων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) για την υλοποίηση
μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
6. Από τον προϋπολογισμό των ερευνητικών έργων
που εκτελούνται από ερευνητικά ινστιτούτα ερευνητι−
κών κέντρων ή και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, τα
οποία εποπτεύονται από το Κράτος, σε συνεργασία με
Α.Ε.Ι. και με αποδεδειγμένη χρήση των εγκαταστάσεων
ή των εργαστηρίων, παρακρατείται, ως αποζημίωση
χρήσης των εγκαταστάσεων και εργαστηρίων αυτών,
ποσοστό το οποίο αποδίδεται στο λογαριασμό της Επι−
τροπής Ερευνών του συνεργαζόμενου Α.Ε.Ι. Το ποσοστό
αυτό καθορίζεται με τη συμφωνία κοινοπραξίας του
ερευνητικού φορέα με το Α.Ε.Ι., με βάση την έκταση της
χρήσης των εγκαταστάσεων ή εργαστηρίων των Α.Ε.Ι.
κατά τη διάρκεια κάθε ερευνητικού έργου.
7. Η ανωτέρω παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως
και όταν οι εγκαταστάσεις ή τα εργαστήρια ανήκουν σε
ερευνητικό κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο
και χρησιμοποιούνται από Α.Ε.Ι.
Άρθρο 47
Τεχνικό προσωπικό, επιστημονικό και μη
1. Το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, των
ινστιτούτων αυτών και των αυτοτελών ινστιτούτων εκτε−
λεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για τη
λειτουργία των υποδομών των ερευνητικών αυτών φορέ−
ων, την υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνο−
λογίας και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους.
2. Το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων
και ερευνητικών ινστιτούτων που έχουν χαρακτήρα
Ν.Π.Δ.Δ. διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, που
συνιστώνται με το ιδρυτικό τους Προεδρικό Διάταγμα,
ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40.
Με τους εσωτερικούς κανονισμούς των παραπάνω
ιδρυμάτων το προσωπικό αυτό κατανέμεται σε κλάδους
και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτού−
νται για το διορισμό του.
3. Ανάλογα με τα προσόντα του, το τεχνικό προσω−
πικό των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων αυτών
και των αυτοτελών ινστιτούτων διακρίνεται σε:
α) Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) με δι−
δακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή
μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ειδικό επιστημονικό το−
μέα ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής

και πείρα στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών
και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Οι Ε.Λ.Ε.
συμμετέχουν σε έργα επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας και παρέχουν υποστήριξη σε ειδικές τεχνο−
λογικές δραστηριότητες του ερευνητικού κέντρου ή
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
Οι Ε.Λ.Ε. των παραπάνω φορέων επιλέγονται, προ−
σλαμβάνονται και εξελίσσονται όπως και οι ερευνητές
των φορέων αυτών εφαρμοζομένων αναλόγως των σχε−
τικών για τους ερευνητές αυτούς διατάξεων. Με απόφα−
ση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού μπορεί να
ορίζονται και ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για
την πρόσληψη και την εξέλιξη των Ε.Λ.Ε. στις βαθμίδες
που εντάσσονται.
Ανάλογα με τα προσόντα τους οι Ε.Λ.Ε. εντάσσονται
στις βαθμίδες: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, ως εξής:
− Στις βαθμίδες Α΄ και Β΄ Ε.Λ.Ε., επιστήμονες με διδα−
κτορικό τίτλο σπουδών.
− Στις βαθμίδες Δ΄ και Γ΄ Ε.Λ.Ε., επιστήμονες με πτυχίο
Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ειδικές γνώσεις
και εμπειρία σε θέματα υποστήριξης της έρευνας.
Οι Ε.Λ.Ε. που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος
του παρόντος νόμου σε βαθμίδα Ε.Λ.Ε., για την οποία
απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα, μπορούν να κριθούν
για προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών, ύστερα από
προκήρυξη των θέσεων αυτών κατά τις διατάξεις που
διέπουν την πλήρωση θέσεων ερευνητών και αίτησή
τους, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου, εφαρμοζομένων των διατάξεων που ίσχυαν κατά
το χρόνο διορισμού τους για την υπηρεσιακή και για τη
μισθολογική εξέλιξή τους. Η προσωποπαγής θέση που
καταλαμβάνεται από τους Ε.Λ.Ε. καθορίζεται από τα
προσόντα τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
39. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύ−
ουν ανάλογα και για το εν γένει προσωπικό του οποίου
η σύμβαση μετατράπηκε σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134 Α΄), εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
σπουδών. Για όσο χρόνο υφίστανται οι ανωτέρω προσω−
ποπαγείς θέσεις, δεν πληρούνται οι θέσεις που κατείχαν
οι ενδιαφερόμενοι κατά το χρόνο κρίσης τους.
Οι Ε.Λ.Ε. της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
έχουν τα προσόντα διορισμού ή προαγωγής κατά βαθ−
μίδα, τα οποία ορίζονται στην περίπτωση δ΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ. 404/1993 «Οργανισμός
της Ε.Ε.Α.Ε.» (ΦΕΚ 173 Α΄). Οι παραπάνω Ε.Λ.Ε. διορίζονται
και εξελίσσονται με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στις περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 404/1993.
β) Ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες με πτυχίο Πανε−
πιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε
θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και
τεχνολογίας.
γ) Τεχνολόγους, πτυχιούχους ανώτερων σχολών, όπως
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και άλλων ισότιμων σχολών με εξειδίκευση και
εμπειρία στα θέματα της προηγούμενης περίπτωσης β΄.
δ) Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης, απόφοιτους τεχνικού
λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης.
ε) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, απόφοιτους υποχρεω−
τικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 48
Διοικητικό προσωπικό
1. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων στελεχώνει τις διοικητικές και οικονο−
μικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας
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τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ο αριθμός
του προσωπικού αυτού, η κατανομή του σε κλάδους
και τα ειδικότερα προσόντα του καθορίζονται από τον
εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου ή αυ−
τοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
2. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων
και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, που έχουν
χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., κατέχει μόνιμες οργανικές θέσεις
και η υπηρεσιακή κατάστασή του διέπεται από τις σχε−
τικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 49
Αποσπάσεις
1. α. Επιτρέπεται η απόσπαση ή η μετάταξη ερευνητών,
ειδικών επιστημόνων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλή−
λων, από ένα σε άλλο ερευνητικό κέντρο, ακαδημαϊκό
κέντρο, αυτοτελές ινστιτούτο ή ακαδημαϊκό ινστιτούτο
ή σε οποιονδήποτε από τους φορείς αυτούς.
β. Η απόσπαση ή η μετάταξη ενεργείται ή για λόγους
εύρυθμης λειτουργίας της έρευνας ή ορθολογικής αξι−
οποίησης του ερευνητικού προσωπικού και των εγκα−
ταστάσεων ή ύστερα από αίτηση του αποσπωμένου ή
μετατασσομένου. Η απόφαση για απόσπαση ή μετάταξη
γίνεται με απόφαση του Υπουργού που έχει την επο−
πτεία του ερευνητικού κέντρου, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη του Δ.Σ. των φορέων της περίπτωσης α΄ που
επηρεάζονται από τις σχετικές αποφάσεις.
Απόσπαση ή μετάταξη για προσωπικούς λόγους επι−
τρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον το επιτρέπουν οι ανά−
γκες της υπηρεσίας.
γ. Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται με τη σχετική υπουρ−
γική απόφαση, ανάλογα με τη διάρκεια της ανάγκης
παροχής του έργου, κατά παρέκκλιση των εκάστοτε
ισχυουσών διατάξεων.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπάται
προσωπικό από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ερευνητικούς και τεχνολο−
γικούς φορείς, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου
διοίκησης και αίτηση του ενδιαφερομένου στις επιχειρή−
σεις που ιδρύονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του
άρθρου 9 του παρόντος νόμου ή έχουν ιδρυθεί σύμφωνα
με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 1514/1985.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα
από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου,
επιτρέπεται απόσπαση των εργαζομένων στην Γ.Γ.Ε.Τ.,
στο Ε.Σ.Ε.Τ. και στον Ε.Ο.Ε.Τ., καθώς και των ερευνητών
και Ε.Λ.Ε. ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνη−
τικών ινστιτούτων σε όργανα, υπηρεσίες, γραφεία και
ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών
οργανισμών για μία τριετία κατ’ ανώτατο όριο.
ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 50
Πόροι – Περιουσία
1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων αποτελούνται από:
α) κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολο−
γισμό του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργείου,
για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας τους,
β) επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επεν−
δύσεων του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργεί−
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ου, για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων στα
πλαίσια του Ε.Π.Ε.Τ.,
γ) εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας
του ερευνητικού φορέα, στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την
παραχώρηση της χρήσης κτιρίων, εξοπλισμού και αι−
θουσών συνεδρίων,
δ) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για
λογαριασμό τρίτων, όπως δημόσιες υπηρεσίες ή οργα−
νισμοί, Ν.Π.Ι.Δ., ιδιώτες, την εμπορία τεχνολογικών προ−
ϊόντων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς
και τυχόν συμμετοχή σε επιχειρήσεις της παραγράφου
5 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου,
ε) έσοδα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
στ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων,
ζ) επιχορηγήσεις από άλλες πηγές,
η) χρηματοδοτήσεις των έργων και γενικά των ερευ−
νητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων αυτών.
2. Με επιφύλαξη της τυχόν εφαρμογής των διατάξεων
του άρθρου 109 του Συντάγματος, το ενεργητικό της
περιουσίας και γενικά ο κάθε είδους εξοπλισμός των
ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστι−
τούτων που καταργούνται ή διαλύονται με οποιονδήποτε
τρόπο, ύστερα από τη σχετική εκκαθάριση περιέρχονται,
αυτοδικαίως, χωρίς την κατάρτιση πράξης μεταβίβασης
αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείρισή τους στο
εποπτεύον, κατά περίπτωση, Υπουργείο.
3. Τα έσοδα ή τα δικαιώματα που προέρχονται από
αξιοποίηση ή με άλλο τρόπο διάθεση των αποτελεσμά−
των έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων που χρημα−
τοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης διατίθενται
κατά κύριο λόγο για την ενίσχυση του προγράμματος
ή του έργου από το οποίο προέρχονται. Το Υπουργείο
Ανάπτυξης συμμετέχει σε έσοδα ή δικαιώματα, που
προέρχονται από ερευνητικές ή τεχνολογικές δραστη−
ριότητες, οι οποίες εκτελούνται από άλλους φορείς ή
κάτω από την εποπτεία τους με μεταφορά κονδυλίων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, με ποσοστό που καθορί−
ζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση άλλου
αρμόδιου Υπουργού. Με όμοια απόφαση καθορίζεται
κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη και διάθεση των
εσόδων και δικαιωμάτων που προέρχονται από την αξι−
οποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων έρευνας ή
τεχνολογικών επιτεύξεων.
4. Με απόφαση του εποπτεύοντος κατά περίπτωση
Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή αυτοτε−
λούς ερευνητικού ινστιτούτου, μπορεί να μεταβιβάζεται
ή να εκμισθώνεται, με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στην απόφαση αυτή, η κινητή ή ακίνη−
τη περιουσία από ένα ερευνητικό κέντρο ή ινστι− τούτο
σε άλλο αρμοδιότητας του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή
σε δημόσια υπηρεσία ή δημόσιο οργανισμό.
5. Απαλλάσσονται από καταβολή δασμών, φόρων και
τελών οποιασδήποτε φύσης τα εισαγόμενα, από τους
παραπάνω φορείς και ειδικούς λογαριασμούς, ερευνητι−
κά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού,
καθώς και αναλώσιμα που είναι αναγκαία για την εκ−
πλήρωση του προορισμού τους, με εξαίρεση το Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για τον οποίο εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ
248 Α΄, όπως ισχύει).
6. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς μπορούν,
με απόφαση του Δ.Σ. του κέντρου ή του Ε.Γ.Σ.Ι. του
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αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, να συνάπτουν
συμβάσεις δανείου με πιστωτικά ιδρύματα και εν γένει
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για δραστηριότητες
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και για
την εκμετάλλευση της επιστημονικής και τεχνολογικής
γνώσης και γενικά των αποτελεσμάτων της έρευνας.
7. Τα ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστι−
τούτα που είναι Ν.Π.Ι.Δ. τηρούν λογιστικά βιβλία τρίτης
κατηγορίας, που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α΄, όπως ισχύει).
Άρθρο 51
Εξουσιοδοτήσεις
1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό−
ταση του εποπτεύοντος κατά περίπτωση Υπουργού και
γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., μπορεί:
α) Να συνιστώνται, ενοποιούνται, διασπώνται, μεταφέ−
ρονται (ολικά ή μερικά), μετατρέπονται και καταργού−
νται ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα αυτών, αυτοτελή
ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας
και γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς οποι−
ασδήποτε φύσης και μορφής, να ρυθμίζονται οι μεταξύ
τους σχέσεις ως και οι σχέσεις τους προς τα Α.Ε.Ι. της
χώρας, στα οποία οι ερευνητές επιτρέπεται να υπηρε−
τούν ως ειδικοί επιστήμονες ή επισκέπτες καθηγητές
και προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών,
σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης ή του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργείου,
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Προκειμένου περί μετα−
τροπής, συγχώνευσης, διάσπασης, κατάργησης ή γενικό−
τερα αναδιάρθρωσης οποιουδήποτε ερευνητικού φορέα,
απαιτείται και η γνώμη του Δ.Σ. του οικείου ερευνητικού
κέντρου, του Ε.Σ. του οικείου ερευνητικού κέντρου ή του
Ε.Γ.Σ.Ι. του οικείου αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
Αν η γνώμη των ανωτέρω οργάνων δεν περιέλθει στον
εποπτεύοντα Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών
από τη λήψη σχετικού εγγράφου ερωτήματος, η διαδι−
κασία προχωρεί και χωρίς αυτή.
β) Εκτός από όσα ορίζονται στον παρόντα νόμο για τα
ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα
μπορεί να καθορίζεται η φύση τους ως δημόσιας υπη−
ρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο ειδικότερος σκοπός τους,
τα όργανα διοίκησης αυτών, η διάρθρωση και οι αρμο−
διότητες των υπηρεσιών αυτών, η άσκηση εποπτείας επ’
αυτών, που μπορεί να περιλαμβάνει τον οικονομικό, διοι−
κητικό και διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των
προγραμμάτων, των προϋπολογισμών και απολογισμών,
ως και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ερευνη−
τικών προγραμμάτων, με δυνατότητα ανάθεσης αυτής
σε ειδικούς επιστήμονες, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, των
οποίων η αμοιβή καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
γ) Να συνιστώνται και να διαβαθμίζονται οι αναγκαί−
ες οργανικές θέσεις μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, να ρυθμίζονται τα θέμα−
τα κατάστασης, αποδοχών και πειθαρχίας γενικά του
συνόλου του προσωπικού αυτού, τα θέματα ένταξης,
μετάταξης και απόσπασης αυτού, χωρίς να παραβλά−
πτεται το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς
που ίσχυε για το προσωπικό αυτό μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.
δ) Να προβλέπονται οι πόροι και οι κάθε μορφής επι−
χορηγήσεις και να ρυθμίζεται η διάθεση, διαχείριση,
δικαιολόγηση και οικονομικοί έλεγχοι των δαπανών,
κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών
γενικών και ειδικών διατάξεων.

ε) Να προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου δ΄ του
παρόντος νόμου στα Ν.Π.Ι.Δ. και στο προσωπικό τους.
στ) Να προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
σχετική με τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
2. Με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού εγκρί−
νονται εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των ερευνη−
τικών και τεχνολογικών φορέων, που καταρτίζονται από
τα όργανα διοίκησής τους και στους οποίους προβλέ−
πονται, πέραν των όσων ορίζονται στις διατάξεις του
παρόντος νόμου, και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των
οργάνων και τα καθήκοντα του πάσης φύσεως προσω−
πικού, των μεταπτυχιακών φοιτητών υποτρόφων, του
επιβλέποντος αυτούς ερευνητή, που μπορεί με απόφαση
του αρμόδιου οργάνου του οικείου Α.Ε.Ι. να ορίζεται
μέλος της εξεταστικής και συμβουλευτικής επιτροπής
του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως ισχύει,
και γενικά κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για
την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους. Οι εσωτερι−
κοί κανονισμοί των ερευνητικών φορέων υποβάλλονται
προς έγκριση εντός δώδεκα (12) μηνών από την ίδρυσή
τους ή από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για
τους υφιστάμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι
παραπάνω κανονισμοί καταρτίζονται από τις υπηρεσίες
του οικείου Υπουργείου και εγκρίνονται με απόφαση
του Υπουργού αυτού.
3. Στις περιπτώσεις που με τα προεδρικά διατάγματα
και τις αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2, αντίστοιχα,
ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με αρμοδιότητες
ή με άσκηση εποπτείας άλλων Υπουργών, οι Υπουργοί
αυτοί συμπράττουν στην έκδοση των Προεδρικών Δια−
ταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι τη συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ. κατά τα προ−
βλεπόμενα στον παρόντα νόμο, το υφιστάμενο Εθνι−
κό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας του άρθρου
4 του ν.1514/1985 συνεχίζει να λειτουργεί. Όπου στην
κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Εθνικό Γνωμοδοτικό
Συμβούλιο Έρευνας (Ε.Γ.Σ.Ε.), νοείται, εφεξής, το Εθνικό
Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).
2. Μέχρι τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Ε.Ο.Ε.Τ. και την πλήρωση των αναγκαίων
θέσεων με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 22 του παρόντος νόμου, η Γ.Γ.Ε.Τ. διατηρεί τις
υφιστάμενες αρμοδιότητές της.
3. Όπου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για την
έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ή υπουργικής απόφα−
σης απαιτείται προηγούμενη γνώμη, σύμφωνη ή απλή,
συγκεκριμένου οργάνου, έως τη συγκρότηση και λειτουρ−
γία του, το Προεδρικό Διάταγμα ή η υπουργική απόφαση
εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του οργάνου αυτού.
4. Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται διορισμός
μελών συλλογικών οργάνων, νοείται και ο διορισμός των
αναπληρωματικών μελών αυτών και όπου προβλέπεται
ένταξη προσωπικού, αυτή, εφόσον δεν ορίζεται δια−
φορετικά, ενεργείται με πράξη του οργάνου που είναι
αρμόδιο για το διορισμό του προσωπικού αυτού.
5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται «εθνικά
ερευνητικά κέντρα» και «ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτού−
τα» νοούνται, εφεξής, τα παραπάνω «ερευνητικά κέντρα»
και «αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα», αντίστοιχα.
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6. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γ.Γ.Ε.Τ., το
λοιπό μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γ.Γ.Ε.Τ.,
ερευνητές ή Ε.Λ.Ε. ή άλλο προσωπικό των ερευνητικών
και τεχνολογικών φορέων, που είναι αποσπασμένο στη
Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και ερευνητές ή Ε.Λ.Ε. ή άλλο προσωπικό
των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και προσω−
πικό των Α.Ε.Ι., καθώς και προσωπικό των Υπουργείων
ή Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να αποσπάται στον Ε.Ο.Ε.Τ. ή στην
Επιστημονική Γραμματεία του Ε.Σ.Ε.Τ. με κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, και,
προκειμένου για ερευνητές ή Ε.Λ.Ε. ή άλλο προσωπικό
των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, καθώς και
για προσωπικό των Α.Ε.Ι. του αρμόδιου οργάνου διοί−
κησης αυτών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου
και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Ε.Τ. ή του Ε.Σ.Ε.Τ., αντίστοιχα.
7. Οι επιτροπές κρίσης ερευνητών και Ε.Λ.Ε. που έχουν
συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985,
όπως ισχύει, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την εκ−
πλήρωση της αποστολής τους ή τη λήξη της θητείας
τους, αντίστοιχα.
8. Οι κρίσεις ερευνητών και Ε.Λ.Ε. για θέσεις που προ−
κηρύχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος νόμου διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα στο
ν. 1514/1985, όπως ισχύει.
9. Ε.Λ.Ε., χωρίς διδακτορικό δίπλωμα, οι οποίοι, κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν σε
θέση βαθμίδας Α΄ ή Β΄ μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να
παραμείνουν σε συνιστώμενη δια του παρόντος προσω−
ποπαγή θέση της κατεχόμενης από αυτούς βαθμίδας.
Άρθρο 53
Τελικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, στους
οποίους οι διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και άλλες
υπηρεσίες υποστήριξης συγκροτούν Κεντρική Διεύθυν−
ση, η Διεύθυνση αυτή εξακολουθεί υφιστάμενη και λει−
τουργεί σύμφωνα με το οικείο Προεδρικό Διάταγμα.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέ−
πεται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων ή υπουργικών
αποφάσεων, με αντικείμενο θέματα ερευνητικών φορέ−
ων και νομικών προσώπων εν γένει που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
όπως ιδίως Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., της Ακαδημίας Αθη−
νών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, του Παιδα−
γωγικού Ινστιτούτου, ΚΕΕ−ΚΕΓ−ΕΠΙ, και ιδιαίτερα θέμα−
τα ερευνητικής πολιτικής και χρηματοδότησής τους,
η έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και
υπουργικών αποφάσεων γίνεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ακόμη και
αν τούτο δεν προβλέπεται ρητά στις διατάξεις αυτές.
3. Στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας συνι−
στώνται έως δέκα (10) οργανικές θέσεις Ειδικών Εμπει−
ρογνωμόνων, οι οποίοι εντάσσονται σε τέσσερις βαθ−
μίδες, οι οποίες αντιστοιχούν στις τέσσερις βαθμίδες
ερευνητών του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, και
μισθολογικώς εξομοιώνονται πλήρως με τους ερευνη−
τές αυτούς. Οι ειδικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι
κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Τα ειδικότερα προσόντα
εισαγωγής και εξέλιξης των ειδικών εμπειρογνωμόνων
ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδε−
ται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, με
το οποίο τροποποιείται ο Οργανισμός της Ελληνικής
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (π.δ. 404/1993).
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4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να εναρ−
μονίζονται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο
άρθρο 23 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει,
με τη γενικότερη ερευνητική και τεχνολογική πολιτική,
όπως αυτή καθορίζεται στο Ε.Π.Ε.Τ.
β) Με Προεδρικό Διάταγμα, εκδιδόμενο με πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να κωδικοποιούνται
σε ενιαίο κείμενο όλες οι διατάξεις της κείμενης νομο−
θεσίας που αφορούν τη λειτουργία των τεχνολογικών
φορέων, των ερευνητικών και τεχνολογικών πάρκων,
των εταιριών έντασης γνώσης, των πόλων καινοτομίας,
των ζωνών καινοτομίας.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργού−
νται: α) ο ν. 1514/1985 καταργείται, εκτός των άρθρων
13−14, 27−29 και 31. Προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις
που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση ή σε εφαρμογή του
ν. 1514/1985 διατηρούν την ισχύ τους στο μέτρο που δεν
αντίκεινται σε διατάξεις του παρόντος. Τα νομικά πρό−
σωπα και οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουν συσταθεί
κατ’ εφαρμογή ή κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1514/1985
συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου.
β) Κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που ρυθμίζει
θέματα του παρόντος νόμου ή είναι αντίθετη προς τις
διατάξεις αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
1. Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του
π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄) τριετής διάρκεια της κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 σύμβασης
πρόσληψης εφαρμόζεται σε ανανέωση ή παράταση της
ίδιας σύμβασης με το ίδιο πρόσωπο, αλλά δεν εφαρμό−
ζεται σε περίπτωση διαδικασίας ανοικτής επαναπρο−
κήρυξης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη της
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980
σύμβασης, στην οποία διαδικασία δύνανται να μετέχουν,
εκτός των προσώπων που είχαν προσληφθεί με όμοιες
συμβάσεις, και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει
από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008.
Άρθρο 55
1. Στα άρθρα 15Α και 20 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄),
η φράση «που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθε−
στώς των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265 Α΄)» διαγράφεται όπου ευρίσκεται, με εξαί−
ρεση την πρώτη περίοδο του προτελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 5 του άρθρου 15Α, όπως αυτή αντι−
καταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του
ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄).
2. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5
του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, προστί−
θενται τα παρακάτω εδάφια:
«Ειδικά για το έτος 2008, με κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η προς κατανομή
ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ και πραγματοποιείται η
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμε−
τοχή στην κατανομή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
τα κριτήρια, η διαδικασία και η μεθοδολογία κατανομής
της ανωτέρω ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, τα δικαι−
ολογητικά και η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των
προϋποθέσεων που αφορούν τα πρόσωπα που μπορούν
να συμμετέχουν στην κατανομή και ρυθμίζεται κάθε ειδι−
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κότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται
κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, χωρίς
να απαιτείται η κατάρτιση του Προγράμματος που προ−
βλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, κα−
θορίζεται η κατανομή της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου
βιοντίζελ ανά δικαιούχο πρόσωπο. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται οι εγγυήσεις που οφείλουν να προσκομίσουν
τα δικαιούχα πρόσωπα και οι διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλονται σε βάρος τους, αν δεν διαθέτουν εντός της
Ελληνικής Επικράτειας το σύνολο της ποσότητας αυτού−
σιου βιοντίζελ που τους έχει κατανεμηθεί, και ρυθμίζεται
κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Έως
την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης
με ίδια κ.υ.α. δύναται να κατανεμηθεί τμήμα της ετήσιας
ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ στους δικαιούχους κα−
τανομής του προηγούμενου έτους, το οποίο θα συνυπο−
λογισθεί στην ετήσια κατανομή.».
3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρ−
θρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, αντικαθίστανται
ως εξής:
«7. Οι ποσότητες αυτούσιων υγρών βιοκαυσίμων που
καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης
κατανομής, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο
5, οι οποίες προσφέρονται από κατόχους Άδειας Διά−
θεσης βιοκαυσίμων και προορίζονται για ανάμειξη με
προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου, παραλαμβάνονται
υποχρεωτικά και διατίθενται στην Ελληνική Επικράτεια
από: α) κατόχους Άδειας Διύλισης, β) κατόχους Άδειας
Εμπορίας κατηγορίας Α΄, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν
εισαγωγές έτοιμων προϊόντων διύλισης αργού πετρε−
λαίου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει μέχρι την 31.12.2010.
Με την κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης κατανομής,
που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθορί−
ζονται η, ανά υπόχρεο, ποσότητα των αυτούσιων υγρών
βιοκαυσίμων, την οποία υποχρεούνται να παραλαμβά−
νουν οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης και Άδειας Εμπορίας
κατηγορίας Α΄ σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι
διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος τους,
αν δεν τηρήσουν την ανωτέρω υποχρέωση, καθώς επίσης
και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.».
4. Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ, οι οποίες κα−
τανεμήθηκαν για το έτος 2007 και δεν έχουν διατεθεί
μέχρι και την 31.12.2007, διατίθενται μέχρι την εξάντλησή
τους σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή της περί−
πτωσης κστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001, εφαρμοζομένων σχετικώς και των λοιπών
συναφών διατάξεων του νόμου αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
την 1.1.2008.
Άρθρο 56
Στο άρθρο 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, προστί−
θεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Κατά τη χρονική περίοδο 2010 – 2016 διατίθεται
ως καύσιμο κίνησης στην Ελληνική Επικράτεια, αυτού−
σια, σε μείγμα με βενζίνες ή μέσω μετατροπής της
σε συστατικά βενζινών, βιοαιθανόλη παραγόμενη κατά
προτεραιότητα από ενεργειακές καλλιέργειες, όπως
αυτές ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Η παραγόμενη ποσότητα βιοαιθανόλης, σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο, απορροφάται υποχρεωτικά
από: α) κατόχους άδειας διύλισης, β) κατόχους άδειας
εμπορίας κατηγορίας Α΄, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν
εισαγωγές βενζινών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο
θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρού−
σας παραγράφου.».
Άρθρο 57
Ποσοστό συμμετοχής των Επιστημόνων
στη Στελέχωση των Εθνικών Οργάνων
και των Επιτροπών Έρευνας και Τεχνολογίας
Ο αριθμός των Επιστημόνων για το Εθνικό Συμβούλιο
Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.), τα Τομεακά Ερευ−
νητικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), τις Επιτροπές κριτών για την
αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων και την απο−
τίμηση ερευνητικών προγραμμάτων, τα Επιστημονικά
Συμβούλια (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Κέντρων, τις Επιτρο−
πές εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση ερευνητικών
και τεχνολογικών φορέων και για οποιαδήποτε άλλη
επιστημονική Επιτροπή συγκροτηθεί για τις ανάγκες
της λειτουργίας του παρόντος νόμου, καθορίζεται με
βάση την επιστημονική αριστεία και σύμφωνα με την
εφαρμογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κάθε
φύλο, βάσει του Άρθρου 116 του Συντάγματος, εφόσον
οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για
την κάλυψη της σχετικής, κατά περίπτωση, θέσης.
Άρθρο 58
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1.1.2009,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατά−
ξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Μ. − Γ. ΛΙΑΠΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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