
Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

Αντικείµενο - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρµογής 

 
Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Η επιστηµονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελούν τοµείς ζωτικού εθνικού 

ενδιαφέροντος και η προαγωγή τους συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Για το σκοπό αυτό το 

Κράτος μεριμνά για τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων για τη χρηματοδότηση του Εθνικού 

Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 
Άρθρο 2 
Ορισμοί 

 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος: 

α) «Έρευνα» είναι η εργασία που έχει σκοπό να προαγάγει την επιστηµονική γνώση σύµφωνα 

µε διεθνώς αποδεκτές επιστηµονικές θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν 

αποδεκτές από την διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Αναγκαία προϋπόθεση για να 

χαρακτηρισθεί µία εργασία ως ερευνητική είναι η πρωτοτυπία. 

 

β) «Βασική έρευνα» είναι η θεωρητική ή πειραματική εργασία που διενεργείται πρωταρχικά 

προς το σκοπό της απόκτησης νέας γνώσης των υποκειμένων αιτίων και της θεμελίωσης των 

φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να υπάρχει ενόψει ιδιαίτερη εφαρμογή 

ή χρήση. Είναι έρευνα ελεύθερης επιλογής, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση ή βελτίωση της 

επιστηµονικής γνώσης ανεξαρτήτως της δυνατότητας άµεσης πρακτικής εφαρµογής της, 

προάγει την δηµιουργική ικανότητα των επιστηµόνων και διεξάγεται με τρόπο υπαγορευόμενο 

από τις πνευµατικές αναζητήσεις τους για διερεύνηση του αγνώστου. 

 

γ) «Εφαρμοσμένη έρευνα» είναι μία επίσης πρωτότυπη έρευνα που διενεργείται προς 

απόκτηση νέας γνώσης κατευθύνεται όμως πρωταρχικά προς ένα συγκεκριμένο πρακτικό 

σκοπό ή στόχο.  

 

δ) «Τεχνολογική έρευνα» είναι οι συστηµατικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες 

γνώσεις (από την έρευνα ή/και από την πρακτική εµπειρία), µε σκοπό την προεργασία για την 

παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, 

συστηµάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριµένες 

εφαρµογές.  
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ε) «Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων» είναι η συστηματική εργασία που 

απορρέει από την υπάρχουσα γνώση που αποκτήθηκε με την έρευνα ή/και την πρακτική 

εμπειρία η οποία κατευθύνεται στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων για την 

εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή για την ουσιαστική βελτίωση 

αυτών που ήδη παράχθηκαν ή εγκαταστάθηκαν.  

 

στ) «Τεχνολογική Καινοτοµία» είναι η µετατροπή µιας ιδέας σε νέο ή βελτιωµένο αξιοποιήσιµο 

προϊόν, σε βιοµηχανική ή εµπορική λειτουργική διαδικασία ή σε νέα µέθοδο κοινωνικής 

εξυπηρέτησης. 

ζ) «Μελέτη» είναι η συλλογή και ταξινόµηση στοιχείων που προορίζονται για χρήση από, 

επιστηµονικούς, κοινωνικούς, ή κρατικούς φορείς. 

η) «Τεχνολογική ανάπτυξη» είναι η ανάπτυξη και µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που 

αποσκοπούν στη βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού 

προγράµµατος της Χώρας και επιτυγχάνονται µε µελέτες, ερευνητικά προγράµµατα και τη λήψη 

των αναγκαίων νοµοθετικών µέτρων. 

θ) «Έργο» είναι η σχεδιασµένη δραστηριότητα έρευνας µε συγκεκριµένο αντικείµενο, 

µεθοδολογία, χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και προϋπολογισµό δαπανών. 

ι) «Πρόγραµµα» είναι το σύνολο των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που αποβλέπουν 

στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων ερευνητικών, αναγκών σε καθορισµένη χρονική περίοδο. 

 

ια) «Ερευνητικός φορέας» θεωρείται το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 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 έρευνας, 

µέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονοµικής εκµετάλλευσης των 

αποτελεσµάτων είτε από τους ιδίους ή και τους εργαζοµένους σε αυτούς είτε από τρίτους. 
«Αναγνωρισμένος» ερευνητικός φορέας είναι ερευνητικός φορέας που έχει νομίμως 

αξιολογηθεί. 

 
ιβ) «Τεχνολογικός φορέας» θεωρείται το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδοµών και δραστηριοτήτων και την 

παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους (αναλύσεων, 

µετρήσεων, δοκιµών, πληροφόρησης, συµβουλών, προστασίας της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

και άλλες). «Αναγνωρισμένος» τεχνολογικός φορέας είναι τεχνολογικός φορέας που έχει 

νομίμως αξιολογηθεί. Ένας φορέας µπορεί να είναι ταυτόχρονα ερευνητικός και τεχνολογικός. 

ιγ) «Αξιολόγηση» ερευνητικών προτάσεων είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί 

κατά πόσο προτάσεις για ερευνητικά προγράµµατα ή έργα χαρακτηρίζονται από υψηλή 
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επιστηµονική ποιότητα και πληρότητα και έχουν εξασφαλισθεί οι απαραίτητες συνθήκες για την 

επιτυχή εκτέλεση του έργου.  

ιδ) «Αποτίµηση» είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο τα επιµέρους και 

τα τελικά αποτελέσµατα των ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων χαρακτηρίζονται από υψηλή 

επιστηµονική ποιότητα και πληρότητα και συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση των στόχων του 

Εθνικού Προγράμματος Ερευνας και Τεχνολογίας, καθώς και εάν η διαχείριση των πόρων και η 

κινητοποίηση του δυναµικού έγινε σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις. 

 

ιε) «Σύστημα αξιολόγησης/αποτίμησης με κριτές» («peer review» σύστημα αξιολόγησης) είναι η 

αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και η αποτίμηση ερευνητικών προγραμμάτων από 

ειδικούς εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τους κριτές. 
 

ιστ) «Ερευνητής» είναι το φυσικό πρόσωπο που συμβάλλει στη δημιουργία γνώσης στη βασική 

και εφαρμοσμένη έρευνα και στην ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων. 

 

ιζ) «Δ.Ε.Ε.Τ.» είναι η Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και Τεχνολογία. 

 

ιη) «Ε.Σ.Ε.Τ.» είναι το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

ιθ) «Ε.Ο.Ε.Τ.» είναι ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

κ) «ΥΠ.Ε.ΤΕ.Κ.» είναι το Υπουργείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

 

κα) Οι «Ερευνητικοί Τομείς» ή «Τομείς» του ΕΟΕΤ είναι διοικητικές, διαχειριστικές και 

επιστημονικές υποδιαιρέσεις των δύο τμημάτων (βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας) του 

Ε.Ο.Ε.Τ. που αποτελούν συνενώσεις συναφών θεματικών περιοχών έρευνας και τεχνολογίας. 

 

κβ) «Διευθυντής Ερευνητικού Τομέα» ή «Διευθυντής Τομέα» είναι ο διευθύνων ορισμένου 

Τομέα ενός εκ των δύο Τμημάτων του Ε.Ο.Ε.Τ.  

 
κγ) «Συντονιστής Περιοχών Τομέα» είναι ο προϊστάμενος ορισμένης Περιοχής ενός Τομέα του 

Ε.Ο.Ε.Τ. 

 
κδ) «Τ.Ε.Σ.» είναι τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια. 

 
 

Άρθρο 3 
Πεδίο εφαρµογής 

Οι διατάξεις του παρόντος, όπως κάθε φορά ισχύουν, και όλες οι διατάξεις, µε τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα 
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έρευνας και τεχνολογίας, εφαρµόζονται στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται 

από τη Γ.Γ.Ε.Τ. καθώς και σε όσους άλλους φορείς που από ειδικές διατάξεις του παρόντος ή άλλων 

νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων αυτό προβλέπεται.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Τίτλος Ι 

Σκοπός - Αντικείμενο – Έννοια όρων 

 

Άρθρο 4 
Σκοπός – Αντικείμενο 

 

Με σκοπό τη διαμόρφωση, το σχεδιασμό και την κατάστρωση της στρατηγικής και την 

υλοποίηση και διαχείριση του Εθνικού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας ιδρύονται με 

τον παρόντα νόμο τα κάτωθι όργανα:  

α. Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.),  

β. Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.),  

γ. Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και Τεχνολογία (Δ.Ε.Ε.Τ.) και  

δ. Γραφείο Γενικής Επιθεώρησης (Γ.Γ.Ε.)  

ε. Υπουργείο Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Υ.Π.Ε.ΤΕ.Κ.) 

 

 

Τίτλος ΙΙ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) 

 
Άρθρο 5 

 Σύσταση – Σκοπός  
 

1. Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.), με κύρια αποστολή τη 

συμβουλευτική συνδρομή της Κυβέρνησης στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής στους τομείς 

της έρευνας και τεχνολογίας γενικότερα. 

2. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποτελεί ανεξάρτητο συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, αναφερόμενο 

απευθείας στον Πρωθυπουργό. 

  

Άρθρο 6 
Αρμοδιότητες 

 

Το Ε.Σ.Ε.Τ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Εισηγείται προς τη Διυπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Ε.Τ.) για θέματα 
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που αφορούν στην πολιτική έρευνας και τεχνολογίας και ειδικότερα για το Εθνικό Πρόγραμμα 

Ερευνας και Τεχνολογίας.  

2. Προβαίνει σε αποτίμηση της πορείας εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Ερευνας και 

Τεχνολογίας, καταρτίζοντας σε ετήσια βάση σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον 

Πρωθυπουργό και στη Διυπουργική Επιτροπή.  

3. Αναθέτει, σε συνάρτηση προς τις αρμοδιότητες του, σε τρίτους την εκπόνηση μελετών και 

γνωμοδοτήσεων σε κρίσιμα θέματα έρευνας και τεχνολογίας.  

4. Αποφασίζει και απονέμει βραβεία για εξαίρετες επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογία.  

5. Δέχεται εισηγήσεις για θέματα έρευνας και τεχνολογίας από κάθε φορέα, ιδίως από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού 

Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.), από εξωτερικές επιτροπές, ομάδες εργασίας, 

εμπειρογνώμονες και δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς.  

6. Εισηγείται προς τη Δ.Ε.Ε.Τ. την ίδρυση, συγχώνευση, διάσπαση, κατάργηση ή γενικότερα 

αναδιάρθρωση ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών ινστιτούτων και γνωμοδοτεί επί 

προτάσεων σχετικών με τα ανωτέρω που έχουν υποβληθεί. 

7. Συμπράττει στην συγκρότηση επιτροπών κρίσεων για την επιλογή διευθυντών ερευνητικών 

κέντρων και ινστιτούτων καθώς και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 42 παρ. 5 και 7 καθώς και 43 παρ. 1 και 7 του παρόντος νόμου.  

8. Συγκροτεί τον εθνικό πίνακα κριτών για τις επιτροπές κρίσεων των ερευνητών και ειδικών 

λειτουργικών επιστημόνων κατά τα άρθρο 48 παρ. 4 του παρόντος, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης από τα αρμόδια Τ.Ε.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. Ο ως άνω πίνακας κριτών επικυρώνεται με 

κοινή Υπουργική απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

Κυβερνήσεως.  

9. Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό για την συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου 

ερευνητικών κέντρων. 

 

 

Άρθρο 7 
Συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ. 

 

Το Ε.Σ.Ε.Τ. απαρτίζεται από 15 μέλη. Ειδικότερα: 

-Πέντε μέλη, επιστήμονες ασχολούμενους κυρίως με τη βασική έρευνα που είναι πρωτοβάθμιοι 

[Α’ βαθμίδος] καθηγητές Πανεπιστημίου ή πρωτοβάθμιοι ερευνητές ερευνητικών κέντρων ή 

ερευνητικών ινστιτούτων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

-Πέντε μέλη, επιστήμονες ασχολούμενους κυρίως με την εφαρμοσμένη-τεχνολογική έρευνα 

που είναι πρωτοβάθμιοι καθηγητές Πανεπιστημίου ή πρωτοβάθμιοι ερευνητές ερευνητικών 

κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

-Τρία μέλη, έγκριτους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. 

-Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.).  
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- Έναν εκπρόσωπο της Κυβέρνησης αναλόγων προσόντων.  

 

Άρθρο 8  
Διορισμός των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. 

 
Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. επιλέγονται με την εξής διαδικασία:  

α. Συγκροτείται, κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού, Επιτροπή αποτελούμενη από τον 

Πρόεδρο ή εκπρόσωπο της Ακαδημίας Αθηνών, ένα διεθνώς διακεκριμένο επιστήμονα 

ασχολούμενο με την βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα που είναι πρωτοβάθμιος καθηγητής 

Πανεπιστημίου ή πρωτοβάθμιος ερευνητής ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων 

του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της Συνόδου των 

Πρυτάνεων, τον προεδρεύοντα της Συνόδου των Ερευνητικών Κέντρων και τον Πρόεδρο ή 

εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, άπαντες αναλόγων προσόντων. 

β. Η ανωτέρω Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή υποβολή υποψηφιοτήτων. Μετά από 

προεπιλογή, εισηγείται στον Πρωθυπουργό διπλάσιο αριθμό (26) μελών του Ε.Σ.Ε.Τ., 

εξαιρουμένου του προέδρου του Ε.Ο.Ε.Τ. και του εκπροσώπου της Κυβέρνησης.  

γ. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. διορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την αυτή απόφαση, ορίζονται ως Πρόεδρος και 

αναπληρωτής του Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Τ. δύο από τα δέκα μέλη που προέρχονται από το 

χώρο της βασικής και εφαρμοσμένης-τεχνολογικής έρευνας.  

 

Άρθρο 9 
Θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. 

 

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο 

φορά.  

2. Ο διορισμός των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 

εκτός αν συντρέξει στο πρόσωπό τους σπουδαίος λόγος όπως προβλέπεται στην παρ. 3. Αν 

κατά τη διάρκεια αυτής κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο θέση μέλους του Ε.Σ.Ε.Τ., στη θέση 

αυτή διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του νέο μέλος κατά την διαδικασία του Άρθρου 8.  

3. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητά τους, αν εκδοθεί σε βάρος 

τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε 

θέση δημοσίου υπαλλήλου ή αν έχει συντρέξει λόγος αυτοδίκαιης έκπτωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999). 

 

Άρθρο 10 
Προσόντα μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. 

1. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. είναι Έλληνες πολίτες που πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

α. Οι θεραπεύοντες τη βασική και την εφαρμοσμένη-τεχνολογική έρευνα πρέπει: 

-Να είναι διεθνώς διακεκριμένοι επιστήμονες οιουδήποτε κλάδου της επιστήμης ή της 

τεχνολογίας.  
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-Να είναι πρωτοβάθμιοι καθηγητές Πανεπιστημίου ή πρωτοβάθμιοι ερευνητές ερευνητικών 

κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού.  

-Να διαθέτουν εμπειρία ως επιστημονικοί υπεύθυνοι και κύριοι ερευνητές (principal 

investigators) σε ερευνητικά προγράμματα βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας με 

αναγνωρισμένη συμβολή των αποτελεσμάτων ή/και διεθνή εμπειρία στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.  

-Να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, αποδεικνυόμενο σωρευτικά από 

τα κατωτέρω: (α) δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με κριτές, (β) να μπορούν να 

επιδείξουν αριθμό ετεροαναφορών των δημοσιεύσεών τους ο οποίος να είναι σημαντικά 

μεγάλος για το επιστημονικό πεδίο τους, (γ) να τους έχουν απονεμηθεί σημαντικά ερευνητικά 

βραβεία (π.χ. καλύτερου άρθρου, ή καλύτερης έρευνας) από την αντίστοιχη κύρια διεθνή 

επιστημονική κοινότητα. 

β. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. που προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο πρέπει:  

-Να είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, κατά προτίμηση διδακτορικού, 

-Να είναι ανώτατα στελέχη επιχείρησης ή βιομηχανίας, 

-Να διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/ αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, 

-Να έχουν διακριθεί διεθνώς και να έχουν ουσιωδώς συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας. 

Αν δεν καταστεί δυνατή η εύρεση εκπροσώπων του επιχειρηματικού/ βιομηχανικού τομέα της 

χώρας με τα ανωτέρω προσόντα, οι θέσεις τους καλύπτονται από επιστήμονες που διαθέτουν 

τα προσόντα της περ. α΄ της παρ.1 του παρόντος άρθρου. 

2. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. θα πρέπει να είναι πρόσωπο διεθνούς κύρους, ευρείας 

αποδοχής, και να διαθέτει γνώση και εμπειρία του εθνικού και διεθνούς χώρου στην έρευνα και 

την τεχνολογική ανάπτυξη. 

 

Άρθρο 11  
Λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Τ. – Εσωτερικός Κανονισμός 

 

1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτού, ο οποίος 

καταρτίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

2. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπονται τα σχετικά με τη συγκρότηση του 

Ε.Σ.Ε.Τ., τις συνεδριάσεις, την εν γένει λειτουργία του, τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις των μελών 

του και τον τρόπο έκδοσης των γνωμοδοτήσεων του και λήψης των αποφάσεων του.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των 

ισχυουσών διατάξεων, η αποζημίωση των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. 
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Άρθρο 12 
Ειδική Επιστημονική Γραμματεία 

 

1. Συνιστάται Ειδική Επιστημονική Γραμματεία για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ. 

και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνιστώνται 

δέκα (10) θέσεις ειδικών επιστημόνων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου.  

2. Οι ειδικοί επιστήμονες πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών. Κατά 

τα λοιπά προσλαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία πρόσληψης στα ερευνητικά κέντρα.  

3. Οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες 

διατάξεις, με ειδική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, και Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.  

 

Άρθρο 13 
Διοικητική Υποστήριξη και κάλυψη δαπανών 

 

1. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ., επιτρέπεται η διάθεση, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απευθείας στο Ε.Σ.Ε.Τ. διοικητικού προσωπικού των 

συναρμοδίων Υπουργείων. Το προσωπικό που διατίθεται στο Ε.Σ.Ε.Τ. υπάγεται στον Πρόεδρο 

του Ε.Σ.Ε.Τ. 

2. Οι απαιτούμενες για τη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Τ. δαπάνες καλύπτονται από τον 

προϋπολογισμό των συναρμοδίων Υπουργείων, στον οποίο και εγγράφεται ειδική πίστωση για 

το σκοπό αυτό. 

 

 

Τίτλος ΙΙΙ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Τ.) 

Άρθρο 14 
Σύσταση – Σκοπός 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός 

Έρευνας και Τεχνολογίας» (Ε.Ο.Ε.Τ.), που συνεποπτεύεται από το Υπουργείο Ερευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

αναφέρεται στην Δ.Ε.Ε.Τ. 

2. Αποστολή του Ε.Ο.Ε.Τ. είναι η προώθηση, υλοποίηση και διαχείριση του Εθνικού 

Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας και η προαγωγή εν γένει της βασικής και 

εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, κατά τους κατωτέρω ειδικότερα 

προσδιοριζόμενους στόχους. 

3. Ειδικά για τη βασική έρευνα, στόχοι του Ε.Ο.Ε.Τ. είναι: 

• Η προαγωγή της βασικής έρευνας στην Ελλάδα, με κύριο κριτήριο την επιστημονική 
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αριστεία, όπως αυτή κρίνεται σε διεθνές επίπεδο από άλλους επιστήμονες-ερευνητές, 

• Η ανάδειξη της βασικής έρευνας ως κύριου μοχλού μετάβασης στην κοινωνία της 

γνώσης και ως απαραίτητου συστατικού της ανώτατης παιδείας, 

• Η αξιοποίηση του ελληνικού ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού της ημεδαπής και 

της διασποράς, 

• Η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και χρηματοδότησης ερευνητικών 

προγραμμάτων,  

• Η αποσύνδεση της βασικής έρευνας από την υποχρεωτική συνεργασία με τη 

βιομηχανία, 

• Η υποστήριξη της βασικής έρευνας κυρίως με εθνική χρηματοδότηση, 

• Η ελεύθερη επιλογή ερευνητικών κατευθύνσεων, 

• Η προβολή και ανάδειξη της βασικής έρευνας ως πεδίου επαγγελματικής και 

κοινωνικής καταξίωσης. 

4. Για την εφαρμοσμένη έρευνα, στόχοι του Ε.Ο.Ε.Τ. είναι: 

• Η ενίσχυση της γνώσης και καινοτομίας σε τομείς εθνικής προτεραιότητας, 

• Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης,  

• Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, 

• Η αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας, 

• Η δια της τεχνολογικής καινοτομίας βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων, 

• Η συμβολή στην κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.  

 

 Άρθρο 15 
Αρμοδιότητες 

Ο Ε.Ο.Ε.Τ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Εισηγείται προς το Ε.Σ.Ε.Τ. για το Εθνικό Πρόγραμμα Ερευνας και Τεχνολογίας.  

2. Κατανέμει τα εγκριθέντα από την Διυπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας κονδύλια 

χρηματοδότησης στις θεματικές περιοχές των Τομέων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 

λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Τομεακών Ερευνητικών Συμβουλίων (ΤΕΣ). 

3. Εξειδικεύει, προκηρύσσει και διαχειρίζεται τα προγράμματα βασικής έρευνας, εφαρμοσμένης 

έρευνας και διεθνούς συνεργασίας. 

4. Διαχειρίζεται και συντονίζει την αξιολόγηση των προτάσεων και των προγραμμάτων βασικής 

έρευνας, εφαρμοσμένης έρευνας και διεθνούς συνεργασίας. 

5. Προωθεί δημοσίως το Εθνικό Πρόγραμμα Ερευνας και Τεχνολογίας και παρέχει ενημέρωση 

προς όλους τους ενδιαφερομένους.  

6. Εισηγείται στο Ε.Σ.Ε.Τ. και γνωμοδοτεί κατόπιν σχετικού ερωτήματος αυτού για την ίδρυση, 

συγχώνευση, διάσπαση, κατάργηση ή γενικότερα αναδιάρθρωση ερευνητικών κέντρων και 

ερευνητικών ινστιτούτων. 

7. Ιδρύει παραρτήματα, τοµεακά γραφεία προγραµµάτων και τοπικά τεχνολογικά γραφεία ή 

συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή υπηρεσιακή µονάδα του ΥΠ.Ε.ΤΕ.Κ. και 
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άλλων υπουργείων για την προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στις 

περιφέρειες της Χώρας.  

 

Άρθρο 16  
Διοικητικό Συμβούλιο 

Σύνθεση – λειτουργία - αρμοδιότητες 
 

Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.) διοικείται από πενταμελές (5μελές) 

Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Ε.Τ. (που είναι και Πρόεδρος 

του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ.), τον Αντιπρόεδρο για τη βασική έρευνα, τον Αντιπρόεδρο για την 

εφαρμοσμένη έρευνα και δύο (2) άλλα μέλη.  

 

Άρθρο 17 
Προσόντα μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. 

 

1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. είναι Έλληνες πολίτες που πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα 

των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. που θεραπεύουν την βασική ή εφαρμοσμένη-τεχνολογική έρευνα όπως 

αυτά καθορίζονται στη περ. α’ της παρ.1 του Άρθρου 10. 

2. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. θα πρέπει να διαθέτει τα προσόντα του 

Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Τ. όπως αυτά καθορίζονται στη παρ.2 του Άρθρου 10.  

 

Άρθρο 18 
Διορισμός και Θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. 

 

1. Η επιλογή των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. γίνεται με την ίδια διαδικασία όπως εκείνης των 

μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. για την βασική και εφαρμοσμένη-τεχνολογική έρευνα, εφαρμόζοντας τις 

διατάξεις του άρθρου 8. Ειδικότερα: 

α. Συγκροτείται Επιτροπή όπως στην περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 8.  

β. Η ανωτέρω Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή υποβολή υποψηφιοτήτων. Μετά από 

προεπιλογή, εισηγείται στον Πρωθυπουργό διπλάσιο αριθμό (10) μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. 

γ. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. διορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την αυτή απόφαση, ορίζονται ο Πρόεδρος 

του Ε.Ο.Ε.Τ., ο Αντιπρόεδρος για τη βασική έρευνα και ο Αντιπρόεδρος για την εφαρμοσμένη 

έρευνα. 

2. Για την θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του 

άρθρου 9. 

 

 

 



 11

Άρθρο 19 
Οργανωτική δομή του Ε.Ο.Ε.Τ. 

 

1. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. απαρτίζεται από δύο Τμήματα:  

(α) Το Τμήμα Βασικής Έρευνας, και  

(β) το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας.  

Τα δύο Τμήματα διαιρούνται περαιτέρω σε ερευνητικούς Τομείς που αντιστοιχούν σε 

συνενώσεις συναφών θεματικών περιοχών έρευνας και τεχνολογίας. 

2. Ο Ε.Ο.Ε.Τ., προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας του, στελεχώνεται με Γραφείο Οικονομικής 

Διαχείρισης και Γραφείο Τεχνικής Υποδομής/Υποστήριξης. 

 

Άρθρο 20 
Λειτουργία του Ε.Ο.Ε.Τ.  

 

1. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. διοικείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. 

2. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε.Τ. ηγείται του όλου προγράμματος του Ε.Ο.Ε.Τ. 

3. Ο Αντιπρόεδρος για τη βασική έρευνα ηγείται του Τμήματος Βασικής Έρευνας του Ε.Ο.Ε.Τ. 

4. Ο Αντιπρόεδρος για την εφαρμοσμένη έρευνα ηγείται του Τμήματος Εφαρμοσμένης Έρευνας 

του Ε.Ο.Ε.Τ. 

5. Ο κάθε Τομέας κάθε τμήματος διευθύνεται από ένα Διευθυντή Ερευνητικού Τομέα, ο οποίος  

(α) είναι διακεκριμένος επιστήμων με τα προσόντα πρωτοβάθμιου καθηγητή Πανεπιστημίου ή 

πρωτοβάθμιου ερευνητή ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων, και 

 (β) επιλέγεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ., μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, με 

πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.  

6. Οι Τομείς του τμήματος εφαρμοσμένης έρευνας μπορεί να διευθύνονται και από στελέχη του 

ευρύτερου παραγωγικού τομέα που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν 

τουλάχιστον πενταετή επιπρόσθετη εμπειρία σε αναγνωρισμένες ερευνητικές δραστηριότητες 

και ανάλογη διοικητική εμπειρία.  

7. Ο κάθε ερευνητικός Τομέας στελεχώνεται με Συντονιστές Περιοχών Τομέα, οι οποίοι  

(α) είναι διακεκριμένοι επιστήμονες με μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία που διαχειρίζονται μια 

θεματική περιοχή του τομέα, και 

(β) επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ., μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, με 

πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.  

8. Οι Διευθυντές Τομέων και Συντονιστές Περιοχών Τομέων του Ε.Ο.Ε.Τ. είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης. 

9. Προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας του, ο Ε.Ο.Ε.Τ. στελεχώνεται με επαρκή γραμματειακή 

υποστήριξη και επιστημονικό βοηθητικό προσωπικό.  

10. Με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί σε εκτέλεση του παρόντος Νόμου με πρόταση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ερευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της οργανωτικής δομής και της 
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λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Τ. καθώς και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., των Διευθυντών 

Ερευνητικών Τομέων και των Συντονιστών Περιοχών Τομέων του Ε.Ο.Ε.Τ, καθώς και των 

μελών των Τ.Ε.Σ. κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. 

 
Άρθρο 21 

Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.) 
 

1. Σε κάθε Τομέα του τμήματος βασικής έρευνας του Ε.Ο.Ε.Τ. συνιστάται ένα Τομεακό 

Ερευνητικό Συμβούλιο (Τ.Ε.Σ.). Στο τμήμα εφαρμοσμένης έρευνας συνιστώνται Τομεακά 

Ερευνητικά Συμβούλια των οποίων ο αριθμός και η εξειδίκευση καθορίζονται από το Δ.Σ. του 

Ε.Ο.Ε.Τ.  

2. Κάθε Τομεακό Ερευνητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 5 μέλη που είναι επιστήμονες με τα 

ακόλουθα προσόντα: 

α. Πρωτοβάθμιοι καθηγητές Πανεπιστημίου ή πρωτοβάθμιοι ερευνητές ερευνητικών κέντρων ή 

ερευνητικών ινστιτούτων. 

β. Να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πλούσια ερευνητική και επαγγελματική 

εμπειρία στο αντικείμενο του Τομέα. 

3. Στα Τ.Ε.Σ. του τμήματος εφαρμοσμένης έρευνας μπορεί να συμμετέχουν και στελέχη του 

ευρύτερου παραγωγικού τομέα που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν 

τουλάχιστον πενταετή επιπρόσθετη εμπειρία σε διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές και 

τεχνολογικές δραστηριότητες καθώς και ικανότητα σχεδιασμού και συντονισμού ερευνητικών 

έργων.  

4. Τα μέλη των Τ.Ε.Σ. επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. μετά από ανοιχτή πρόσκληση 

ενδιαφέροντος.  

5. Η θητεία των μελών των Τ.Ε.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται.  

6. Οι αρμοδιότητες των μελών των Τ.Ε.Σ. είναι οι ακόλουθες: 

α. Προσφέρουν επιστημονικό συμβουλευτικό έργο στον αντίστοιχο Τομέα και στον Ε.Ο.Ε.Τ. 

γενικότερα για θέματα έρευνας και τεχνολογίας. 

β. Συνεργάζονται με τους Διευθυντές και τους Συντονιστές Περιοχών Τομέων και επικουρούν 

κατόπιν σχετικής προσκλήσεως το έργο του Τομέα στην εξεύρεση κριτών για την αξιολόγηση 

των ερευνητικών προτάσεων και την αποτίμηση ερευνητικών προγραμμάτων.  

γ. Από κοινού με το Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και τους Διευθυντές Ερευνητικών Τομέων καταρτίζουν 

στρατηγική έρευνας και τεχνολογίας και εισηγούνται για χρηματοδότηση στο Ε.Σ.Ε.Τ.  

δ. Επικουρούν το Ε.Σ.Ε.Τ. σε θέματα εκλογής διεθυντών ερευνητικών κέντρων και διευθυντών 

ερευνητικών ινστιτούτων. 

ε. Εισηγούνται στο Ε.Σ.Ε.Τ. τον κατάλογο των επιστημόνων που εντάσσονται στον εθνικό 

πίνακα κριτών όπως περιγράφεται στο άρθρο 48 παρ. 4 του παρόντος νόμου και με την 

διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 8 του παρόντος νόμου.  
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Άρθρο 22 
Οργάνωση της Βασικής Ερευνας από τον Ε.Ο.Ε.Τ. 

 

1. Το Τμήμα Βασικής Έρευνας του Ε.Ο.Ε.Τ. περιλαμβάνει ενδεικτικά τους ακόλουθους 

ερευνητικούς Τομείς: 

• Ανθρωπιστικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επιστήμες, 

• Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες, 

• Γεωεπιστήμες, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες, 

• Επιστήμες μηχανικών (engineering sciences), 

• Κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες, 

• Μαθηματικές, φυσικές και χημικές επιστήμες, 

• Επιστήμες πληροφορικής (computer and information sciences and engineering).  

Οι ανωτέρω Τομείς αναδιαρθρώνονται, εμπλουτίζονται, ή καταργούνται μετά από εισήγηση του 

Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και απόφαση του Ε.Σ.Ε.Τ.  

2. Ο Αντιπρόεδρος Βασικής Έρευνας συγκροτεί στο πλαίσιο του Τμήματος ομάδα εργασίας με 

αντικείμενο τις διεθνείς συνεργασίες.  

 

Άρθρο 23 
Δράσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων Βασικής Ερευνας 

 

1. Τα είδη ερευνητικών προγραμμάτων βασικής έρευνας αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες 

δράσεων: 

Δράση Α1: 
Ανταγωνιστικά τριετή ερευνητικά προγράμματα για μικρές ομάδες ή μεμονωμένους έμπειρους 

ερευνητές.  

Σύνθεση ομάδας: Ένας ή δύο έμπειροι ερευνητές (μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές αναγνωρισμένων 

ερευνητικών φορέων, οποιασδήποτε ηλικίας) από Πανεπιστήμια ή Α.Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένους 

Ερευνητικούς Φορείς και ένας έως τέσσερις υποψήφιοι διδάκτορες ή υποψήφιοι 

μεταδιδακτορικού τίτλου. 

Δράση Α2: 
Ανταγωνιστικά τριετή ερευνητικά προγράμματα για νέους ερευνητές.  

Σύνθεση: Ένας νέος ερευνητής (μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του λέκτορα και επίκουρου καθηγητή, 

ή ερευνητής βαθμίδας Γ΄ και Δ΄ ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων) και ένας ή 

δύο υποψήφιοι διδάκτορες. 

Δράση Α3: 
Μεταδιδακτορικές ανταγωνιστικές υποτροφίες για ένα έως δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης. 

 

Δράση Β: 
Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα διαρκείας τριών έως τεσσάρων ετών για μεγάλες 

ομάδες συνεργασίας. 
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Ενδεικτική σύνθεση: τέσσερις έως οκτώ έμπειροι ερευνητές από Πανεπιστήμια ή Α.Τ.Ε.Ι. ή 

αναγνωρισμένους Ερευνητικούς Φορείς και τέσσερις έως οκτώ υποψήφιοι διδάκτορες ή 

υποψήφιοι μεταδιδακτορικού τίτλου. 

 

2. Γενικοί Οροι για προγράμματα Δράσης Α και Δράσης Β: 

(α) Δεκτές προς αξιολόγηση γίνονται όλες οι υποβαλλόμενες προτάσεις, δηλαδή, όσες 

ανταποκρίνονται σε κάποια θεματική προκήρυξη-πρόσκληση αλλά και όσες υποβάλλονται 

χωρίς πρόσκληση οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε επιστημονική περιοχή, υπάρχουσα ή 

αναδυόμενη, εφόσον προέρχονται από φορείς που έχουν νομίμως αξιολογηθεί. 

(β) Όλες οι υποβληθείσες προτάσεις, με ή χωρίς πρόσκληση, αξιολογούνται λεπτομερώς και με 

τα ίδια αντικειμενικά κριτήρια αριστείας. 

 

3. Χρηματοδότηση για τη Βασική Έρευνα: 

(α). Θα χρηματοδοτούνται ετησίως κατά μέσο όρο περίπου 500 έργα από Δράσεις Α1, Α2 & Α3 

και περίπου 80 έργα από τη Δράση Β.  

(β). Η κατανομή του συνολικού ποσού χρηματοδότησης θα γίνεται με ενδεικτική αναλογία 

περίπου 80% για τις Δράσεις Α1, Α2 και Α3 και περίπου 20% για τη Δράση Β.  

 (γ) Το ύψος χρηματοδότησης για κάθε κατηγορία προγραμμάτων θα είναι ανάλογο με τον 

αριθμό ανθρωπομηνών των νέων και έμπειρων ερευνητών σταθμισμένο με τις αντίστοιχες 

κατηγορίες αμοιβών. 

(δ) Ο αριθμός προγραμμάτων ανά δράση και η αναλογία κατανομής της χρηματοδότησης σε 

διαφορετικές κατηγορίες δράσεων μπορούν να τροποποιηθούν με εισήγηση του Δ.Σ. του 

Ε.Ο.Ε.Τ. και απόφαση του Ε.Σ.Ε.Τ. Η αναλογία συνολικής χρηματοδότησης των δράσεων Α1, 

Α2 και Α3 δεν μπορεί να γίνει μικρότερη του 60%. 

 

Άρθρο 24 
Οργάνωση Εφαρμοσμένης, Τεχνολογικής Ερευνας και Καινοτομίας από τον Ε.Ο.Ε.Τ. 

 

1. Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του Ε.Ο.Ε.Τ. περιλαμβάνει ενδεικτικά τους ακόλουθους 

ερευνητικούς Τομείς: 

• Βιοτεχνολογία (υγεία, γεωργία) 

• Ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

• Περιβάλλον, Διάστημα 

• Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 

• Υλικά, Νανοτεχνολογίες, Βιομηχανικές Τεχνολογίες 

• Τεχνολογίες Μηχανικών 

• Πολιτιστική κληρονομιά, Κοινωνικές/Οικονομικές Επιστήμες 

Οι ανωτέρω Τομείς αναδιαρθρώνονται, εμπλουτίζονται, ή καταργούνται μετά από εισήγηση του 

Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και απόφαση του Ε.Σ.Ε.Τ. 

2. Ο Αντιπρόεδρος Εφαρμοσμένης Έρευνας συγκροτεί στο πλαίσιο του Τμήματος ομάδα 
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εργασίας με αντικείμενο τις διεθνείς συνεργασίες. 

3. Για λειτουργικούς λόγους το τμήμα εφαρμοσμένης έρευνας και οι τομείς του χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες δράσεων ερευνητικών προγραμμάτων: (α) δράσεις για την εφαρμοσμένη 

έρευνα και (β) δράσεις για την τεχνολογική έρευνα και καινοτομία.  

 

Άρθρο 25 

Δράσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων Εφαρμοσμένης Ερευνας 
 

1. Η εφαρμοσμένη έρευνα εξυπηρετεί τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας σύμφωνα με το 

Ε.Π.Ε.Τ. και τους ειδικότερους όρους κάθε προγραμματικής περιόδου. Οι προβλεπόμενες 

δράσεις πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν την ανάγκη συνεργασίας Πανεπιστημίων/ΑΤΕΙ, 

ερευνητικών φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και επιχειρήσεων και οργανισμών από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι δράσεις επίσης πρέπει να καλύπτουν δραστηριότητες 

εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας. Για το σκοπό αυτό 

σχεδιάζονται δράσεις, οι λεπτομέρειες των οποίων εξειδικεύονται στα προγράμματα εφαρμογής 

της εκάστοτε προγραμματικής περιόδου.  

 

2. Τα είδη προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες 

δράσεων: 

 

Δράση Α1: 

Έργα εφαρμοσμένης έρευνας 3ετούς διάρκειας με συμμετοχή Πανεπιστημίων/ΑΤΕΙ, 

αναγνωρισμένων ερευνητικών φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μίας τουλάχιστον 

παραγωγικής επιχείρησης. 

 

Δράση Α2: 

Δράσεις μεσαίας κλίμακας για δικτύωση επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων/ΑΤΕΙ και 

αναγνωρισμένων ερευνητικών φορέων (cluster). 

 

Δράση Α3: 

Μεγάλες δράσεις συνεργασίας επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους με Πανεπιστήμια/ΑΤΕΙ και 

αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την σύνδεση 

της έρευνας με την παραγωγή. 

 

Δράση Α4: 

Δημιουργία κέντρων αριστείας σε τομείς με διαπιστωμένη η/και αναδυόμενη αριστεία σύμφωνα 

με τους στόχους του Ε.Π.Ε.Τ. καθώς και με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες,  με 

ουσιαστική συμμετοχή εργαστηρίων από Πανεπιστημίων/ΑΤΕΙ και δημόσια ερευνητικά κέντρα, 

και με ενθάρρυνση της συμμετοχής του παραγωγικού ιστού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
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3. Ο αριθμός έργων ανά δράση και η αναλογία κατανομής της χρηματοδότησης στις επί μέρους 

δράσεις καθορίζονται από τις εκάστοτε διαδικασίες του Ε.Π.Ε.Τ. 

4. Οι παραπάνω χρηματοδοτικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων. 
 

Άρθρο 26 
Δράσεις Προγραμμάτων Τεχνολογικής Ερευνας και Καινοτομίας 

 

1. Η τεχνολογική έρευνα και καινοτομία αποσκοπούν στην αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων με άμεση επίπτωση στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της 

χώρας. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την χρηματοδότηση των προβλεπομένων δράσεων. Η 

συμμετοχή αποδεικνύεται είτε με την αγορά τεχνολογικών υπηρεσιών η με την συμμετοχή 

ιδιωτικών φορέων (επιχειρηματικά κεφάλαια) στην περαιτέρω αξιοποίηση της γνώσης.  

 

2. Τα είδη προγραμμάτων τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας αναλύονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες δράσεων: 

 

Α. Τεχνολογική έρευνα 

 

Δράση Α1:  

Ενίσχυση επιχειρήσεων με μικρή δημόσια χρηματοδότηση με ελάχιστες διατυπώσεις για την 

αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από άλλους φορείς με εμπειρία ή/και τεχνογνωσία. 

 

Δράση Α2: 

Αναβάθμιση και υποστήριξη των εργαστηρίων Πανεπιστημίων/ΑΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων 

που παρέχουν διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προς παραγωγικές 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Β. Τεχνολογική Καινοτομία 

 
Τα είδη δράσεων τεχνολογικής καινοτομίας αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

Δράση Β1: 

Δράσεις που προωθούν τη σύνδεση φορέων παραγωγής γνώσης (Πανεπιστήμια/ΑΤΕΙ, 

αναγνωρισμένοι Ερευνητικοί φορείς) με δημόσιες και ιδιωτικές θερμοκοιτίδες, δημόσια και 

ιδιωτικά τεχνολογικά πάρκα με στόχο την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την 

δημιουργία τεχνοβλαστών (spin off). 
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Δράση Β2: 

Δράσεις που συμβάλλουν στη στήριξη των δημοσίων φορέων παραγωγής γνώσης με ειδικούς 

συνεργάτες ή ενδιάμεσους φορείς, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην μεταφορά τεχνολογίας και 

την αξιοποίηση της για περαιτέρω ανάπτυξη. 

 

Δράση Β3: 

Προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης (one stop-shop) για την δημιουργία εθνικού 

δικτύου φορέων, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης για το ερευνητικό δυναμικό της 

χώρας, διαθέσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, ερευνητικές και τεχνολογικές ανάγκες αγοράς, 

διάχυσης πληροφορίας, με στόχο τη δημιουργία δομών στήριξης καινοτομίας σε εθνικό και 

ευρωπαίκό επίπεδο. 

 

3. Ο αριθμός προγραμμάτων ανά δράση και η αναλογία κατανομής της χρηματοδότη στις επί 

μέρους δράσεις καθορίζονται από τις εκάστοτε διαδικασίες του Ε.Π.Ε.Τ. 

 

4. Οι παραπάνω χρηματοδοτικές δράσεις υλοποιούνται συμφωνα με τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων. 
 

Άρθρο 27 
Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων και Αποτίμηση Ερευνητικών Προγραμμάτων 

 

1. Εισάγεται αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης με κριτές («peer review») όλων των 

ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στον Ε.Ο.Ε.Τ. καθώς και αποτίμησης των 

αποτελεσμάτων όλων των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον 

Ε.Ο.Ε.Τ. 

2. Οι κριτές για προτάσεις και προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας είναι 

επιστήμονες που προέρχονται από το διεθνή επιστημονικό χώρο και είναι έμπειροι στην 

θεματική περιοχή της ερευνητικής πρότασης ή του ερευνητικού προγράμματος που καλούνται 

να αξιολογήσουν. 

3. Το κείμενο της πρότασης ή του προγράμματος προς αξιολόγηση από διεθνείς κριτές θα 

κατατίθεται στην αγγλική γλώσσα και θα συνοδεύεται από εκτενή περίληψή της στην ελληνική. 

Η αξιολόγηση από τους κριτές γίνεται εγγράφως στην αγγλική γλώσσα.  

4. Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων και αποτίμηση ερευνητικών προγραμμάτων 

εκπονείται από δύο (2) τουλάχιστον κριτές, τους οποίους επιλέγουν οι αντίστοιχοι Διευθυντές 

Ερευνητικών Τομέων και οι Συντονιστές Περιοχών Τομέων, κατά περίπτωση σε συνεργασία με 

τα αντίστοιχα Τ.Ε.Σ. 

5. Η επιλογή των κριτών γίνεται εναλλακτικά: 

(α). Από το Διεθνή Ερευνητικό Ιστό («Web of Science»).  

(β). Από ένα βοηθητικό κατάλογο κριτών προερχομένων από το διεθνή επιστημονικό χώρο που 

καταρτίζουν τα Τ.Ε.Σ. σε συνεργασία με τους Διευθυντές Τομέων για τη βασική και την 
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εφαρμοσμένη έρευνα. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται και υποβάλλεται στο Δ.Σ. του 

Ε.Ο.Ε.Τ. προς έγκριση σε ετήσια βάση.  

6. Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης και αποτίμησης λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση 

της ανωνυμίας των κριτών και την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

7. Με Π.Δ. ορίζονται οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος αξιολόγησης και 

αποτίμησης και ιδίως θεσπίζονται Κανόνες Δεοντολογίας της Αξιολόγησης, με σκοπό την 

αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων αφενός μεταξύ των κριτών και των μελών των Τ.Ε.Σ., του 

Ε.Σ.Ε.Τ. και του Ε.Ο.Ε.Τ. και αφετέρου μεταξύ των κριτών και των αξιολογουμένων. Επίσης, ο 

Ε.Ο.Ε.Τ. δύναται να επικαλεσθεί την βοήθεια εξωτερικών κριτών για να αξιολογήσει τα 

αποτελέσματα επιτροπών κρίσεων. 

8. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. τηρεί αρχεία, σε ηλεκτρονική ή/και έγγραφη μορφή, τα οποία περιέχουν δεδομένα 

αφορώντα: 

α. Τις αξιολογήσεις των ερευνητικών προτάσεων από τους κριτές,  

β. Τις αναφορές των ερευνητών για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων και τα 

πορίσματα αυτών,  

γ. Τις αποτιμήσεις των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων από κριτές. 

9. Τα τηρούμενα στα ανωτέρω αρχεία δεδομένα συνεκτιμώνται 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 επεξεργασία των δεδομένων τους 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄). 

 

Tίτλος IV 

ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
Άρθρο 28 

Διυπουργική Επιτροπή 
 

Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και Τεχνολογία (Δ.Ε.Ε.Τ.). 

 

Άρθρο 29 
Συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής 

 

1. Η Δ.Ε.Ε.Τ. συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, 

Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού, 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Ε.Τ. προσκαλείται και παρίσταται 

και ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ.  

2. Ο Πρωθυπουργός, και σε περίπτωση απουσίας του, ο Υπουργός Έρευνας, Τεχνολογίας και 
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Καινοτομίας προεδρεύει της Δ.Ε.Ε.Τ. και εποπτεύει το έργο της. Η Δ.Ε.Ε.Τ. αποφασίζει κατόπιν 

εισηγήσεως του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, με απόλυτη πλειοψηφία των 

μελών της.  

3. Έργο της Δ.Ε.Ε.Τ. είναι: 

α. Η χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής για την έρευνα και τεχνολογία και  

β. Η κατανομή, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Τ., των αναγκαίων ή/και προϋπολογιζομένων 

κονδυλίων στον Εθνικό Οργανισμό Ερευνας και Τεχνολογίας, τους αντίστοιχους φορείς και τα 

Υπουργεία.  

 
Τίτλος V 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
Άρθρο 30  

Σύσταση Γραφείου Γενικής Επιθεώρησης – Σκοπός 
 

1. Συνιστάται Γραφείο Γενικής Επιθεώρησης (Γ.Γ.Ε.), το οποίο αποτελεί ανεξάρτητο όργανο, 

αναφερόμενο απευθείας στους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Παιδείας και Έρευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας.  

2. Σκοπός του Γραφείου Γενικής Επιθεώρησης (ΓΓΕ) είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και της 

διαφάνειας των ενεργειών των οργάνων του Ε.Ο.Ε.Τ. 

3. Το ΓΓΕ προς εξυπηρέτηση των σκοπών του:  

α. Παρέχει νομικές και οικονομικές συμβουλές στον Ε.Ο.Ε.Τ. 

β. Ελέγχει και αποτρέπει την παρείσφρηση νομικών και οικονομικών ατασθαλιών στο πλαίσιο 

της λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Τ. 

γ. Συντάσσει και υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ε.Σ.Ε.Τ. 

 

Τίτλος VI 

Γενικές Διατάξεις 

 
Άρθρο 31 

Συνδρομή τεκμηρίωσης 
 

Το Ε.Σ.Ε.Τ., ο Ε.Ο.Ε.Τ. και το Γ.Γ.Ε., για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δικαιούνται 

άμεσης, προνομιακής και ακώλυτης πρόσβασης σε στατιστικά και λοιπά δεδομένα υπηρεσιών 

Υπουργείων και ν.π.δ.δ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 και των κατά 

περίπτωση διατάξεων περί υπηρεσιακών απορρήτων. 
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Άρθρο 32 
Ειδικές διατάξεις για Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Ε.Π. Α.Τ.Ε.Ι. και Ερευνητές Ε.Κ./Ε.Ι. 

 

1. Η ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ.Ε.Τ., του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και του στελέχους του Γ.Γ.Ε. δεν 

εμπίπτει στις περιπτώσεις των διατάξεων των α) άρθρου 2 παρ. 2 περ. ι΄, και παρ. 3 περ. β΄ 

και β) άρθρου 8 παρ. 2 περ. θ΄ του ν. 2530/1997.  

2. Κατ’εξαίρεση, η ιδιότητα του Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Τ., του μέλους του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και 

του στελέχους του Γ.Γ.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη 

Πανεπιστημίου, Προέδρου ή Αντιπροέδρου Α.Τ.Ε.Ι., Κοσμήτορα Σχολής, Προέδρου ή 

Αντιπροέδρου Σχολής ή Τμήματος Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι., Προέδρου ή Αντιπροέδρου 

Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι., καθώς και με την ιδιότητα του Διεθυντή ή 

Αναπληρωτή Διεθυντή Ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων. 

 

 Άρθρο 33 

Υποχρέωση εχεμύθειας 
 

1. Η διοίκηση, οι υπάλληλοι και πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον Ε.Σ.Ε.Τ. ή/ και τον 

Ε.Ο.Ε.Τ. με σύμβαση έργου ή άλλη, υποχρεούνται σε εχεμύθεια για γεγονότα, ερευνητικά 

δεδομένα και ερευνητικά προγράμματα ή επιμέρους στοιχεία αυτών, τα οποία περιέρχονται σε 

γνώση τους κατά την άσκηση ή επ’ ευκαιρία της ως άνω δραστηριότητάς τους. 

2. Οι παραβάτες της παραπάνω διάταξης τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 252 και 

253 ΠΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας 

 
Άρθρο 34 

Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας  
 
1. Για τη µεθοδική και αποτελεσµατική προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας 

στη Χώρα, τη διαµόρφωση των επιλογών για το µέλλον και την πρόβλεψη των µέσων που 

απαιτούνται για την πραγµάτωση των σκοπών αυτών, καταρτίζεται, για κάθε προγραμματική 

περίοδο, μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. και πρόταση της Διυπουργικής Επιτροπής για την 

Έρευνα και Τεχνολογία, το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.), το οποίο 

ψηφίζεται από τη Βουλή. 

2. Στο Ε.Π.Ε.Τ. ορίζονται οι στόχοι της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής σε βασική 

έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία και αναλύονται, κατά το δυνατό, σε ειδικότερα 

προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά και οι δαπάνες που προβλέπονται για την εκτέλεσή τους 

εξειδικεύονται σταδιακά στους διαδοχικούς ετήσιους προϋπολογισµούς του κράτους από τη 

Διυπουργική Επιτροπή μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. 
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3. ∆ηµόσιες υπηρεσίες, Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι., ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς και άλλοι 

φορείς που εγκρίνονται με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμοδίων υπουργών, μετά από 

εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ., µπορούν να εκτελούν έργα, µελέτες και προγράµµατα για την 

προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, σύμφωνα 

με τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του Ε.Ο.Ε.Τ. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των έργων, 

µελετών και των προγραµµάτων αυτών καλύπτονται από κονδύλια του ετήσιου τακτικού 

προϋπολογισµού και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, που προορίζονται για 

ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες και δεν εμπίπτουν στα κονδύλια των 

ανταγωνιστικών δράσεων του Ε.Ο.Ε.Τ. 

4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των συναρμοδίων Υπουργών, µπορεί 

να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηµατοδότησης µέσα στα πλαίσια 

του Ε.Π.Ε.Τ. και ερευνητικών προγραµµάτων που υποβάλλονται από βιοµηχανικές ή άλλες 

παραγωγικές µονάδες και συνδέονται µε καινοτοµίες, µε βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων ή µε βελτίωση της παραγωγής της αντίστοιχης µονάδας. 

Βιοµηχανικές επιχειρήσεις και άλλες παραγωγικές µονάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων 

οποιασδήποτε φύσεως και µορφής του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα που λειτουργούν στη 

χωρική αρµοδιότητα καθεµιάς των διοικητικών περιφερειών του Κράτους, µπορούν µετά από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της οικείας Περιφέρειας ή και του Υπουργείου Έρευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας, να υποβάλλουν προτάσεις για χρηµατοδότηση (επιχορήγηση ή 

συνδροµή) αυτών από προγράµµατα και άλλα χρηµατοδοτικά σχήµατα που διαχειρίζεται η 

Περιφέρεια, σύμφωνα με τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του Ε.Ο.Ε.Τ. 

Το π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225Α), όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρµόζεται αναλόγως και στην 

περίπτωση αυτή. ΄Οπου στο διάταγµα αναφέρεται η Γ.Γ.Ε.Τ. και ο Γενικός Γραµµατέας αυτής, 

νοείται για την ανάλογη εφαρµογή η οικεία Περιφέρεια και ο Γενικός Γραµµατέας αυτής 

αντίστοιχα. 

 
5. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. προκηρύσσει, με διαδικασίες που προβλέπονται από τον εσωτερικό του 

κανονισμό, ερευνητικά προγράμματα σύμφωνα με τις δράσεις που προβλέπονται στα άρθρα 

23, 25 και 26 του παρόντος νόμου. Δικαιούχοι χρηματοδότησης των ερευνητικών 

προγραμμάτων είναι Πανεπιστήμια, Α.Τ.Ε.Ι., αναγνωρισμένοι ερευνητικοί φορείς και 

αναγνωρισμένοι τεχνολογικοί φορείς καθώς και νοµικά πρόσωπα και παραγωγικές µονάδες 

των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 

 

6. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος νόμου. 

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση 

εποπτεύοντος Υπουργού µπορεί να χαρακτηρισθεί αναγκαία η εκτέλεση ερευνητικών 

προγραµµάτων και έργων, που δεν περιλαµβάνονται στο Ε.Π.Ε.Τ., είτε για τη µελέτη και 

αντιµετώπιση θεµάτων µε άµεση και προφανή ωφελιµότητα για την εθνική ανάπτυξη και 
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οικονοµία είτε για τη διερεύνηση έκτακτων κοινωνικών φαινοµένων, η αντιµετώπιση των 

οποίων επιβάλλεται από ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Τα προγράµµατα και τα έργα αυτά 

θεωρούνται ότι αποτελούν µέρος του εφαρµοζόµενου Ε.Π.Ε.Τ. για τη χρηµατοδότηση και 

εκτέλεσή τους. 

8. Με απόφαση του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, που εκδίδεται κατόπιν 

εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. µπορεί να απονέµονται βραβεία σε ερευνητές για την 

αποτελεσµατική συµβολή τους στην επιτυχή και έγκαιρη προώθηση ή ολοκλήρωση των 

προγραµµάτων ή έργων του Ε.Π.Ε.Τ. 

9. ∆απάνες που σχετίζονται µε την προπαρασκευή, σχεδίαση και κατάρτιση του Ε.Π.Ε.Τ. ή µε 

τη µελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από την εκτέλεσή του είναι δυνατό 

να εντάσσονται στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και να καλύπτονται από 

τις πιστώσεις του προϋπολογισµού αυτού. 

10. Για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, διατίθεται ετησίως ποσοστό 1% 

επί του ύψους του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας. 

 
Άρθρο 35 

Διαχείριση ειδικών δαπανών 

1. Όλες οι δαπάνες που προβλέπονται στον τακτικό προϋπολογισµό και τον προϋπολογισµό 

δηµοσίων επενδύσεων για την πραγµατοποίηση του Ε.Π.Ε.Τ, είτε ενεργούνται από τις 

υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, είτε από ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., είναι, λόγω της ειδικότερης φύσης τους, 

άµεσης προτεραιότητας και επείγουσες. Γι’ αυτό ο αρμόδιος Υπουργός η τα αρµόδια όργανα 

των ν.π.δ.δ. η ν.π.ι.δ. µε ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις τους εγκρίνουν την εκτέλεση 

προγραµµάτων, έργων και µελετών, την προµήθεια οργάνων και γενικά εξοπλισµού, την 

εγκατάσταση και λειτουργία αυτών, καθώς και τη µελέτη και εκτέλεση δηµόσιων έργων, που 

γίνονται στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Τ., µε απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις για το δηµόσιο λογιστικό, τις κρατικές προµήθειες, την ανάθεση µελετών, 

την εκτέλεση δηµόσιων έργων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη, εφόσον το 

αντικείµενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €). Το ποσό 

αυτό µπορεί ν’ αυξοµειώνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 

και Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Έρευνας, Τεχνολογίας 

και Καινοτομίας συνιστάται στο ΥΠ.Ε.ΤΕ.Κ. πάγια προκαταβολή για την αντιµετώπιση των 

δαπανών ερευνητικών προγραµµάτων που λόγω της φύσης τους δικαιολογούν προκαταβολή. 

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος αυτής και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για 
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τη διαχείριση και τη λειτουργία της κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, µε 

δυνατότητα να ορίζονται ως υπόλογοι και µη µόνιµοι υπάλληλοι, µέχρι ποσού δεκαπέντε 

χιλιάδων ευρώ (15.000 €). 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση 

αρμοδίου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να 

συνιστώνται ειδικοί λογαριασµοί για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών 

προγραµµάτων και έργων που εκτελούνται από Υπουργεία, τους φορείς που ιδρύονται με τον 

παρόντα νόμο, τους ερευνητικούς καιτεχνολογικούς φορείς, Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι., νοµικά 

πρόσωπα και παραγωγικές µονάδες των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 34, είτε σε εθνικό 

επίπεδο είτε στα πλαίσια συνεργασίας µε ξένες χώρες ή µε διεθνείς οργανισµούς. 

Από τους ειδικούς αυτούς λογαριασµούς µπορούν να χρηµατοδοτούνται και ερευνητικά 

προγράµµατα που εκτελούνται από ερευνητές ή οµάδες ερευνητών που είναι µέλη του 

διδακτικού επιστηµονικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή των Α.Τ.Ε.Ι. Για την εργαστηριακή στήριξη 

των έργων αρµόδια να αποφασίσει είναι η Συνέλευση του Τοµέα του Α.Ε.Ι. ή της οµάδας 

µαθηµάτων του Α.Τ.Ε.Ι. που ανήκει ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου. 

Η µεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των λογαριασµών αυτών ή τη 

συµπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση, που εγγράφεται κάθε έτος, στον 

προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, ενεργείται µε εντολή κατανοµής προς την Τράπεζα της 

Ελλάδας. Με την ίδια υπουργική απόφαση µπορεί να ορίζεται ο σκοπός των ειδικών αυτών 

λογαριασµών, να προβλέπονται και άλλοι πόροι των λογαριασµών αυτών και να θεσπίζεται η 

δυνατότητα µεταφοράς στο επόµενο έτος του χρηµατικού τους υπολοίπου εκτός των 

πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού. Μπορούν επίσης να καθορίζονται τα όργανα 

διοίκησης και διαχείρισης, η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των 

κονδυλίων, ο οικονοµικός έλεγχος αυτών και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια για τη 

λειτουργία των λογαριασµών αυτών. 

4. Το Π.Δ. 432/1981 (ΦΕΚ Α 118), όπως έχει τροποποιηθεί, διατηρείται σε ισχύ. Το διάταγµα 

αυτό µπορεί να τροποποιείται, επεκτείνεται ή καταργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Έρευνας, Τεχνολογίας 

και Καινοτομίας. 

5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και για τις δαπάνες που 

γίνονται στα πλαίσια της προετοιµασίας της διαδικασίας κατάρτισης και σχεδίασης του 

Ε.Π.Ε.Τ., καθώς και της αξιολόγησης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων αυτού (όπως είναι 

οι δαπάνες δηµοσιευµάτων, εκδόσεων, εκτυπώσεων, συνεντεύξεων, εκθέσεων, προβολών 

κλπ.). Επίσης οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στα προγράµµατα και έργα της παραγράφου 

7 του άρθρου 34 του παρόντος νόµου. 

6. Οι πιστώσεις, που διατίθενται µε οποιαδήποτε µορφή και τρόπο στους ερευνητικούς και 
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τεχνολογικούς φορείς για εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων και έργων, απαγορεύεται να 

χρησιµοποιηθούν από αυτούς για σκοπό άλλον από εκείνο, για τον οποίο διατέθηκαν. 

Άρθρο 36 
Υπουργείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΥΠ.Ε.ΤΕ.Κ.) 

1. Ιδρύεται Υπουργείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Στην αρµοδιότητα του 

Υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας ανήκουν: 

α) Η συνδρομή της Δ.Ε.Ε.Τ. στη χάραξη και την άσκηση της εθνικής πολιτικής στους τοµείς της 

επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας 

β) ο συντονισμός των εθνικών οργάνων σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής για την έρευνα, 

τεχνολογία και καινοτομία 

γ) Η συστηματική διερεύνηση των επιπτώσεων της έρευνας και της τεχνολογίας στην 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και στην άµυνα της Χώρας. 

δ) η εποπτεία των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων αρμοδιότητάς 

της και η μελέτη και κατάρτιση των όρων και προϋποθέσεων εργασίας όσων απασχολούνται 

στην έρευνα και στις λοιπές επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες αρμοδιότητάς της.  

ε) η συνεργασία του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.Ε.ΤΕ.Κ. με 

διεθνείς οργανισμούς σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας και η ανάπτυξη και παρακολούθηση 

διακρατικών σχέσεων στα θέματα αυτά. 

στ) η εκπροσώπηση της Χώρας για θέματα έρευνας και τεχνολογίας, σε διεθνείς οργανισμούς, 

ζ) η μελέτη και εφαρμογή μέτρων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και μεταφοράς 

τεχνολογίας, η δημιουργία δικτύων βιομηχανικών και τεχνολογικών πληροφοριών και 

γενικότερα ο έλεγχος και η βελτίωση των όρων εισαγωγής και χρήσης ξένης τεχνολογίας και 

εξαγωγής εγχώριας τεχνολογίας, καθώς και η εποπτεία της εφαρμογής των διακρατικών 

συμβάσεων τεχνικής βοήθειας και των συμβάσεων μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων 

ως προς το τεχνολογικό τους περιεχόμενο σε συνεργασία και με τον Ε.Ο.Ε.Τ. 
η) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εξαγοράς ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες ή ξένων 

από ελληνικές ως προς τις επιπτώσεις τους στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. 

θ) η δημιουργία και προώθηση πρότυπων βιομηχανιών και επιχειρήσεων σε θέματα 

εφαρμογής αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας αιχμής καθώς και η 

συμβολή στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής της δημόσιας διοίκησης, 

ι) η προαγωγή της έρευνας και της επιστημονικής ενημέρωσης μέσω συνεδρίων, διεθνών 

συναντήσεων και διαλέξεων και η οικονομική ενίσχυση αυτών. 

ια) η συλλογή, διάδοση και γενικότερα αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών 

πληροφοριών και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. 

ιβ) Η οργάνωση εκθέσεων για νέα προϊόντα και µεθόδους παραγωγής και ο σχεδιασµός για τη 

χορήγηση βραβείων και υποτροφιών που απονέμονται βάσει του άρθρου 20 του Νόμου 

1733/1987 καθώς και σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου. 
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ιγ) κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου αυτού και 

συμβάλλει στην πραγμάτωσή τους. 

 

2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και ΕΤΕΚ καθορίζεται ο 

Οργανισμός του Υπουργείου, συνιστώνται οι απαραίτητες οργανικές θέσεις και ορίζεται κάθε 

άλλη λεπτομέρεια. Η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας εντάσσεται στο Υπουργείο 

Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Με Προεδρικό Διάταγμα προσδιορίζονται η δομή και οι 

αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας. 

3. Οι δραστηριότητες που καθορίζονται από το άρθρο 23 του Ν. 1397/1983 του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας και του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και αφορούν στην 

εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού. Με 

κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Ε.ΤΕ.Κ. µπορούν να εναρµονισθούν 

οι δραστηριότητες αυτές µε τη γενικότερη ερευνητική πολιτική.  

4. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Ε.ΤΕ.Κ. και του κατά 

περίπτωση αρµόδιου υπουργού, για την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και της 

τεχνολογικής ανάπτυξης, µε σκοπό την υποβοήθηση της περιφερειακής, κοινωνικής και 

οικονοµικής ανάπτυξης της Χώρας, µπορεί να συνιστώνται, καταργούνται, συγχωνεύονται, 

χωρίζονται, µεταφέρονται τοµεακά γραφεία προγραµµάτων και τοπικά τεχνολογικά γραφεία 

υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Ε.Τ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή υπηρεσιακή µονάδα 

του ΥΠ.Ε.ΤΕ.Κ. ή άλλου κατά περίπτωση υπουργείου, να ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και 

διάρθρωσης αυτών, να συνιστώνται θέσεις µόνιµου ή επί συµβάσει προσωπικού, µε 

δυνατότητα στελέχωσης αυτών και µε µετάταξη υπαλλήλων από το Δηµόσιο ή ν.π.δ.δ. ή 

κατ’αναλογία ν.π.ι.δ., και να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα κατάστασης του προσωπικού 

αυτού και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε την οργάνωση και λειτουργία των παραπάνω 

περιφερειακών υπηρεσιακών µονάδων. 

5. Με ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ε.ΤΕ.Κ. επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από 

κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, να ανατίθενται απευθείας µε σύµβαση έργου οι µελέτες, 

έρευνες και αξιολογήσεις σε ειδικούς έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήµονες, εµπειρογνώµονες ή 

σε ειδικά γραφεία ή εταιρείες και γενικά σε νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 

και να συνιστώνται για το σκοπό αυτόν οµάδες εργασίας από υπαλλήλους δηµόσιους 

λειτουργούς και ειδικούς επιστήµονες, εφόσον υπάρχει ανάγκη : 

α) να εκπονηθούν ειδικές µελέτες ή να διερευνηθούν ζητήµατα και προβλήµατα µε σκοπό την 

υποβοήθηση και υποστήριξη στη χάραξη, αξιολόγηση, αποτίµηση, οργάνωση, άσκηση και 

περιφερειακή ανάπτυξη της πολιτικής για την επιστηµονική έρευνα και την τεχνολογία και 

γενικά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 και 

β) να γίνει αξιολόγηση για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων και όρων 

εφαρµογής διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (όπως η αξιολόγηση προτάσεων και αιτήσεων 
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επιχορήγησης, δανειοδότησης κλπ., επενδύσεων προηγµένης τεχνολογίας, προγραµµάτων ή 

έργων τεχνολογικής καινοτοµίας και επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ε.ΤΕ.Κ. µπορεί να ορίζεται 

σχετική αποζηµίωση για τα µέλη των παραπάνω οµάδων εργασίας. 

6. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Ε.ΤΕ.Κ., µπορεί να συνιστώνται επιχειρήσεις, στις οποίες είναι δυνατό να 

συµµετέχει το ∆ηµόσιο, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ν.π.δ.δ., τράπεζες, ν.π.ι.δ. και 

γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς και οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από το 

∆ηµόσιο και λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, µε σκοπό την εφαρµογή 

και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας. 

Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα ορίζεται η φύση των επιχειρήσεων αυτών και ρυθµίζεται η 

οργάνωση, διοίκηση και οικονοµική διαχείρισή τους, ο τρόπος πρόσληψης και απόλυσης του 

προσωπικού τους, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των τυχόν κερδών. Θέµατα σχετικά µε την 

εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και τα καθήκοντα και τον πειθαρχικό έλεγχο των 

υπαλλήλων τους ρυθµίζονται µε εσωτερικούς κανονισµούς που εγκρίνονται µε απόφαση του 

Υπουργού Ε.ΤΕ.Κ. Εάν τα ν.π.δ.δ. που µετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές εποπτεύονται από 

άλλα υπουργεία, τα παραπάνω προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται µε 

τη σύµπραξη και των αρµόδιων υπουργών. 

Τροποποιήσεις του καταστατικού των παραπάνω επιχειρήσεων ισχύουν από τη δηµοσίευσή 

τους στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως, εφ’ όσον έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας και δεν αφορούν θέµατα έδρας, διάρκειας, διάλυσης, σκοπού και διοίκησης της 

επιχείρησης. 
 

7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ε.ΤΕ.Κ. καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για την απονοµή βραβείων και χρηµατικών αµοιβών σε 

σχέση µε το σχεδιασµό, προγραµµατισµό και εκτέλεση του Ε.Π.Ε.Τ. και τη δηµιουργία 

καινοτοµίας καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών µε σκοπό την επιµόρφωση και εξειδίκευση 

σε θέµατα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Άρθρο 37 
Συνεργατική έρευνα – Κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα – Χρηματοδότηση 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και 

Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε τυχόν αντίθετη ισχύουσα 

διάταξη, οι προϋποθέσεις, τα αναγκαία μέτρα και οι λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση των 

διεθνών συνεργασιών μεταξύ ερευνητών, ερευνητικών ομάδων ή ερευνητικών κέντρων με έδρα 

σε δύο η περισσοτέρα κράτη στο πλαίσιο της συνεργατικής έρευνας. Προς το σκοπό αυτό 

επιτρέπεται η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους έρευνας που διεξάγεται στην αλλοδαπή 

και η χρηματοδότηση έρευνας από αλλοδαπούς ερευνητές στην Ελληνική επικράτεια. 

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας ρυθμίζεται, κατά παρέκκλιση από 

κάθε τυχόν αντίθετη ισχύουσα διάταξη, η σύσταση κοινών οργάνων για την εφαρμογή των 

κοινοπραξιών που συνομολογούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας ή 

καινοτομίας στο 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. 

 

3. Με την ίδια απόφαση μπορεί να παρέχεται, για ορισμένες κατηγορίες κοινών 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα οριστούν με την ίδια απόφαση, η δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς : α) να συμμετέχουν 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) να 

συμμετέχουν στην χρηματοδότηση είτε με την διάθεση αμιγώς εθνικών κονδυλίων μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε με την διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά 

προγράμματα του Κ.Π.Σ.  

 

4. Ως Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα νοούνται, για τους σκοπούς αυτού του νόμου, 

προγράμματα για την από κοινού με άλλα κράτη μέλη αλλά ενδεχομένως και με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επιστημονική, διοικητική και οικονομική διαχείριση στην βάση της μεταβλητής 

γεωμετρίας, ως συνέχεια των ERANET ή με εφαρμογή των άρθρων 169 και 171 της Συνθήκης 

για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
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5. Επιτρέπεται η διάθεση εθνικών πόρων από το ΠΔΕ και τα επιχειρησιακά 

προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. (Δ’ Κ.Π.Σ.) για την ενίσχυση πραγματικών ή εικονικών κοινών 

ταμείων (real or virtual common pots) στα συνεργατικά διεθνή και κοινά Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα και έργα, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε τυχόν αντίθετης εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας.  

 

6. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

ή Παιδείας και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να προβλεφθεί για τη συμμετοχή των 

ελληνικών εκπαιδευτικών, 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 οριστούν οι πόροι που θα διατεθούν, εθνικοί ή 

από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. (Δ’ Κ.Π.Σ.).  

 

 

Άρθρο 38  
Υποδομές των Ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων  

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας προβλέπεται η 

διαδικασία δημιουργίας ενός «εθνικού οδικού χάρτη» υποδομών των ερευνητικών και 

τεχνολογικών φορέων, ο οποίος εγκρίνεται και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα πάλι 

με απόφαση του ιδίου Υπουργού μετά από εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και 

Τεχνολογίας.  

2. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

καθορίζεται η διαδικασία ανάδειξης των υποδομών των ερευνητικών κέντρων που είναι 

πανευρωπαϊκής εμβέλειας, με σκοπό να ενταχθούν στον αντίστοιχο οδικό χάρτη του «ESFRI» 

και στο εκάστοτε Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογία της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης.  

3. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και 

Οικονομικών, καθορίζονται οι πόροι για τη συγχρηματοδότηση των εθνικών υποδομών 

πανευρωπαϊκής εμβέλειας λόγω ένταξής τους στο εκάστοτε Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 

Ερευνα και Τεχνολογία. 

4. Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων: 

 α) Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας (ή συνδέσμου) με τίτλο «Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών 

Ερευνητικών Κέντρων» με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, την από κοινού πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και την ορθολογική διαχείριση του συνόλου της συλλογής 

περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα 

επιτρέψουν την περαιτέρω αξιοποίηση των πηγών. 
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Η Κοινοπραξία αποτελείται από όλα τα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας Ερευνητικά Κέντρα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). 

Η Κοινοπραξία εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Την ευθύνη 

διαχείρισης του δικτύου καθώς και τον συντονισμό της Κοινοπραξίας έχει το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). 

β) Η σύσταση και λειτουργία της Κοινοπραξίας γίνεται με τη σύνταξη και υπογραφή από τα 

Ερευνητικά Κέντρα προγραμματικής συμφωνίας στην οποία προβλέπονται οι στόχοι και οι όροι 

της συνεργασίας. 

Η κατανομή του κόστους στα μέλη της Κοινοπραξίας γίνεται με Απόφαση του Υπουργού 

Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 39 
Κινητικότητα Ερευνητών - Επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Παιδείας 

και Οικονομικών καθορίζονται κίνητρα και μέτρα διευκόλυνσης για την προσέλκυση ξένων 

επιστημόνων από χώρες εντός ή εκτός της ΕΕ, ιδίως των νέων. 

 

2. Η προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς αποτελεί θεμελιώδη εθνική 

προτεραιότητα για την Ανάπτυξη και για την Παιδεία. 

 

3. Ως «Ελληνες επιστήμονες της διασποράς» θεωρούνται οι Ελληνες Επιστήμονες που 

έχουν εργαστεί σε πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα χωρών εντός ή εκτός της ΕΕ ή 

διεθνών οργανισμών για χρόνο μεγαλύτερο των δύο ετών.  

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και άλλων κατά περίπτωση συναρμοδίων 

υπουργών θεσπίζονται κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς 

από χώρες εντός και εκτός ΕΕ. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες 

Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς και μπορούν να προβλεφθούν εφάπαξ χορηγίες 

επανένταξης ύψους μέχρι 100 χιλιάδων ευρώ κατά περίπτωση, άλλα ειδικά κίνητρα, προνόμια 

και ατέλειες, μέτρα διευκόλυνσης της επιστροφής των ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού, 

ειδικό καθεστώς μερικής απασχόλησης, προϋπηρεσίας και κοινωνικής ασφάλισης των 

Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού στην Ελλάδα και ίδρυση γραφείων δραστηριοποίησης 

Ελλήνων του εξωτερικού σε χώρες του εξωτερικού (ιδίως στις ΗΠΑ, ΕΕ και Αυστραλία). 
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5. Με απόφαση του υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας μπορούν να 

προκηρύσσονται εθνικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ειδικές προδιαγραφές της ΕΕ 

και συγχρηματοδοτούνται από το εκάστοτε πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Ερευνα και 

τεχνολογία. 

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας συγκροτούνται 

επιτροπές για την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών, τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις 

Προσλήψεις των Ερευνητών και την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των Ερευνητών στο 

πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της ΕΕ που εισηγούνται στον Υπουργό μέτρα για την 

ευθυγράμμιση της σχετικής νομοθεσίας. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται με απόφαση του 

Υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και κατά περίπτωση από κοινού με τους 

συναρμόδιους υπουργούς και δύνανται να αφορούν μεταξύ άλλων, θέματα διευκόλυνσης της 

εισόδου και της διαμονής των αλλοδαπών ερευνητών, φορολογικά θέματα, αποφυγή διπλής 

φορολόγησης, εξαίρεση των των συμβάσεων των ανεξάρτητων ερευνητικών υπηρεσιών από 

τον ΦΠΑ, θέματα κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως της διαδοχικής κλπ 
 

Άρθρο 40 
Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και σε ευρωπαϊκούς και 

διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς 

 

1. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας, Παιδείας και Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να οριστούν οικονομικά 

κίνητρα ή άλλα μέτρα διευκόλυνσης που αφορούν την ενίσχυση της συμμετοχής των Έλληνων 

επιστημόνων σε τομείς ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με 

διεθνείς οργανισμούς (CERN, ESΑ, κλπ.). Με την ίδια απόφαση μπορούν να προκηρυχθούν 

εθνικά προγράμματα που έχουν σχέση με τους συγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς, όπου οι 

προτάσεις θα αξιολογούνται με βάση την επιστημονική αριστεία αλλά και τη συμβολή στους 

στόχους του προγράμματος, και να διατεθούν οι σχετικοί πόροι έως ένα ορισμένο ποσοστό της 

εισφοράς της Ελλάδας σε αυτούς. 

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, εκδιδόμενη 

κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Τ., μπορούν να τροποποιούνται τα επιστημονικά πεδία 

για την βιομηχανική έρευνα και τεχνολογία ώστε να αναπροσανατολιστούν αυτά στα εκάστοτε 

νέα διεθνή δεδομένα και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς και ιδίως στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

3. Η τεχνολογική συνεργασία της Ελλάδας με χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της 

Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου ενισχύεται με ερευνητικά προγράμματα συνεργατικής 
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έρευνας ή με μεταφορά τεχνολογίας. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Έρευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Οικονομικών είναι δυνατόν να προκηρυχθούν προγράμματα 

σε πολυμερές επίπεδο με τις περιοχές αυτές, να προβλεφθεί ο προϋπολογισμός τους και να 

καθοριστούν οι επιλέξιμες ενέργειες όπως: Κοινά ερευνητικά έργα σε συγκεκριμένους τομείς, 

έργα επίδειξης τεχνολογιών, έργα δικτύωσης, εκπαίδευση νέων ερευνητών από τις χώρες 

στόχους σε εργαστήρια ελληνικών ερευνητικών φορέων.) 

4. Στον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) 

του Υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση για την 

καταβολή των εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισµούς, στους οποίους ήδη 

συμμετέχει, όπως π.χ. το Ευρωπαίκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) το Ευρωπαϊκό 

Ιδρυµα Επιστήµης (EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION), η ∆ιεθνής Αστρονοµική Ένωση, ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος, το πρόγραµµα ΕΥΡΗΚΑ και η κάλυψη των αναγκαίων 

δαπανών για τη συµµετοχή της χώρας στις δραστηριότητες των παραπάνω οργανισµών. 

5. Η Γ.Γ.Ε.Τ. στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας και τεχνολογίας, δύναται να 

επιχορηγεί κατ’ έτος τα Α.Ε.Ι. και τα εποπτευόµενα από αυτήν Ερευνητικά Κέντρα και 

Ινστιτούτα µε ποσό χρηµάτων ίσο προς το καταβαλλόµενο Φ.Π.Α., για προµήθειες 

τεχνικού εξοπλισµού αναγκαίου για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων που 

χρηµατοδοτούνται από το Ν.Α.Τ.Ο. ή άλλους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους 

µετέχει η χώρα. Για το σκοπό αυτό εγγράφεται κατ’ έτος ειδική σχετική πίστωση στον 

Κρατικό Προϋπολογισµό. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εγγράφεται πίστωση 

για το Φ.Π.Α. του προγράμματος ERANET που εκτελεί η Γ.Γ.Ε.Τ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς 

 
Άρθρο 41  

Ερευνητικοί φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα 
1. Οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος δια της Γ.Γ.Ε.Τ. διακρίνονται σε Ερευνητικά 

Κέντρα και σε αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα. 

2. Οι υπόλοιποι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος δια άλλων Υπουργείων 

ρυθμίζονται από τις ιδρυτικές τους διατάξεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 63 του παρόντος.  

3. Τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν αντικείµενο που αναφέρεται σε περισσότερες περιοχές της 

επιστήµης και της τεχνολογίας. Τα κέντρα αυτά συναπαρτίζονται από ινστιτούτα µε αντικείµενο 

είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρµογών από ορισµένη επιστηµονική περιοχή, 

είτε τη διεπιστηµονική αντιµετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβληµάτων της χώρας 

σε συγκεκριµένους τοµείς αναγκών και την επίλυση προβληµάτων της παραγωγικής 
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διαδικασίας και της κοινωνικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

Τα αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα έχουν αντικείµενο είτε την παραγωγή γνώσεων και 

ανάπτυξη εφαρµογών σε ορισµένη επιστηµονική περιοχή, είτε τη διεπιστηµονική αντιµετώπιση 

τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβληµάτων της χώρας σε συγκεκριµένο τοµέα και την 

επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής 

Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Τα αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα µετά από µια τριετή 

περίοδο πιλοτικής λειτουργίας, που προσδιορίζεται µε το ιδρυτικό τους προεδρικό διάταγµα, 

αξιολογούνται, και µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, µετά από γνωµοδότηση του 

Ε.Σ.Ε.Τ., καθορίζεται είτε η ένταξή τους σε Ερευνητικό Κέντρο ή η µετατροπή τους σε 

Ερευνητικό Κέντρο µε διεύρυνση των αντικειµένων τους, είτε η κατάργησή τους. 

4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται «Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα» και «Ανεξάρτητα 

Ερευνητικά Ινστιτούτα» νοούνται τα πιο πάνω «Ερευνητικά Κέντρα» και «Αυτοτελή Ερευνητικά 

Ινστιτούτα» αντίστοιχα. 

5. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά 

ινστιτούτα µπορεί να δηµιουργούν ειδικές βοηθητικές µονάδες τεχνικής υποστήριξης µε 

απόφαση του διοικητικού τους συµβουλίου ή του διευθυντή τους αντίστοιχα. 

6. Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων συνέρχονται 

σε Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων των εποπτευόμενων από την 

Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικών φορέων και την εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής 

του Υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Υ.Π.Ε.ΤΕ.Κ). Με απόφαση του 

Υπουργού Υ.Π.Ε.ΤΕ.Κ. ορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Συνόδου.  

 

Τίτλος Ι 

Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα αυτών. Σύσταση, οργάνωση, λειτουργία. 

 

 

Άρθρο 42 
Σύσταση - Όργανα διοίκησης 

  

1. Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά Ινστιτούτα που τελούν υπό κρατική 

εποπτεία συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 60 του 
παρόντος (πρώην άρθρο 25 του Νόμου 1514/1985) και μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.  

 

2. Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων είναι: 

α) το διοικητικό συμβούλιο 

β) ο διευθυντής 

 



 33

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο των ερευνητικών κέντρων αποτελείται από: 

 

α) Το διευθυντή του κέντρου, ως πρόεδρο. 

β) Τους διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου. 

γ) Έναν εκπρόσωπο των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του κέντρου, ή 

τον αναπληρωτή του, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και 

Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) αυτού, με τριετή θητεία. 

δ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού-Διοικητικού προσωπικού του κέντρου, ή τον αναπληρωτή 

του, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των υπαλλήλων αυτών, με τριετή 

θητεία. 

ε) Έναν εκπρόσωπο του Ε.Ο.Ε.Τ., στέλεχος με εμπειρία σχετική με τις δραστηριότητες του 

κέντρου. 

στ) Έναν εκπρόσωπο φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που συνεργάζονται ουσιαστικά 

με το Ε.Κ. Προτείνονται τρία ονόματα από το Δ.Σ. του κέντρου με τεκμηριωμένη εισήγηση και η 

τελική επιλογή του εκπροσώπου γίνεται από το Ε.Σ.Ε.Τ. 

 

Η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των περιπτώσεων γ’, και δ’ καθορίζεται με τον 

εσωτερικό κανονισμό του κέντρου.  

Ο ορισμός των μελών και η συγκρότηση του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος το 

ερευνητικό κέντρο Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εάν δεν 

εκλεγεί αντιπρόσωπος των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) του 

κέντρου και των τεχνικών 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 όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται. Ο αντιπρόεδρος έχει όλες τις αρμοδιότητες του με οιονδήποτε τρόπο 

απουσιάζοντος η κωλυομένου προέδρου. 

 

4. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του κέντρου. Η εκτέλεση 

των αποφάσεών του γίνεται από το διευθυντή του κέντρου. Σε περίπτωση απουσίας, 

κωλύματος ή έλλειψης αυτού, η εκτέλεση των αποφάσεων γίνεται από τον αντιπρόεδρό του. 

Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν ιδίως: 

 

α) Η εκτέλεση των αποφάσεων των επιτροπών πρόσληψης, προαγωγής και κρίσης των 

ερευνητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

 

β) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, του ερευνητικού και 

επιχειρησιακού προγράμματος και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού του κέντρου. Το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα και ο ετήσιος προϋπολογισμός συγκροτούνται από τα επιχειρησιακά 

προγράμματα και τους ετήσιους προϋπολογισμούς του κάθε Ινστιτούτου. Για την έγκριση του 

επιχειρησιακού προγράμματος του Ερευνητικού Κέντρου από το Δ.Σ. απαιτείται η έκφραση 
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γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου του κέντρου. Για την έκφραση γνώμης απευθύνει 

επιστολή προς το Επιστημονικό Συμβούλιο ο πρόεδρος του Δ.Σ. του κέντρου. Αν παρέλθει 

περίοδος τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επιστολής, το Δ.Σ. αποφασίζει δίχως την 

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 οργάνωση και λειτουργία γραφείου διασύνδεσης έρευνας με την παραγωγική διαδικασία. 

 

στ) Η σύνδεση του επιχειρησιακού προγράμματος του Ερευνητικού Κέντρου με την εθνική και 

περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. 

 

ζ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του Κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο 

όργανο. Με απόφαση του το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει στο διευθυντή του Κέντρου τις 

αρμοδιότητές του εκτός από εκείνες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’ και στ΄ της 

παραγράφου αυτής. 

 

5. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου διορίζεται με απόφαση του εποπτέυοντος το 

Ερευνητικό Κέντρο Υπουργού κατά την ακόλουθη διαδικασία: 

 

Το Υπουργείο που εποπτεύει το Ερευνητικό Κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο 

προκηρύσσει την κενή θέση του διευθυντή ερευνητικού κέντρου η Ινστιτούτου. Η προκήρυξη 

δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο της 

Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου, εφόσον υπάρχει. Απλή 

ανακοίνωση της προκήρυξης μπορεί να γίνεται σε επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής, 

ευρείας κυκλοφορίας, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά την κρίση του 

εποπτεύοντος το Κέντρο Υπουργού. 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο εποπτεύον το Κέντρο ή ινστιτούτο Υπουργείο, με αίτηση 

του ενδιαφερομένου ή με πρόταση ερευνητών του κέντρου ή με πρόταση μέλους του Εθνικού 

Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας.  

 

Ο Διευθυντής του Κέντρου εκλέγεται μετά από προκήρυξη και κρίση από ενδεκαμελή διεθνή 

επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό μετά από 

εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. Η ανωτέρω επιτροπή απαρτίζεται από μέλη επιπέδου διευθυντή 

αντίστοιχου κέντρου ή καθηγητή Α’ βαθμίδας τμήματος A.E.I. ή Α.Τ.Ε.Ι. ημεδαπής η αλλοδαπής 

η Ερευνητή Α βαθμίδας Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής η αλλοδαπής. Τα μέλη αυτής της 
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ειδικής Επιτροπής κριτών επιλέγονται με κλήρωση από κατάλογο, ο οποίος απαρτίζεται από 

τουλάχιστον 33 μέλη, επιστήμονες της ημεδαπής η αλλοδαπής,  οι οποίοι προτείνονται κατά το 

1/3 από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου και κατά τα 2/3 από το Ε.ΣΕ.Τ. 

Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών και της επιτροπής του Ε.Σ.Ε.Τ. δεν μπορούν να είναι 

υποψήφιοι. 

 

Η εκλογή του Διευθυντή του Κέντρου γίνεται ως ακολούθως: 

 

Η επιτροπή επιλέγει Διευθυντή με κριτήριο τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά 

εξειδικεύονται κατωτέρω στην παράγραφο 6 του παρόντος. Ο επιλεγείς για τη θέση Διευθυντή 

διορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού. Η θητεία του 

Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου είναι πενταετής και μπορεί να επανεκλεγεί μόνο για μια ακόμη 

πενταετία με ανοικτή προκήρυξη. Κατά τον διορισμό του ο Διευθυντής του Ε.Κ. δεν πρέπει να 

έχει συμπληρώσει το 63ον έτος της ηλικίας του.  

 

Μετά την λήξη της θητείας του ο διευθυντής, αν προηγουμένως κατείχε θέση ερευνητή, 

επανέρχεται αυτοδικαίως σε αυτή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και για τους 

Διευθυντές Ινστιτούτων των Ερευνητικών Κέντρων και για τους Διευθυντές αυτοτελών 

Ερευνητικών Ινστιτούτων. 

 

 

6. Ο διευθυντής του κέντρου πρέπει: 

 

α) Να έχει την ιθαγένεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του εποπτεύοντος το 

ερευνητικό κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Υπουργού μπορεί, κατ’ εξαίρεση, ο 

Διευθυντής να έχει την ιθαγένεια τρίτης χώρας.  

 

β) Να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, με διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική 

δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα του Κέντρου, με συμβολή 

στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και 

στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

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. 

 

7. Επιστήμονες που διορίζονται ύστερα από κρίση ειδικών συλλογικών οργάνων που 

αποτελούνται από επιστήμονες, κατ’ εφαρμογή είτε των διατάξεων του παρόντος είτε των 
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διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος σε 

θέσεις Διευθυντών Ερευνητικών ή Τεχνολογικών Κέντρων, Ινστιτούτων αυτών, ως και 

αυτοτελών Ινστιτούτων, ν.π.δ.δ ή ν.π.ι.δ στα οποία προβλέπονται θέσεις ερευνητών Α’ 

σύμφωνα με το άρθρο 48 του παρόντος ή κατ’ ανάλογη εφαρμογή αυτού ερευνητές βαθμίδας 

Α’, μπορούν ύστερα από αίτησή τους να εντάσσονται αυτόματα σε προσωποπαγή θέση 

ερευνητή Α’ βαθμίδας, που συνιστάται αυτοδικαίως. 

 

Διευθυντές, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π Πανεπιστημίων ή μέλη Ε.Π. Α.Τ.Ε.Ι., μετά την πάροδο 

διετίας από το διορισμό τους υποχρεούνται, αν ο αρμόδιος Υπουργός τους απευθύνει σχετική 

πρόσκληση, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν σε αυτόν οι περισσότεροι από τους μισούς 

ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας του Κέντρου ή του Ινστιτούτου, ή μετά από παροχή γνώμης τους 

σε σχετικό ερώτημα του Υπουργού, να υποβάλουν αίτηση για την αυτοδίκαιη ένταξη τους σε 

θέση Ερευνητή Α’, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, υποβάλλοντας 

ταυτόχρονα παραίτηση από την πανεπιστημιακή τους θέση. Σε περίπτωση που αυτοί δεν 

υποβάλουν μέσα στην ως άνω προθεσμία την αίτηση τους για ένταξη, λήγει αυτοδίκαια η 

θητεία τους ως Διευθυντών. 

 

 

8. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου έχει τα εξής καθήκοντα: 

α) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του κέντρου, είναι υπεύθυνος για την σύνταξη της 

ημερησίας διάταξης και εκτελεί τις αποφάσεις του.  

β) Συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις του επιστημονικού συμβουλίου. 

γ) Προΐσταται των υπηρεσιών του κέντρου. 

δ) Εκπροσωπεί το κέντρο στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις του. 

ε) Εισηγείται στο Δ.Σ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του κέντρου και τον 

αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό, με βάση τις επιμέρους προτάσεις των ινστιτούτων.  

στ) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον απολογισμό και ισολογισμό του κέντρου. 

ζ) Ασκεί όσες αρμοδιότητες του έχει αναθέσει το Δ.Σ. 

 

9. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

Συγχρόνως, μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο 

ερευνητικό κέντρο. Κατ’εξαίρεση, άν είναι μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου ή μέλος Ε.Π. Α.Τ.Ε.Ι., 

υποχρεούται σε ένταξη στην κατηγορία μερικής απασχόλησης του Ν. 2530/1997.  

  

10. Σε κάθε Ερευνητικό κέντρο συγκροτείται Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.), το οποίο 

απαρτίζεται από 7 επιστήμονες διεθνούς κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μέλη του 

πρέπει να έχουν εμπειρία σε ένα τουλάχιστον γνωστικό αντικείμενο από αυτά που καλύπτουν 

τα Ινστιτούτα του Κέντρου. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του 

εποπτεύοντος το Ερευνητικό Κέντρο Υπουργού κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Τ. Ο Διευθυντής 

του Κέντρου συμμετέχει αυτοδικαίως στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου.  
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11. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 

α) Αποτιμά την διοικητική λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου και υποβάλλει σχετική έκθεση 

στον εποπτεύοντα το Ερευνητικό Κέντρο Υπουργό. 

β) Παρακολουθεί το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Κέντρου και υποβάλλει 

σχετική γνώμη στον εποπτεύοντα το Ερευνητικό Κέντρο Υπουργό. 

γ) Αποτιμά την επιστημονική λειτουργία του κέντρου με σημείο αναφοράς την εθνική πολιτική 

επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας. 

δ) Γνωμοδοτεί, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου και εντός 30 ημερών από 

αυτή, 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 για κάθε Ινστιτούτο κατάλογο επιστημόνων για τις επιτροπές κρίσης του άρθρου 

50 παρ. 3 του παρόντος, ο οποίος αποτελείται από όλα τα μέλη της ομάδας ή των ομάδων που 

αντιστοιχούν στις ειδικότητες του ινστιτούτου του Εθνικού Πίνακα Κριτών. 

 

12. Η αποζημίωση των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος το Κέντρο Υπουργού. 

 
Άρθρο 43 

Ινστιτούτα των ερευνητικών κέντρων 
 

1. Με απόφαση του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού, που εκδίδεται μετά από 

γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., τα Ερευνητικά Κέντρα μπορεί να υποδιαιρούνται σε ινστιτούτα κατά τομέα 

επιστημονικής εξειδίκευσης ή και διεπιστημονικό τομέα που εξυπηρετεί ομάδα οικονομικών και 

κοινωνικών προβλημάτων. 

 

2. Τα ινστιτούτα αυτά αποτελούν υπηρεσιακές μονάδες των ερευνητικών κέντρων και έχουν 

λειτουργική αυτοτέλεια για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των ερευνητικών, επιστημονικών και 

τεχνολογικών αναγκών του τομέα που καλύπτουν. Λεπτομέρειες της εσωτερικής δομής των 

ινστιτούτων μπορεί να καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου. 

 

3. Προϊστάμενος του ινστιτούτου είναι ο διευθυντής, ο οποίος, ιδίως, έχει 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. 
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4. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής επικουρείται από Επιστημονικό 

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.) που αποτελείται από πέντε μέλη συμπεριλαμβανομένου του 

διευθυντή, οι οποίοι είναι ερευνητές βαθμίδας Α’ και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) 

βαθμίδας Α’ του ινστιτούτου. Τα μέλη του Ε.Γ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το 

σύνολο των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Α’ βαθμίδας, 

μπορούν να εκλεγούν και ερευνητές Β’ ή και Γ’ βαθμίδας. Η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος 

λειτουργίας του Ε.Γ.Σ., οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια 

καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου, στο οποίο ανήκει το ινστιτούτο. 

 

5. Τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, απόντα,  κωλυόμενο ή ελλείποντα, αναπληρώνει σε όλες τις 

αρμοδιότητές του ο αναπληρωτής Διευθυντής, ο οποίος είναι ερευνητής Α΄ βαθμίδας, ή Β΄ 

βαθμίδας σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ερευνητές Α’ βαθμίδας, και εκλέγεται μεταξύ των 

μελών του Ε. Γ.Σ. του Ινστιτούτου δια ψηφοφορίας. 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 τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 5 του παρόντος, 

με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στην 

επόμενη παράγραφο, επιστήμονας που έχει προσόντα ερευνητή Α’ βαθμίδας, ειδίκευση σε 

επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του ινστιτούτου, επαρκή 

διοικητική πείρα και δεν έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα του διορισμού του το 63ο έτος της 

ηλικίας του. 

 

7. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή διευθυντή συγκροτείται με απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του Ε.Σ.Ε.Τ., ειδική επιτροπή 

κριτών από έντεκα επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών 

αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης 

των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Τα μέλη αυτής 

της ειδικής Επιτροπής κριτών επιλέγονται με κλήρωση από κατάλογο, ο οποίος απαρτίζεται 

από τουλάχιστον 33 μέλη, επιστήμονες της ημεδαπής η αλλοδαπής, οι οποίοι προτείνονται 

κατά το 1/3 από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου και κατά τα 2/3 από το 

Ε.Σ.Ε.Τ. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών και της επιτροπής του Ε.Σ.Ε.Τ. δεν μπορούν να 

είναι υποψήφιοι. Η επιτροπή επιλέγει Διευθυντή με κριτήριο τα επιστημονικά και διοικητικά 

προσόντα των υποψηφίων. Ο επιλεγείς για τη θέση Διευθυντή διορίζεται με απόφαση του 

εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Για την επιλογή συνεκτιμάται και η γνώμη του συνόλου των ερευνητών και 

Ε.Λ.Ε. Α’ βαθμίδας του ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται 

ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου. Για την επιλογή διευθυντή ινστιτούτου 

συνεκτιμάται και η γνώμη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Αν οι γνώμες του Διευθυντή 

και των ερευνητών δεν διατυπωθούν στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό 
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κανονισμό, και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ειδοποίηση από τον 

πρόεδρο της επιτροπής, η επιτροπή προχωρεί στην επιλογή χωρίς αυτές. 

  

8. Ο διευθυντής ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου 

διορίζεται με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μετά από προκήρυξη και εκλογή 

σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου μόνο μία φορά. 

 

9. Οι διευθυντές ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών 

ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α’ για 

όλες τις συνέπειες. Η διαδικασία επιλογής για διορισμό των Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων 

και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Διευθυντών των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, 

μπορεί να αρχίζει έξι μήνες πριν από την λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. 

 
Άρθρο 44 

Αξιολόγηση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων 
 

1. Για τα Ερευνητικά Ινστιτούτα είναι υποχρεωτική η εσωτερική ετήσια αξιολόγηση με κριτήρια 

που ορίζονται από το Ε.Σ.Ε.Τ. και ενσωματώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των 

Ερευνητικών Κέντρων. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στα παρακάτω στοιχεία: Δημόσια 

χρηματοδότηση, Εξωτερική χρηματοδότηση, Διεθνή επιστημονική προβολή και Τεχνολογική 

προβολή.  

 

2. Τα ερευνητικά ινστιτούτα αξιολογούνται κάθε πέντε (5) έτη, από επιτροπές 

εµπειρογνωµόνων διεθνούς κύρους που συγκροτεί το εποπτεύον Υπουργείο με την 

μεθοδολογία που ορίζεται από τον Ε.Ο.Ε.Τ. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού 

καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε 

σχέση µε τις διεθνείς επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγµατα και τις 

επιπτώσεις τους στην επιστηµονική γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δηµιουργία νέων 

δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα 

προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων για παροχή 

επιστηµονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας για τα επόµενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και 

να υποβάλουν την έκθεσή τους µε τις προτάσεις τους µέσα σε τρεις (3) µήνες από την 

ανάθεση. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόµενο και 

λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ερευνητικών ινστιτούτων και 

κέντρων για τα αµέσως επόµενα έτη. Σε περίπτωση που παρέλθουν περισσότερα από 5 έτη 

χωρίς να πραγµατοποιηθεί η ανωτέρω αξιολόγηση, λόγω µη παροχής επαρκών πληροφοριών 

από τον ερευνητικό φορέα προς την επιτροπή και παρ’ όλο ότι το εποπτεύον Υπουργείο έχει 

κινήσει εγκαίρως τις απαιτούµενες διαδικασίες, αναστέλλεται µέχρι να υποβληθεί η έκθεση 

αξιολόγησης, η χρηµατοδότηση των ινστιτούτων από τον τακτικό προϋπολογισµό. 
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3. Με Απόφαση του Υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας μετά από εισήγηση του 

Ε.Σ.Ε.Τ. ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αξιολόγηση των υπόλοιπων 

νομικών προσώπων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την θεώρησή τους ως 

«αναγνωρισμένων» ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. 

 

Τίτλος ΙΙ 

Αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας. Σύσταση - Οργάνωση - 

Λειτουργία. 

 
Άρθρο 45 

Σύσταση - Όργανα διοίκησης αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων 

1. Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται 

κατά το άρθρο 60 του παρόντος νόµου. Εάν στο οικείο ιδρυτικό διάταγµα δεν ορίζεται 

διαφορετικά, όργανα διοίκησής τους είναι: 

α) Ο διευθυντής 

β) το Επιστηµονικό Γνωμοδοτικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου (Ε.Γ.Σ.Ι.), για τα οποία ισχύουν οι 

διατάξεις των επόµενων παραγράφων. 

2. Ο διευθυντής του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου διοικεί το ινστιτούτο, 

προΐσταται των υπηρεσιών του και το εκπροσωπεί στα δικαστήρια και στις εξώδικες 

σχέσεις του. 

Ο διευθυντής είναι αποκλειστικά αρµόδιος για: 

α) Τη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράµµατος του ινστιτούτου. 

β) Την εκτέλεση των αποφάσεων πρόσληψης, το διορισµό και γενικά τα θέµατα κατάστασης και 

πειθαρχίας του προσωπικού. 

γ) Την κατάρτιση του προϋπολογισµού, απολογισµού, ισολογισµού και τη σχετική εισήγηση στο 

Ε.Γ.Σ.Ι. 

δ) Την προώθηση της εφαρµογής και παραγωγικής αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της 

έρευνας ή την αξιοποίησή τους από όργανα λήψης αποφάσεων στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. 

ε) Για κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διοίκηση και λειτουργία του ινστιτούτου, πλην της έγκρισης 

του προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού. 

 

3. Το Επιστηµονικό Γνωμοδοτικό Συµβούλιο Ινστιτούτου (Ε.Γ.Σ.Ι.) αποτελείται από πέντε 
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επιστήµονες που είναι ερευνητές η ΕΛΕ του ινστιτούτου βαθµίδας Α ή Β και εκλέγονται από το 

σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του ινστιτούτου, µε µυστική ψηφοφορία. Εάν οι ερευνητές και 

ΕΛΕ των βαθµίδων Α και Β του ινστιτούτου είναι λιγότεροι από πέντε, µέλη του Ε.Γ.Σ.Ι. είναι 

όλοι οι ερευνητές των βαθµίδων αυτών. Κύρια αποστολή του Ε.Γ.Σ.Ι. είναι η έγκριση του 

προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού του ινστιτούτου, καθώς και η επικουρία του 

διευθυντή του ινστιτούτου στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του και ιδίως στη σύνταξη του 

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. Ως διευθυντής αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται, ύστερα από σχετική 

προκήρυξη που δηµοσιεύεται και ανακοινώνεται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 5, 
µε απόφαση του Υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας κατά την ειδική διαδικασία 

που προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο, επιστήµονας που έχει προσόντα ερευνητή Α 

βαθµίδας, ειδίκευση σε επιστηµονικό ερευνητικό αντικείµενο της επιστηµονικής περιοχής του 

ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα και δεν έχει συµπληρώσει κατά την ηµέρα του διορισµού 

του το 63ο έτος προς ηλικίας του. 

 

5. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή διευθυντή συγκροτείται με απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ., ειδική επιτροπή κριτών από έντεκα 

επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων 

ειδίκευσης του ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Τα μέλη αυτής της ειδικής Επιτροπής 

κριτών επιλέγονται με κλήρωση από κατάλογο, ο οποίος απαρτίζεται από τουλάχιστον 33 μέλη, 

επιστήμονες της ημεδαπής η αλλοδαπής, οι οποίοι προτείνονται κατά το 1/3 από το Ε.Γ.Σ.Ι. και 

κατά τα 2/3 από το Ε.Σ.Ε.Τ. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών και της επιτροπής του 

Ε.Σ.Ε.Τ. δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι. Η επιτροπή επιλέγει Διευθυντή με κριτήριο τα 

επιστημονικά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων. Ο επιλεγείς για τη θέση Διευθυντή 

διορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την επιλογή συνεκτιμάται και η γνώμη του συνόλου των 

ερευνητών και Ε.Λ.Ε. του ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που 

προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου. Αν οι γνώμες των ερευνητών δεν 

διατυπωθούν στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, και η οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ειδοποίηση από τον πρόεδρο της επιτροπής, η 

επιτροπή προχωρεί στην επιλογή χωρίς αυτές. 

  

6. Ο διευθυντής αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται με πενταετή θητεία, που μπορεί 

να ανανεωθεί μετά από ανοικτή προκήρυξη με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και εκλογή 

σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μόνο μία φορά. 
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Άρθρο 46 

Ειδικά Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα  

1. Τα ειδικά ερευνητικά κέντρα και τα ειδικά ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται µε προεδρικά 

διατάγµατα που εκδίδονται κατά το άρθρο 60 του παρόντος και µε την επιφύλαξη εφαρµογής 

των άρθρων 42, 43, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 και 56 του παρόντος, οργανώνονται, 

διοικούνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των διαταγµάτων αυτών. Με τα ίδια 

προεδρικά διατάγµατα µπορεί να αυξάνεται ο αριθµός των µελών αυτών, µε πρόσωπα 

επιπλέον των όσων ο νόµος αυτός προβλέπει καθώς και να ορίζονται ειδικότερα προσόντα για 

τους διευθυντές, τα µέλη των επιστηµονικών συµβουλίων και το προσωπικό αυτών. Με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Ε.ΤΕ.Κ. και του αρµόδιου στη συγκεκριµένη περίπτωση Υπουργού 

ορίζονται ο τρόπος άσκησης του επιστηµονικού ελέγχου από το Υπουργείο Ε.ΤΕ.Κ. στα κέντρα 

και ινστιτούτα αυτά. Σε περίπτωση που η σύσταση του ειδικού ερευνητικού κέντρου ή 

ινστιτούτου προέρχεται από µετατροπή οποιoυδήποτε άλλου ερευνητικού φορέα, επιτρέπεται 

µε τα ίδια προεδρικά διατάγµατα, κατεξαίρεση από την εφαρµογή των πιο πάνω 

επιφυλασσόµενων διατάξεων, να ρυθµίζονται θέµατα εργασιακών σχέσεων και να προβλέπεται 

διαφορετικό ασφαλιστικό καθεστώς για το προσωπικό που υπηρετεί στο µετατρεπόµενο 

ερευνητικό φορέα, µε την προϋπόθεση ότι το νέο ασφαλιστικό καθεστώς δεν είναι 

δυσµενέστερο από το προηγούµενο. 

 
Άρθρο 47 

Ειδικά Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα - Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας 
 

Τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας που δεν είναι συνδεδεµένα µε Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. συνιστώνται 

µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται κατά το άρθρο 60 του παρόντος. 

 

Τίτλος III 

Προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων 

 
Άρθρο 48 

Κατηγορίες προσωπικού - Ερευνητικό προσωπικό 
 

1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων 

διακρίνεται σε: 

α) ερευνητικό, β) τεχνικό (επιστημονικό και μη) και γ) διοικητικό - βοηθητικό. 

 

2. Ερευνητές είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εργάζονται για την 

παραγωγή ή 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 



 43

έργο, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών 

και τεχνολογικών γνώσεων, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες, Α’, Β’, Γ’ Δ’. Οι 

αντίστοιχοι τίτλοι των βαθμίδων αυτών είναι οι εξής: Διευθυντής ερευνών (Α’), Κύριος 

Ερευνητής (Β’), Εντεταλμένος Ερευνητής (Γ’) και Ερευνητής με θητεία (Δ’). 

 

 Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε 

βαθμίδα είναι τα εξής: 

 

- Για την Δ’ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να διαθέτει γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα 

για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής Έρευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας, που προκύπτουν από προσκομιζόμενα στοιχεία. Προς 

τεκμηρίωση των ανωτέρω απαιτούνται τουλάχιστον δυο πρωτότυπες δημοσιεύσεις, σε διεθνή 

περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. 

 

- Για την Γ’ βαθμίδα απαιτείται ο Ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να 

εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε 

άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει 

πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα ή να έχει 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

-Για τη Β’ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής 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 επιμέρους έργα του προγράμματος 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από 

εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και 

να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει 

κάνει σημαντικό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά 

διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η 

συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους. 

-Για την Α’ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την 

έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής 

πολιτικής και στην ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και 

τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της 

παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή 

δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει σημαντικά διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας. Επίσης απαιτείται να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και στην 

τεχνολογία και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο 

της επιστήμης, της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους. 
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3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. 

Εξειδίκευση των προσόντων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμβολή του υποψηφίου στην διάδοση 

και οικονομική εκμετάλλευση 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 την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 8 του παρόντος. Ως κριτές εγγράφονται 

αυτοδικαίως διευθυντές ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, διευθυντές αυτοτελών 

ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές Α' και Β' 

βαθμίδας. Επίσης, μπορεί να εγγράφονται επίκουροι καθηγητές, ερευνητές Γ' βαθμίδας, 

καθηγητές Τ.Ε.Ι., καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε ερευνητικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Οι υποψηφιότητες των μη αυτοδικαίως εγγραφόμενων για συμμετοχή στον 

κατάλογο κριτών είτε υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση από τους ενδιαφερόμενους είτε 

προτείνονται από οποιονδήποτε ερευνητή ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα ή επιχείρησης. Η 

αίτηση, στην οποία γίνεται περιγραφή της ειδικότητας του υποψηφίου, συνοδεύεται από 

βιογραφικό σημείωμα. Ο πιο πάνω πίνακα κριτών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και αποτελεί τον "Εθνικό Πίνακα Κριτών". 

 

Μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας προκειμένου να συμμετέχουν σε 

επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να έχουν βαθμό ανώτερο ή ίσο του αξιολογουμένου εφόσον 

είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. 

 

5. Τα ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ινστιτούτα δεν δεσμεύονται, κατά την κατανομή 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στους ερευνητές, από την κατεχόμενη από αυτούς βαθμίδα και 

μπορούν, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να τους αναθέτουν αρμοδιότητες και 

καθήκοντα που ανήκουν σε άλλη βαθμίδα. 

 

Άρθρο 49  
Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων 

 

1. Για τη στελέχωση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από 

τα αρμόδια Υπουργεία, των εταιρειών του άρθρου 36 παρ. 6 του παρόντος, και των 

Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων (άρθρο 23 του Νόμου 2741/1999) με προσωπικό 

είτε με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση που θα διαρκεί όσο 

απαιτείται για την εκτέλεση του προγράμματος ή έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, και 

τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του έβδομου άρθρου του Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α) και το 

άρθρο 5 παρ.12 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 38 Α) όπως συμπληρώθηκε με το δεύτερο άρθρο παρ 
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2 του Ν 2261/1994. Οι παραπάνω συμβάσεις διέπονται από το ΠΔ 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α). Ο 

ανώτατος αριθμός των προσώπων που μπορεί να προσληφθούν καθώς και η νομική μορφή 

της απασχόλησής 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 50 
Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού 

Επιτροπές κρίσης 
 

1. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών 

ινστιτούτων διορίζεται σε οργανικές θέσεις ως μόνιμο ή με θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος και του επόμενου άρθρου. 

 

2. Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προσωπικού στα ερευνητικά κέντρα και 

αυτοτελή ινστιτούτα γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες που 

θα έχουν οι διοριζόμενοι ερευνητές. Η προκήρυξη δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε δύο 

ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της 

έδρας του κέντρου ή ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει. Η προκήρυξη δημοσιεύεται επίσης στους 

δικτυακούς τόπους του εποπτεύοντος Υπουργείου και του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς 

ερευνητικού ινστιτούτου, στο οποίο προκηρύσσεται η θέση, και κοινοποιείται και στις Πρεσβείες 

της Ελλάδας στην αλλοδαπή. 

 

3. α) Για πρόσληψη στις βαθμίδες Δ’ και Γ’ ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Δ’ στη Γ’ 

συγκροτούνται 11μελείς επιτροπές κρίσης, οι οποίες αποτελούνται από το διευθυντή του 

οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, που είναι και μέλος 

της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, από έξι (6) μέλη (ερευνητές Α’ και Β’) του οικείου 

ερευνητικού κέντρου και τέσσερα (4) μέλη που λαμβάνονται με κλήρο από την αντίστοιχη για 

την ειδικότητα των υποψηφίων ομάδα του άρθρου 42 παρ.11 εδάφιο στ’ του παρόντος τα 

οποία δεν πρέπει ν’ ανήκουν στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο. Αν οι ερευνητές που 

υπηρετούν στο ινστιτούτο αυτό με βαθμίδα Α’ και Β’ είναι λιγότεροι από έξι, η επιτροπή κρίσης 

συμπληρώνεται με κλήρο από κριτές της αντίστοιχης για την ειδικότητα των υποψηφίων 

ομάδας του άρθρου 42 παρ. 11 εδάφιο στ’ του παρόντος. 

β) Για πρόσληψη σε βαθμίδες Α’ και Β’ ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Γ’ στη Β’ ή από τη 

βαθμίδα Β’ στην Α’ συγκροτούνται 11μελείς επιτροπές κρίσης με τριμελή εισηγητική επιτροπή, 

στην οποία μετέχει ο Διευθυντής του οικείου Ινστιτούτου. Οι 11μελείς επιτροπές αποτελούνται 

από τέσσερα (4) μέλη (ερευνητές Α’) από το οικείο ΕΚ και έξι (6) μέλη από εξωτερικούς 

επιστήμονες, που λαμβάνονται με κλήρο από την αντίστοιχη για την ειδικότητα των υποψηφίων 

ομάδα του άρθρου 42 παρ.11 εδάφιο στ του παρόντος, και εφόσον δεν ανήκουν στο ίδιο 

ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο. 
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Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. 

 

4. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών και 

δεσμεύει το Δ.Σ. του Κέντρου ή τον Διευθυντή του αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου. 

 

5. Ειδικότερα θέματα της διαδικασίας κρίσης του προσωπικού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 

ρυθμίζονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των Ερευνητικών Κέντρων και των αυτοτελών 

ερευνητικών ινστιτούτων. 

 

6. Είναι δυνατή η μετάκληση ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται σε ερευνητικά ιδρύματα ή 

Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού και ο διορισμός τους με βαθμίδα Α’ σε 

κενές ερευνητικές θέσεις ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ινστιτούτων, εφόσον ο 

μετακαλούμενος έχει τα προσόντα της βαθμίδας Α’, διαθέτει εξαιρετική ερευνητική πείρα και 

έχει αναγνωρισθεί από την επιστημονική κοινότητα για τη συμβολή του στην προώθηση της 

επιστήμης. Το όριο ηλικίας για μετάκληση είναι το εξηκοστό δεύτερο έτος.  

 

7. Η μετάκληση προτείνεται από το Ε.Γ.Σ.Ι. του ινστιτούτου. Η πρόταση πρέπει να αιτιολογείται 

ειδικά ως προς τις ανάγκες του κέντρου. Το Δ.Σ. του Ε.Κ. αποφασίζει για τη μετάκληση κατά τη 

διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 

 
Άρθρο 51 

Πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού 
 

1. Οι ερευνητές της Δ’ βαθμίδας διορίζονται αρχικά με τετραετή θητεία. Με τη λήξη της θητείας 

προκηρύσσεται η θέση τους για κάλυψη από ερευνητή για την Γ’ βαθμίδα. Ο ερευνητής του 

οποίου έληξε η θητεία, δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα. Αν δεν προκριθεί για τη θέση 

ερευνητή με προσόντα Γ’ βαθμίδας, η θητεία του ερευνητή Δ’ βαθμίδας ανανεώνεται για δύο 

χρόνια, μετά τη λήξη των οποίων επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία με τις ίδιες 

συνέπειες. Αν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών ο ερευνητής Δ’ βαθμίδας διατηρήσει τη 

θέση του επί έξι χρόνια συνολικά και δεν προκριθεί 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 τετραετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας 

προκηρύσσεται η θέση τους και κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν 

δεν προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται για δύο χρόνια, μετά το τέλος των οποίων 

ακολουθεί νέα κρίση σύμφωνα τα παραπάνω. Εφόσον και κατά την δεύτερη κρίση τους δεν 

επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά 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 μηνών από τη λήξη της 
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θητείας τους, να διορισθούν σε θέση προσωποπαγή επιστημονικού - τεχνικού προσωπικού στο 

ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου ή 

του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση 

προσωποπαγή του δημόσιου τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ’ υπέρβαση των οργανικών 

θέσεων με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, αν η θέση υπάγεται στο Υπουργείο αυτό, ή με 

κοινή απόφαση του Υπουργού αυτού και του συναρμόδιου υπουργού, αν υπάγεται σε άλλο 

υπουργείο ή φορέα που εποπτεύεται από άλλο υπουργείο. Με προεδρικά διατάγματα, που 

εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού έχοντος την εποπτεία του ΕΚ, μπορούν να 

καθορίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, το χαρακτήρα των θέσεων και 

τη βαθμολογική ή μισθολογική διάρθρωσή τους. Η διάταξη αυτή δεν παρέχει σε καμιά 

περίπτωση δικαίωμα να λάβει ο αιτών στη νέα θέση αποδοχές του ειδικού μισθολογίου των 

ερευνητών και γενικότερα άλλες από τις αποδοχές της θέσης, στην οποία διορίζεται, ούτε 

αξίωση διορισμού ή πρόσληψής του σε θέση ισότιμη, αλλά ούτε και επιλογή θέσης για το 

διορισμό ή την πρόσληψή του. 

 

3. Οι ερευνητές της Β’ βαθμίδας είναι μόνιμοι. Κατά το τέλος του τέταρτου χρόνου 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 ακόμη μία φορά σε διάστημα μέχρι τέσσερα 

χρόνια. 

 

4. Οι ερευνητές Α’ βαθμίδας είναι μόνιμοι.  

 

5. Οι παραπάνω βαθμίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις μπορούν, 

ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαμβάνονται 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 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

6. Το όριο συνταξιοδότησης των ερευνητών των ΕΚ ορίζεται στα 67 χρόνια ή μετά 

συμπλήρωση 35-ετίας. 

 

7. Σε συνταξιοδοτηθέντες Ερευνητές Α’, οι οποίοι έχουν διακριθεί για τη διοικητική και 

ερευνητική δραστηριότητά τους, καθώς και για την κοινωνική τους προσφορά, είναι δυνατό να 

απονεμηθεί, μετά από αίτησή τους ή πρότασή από τρεις ερευνητές προς το Ινστιτούτο μέσα σε 

διάστημα 6 μηνών από τη συνταξιοδότησή τους, ο τίτλος του Ομότιμου Ερευνητή στα 

Ερευνητικά Ινστιτούτα. Ο ίδιος τίτλος μπορεί να απονεμηθεί και σε μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων 

που έχουν διατελέσει Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές Ινστιτούτων ή Ερευνητικών 
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Κέντρων. Η απόφαση για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Ερευνητή λαμβάνεται από το 

Ε.Γ.Σ.Ι. του Ινστιτούτου με απλή πλειοψηφία και επικυρώνεται από το Δ.Σ. του Ερευνητικού 

Κέντρου. Με εισήγηση του Διευθυντή Ινστιτούτου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί 

να διατίθεται στους Ομότιμους Ερευνητές γραφείο και να παρέχονται διευκολύνσεις για τη 

συνέχιση της επιστημονικής τους δραστηριότητας. Οι Ομότιμοι Ερευνητές δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν σε όργανα διοίκησης των Ινστιτούτων. 

Οι Ομότιμοι Ερευνητές έχουν τη δυνατότητα χρήσης των υποδομών του Ινστιτούτου και 

μπορούν να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από 

τρίτους φορείς, καθώς και να υποβάλλουν προτάσεις προς χρηματοδότες. 

Ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή αφαιρείται για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δ.Σ. του 

κέντρου και ύστερα από πρόταση του Διευθυντή, και σύμφωνη γνώμη του Ε.Γ.Σ.Ι. του 

Ινστιτούτου, από το οποίο προέρχεται. 

 

8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ., λαμβανομένη με αυξημένη πλειοψηφία 3/4 του συνόλου των 

μελών του Δ.Σ., μπορεί να απονεμηθεί η διάκριση του Επίτιμου Ερευνητή σε πρόσωπο που 

διετέλεσε ερευνητής άλλου Ε.Κ. ή μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. και διέπρεψε στην επιστήμη και 

τεχνολογική ανάπτυξη, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. ή τουλάχιστον 2 μελών 

του Δ.Σ. του Ε.Κ. 

 

Άρθρο 52 
Αποδοχές ερευνητών και Ε.Λ.Ε. βαθμίδων Α, Β, Γ, Δ και διευθυντών ερευνητικών 

φορέων 
 

1. Οι αποδοχές των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. που υπηρετούν σε Ερευνητικά Κέντρα και 

αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα θα καθορισθεί με ειδικό νόμο. Μέχρι την έκδοση αυτού 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Νόμου 3205/2003. 

2. Οι Διευθυντές των Ερευνητικών κέντρων, των Ινστιτούτων των Ερευνητικών Κέντρων και 

των αυτοτελών ερευνητικών Ινστιτούτων δικαιούνται να λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές 

καθώς και αμοιβή αποδοτικότητας με ίσους όρους και προϋποθέσεις όπως και οι 

αντίστοιχες πρόσθετες αποδοχές και αμοιβές αποδοτικότητας των ερευνητών.  

3. Με Κοινή Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών είναι δυνατόν το ερευνητικό επίδομα των ερευνητών να αυξηθεί ώστε να 

επιτευχθεί ισοτιμία των αποδοχών των βαθμίδων των ερευνητών με τις αντίστοιχες 

βαθμίδες των μελών ΔΕΠ. 

 

 Άρθρο 53 

Ερευνητική Άδεια 
 

1. Οι ερευνητές και Ε.Λ.Ε. των βαθμίδων Α, Β και Γ μπορούν να ζητήσουν ερευνητική άδεια με 

πλήρεις αποδοχές μέχρι 12 μήνες μετά τη συμπλήρωση έξι (6) χρόνων υπηρεσίας ή μέχρι έξι 
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μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων υπηρεσίας σε ερευνητικά κέντρα ή αυτοτελή 

ερευνητικά ινστιτούτα της Χώρας. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία 

διορισμού ή, εφόσον έλαβαν προηγούμενες ερευνητικές άδειες, από την ημερομηνία λήξης της 

τελευταίας αυτής άδειας. 

 

2. Σκοπός της ερευνητικής άδειας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων του αδειούχου με τη 

συμμετοχή του σε ερευνητικό έργο ερευνητικού ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του 

εξωτερικού. Για το διάστημα παραμονής και εργασίας του σε ερευνητικό ή ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού και το πολύ για δώδεκα μήνες καταβάλλονται πρόσθετες 

αποδοχές ίσες με το σύνολο των αποδοχών του. Αν ο αδειούχος λαμβάνει υποτροφία ή 

μισθοδοτείται από το πιο πάνω ίδρυμα του εξωτερικού, το ποσό αυτό αφαιρείται από τις 

πρόσθετες αποδοχές, τις οποίες αυτός λαμβάνει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 

 

3. Την ερευνητική άδεια χορηγεί το Δ.Σ. του κέντρου ή ο διευθυντής του αυτοτελούς 

ερευνητικού ινστιτούτου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται με το 

προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητας και εφόσον κρίνει ότι δεν 

παρακωλύονται τα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. 

Τροποποίηση του προγράμματος αυτού από τον αδειούχο μπορεί να γίνει μόνο με έγκριση του 

οργάνου που χορήγησε την άδεια.  

 

Άρθρο 54 
Μετοικεσία Ερευνητών 

 

Σε έλληνες επιστήμονες, μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που διορίζονται σε θέσεις ερευνητών, 

χορηγείται αποζημίωση για έξοδα μετοικεσίας που περιλαμβάνει: 

 

α) Έξοδα ταξιδίου, σε ποσό ίσο με το αντίτιμο του αεροπορικού 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 3 μήνες από την ημέρα του διορισμού.  

 

β) Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, που αποδεικνύονται με απόδειξη του μεταφορέα και το ποσό 

των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των εξόδων ταξιδίου.  

 

γ) Έξοδα εγκατάστασης, σε ποσό ίσο προς δύο 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 αλλοδαπή μαζί του κατά την ημέρα του διορισμού του.  

Για την είσπραξη της παραπάνω αποζημίωσης, ο ερευνητής πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη 

δήλωση του ν.1599/86 ότι δεν θα αποχωρήσει οικειοθελώς από το ερευνητικό κέντρο πριν 

συμπληρώσει τριετία.  
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Άρθρο 55 
Επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές, συνεργαζόμενοι 

ερευνητές κλπ. 
 

1. Για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών 

ινστιτούτων μπορεί να απασχοληθεί ερευνητικό προσωπικό και με τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 

α) Επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές, με προσόντα ερευνητή της βαθμίδας Α ή Β που 

απασχολούνται με σκοπό την υποβοήθηση προκαθορισμένου ερευνητικού προγράμματος του 

ερευνητικού κέντρου που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή του ινστιτούτου. Οι 

επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές μπορεί να είναι και αλλοδαποί. Για την απασχόληση, 

και τις αποδοχές τους αποφασίζει το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής του 

ινστιτούτου.  

Η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου και η διάρκειά της μπορεί να είναι από 3 μήνες μέχρι 2 

έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η σύμβασή τους μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα έτος, ύστερα 

από αιτιολογημένη πρόταση του οργάνου που αποφάσισε την απασχόληση. Δεύτερη 

ανανέωση δεν επιτρέπεται. Το ίδιο άτομο δεν μπορεί να επαναπασχοληθεί ως επισκέπτης πριν 

περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασής του. Οι αποδοχές 

και τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν το πρόγραμμα στο οποίο θα απασχολείται ο 

επισκέπτης. 

 

β) Για την απασχόληση Συνεργαζόμενων Ερευνητών με προσόντα ερευνητή της βαθμίδας Δ’ 

χορηγείται υποτροφία από το Ινστιτούτο με το οποίο συνεργάζεται, το ύψος της οποίας ορίζεται 

από το αρμόδιο όργανο του ερευνητικού φορέα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του. Η 

συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια, με δυνατότητα 

ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια με απόφαση του Δ.Σ. του κέντρου ύστερα από εισήγηση του 

Ε.Γ.Σ.Ι. του Ινστιτούτου του κέντρου η. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου. 

 

γ) Για την μετεκπαίδευση στο εξωτερικό χορηγούνται μεταδιδακτορικές βραχυχρόνιες 

υποτροφίες και εκπαιδευτικές ερευνητικές υποτροφίες σε ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων και 

μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων-Α.Τ.Ε.Ι., διάρκειας 3 έως 6 μηνών με Εθνική Χρηματοδότηση από 

τον Ε.Ο.Ε.Τ. για εξειδίκευση σε τομείς αιχμής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από 

υπουργική απόφαση. 

 

δ) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία 

κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου και σύμφωνης γνώμης 

του Ε.Γ.Σ.Ι, καλούνται ως Επισκέπτες Καθηγητές – Ερευνητές μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και 

Ε.Π.-Α.Τ.Ε.Ι. ως συνεργαζόμενα μέλη ενός ερευνητικού Ινστιτούτου Ο Επισκέπτης Καθηγητής-

Ερευνητής μπορεί να απασχοληθεί υπό καθεστώς μερικής ερευνητικής απασχόλησης σε 
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ερευνητικό πρόγραμμα, και προσλαμβάνεται με ετήσιες συμβάσεις έργου από το Δ.Σ. του 

κέντρου η τον Διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου. Ο Επισκέπτης Ερευνητής μπορεί να είναι 

επιστημονικός υπεύθυνος η/και μέλος της ομάδας εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και 

να λαμβάνει χρηματική αποζημίωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ε.Κ. για την 

ενεργή συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα. Η απασχόληση αυτή δεν υπολογίζεται ως 

κατοχή δεύτερης θέσης. 

 

ε) Διακεκριμένοι επιστήμονες που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ή/ και σε ιδιωτικούς φορείς 

είναι δυνατόν να καλούνται ως Επισκέπτες Καθηγητές για ορισμένο χρονικό διάστημα 

προκειμένου να διδάξουν και να συμβάλουν στα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα της 

ειδικότητάς τους στα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. ή ως επισκέπτες Ερευνητές σε Ερευνητικά Κέντρα για 

να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο. 

 

στ) Με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου λαμβανόμενη με πλειοψηφία μετά από 

εισήγηση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και σύμφωνη γνώμη του Ε.Γ.Σ.Ι. είναι δυνατόν 

διακεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής / ερευνητικής κοινότητας της αλλοδαπής να καλούνται ως 

Συνεργάτες Ερευνητές (Adjunct Researchers) σε Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Προϋπόθεση 

για την εκλογή αποτελεί ο υποψήφιος να έχει δημοσιευμένο ή τεχνολογικό έργο διεθνούς 

αναγνώρισης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ε.Κ. (π.χ. 

διαλέξεις, μαθήματα, ερευνητικό έργο). Ο υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε ερευνητικά 

προγράμματα που εκπονούνται στο Ε.Ι. ή βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής για αξιολόγηση. 

Ο συνεργαζόμενος ερευνητής μπορεί να είναι επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών 

προγραμμάτων και να λαμβάνει χρηματική αποζημίωση σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς του Ε.Κ. για την ενεργή συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα. 

 

ζ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη 

μεταπτυχιακού διπλώματος. Οι παραπάνω μεταπτυχιακοί φοιτητές γίνονται δεκτοί με απόφαση 

του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, 

ύστερα από σύμφωνη γνώμη της μεταπτυχιακής σχολής, ως ερευνητές μεταπτυχιακοί 

υπότροφοι, στους οποίους χορηγείται ετήσια υποτροφία. Αν δεν έχει ιδρυθεί μεταπτυχιακή 

σχολή, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του τομέα του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. Οι υπότροφοι κατά το 

χρόνο υποτροφίας τους έχουν την ίδια ασφάλιση που προβλέπεται κάθε φορά για τους 

φοιτητές των Α.Ε.Ι. Το κέντρο ή το ινστιτούτο μπορεί επιπλέον με δαπάνες του να ασφαλίζει 

τους υπότροφους σε ασφαλιστικούς φορείς για ειδικούς κινδύνους, που γεννιούνται κατά τη 

διαδικασία της έρευνας με την οποία ασχολούνται σ’ αυτό ως υπότροφοι. Ο πιο πάνω χρόνος 

υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, θεωρείται ως χρόνος 

προϋπηρεσίας σε περίπτωση διορισμού τους στο δημόσιο τομέα.  

 
Στην περίπτωση αυτή, ως μέλος της τριμελούς επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή, 

σύμφωνα με την παράγραφο 5 περίπτωση α του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α), 
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μπορεί να ορίζεται ερευνητής βαθμίδας Α’, Β’ ή Γ’ του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς 

ερευνητικού ινστιτούτου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3α του ιδίου άρθρου, ο 

οποίος συμμετέχει και ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 

5 περιπτώσεις α΄ και β΄ του αυτού άρθρου. 

 

2. Το πιο πάνω ερευνητικό προσωπικό δεν συμμετέχει στα όργανα διοίκησης του ινστιτούτου. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις του εδαφίου δ’ της προηγουμένης παραγράφου, μέχρις ότου το 

ερευνητικό ινστιτούτο αποκτήσει 11 τουλάχιστον ερευνητές, εκ των οποίων οι 5 τουλάχιστον θα 

πρέπει να έιναι α’ ή β΄ βαθμίδας. 

 

3. Ο αριθμός των ερευνητών, που μπορούν ν’ απασχοληθούν για τις περιπτώσεις της 

παραγράφου 1 εδάφια α, β, γ, δ, ε, και στ για κάθε κέντρο ή ινστιτούτο, καθορίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου με 

σύμφωνη γνώμη του Ε.Γ.Σ.Ι. του ινστιτούτου.  

 

4. Ερευνητές βαθμίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της 

χώρας μπορούν να προσλαμβάνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα ως επισκέπτες 

καθηγητές σε Α.Ε.Ι. προκειμένου να διδάξουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα της 

ειδικότητάς τους. Η πρόσληψή τους γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος, μετά από 

πρόταση του οικείου Τομέα και σύμφωνη γνώμη του ερευνητικού φορέα στον οποίο 

υπηρετούν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για τους επισκέπτες καθηγητές. 

Ερευνητές βαθμίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της 

χώρας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος μπορούν να συμμετέχουν σε τριμελείς 

συμβουλευτικές επιτροπές και σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές για την τελική αξιολόγηση 

και κρίση διδακτορικών διατριβών ή την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης. 

  

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν τις τρεις πρώτες βαθμίδες μελών Δ.Ε.Π., Ε.Π. και Ερευνητών. 

Για το χρονικό διάστημα που ο Ερευνητής υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι. απολαμβάνει 

ισοτιμίας ως προς τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και μισθολογικής ισοτιμίας με τα μέλη Δ.Ε.Π. και 

ΕΠ. 

 

5. Είναι δυνατή η σύσταση Κοινοπραξιών μεταξύ Πανεπιστημίων ή/και Α.Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικών 

Κέντρων σε τομείς συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε 

στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε νέες επιστημονικές, τεχνολογικές και οικονομικές 

περιοχές. 

 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου 

Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας ορίζονται οι τομείς και οι όροι συνεργασίας 

Πανεπιστημίων ή/και Α.Τ.Ε.Ι., Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ινστιτούτων (Ν.Π.Δ.Δ. και 
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Ν.Π.Ι.Δ.) για την υλοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

 

7. Ερευνητές του οικείου Ερευνητικού Κέντρου δύνανται να συμμετέχουν ως διδάσκοντες στα 

μεταπτυχιακά προγράμματα. Στις επιτροπές διοίκησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

δύνανται να συμμετέχουν και ερευνητές των συμμετεχόντων φορέων.  

 

Άρθρο 56 

Τεχνικό προσωπικό, επιστημονικό και μη 
 

1. Το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ινστιτούτων εκτελεί 

ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποδομή και λειτουργία των ερευνητικών 

αυτών φορέων, την υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την προσφορά 

υπηρεσιών προς τρίτους. 

 

2. Το τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και όσων ερευνητικών 

ινστιτούτων έχουν χαρακτήρα ν.π.δ.δ. διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις. 

Με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ιδρυμάτων αυτών το προσωπικό αυτό κατανέμεται σε 

κλάδους και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό και γίνεται 

συσχετισμός των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων με το ερευνητικό προσωπικό σε σχέση με 

τις βαθμίδες και τις αποδοχές τους και ορίζεται ο τρόπος κρίσης αυτών.  

 

3. Ανάλογα με τα προσόντα του, το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και 

αυτοτελών ινστιτούτων διακρίνεται σε: 

α) Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες με διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ειδικό επιστημονικό τομέα σε ερευνητικό ίδρυμα της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής και πείρα στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών 

προγραμμάτων και έργων. Το έργο των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) είναι η 

συμμετοχή σε έργα επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η υποστήριξη ειδικών 

τεχνολογικών δραστηριοτήτων του Ε.Κ.  

Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες των ερευνητικών φορέων επιλέγονται, προσλαμβάνονται 

και εξελίσσονται όπως και οι ερευνητές των φορέων αυτών κατ’εφαρμογή των σχετικών για 

τους ερευνητές διατάξεων. Με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού μπορεί να 

ορίζονται και ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη και την εξέλιξη των 

Ε.Λ.Ε. από βαθμίδα σε ανώτερη βαθμίδα. 

Ανάλογα με τα προσόντα τους οι Ε.Λ.Ε. (ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες) κατατάσσονται σε 

τέσσερις βαθμίδες: Α’, Β’, Γ΄και Δ.  

-Α΄, Β και Γ΄ Ε.Λ.Ε.: επιστήμονες με διδακτορικό τίτλο σπουδών  

-Δ΄ Ε.Λ.Ε.: Πτυχίο Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε 

θέματα υποστήριξης της έρευνας. 
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-Οι Ε.Λ.Ε. προάγονται με απόφαση πενταμελούς επιτροπής με προεδρεύοντα το Διευθυντή του 

Ινστιτούτου, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου. Οι υπηρετούντες Ε.Λ.Ε., 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μπορεί να κριθούν για προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών 

μετά από αίτηση τους εντός ενός έτους από την δημοσιέυση του παρόντος νόμου. Η θέση που 

καταλαμβάνουν καθορίζεται από τα προσόντα τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 

του παρόντος. 

 

β) Ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες με πτυχίο Α.Ε.Ι. και ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα 

υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας. 

 

γ) Τεχνολόγους, πτυχιούχους Α.Τ.Ε.Ι. ή ανώτερων σχολών (Κ.Α.Τ.Ε.Ε. κλπ.) με εξειδίκευση και 

εμπειρία στα θέματα του προηγούμενου εδαφίου β.  

 

δ) Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης, απόφοιτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης 

εκπαίδευσης. 

 

ε) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, απόφοιτους στοιχειώδους εκπαίδευσης.  

 

Άρθρο 57 
Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 

 

1. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες 

διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την 

εκτέλεση των προγραμμάτων. Ο αριθμός του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού 

καθορίζεται σε σχέση με το συνολικό αριθμό του όλου προσωπικού των εθνικών ερευνητικών 

κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων από τον εσωτερικό κανονισμό.  

 

2. Το διοικητικό προσωπικό στα ερευνητικά κέντρα και σε όσα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα 

έχουν χαρακτήρα ν.π.δ.δ. κατέχει μόνιμες οργανικές θέσεις και η υπηρεσιακή κατάστασή του 

διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν. 

 
Άρθρο 58 

Αποσπάσεις 
 

1. Επιτρέπεται απόσπαση των ερευνητών, ειδικών επιστημόνων, τεχνικών και διοικητικών 

υπαλλήλων, σε άλλο ερευνητικό κέντρο, ακαδημαϊκό κέντρο, αυτοτελές ινστιτούτο ή 

ακαδημαϊκό ινστιτούτο. Η απόσπαση ενεργείται ή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της έρευνας 

ή ορθολογικής αξιοποίησης του ερευνητικού προσωπικού και εγκαταστάσεων ή ύστερα από 

αίτηση του αποσπωμένου με απόφαση του Υπουργού έχοντος την εποπτεία του ερευνητικού 

κέντρου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. των κέντρων ή του διευθυντή των ινστιτούτων. 
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Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται με τη σχετική υπουργική απόφαση ανάλογα με τη διάρκεια 

ανάγκης παροχής του έργου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.  

 

2. Με αποφάσεις του αρμόδιου κάθε φορά υπουργού μπορεί να αποσπάται προσωπικό από 

υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ερευνητικούς και 

τεχνολογικούς φορείς, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αίτηση του 

ενδιαφερομένου, στις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6 του 

άρθρου 36 του παρόντος. 

 

Τίτλος ΙV  

∆ιατάξεις γενικής εφαρµογής στους ερευνητικούς φορείς 

 

Άρθρο 59 
Πόροι – Περιουσία 

  

1. Πόρους των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αποτελούν: 

α) Κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του κατά περίπτωση εποπτεύοντος 

Υπουργείου για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας τους. 

β) Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του ΥΠ.Ε.ΤΕ.Κ. 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 

εξοπλισµού και αιθουσών συνεδρίων. 

δ) Εσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασµό τρίτων (δηµόσιων υπηρεσιών ή 

οργανισµών, ν.π.ι.δ., ιδιωτών κλπ.) την εµπορία τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή 

εξειδικευµένων υπηρεσιών, καθώς και τυχόν συµµετοχή σε επιχειρήσεις του άρθρου 36 παρ. 6 

του παρόντος. 

ε) Εσοδα από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 

 

στ) ∆ωρεές και άλλες παροχές τρίτων. 

 

ζ) Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. 

η) Χρηµατοδοτήσεις των έργων και γενικά των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων 

αυτών. 

2. Το ενεργητικό της περιουσίας και γενικά ο κάθε είδους εξοπλισµός των ερευνητικών κέντρων 

και ινστιτούτων που καταργούνται ή διαλύονται µε οποιοδήποτε τρόπο, ύστερα από τη σχετική 
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εκκαθάριση και µε επιφύλαξη της τυχόν εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 109 του 

Συντάγµατος, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης µεταβίβασης 

των κάθε είδους (κινήτων, ακινήτων κλπ.) περιουσιακών στοιχείων στο ελληνικό δηµόσιο και τα 

διαχειρίζεται το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο. 

3. Με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας, ύστερα από απόφαση του κέντρου ή του αυτοτελούς ινστιτούτου, µπορεί να γίνει 

µεταβίβαση ή ενοικίαση της ακίνητης ή κινητής περιουσίας από ένα ερευνητικό κέντρο ή 

ινστιτούτο σε άλλο αρµοδιότητας του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή σε δηµόσια υπηρεσία ή 

δηµόσιο οργανισµό. 

 

4. Απαλλάσσεται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας α) η παράδοση ερευνητικού και 

εκπαιδευτικού εξοπλισμού και αναλωσίμων προς τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς 

του άρθρου 41 παρ. 1 του παρόντος και προς τους ειδικούς λογαριασμούς αυτών και προς τα 

ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και προς τους 

ειδικούς λογαριασμούς αυτών β) οι ερευνητικές υπηρεσίες προς τους παραπάνω φορείς 

(Νόμος 2859/2000, άρθρο 27 κεφ. ΣΤ).  

 

Επίσης οι παραπάνω φορείς και ειδικοί λογαριασμοί αυτών απαλλάσσονται από την καταβολή 

δασµών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόµενα από αυτούς ερευνητικά 

όργανα, εξαρτήµατά τους ή άλλα υλικά εξοπλισµού καθώς και αναλώσιμα που είναι αναγκαία 

για την εκπλήρωση του προορισµού τους. 

 

5. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς µπορούν με απόφαση του Δ.Σ. του κέντρου ή του 

Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου να συνάπτουν δάνεια από τράπεζες και 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης, εκµετάλλευσης της επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης και γενικά των 

αποτελεσµάτων της έρευνας. 

 

6. Τα κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα που είναι Ν.Π.Ι.∆. τηρούν λογιστικά βιβλία 

τρίτης κατηγορίας. 

Άρθρο 60 
Εξουσιοδοτήσεις 

1. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του εποπτεύοντος κατά περίπτωση 

Υπουργού και τεκμηριωμένη εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ., είναι δυνατόν: 

α) Να συνιστώνται, ενοποιούνται, χωρίζονται, µεταφέρονται (ολικά ή µερικά), µετατρέπονται και 

καταργούνται ερευνητικά κέντρα, αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας 

και γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς οποιασδήποτε φύσης και µορφής, να ρυθµίζονται 

οι µεταξύ τους σχέσεις ως και οι σχέσεις τους προς τα Α.Ε.Ι. της χώρας, στα οποία οι ερευνητές 

επιτρέπεται να υπηρετούν ως ειδικοί επιστήµονες ή επισκέπτες καθηγητές, να προβλέπονται τα 
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της δυνατότητας χορήγησης υποτροφιών, σε βάρος του προϋπολογισµού του ΥΠ.Ε.ΤΕ.Κ. ή 

του κατά περίπτωση Υπουργείου, σε µεταπτυχιακούς φοιτητές. Προκειµένου για κατάργηση 

οποιουδήποτε ερευνητικού φορέα, απαιτείται και η γνώµη του Ε.Σ. ή του Ε.Γ.Σ.Ι αυτού 

αντίστοιχα. 

β) Εκτός από όσα ορίζονται στο νόµο αυτόν για τα ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ινστιτούτα 

να καθορίζεται η φύση τους ως δηµόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., ο ειδικότερος σκοπός 

τους, τα όργανα διοίκησης αυτών, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών αυτών, τα 

της άσκησης εποπτείας επ’ αυτών, που µπορεί να περιλαµβάνει τον οικονοµικό, διοικητικό και 

διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των προγραµµάτων, των προϋπολογισµών και 

απολογισµών, ως και τα της αποτίµησης των αποτελεσµάτων των ερευνητικών 

προγραµµάτων, µε δυνατότητα ανάθεσης αυτής σε ειδικούς επιστήµονες ηµεδαπούς ή 

αλλοδαπούς, που η αµοιβή τους καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

γ) Να συνιστώνται και διαβαθµίζονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις µόνιµου ή µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, να ρυθµίζονται τα θέµατα κατάστασης, αποδοχών και 

πειθαρχίας γενικά του συνόλου του προσωπικού αυτού, τα θέµατα ένταξης, µετάταξης και 

απόσπασης αυτού, καθώς και να µη παραβλάπτεται το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό νοµικό 

καθεστώς που ίσχυε µέχρι την έναρξη ισχύος των παραπάνω νέων ρυθµίσεων του 

προσωπικού. 

δ) Να προβλέπονται οι πόροι και οι κάθε µορφής επιχορηγήσεις και να ρυθµίζεται η διάθεση, 

διαχείριση, δικαιολόγηση και οικονοµικοί έλεγχοι των δαπανών, κατά παρέκκλιση των σχετικών 

γενικών και ειδικών διατάξεων. 

ε) Να προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις για την ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του 

κεφαλαίου ∆ 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, τα οποία ρυθµίζονται παραπάνω. 

2. Με αποφάσεις του εποπτεύοντος υπουργού εγκρίνονται οι εσωτερικοί κανονισµοί 

λειτουργίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, που καταρτίζονται από τα όργανα 

διοίκησής τους και στους οποίους κανονισµούς προβλέπονται, πέρα από όσα ορίζονται ειδικά 

στις διατάξεις του παρόντος νόµου, και οι ειδικότερες αρµοδιότητες των οργάνων και τα 

καθήκοντα του κάθε φύσης προσωπικού τους, των µεταπτυχιακών φοιτητών υποτρόφων, του 

επιβλέποντος αυτούς ερευνητή, που µπορεί µε απόφαση της µεταπτυχιακής επιτροπής ή του 

τοµέα του οικείου Α.Ε.Ι. να ορίζεται µέλος της εξεταστικής και συµβουλευτικής επιτροπής του Ν. 

1268/1982 (άρθρο 28) και γενικά κάθε λεπτοµέρεια που κρίνεται αναγκαία για την εύρυθµη και 

αποδοτική λειτουργία τους. Οι εσωτερικοί κανονισµοί των ερευνητικών φορέων υποβάλλονται 

για έγκριση µέσα σε δώδεκα µήνες από την ίδρυσή τους ή από τη δηµοσίευση του παρόντος 
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νόµου για τους υφιστάµενους ερευνητικούς φορείς. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής 

οι παραπάνω κανονισµοί καταρτίζονται από τις υπηρεσίες του εποπτεύοντος υπουργού και 

εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού αυτού. 

3. Στις περιπτώσεις που µε τα προεδρικά διατάγµατα και τις αποφάσεις των παρ. 1, 2 και 3 

αντίστοιχα γίνεται ρύθµιση θεµάτων που σχετίζονται µε αρµοδιότητες ή µε άσκηση εποπτείας 

άλλων υπουργών, οι υπουργοί αυτοί συµπράττουν στην πρόταση των προεδρικών 

διαταγµάτων ή την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 61 

Τελικές διατάξεις 

1. Ο Νόμος 1514/1985 καταργείται, εκτός των άρθρων 13 - 14 και 27-30. Οι διατάξεις που 

εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση ή σε εφαρμογή του Νόμου 1514/1985 διατηρούν την 

ισχύ τους και δεν στερούνται νομοθετικού ερείσματος εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις 

διατάξεις του παρόντος. Τα νομικά πρόσωπα και οι δημόσιες υπηρεσίες που 

συστάθηκαν κατ’εφαρμογή ή κατ’εξουσιοδότηση του Νόμου 1514/1985 συνεχίζουν να 

λειτουργούν, αλλά σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και τις διατάξεις του παρόντος 

κεφαλαίου. 

2. Τα άρθρα 1 – 4 του Νόμου 2919/2001 καταργούνται από την δημοσίευση του 

παρόντος. Οι διατάξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση ή σε εφαρμογή του Νόμου 

2919/2001 διατηρούν την ισχύ τους και δεν στερούνται νομοθετικού ερείσματος εφόσον 

δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος. 

3. Μέχρι συγκροτήσεως του Ε.Σ.Ε.Τ. κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου, το ήδη 

υφιστάμενο Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας συνεχίζει να λειτουργεί. 

4. Μέχρι συγκροτήσεως του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Τ., η Γ.Γ.Ε.Τ. 

διατηρεί τις υφιστάμενες αρμοδιότητες της.  

5. Μέχρι συγκροτήσεως των νέων διοικητικών συμβουλίων στα ερευνητικά κέντρα και στα 

αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, αυτά εξακολουθούν να διοικούνται από τα υφιστάμενα 

διοικητικά συμβούλια. 

6. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γ.Γ.Ε.Τ., το προσωπικό με συμβάσεις εργασίας αορίστου 

χρόνου της Γ.Γ.Ε.Τ. καθώς και ερευνητές ή ΕΛΕ ή άλλο προσωπικό των ερευνητικών και 

τεχνολογικών φορέων, μπορεί να αποσπάται στον Ε.Ο.Ε.Τ. ή στην Επιστημονική Γραμματεία του 



 59

Ε.Σ.Ε.Τ. με απόφαση του Υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας ή του αρμόδιου οργάνου 

διοίκησης, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ε.Ο.Ε.Τ ή του Ε.Σ.Ε.Τ. αντίστοιχα.  

7. ‘Οπου κατά τις διατάξεις του παρόντος για την έκδοση προεδρικού διατάγµατος ή 

υπουργικής απόφασης απαιτείται προηγούµενη γνώµη, σύµφωνη ή απλή, κάποιου 

οργάνου, έως τη συγκρότηση και λειτουργία του, το προεδρικό διάταγµα ή η υπουργική 

απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώµη του οργάνου αυτού. 

 

8. Οπου στο παρόν αυτό προβλέπεται διορισµός µελών συλλογικών οργάνων, εννοείται 

και ο διορισµός των αναπληρωµατικών µελών αυτών και όπου προβλέπεται ένταξη 

προσωπικού, αυτή, αν δεν ορίζεται αλλιώς, ενεργείται µε πράξη του αρµόδιου για το 

διορισµό του προσωπικού αυτού οργάνου. Η προσφορά ερευνητικών υπηρεσιών, µε 

οποιαδήποτε σχέση, σε ερευνητικούς φορείς και ερευνητικά προγράµµατα, δεν 

θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης και δεν είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση του 

δικηγορικού λειτουργήµατος. 

 

9. Όπου στο Ν. 1514/1985 και στις εκτελεστικές του διατάξεις αναφέρεται Υπουργός 

Ανάπτυξης  για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου εννοείται ο Υπουργός Έρευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

 

10. Μέχρις εκδόσεως του Οργανισμού του Υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας διατηρούν τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

11. Τα έσοδα ή τα δικαιώµατα που προέρχονται από τυχόν αξιοποίηση ή µε άλλο τρόπο 

διάθεση των αποτελεσµάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων που 

χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, 

διατίθενται κατά κύριο λόγο για την ενίσχυση του προγράµµατος ή του έργου από το 

οποίο προέρχονται. Σε ανάλογα έσοδα ή δικαιώµατα, που προέρχονται από 

ερευνητικές ή τεχνολογικές δραστηριότητες που εκτελούνται από άλλους φορείς ή κάτω 

από την εποπτεία τους µε µεταφορά κονδυλίων του Υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας 

και Καινοτομίας, συµµετέχει το Υπουργείο κατά ποσοστό που ορίζεται µε κοινές 

αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την είσπραξη και 

διάθεση των εσόδων και δικαιωµάτων που προέρχονται από την αξιοποίηση και 

διάθεση των αποτελεσµάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων. 
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Άρθρο 62 
Υφιστάμενα ερευνητικά κέντρα 

1. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό 

Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και διέπονται από το παρόν είναι οι ακόλουθοι: 

α) Ερευνητικά κέντρα : 

αα) Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) 

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  

ββ) Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)»  

γγ) Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.)». 

δδ) Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.)» 

εε) Το ν.π.ι.δ. µε την επωνυµία «Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)». 

στ) Το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» (Ι.Τ.Ε.). 

ζζ) Το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α. Φλέμινγκ»). 

ηη) Το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» 

(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 

θθ) Το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - ΑΘΗΝΑ» 

ιι) Το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας Αλέξανδρος 

Φλέμινγκ (Ε.Ι.Β.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ) 

κκ) Το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (Κ.Α.Π.Ε.) 

λλ) Το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» 

(Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) 

β) Αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα διεπόµενα ή µη από διεθνείς συµβάσεις: 

αα) Το Ινστιτούτο Παστέρ (διεπόµενο από το Ν. 390/1976 «περί κυρώσεως της εν Αθήναις την 

24ην Οκτωβρίου 1975 υπογραφείσης συµβάσεως µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Παστέρ Παρισίων “περί του εν Αθήναις Ελληνικού Ινστιτούτου 

Παστέρ” (Ιδρυµα Β. Ζαχάρωφ)). 

 

2. Τα υφιστάμενα ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα, ειδικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, 

ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, κέντρα 

τεχνολογικής έρευνας και μεταπτυχιακά ινστιτούτα συνεχίζουν να διέπονται από τις ιδρυτικές 

τους διατάξεις. 
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Άρθρο 63 
Εξουσιοδότηση επέκτασης διατάξεων του Νόμου αυτού και σε ερευνητικούς και 

τεχνολογικούς φορείς εποπτείας άλλων Υπουργείων 
 

1. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που δεν εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. εποπτείας 

άλλων Υπουργείων εξακολουθούν να διέπονται από τις ιδρυτικές τους διατάξεις. 

2. Με Προεδρικό Διάταγμα εκδιδόμενο κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών, του Υπουργού Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και του εποπτεύοντος 

Υπουργού επιτρέπεται να τροποποιούνται οι ιδρυτικές διατάξεις των ερευνητικών και 

τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία πέραν του υπουργείου 

Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, και να επεκτείνεται η εφαρμογή διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και σε αυτά όσον αφορά την οργάνωση, τη δομή και τα θέματα του 

προσωπικού τους. 

 
Άρθρο 64 
Ισχύς 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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