Προεδρικό ∆ιάταγµα
Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας
Έχοντας υπ’ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουµε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αντικείµενο - Έννοια όρων-Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1
Αντικείµενο
(Άρθρο 1 Ν. 1514/1985)
Η επιστηµονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελούν τοµείς ζωτικού
εθνικού ενδιαφέροντος και απαιτούν την ιδιαίτερη και µε υψηλού βαθµού προτεραιότητα
µέριµνα του Κράτους.
Ο σχεδιασµός, τα προγράµµατα για την επιστηµονική έρευνα και την τεχνολογία και η
εκτέλεσή τους διέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού.

Άρθρο 2
Έννοια όρων
(Άρθρο 2 Ν.1514/1985, 1 § 1 Ν. 2919/2001)
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.
Η έρευνα διακρίνεται σε ελεύθερης επιλογής και προσανατολισµένη:
i) «Ερευνα ελεύθερης επιλογής» είναι η έρευνα, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση ή
βελτίωση της επιστηµονικής γνώσης, ανεξαρτήτως της δυνατότητας άµεσης πρακτικής
εφαρµογής της και η οποία προάγει τη δηµιουργική ικανότητα και εξυπηρετεί τις
πνευµατικές ανάγκες των επιστηµόνων της Χώρας.

ii) «Προσανατολισµένη» είναι η έρευνα που σχετίζεται µε το πρόγραµµα ανάπτυξης
έρευνας και τεχνολογίας (Π.Α.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και η έρευνα
που εκτιµάται ότι µπορεί να οδηγήσει σε εφαρµογές για τη βελτίωση της οικονοµίας της
ποιότητας ζωής και της άµυνας της Χώρας.
β) «Μελέτη» είναι η συλλογή και ταξινόµηση στοιχείων που προορίζονται για χρήση από
κρατικούς, επιστηµονικούς ή κοινωνικούς φορείς.
γ) «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.
δ) «Έργο» είναι η σχεδιασµένη δραστηριότητα έρευνας µε συγκεκριµένο αντικείµενο,
µεθοδολογία, χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και προϋπολογισµό δαπανών.
ε) «Πρόγραµµα» είναι το σύνολο των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που
αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων ερευνητικών, αναγκών σε καθορισµένη
χρονική περίοδο.
στ) «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 της οικονοµικής εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων
είτε από τους ιδίους ή και τους εργαζοµένους σε αυτούς είτε από τρίτους.
ζ) «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). Ενας φορέας µπορεί να είναι ταυτόχρονα
ερευνητικός και τεχνολογικός.
η) «Αξιολόγηση» είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο ερευνητικά
προγράµµατα ή έργα χαρακτηρίζονται από υψηλή επιστηµονική ποιότητα και πληρότητα
και έχουν εξασφαλισθεί οι απαραίτητες συνθήκες για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.
θ) «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 Π.Α.Ε.Τ., καθώς και εάν η διαχείριση των πόρων
και η κινητοποίηση του δυναµικού έγινε σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις.
ι) «Καινοτοµία» είναι η µετατροπή µιας ιδέας σε νέο ή βελτιωµένο αξιοποιήσιµο προϊόν,
σε βιοµηχανική ή εµπορική λειτουργική διαδικασία ή σε νέα µέθοδο κοινωνικής
εξυπηρέτησης.
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ια) «Τεχνολογική έρευνα» είναι οι συστηµατικές εργασίες που βασίζονται σε
υπάρχουσες γνώσεις (από την έρευνα ή 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.

Άρθρο 2Α
Πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 1 § 1 εδ. γ Ν. 2919/2001)
Οι διατάξεις του παρόντος, όπως κάθε φορά ισχύουν, και όλες οι διατάξεις, µε τις οποίες
ρυθµίζονται θέµατα έρευνας και τεχνολογίας, εφαρµόζονται στους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, καθώς και σε όσους άλλους
φορείς από ειδικές διατάξεις αυτό προβλέπεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τοµείς έρευνας και τεχνολογίας
Άρθρο 3
Υπουργείο Ανάπτυξης1 (ΥΠ.ΑΝ.)
(Άρθρα 3 Ν. 1514/1985, 25 § 6 Ν. 1733/1987 )

1. Η χάραξη και η άσκηση της εθνικής πολιτικής στους τοµείς της επιστηµονικής
έρευνας και τεχνολογίας µε το σχεδιασµό και κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων, η
ενεργοποίηση και δηµιουργία ερευνητικού και τεχνολογικού δυναµικού, η τεχνολογική
ανάπτυξη και η εισαγωγή και εξαγωγή τεχνολογίας ανήκουν στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Στην αρµοδιότητα του ΥΠ.ΑΝ. ανήκουν ιδίως:

1

Με το Π.∆ 27/1996 συγχωνεύθηκαν τα Υπουργεία Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας και
Τουρισµού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Όπου στον νόµο αναφερόταν το Υπουργείο Έρευνας και
Τεχνολογίας στην παρούσα κωδικοποίηση αναφέρεται το Υπουργείο Ανάπτυξης.
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α) Ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός της έρευνας και της τεχνολογίας και η
διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και
στην άµυνα της Χώρας.
β) η κατάρτιση και υλοποίηση του σχεδίου πενταετούς προγράµµατος ανάπτυξης της
έρευνας και τεχνολογίας και η αποτίµηση των αποτελεσµάτων του, εναρµονιζοµένων µε
το 5ετές πρόγραµµα ανάπτυξης της Χώρας.
γ) η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισµού των ερευνητικών και τεχνολογικών
δραστηριοτήτων της Χώρας.
δ) στο πλαίσιο του Π.Α.Ε.Τ., η αξιολόγηση και χρηµατοδότηση προτάσεων
προγραµµάτων ή έργων, η ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα της βιοµηχανίας, της
βιοτεχνίας και της πρωτογενούς παραγωγής, η παρακολούθηση της διεξαγωγής της, η
οργάνωση εκθέσεων για νέα προϊόντα και µεθόδους παραγωγής και ο σχεδιασµός για τη
χορήγηση βραβείων και υποτροφιών
ε) η µελέτη και κατάρτιση των όρων και προϋποθέσεων εργασίας όσων απασχολούνται
στην έρευνα και στις λοιπές επιστηµονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, η
αξιοποίηση του ελληνικού επιστηµονικού δυναµικού σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας
και η µετάκληση επιστηµόνων και τεχνολόγων από το εξωτερικό.
στ) η κατοχύρωση των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνιών, ο έλεγχος της εκχώρησής τους και
όλα τα θέµατα τα σχετικά µε τα δικαιώµατα για παρεχόµενες τεχνολογικές γνώσεις, στα
οποία συµπεριλαµβάνονται και οι αρµοδιότητες του τµήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
της ∆ιεύθυνσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εµπορίου,
όπως οριοθετούνται από το άρθρο 12 του Π.∆. 607/1976 (ΦΕΚ Α 224).
ζ) η συλλογή, διάδοση και γενικότερα αξιοποίηση των επιστηµονικών και τεχνολογικών
πληροφοριών, η ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και η
αξιολόγηση και αποτίµηση των προγραµµάτων της επιστηµονικής και τεχνολογικής
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της τεχνολογικής καινοτοµίας,
ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους
η) η συνεργασία του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ΥΠ.ΑΝ.
µε διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας και η ανάπτυξη και
παρακολούθηση διακρατικών σχέσεων στα θέµατα αυτά
θ) η εκπροσώπηση της Χώρας για θέµατα έρευνας και τεχνολογίας, σε διεθνείς
οργανισµούς
ι) η µελέτη και εφαρµογή µέτρων ανάπτυξης και µεταφοράς τεχνολογίας, η δηµιουργία
δικτύων βιοµηχανικών και τεχνολογικών πληροφοριών και γενικότερα ο έλεγχος και η
βελτίωση των όρων εισαγωγής και χρήσης ξένης τεχνολογίας και εξαγωγής εγχώριας
τεχνολογίας, καθώς και η εποπτεία της εφαρµογής των διακρατικών συµβάσεων τεχνικής
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βοήθειας και των συµβάσεων µεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ως προς το
τεχνολογικό τους περιεχόµενο.
ια) 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
ιβ) 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.
ιγ) η προαγωγή της έρευνας και της επιστηµονικής ενηµέρωσης µέσω συνεδρίων,
σεµιναρίων, διεθνών συναντήσεων και διαλέξεων, µε ηθική υποστήριξη και οικονοµική
ενίσχυση αυτών
ιδ) κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου αυτού και
συµβάλλει στην πραγµάτωσή τους.
Οι δραστηριότητες που καθορίζονται από το άρθρο 23 του Ν. 1397/1983 του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.) και
αφορούν στην εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις
του άρθρου αυτού. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του
Υπουργού Ανάπτυξης µπορούν να εναρµονισθούν οι δραστηριότητες αυτές µε τη
γενικότερη ερευνητική πολιτική.
3. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης 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, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
περιφερειακή υπηρεσιακή µονάδα του ΥΠ.ΑΝ, 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 ∆ηµόσιο ή ν.π.δ.δ.,
και να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα κατάστασης του προσωπικού αυτού και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε την οργάνωση και λειτουργία των παραπάνω
περιφερειακών υπηρεσιακών µονάδων2.
4. Με ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 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 :
2

Έγινε ανασύνταξη (όχι αναδιατύπωση) του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 1514/1985 για να ανταποκρίνεται
ορθότερα στους κανόνες του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας
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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 επιχορήγησης, δανειοδότησης κλπ., επενδύσεων προηγµένης τεχνολογίας,
προγραµµάτων ή έργων τεχνολογικής καινοτοµίας και επιστηµονικής και τεχνολογικής
έρευνας).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών3 και Ανάπτυξης µπορεί
να ορίζεται σχετική αποζηµίωση για τα µέλη των παραπάνω οµάδων εργασίας.
5. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 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 Ανάπτυξης. 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 επιχειρήσεων4, ισχύουν από τη
δηµοσίευσή τους στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, εφ’ όσον έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό
Ανάπτυξης και δεν αφορούν θέµατα έδρας, διάρκειας, διάλυσης, σκοπού και διοίκησης
της επιχείρησης.

3
Με το Π∆ 81/2002 συγχωνεύθηκαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών, γι’ αυτό και στην παρούσα κωδικοποίηση αναφέρεται το τελευταίο.
4
Αντικαθιστά για λόγους σαφήνειας τη φράση «των επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί µε π.δ
κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ 5 του Ν. 1514/1985» .
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6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για την απονοµή βραβείων και
χρηµατικών αµοιβών σε σχέση µε το σχεδιασµό, προγραµµατισµό και εκτέλεση του
Π.Α.Ε.Τ. και τη δηµιουργία καινοτοµίας καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών µε
σκοπό την επιµόρφωση και εξειδίκευση σε θέµατα ανάπτυξης της επιστηµονικής έρευνας
και τεχνολογίας.

Άρθρο 4
Εθνικό Συµβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας
(Άρθρα 4 Ν. 1514/1985, 1 §§ 2-4 Ν. 2919/2001)
1.Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Σ.Ε.Τ.). Εφεξής, όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το Εθνικό Γνωµοδοτικό
Συµβούλιο Έρευνας (ΕΓΣΕ), νοείται το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΕΣΕΤ).5
Ως µέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. διορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης6, όλα τα µέλη
των Τοµεακών Επιστηµονικών Συµβουλίων.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Ε.Σ.Ε.Τ. καθώς και
επιπλέον έως 10 µέλη από τον ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο.
Τα µέλη του ΕΣΕΤ ορίζονται για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Τα Μέλη
του ΕΣΕΤ αντικαθίστανται και πρίν λήξει η θητεία τους εάν αποβάλλουν την ιδιότητα
µε την οποία συµµετέχουν στο Συµβούλιο ή ανακληθούν από τους φορείς τους οποίους
εκπροσωπούν. Με όµοια απόφαση µπορεί να αντικαθίστανται πρίν λήξει η θητεία τους,
µέλη των επιτροπών της παρούσης, των οποίων όµως ο αριθµός δεν µπορεί να
υπερβαίνει ανά έτος το 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών του συµβουλίου.
Τα µέλη του ΕΣΕΤ κατανέµονται σε επιτροπές:
α) επιστηµονικής και τεχνολογικής πολιτικής
β) κρίσης των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται η σύνθεση των παραπάνω
επιτροπών, οι αρµοδιότητές τους καθώς και θέµατα απαρτίας και λειτουργίας τους.
Γραµµατειακή υποστήριξη στη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Τ. παρέχεται από τη Γενική
5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συνέχεια της κωδικοποίησης όπου αρχικά αναφερόταν το Εθνικό Γνωµοδοτικό
Συµβούλιο Έρευνας (ΕΓΣΕ), αντικαταστάθηκε µε το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΕΣΕΤ).

6

Κατά το άρθρο 1 παρ 2 του Ν. 2919/2001 τα µέλη του ΕΣΕΤ διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης ενώ κατά το άρθρο 4 παρ. 3 (όπως αναριθµήθηκε) του Ν. 1514/1985 τα µέλη διορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι δύο αυτές
διατάξεις έρχονται σε αντίθεση και το ζήτηµα επισηµαίνεται διότι η κατάργηση της διάταξης του Ν.
1514/85 δεν επέρχεται ρητώς αλλά εµέσως από τη διαφορετική ρύθµιση του ίδιου θέµατος µε το νεότερο
νόµο.
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Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συµµετοχή στα έργα της Γραµµατείας δεν
αποτελεί δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα.
2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης συγκροτεί τον εθνικό κατάλογο κριτών ύστερα από γνώµη
του ΕΣΕΤ. Ως κριτές εγγράφονται αυτοδικαίως διευθυντές ερευνητικών κέντρων και
των ινστιτούτων τους, διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές και
αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ, ερευνητές Α’ και Β’ βαθµίδας. Επίσης, µπορεί να
εγγράφονται επίκουροι καθηγητές, ερευνητές Γ’ βαθµίδας, καθηγητές ΤΕΙ, 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 υποψήφιου,
συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα. Ο πιο πάνω κατάλογος κριτών δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 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 ∆ΕΠ ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
3. Το Ε.Σ.Ε.Τ. εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραµµατισµό της
κυβερνητικής ερευνητικής πολιτικής ύστερα από γνώµη των επιτροπών της παραγράφου
1 και γνωµοδοτεί σε όλα τα θέµατα έρευνας και τεχνολογίας, στα οποία απαιτείται η
γνώµη του, κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και σε ειδικότερα θέµατα που
παραπέµπονται στο συµβούλιο αυτό από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
4. Οι ∆ιευθυντές Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων
συνέρχονται σε Σύνοδο, µε σκοπό το συντονισµό των δραστηριοτήτων των
εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ ερευνητικών φορέων και την εφαρµογή της επιστηµονικής
και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτοµέρειες λειτουργίας της Συνόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Πρόγραµµα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας
Ερευνα ελεύθερης επιλογής
Άρθρο 5
Πρόγραµµα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας
(Άρθρα 5 Ν.1514/1985, 18 § 1 Ν.2081/1992, 1 § 5 και 7 § 4 του Ν. 2919/2001)
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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 κάθε
πέντε χρόνια πρόγραµµα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας (Π.Α.Ε.Τ.), το οποίο
ψηφίζεται από τη Βουλή είτε ως τµήµα του πενταετούς οικονοµικού προγράµµατος της
Χώρας είτε αυτοτελώς.
2. Στο Π.Α.Ε.Τ. ορίζονται οι στόχοι της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής σε
προσανατολισµένη έρευνα και αναλύονται, κατά το δυνατό, σε ειδικότερα προγράµµατα
οι ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν
καθώς και οι δαπάνες που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν. Τα προγράµµατα αυτά και οι
δαπάνες που προβλέπονται για την εκτέλεσή τους εξειδικεύονται σταδιακά στους
διαδοχικούς ετήσιους προϋπολογισµούς του κράτους.
3.∆ηµόσιες υπηρεσίες, ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς µπορούν να εκτελούν έργα,
µελέτες και προγράµµατα για την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης. 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.
4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
µπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηµατοδότησης µέσα
στα πλαίσια του Π.Α.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 Ανάπτυξης, να υποβάλλουν προτάσεις για
χρηµατοδότηση (επιχορήγηση ή συνδροµή) αυτών από προγράµµατα και άλλα
χρηµατοδοτικά σχήµατα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια.
Το π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225Α) εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. Οπου
στο διάταγµα αναφέρεται η ΓΓΕΤ και ο Γενικός Γραµµατέας αυτής, νοείται για την
ανάλογη εφαρµογή η οικεία Περιφέρεια και ο Γενικός Γραµµατέας αυτής αντίστοιχα7.
5. Το µήνα Μάϊο κάθε έτους υποβάλλονται στο ΥΠ.ΑΝ., από τους ενδιαφερόµενους
ερευνητικούς, τεχνολογικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα και παραγωγικές µονάδες των
παραγράφων 3 και 4, προτάσεις για τη χρηµατοδότηση, επιχορήγηση ή συνδροµή σε
εκτελούµενα από αυτούς έργα, τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια του Π.ΑΕ.Τ. για να
περιληφθούν στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους.
7

Το εδάφιο αυτό περιέχεται αυτούσιο στο Ν. 2919/2001 άρθρο 1 παρ. 5. Η νοµοτεχνική κατασκευή του
είναι εσφαλµένη αλλά διορθώνεται ερµηνευτικώς και δεν την τροποποιούµε
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6. α) Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από κριτές ή ειδικές επιτροπές. Ο ορισµός
των κριτών και των µελών κάθε επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά προτίµηση από τον Εθνικό Πίνακα Κριτών. Εάν για ορισµένη
αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση
ειδικοί επιστήµονες, επιτρέπεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη της αντίστοιχης επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
παρόντος, να ορίζονται ως κριτές ειδικοί επιστήµονες που δεν περιλαµβάνονται στον
πίνακα κριτών. Στην περίπτωση αυτή οι οριζόµενοι κριτές µπορεί να είναι και αλλοδαποί
ειδικοί επιστήµονες. Η αµοιβή των κριτών και η αποζηµίωση των µελών των ειδικών
επιτροπών βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠ.ΑΝ. και καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
β) Για τα εποπτευόµενα από το ΥΠ.ΑΝ. ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά
ινστιτούτα, τα οποία έχουν επιστηµονικό συµβούλιο (Ε.Σ.) ή επιστηµονικό συµβούλιο
ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.), η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 12 εδάφιο γ του
άρθρου 9 και την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του παρόντος.
7. α) Η χρηµατοδότηση, επιχορήγηση ή συνδροµή από τον τακτικό προϋπολογισµό ή τον
προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων προς τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τα ακαδηµαϊκά ερευνητικά κέντρα, τα
αυτοτελή ινστιτούτα, τα µεταπτυχιακά ινστιτούτα για την εκτέλεση ερευνητικών ή
αναπτυξιακών έργων και ερευνητικών προγραµµάτων, καθώς και προς τα Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. µε εφάπαξ ποσό (άρθρο 7, παράγραφος 3) εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης .
β) Η χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από τους λοιπούς φορείς των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, εγκρίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και του υπουργού που έχει την εποπτεία του αντίστοιχου φορέα.
γ) Με τις ίδιες υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται ειδικότερα το ερευνητικό ή
αναπτυξιακό έργο ή ερευνητικό πρόγραµµα που θα εκτελεσθεί, η µορφή και το ύψος της
χρηµατοδότησης, επιχορήγησης ή συνδροµής, οι προϋποθέσεις και οι όροι παροχής
αυτής, καθώς και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αποδέκτη.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
µπορεί να χαρακτηρισθεί αναγκαία η εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων και έργων,
που δεν περιλαµβάνονται στο Π.Α.Ε.Τ., είτε για τη µελέτη και αντιµετώπιση θεµάτων µε
άµεση και προφανή ωφελιµότητα για την εθνική ανάπτυξη και 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 Π.Α.Ε.Τ. για τη χρηµατοδότηση και εκτέλεσή
τους.
9. Τα προγράµµατα που εκτελούνται στα πλαίσια του Π.Α.Ε.Τ., µετά την περάτωσή τους
ή την πραγµατοποίηση του σηµαντικότερου µέρους τους., αξιολογούνται και
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αποτιµώνται ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων, τη δυνατότητα χρησιµοποίησής
τους, την αντιστοιχία αυτών προς τους στόχους του προγράµµατος και τους πόρους που
διατέθηκαν, από κριτές ή ειδικές επιτροπές που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 6.
10. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
καθορίζονται τα αρµόδια για την κατάρτιση του Π.Α.Ε.Τ. όργανα και οι λεπτοµέρειες
της σχετικής διαδικασίας, ο τρόπος σύνταξης και υποβολής των προτάσεων της
παραγράφου 5, οι µέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων και των
αποτελεσµάτων των προγραµµάτων που εκτελούνται στα πλαίσια του Π.Α.Ε.Τ. (παρ. 6
και 9) µε δυνατότητα διαφορετικής ρύθµισης για τους εποπτευόµενους από το ΥΠ.ΑΝ.
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Με υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατά το
άρθρο 3 παρ. 6 του παρόντος, µπορεί να απονέµονται βραβεία σε ερευνητές για την
αποτελεσµατική συµβολή τους στην επιτυχή και έγκαιρη προώθηση ή ολοκλήρωση των
προγραµµάτων ή έργων του Π.Α.Ε.Τ.
11. ∆απάνες που σχετίζονται µε την προπαρασκευή, σχεδίαση και κατάρτιση του
Π.Α.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 Ανάπτυξης και να
καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού αυτού.

Άρθρο 6
∆ιαχείριση δαπανών του Π.Α.Ε.Τ.
(Άρθρο 6 Ν. 1514/1985)
1. Ολες οι δαπάνες που προβλέπονται στον τακτικό προϋπολογισµό και τον
προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων για την πραγµατοποίηση του Π.Α.Ε.Τ., είτε
ενεργούνται από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, είτε από ν.π.δ.δ., λόγω της ειδικότερης
φύσης τους, είναι άµεσης προτεραιότητας και επείγουσες. Γι’ αυτό ο Υπουργός
Ανάπτυξης ή τα αρµόδια όργανα των ν.π.δ.δ. µε 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 Π.Α.Ε.Τ. µε απευθείας ανάθεση, κατεξαίρεση από τις
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 δεκαπέντε
εκατοµµυρίων (15.000.000) δραχµών (44.020,54 €). Το ποσό αυτό µπορεί ν’
αυξοµειώνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Ανάπτυξης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
συνιστάται στο ΥΠ.ΑΝ. πάγια προκαταβολή για την αντιµετώπιση των δαπανών
ερευνητικών προγραµµάτων που λόγω της φύσης τους δικαιολογούν προκαταβολή. Με
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την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος αυτής και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη διαχείριση και τη λειτουργία της κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες
διατάξεις, µε δυνατότητα να ορίζονται ως υπόλογοι και µη µόνιµοι υπάλληλοι, µέχρι
ποσού πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών (14.673,51 €).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώνται ειδικοί
λογαριασµοί για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και
έργων που εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή τους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα και παραγωγικές µονάδες των παραγρ. 3 και 4
του άρθρου 5, είτε στα πλαίσια συνεργασίας µε ξένες χώρες ή µε διεθνείς οργανισµούς.
Από τους ειδικούς αυτούς λογαριασµούς µπορεί 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 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 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.∆. 432/1981 (ΦΕΚ Α 118) 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 Ανάπτυξης.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και για τις δαπάνες που
γίνονται στα πλαίσια της προετοιµασίας της διαδικασίας κατάρτισης και σχεδίασης του
Π.Α.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 8 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.
6. Οι πιστώσεις, που διατίθενται µε οποιαδήποτε µορφή και τρόπο στους ερευνητικούς
και τεχνολογικούς φορείς για εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων και έργων,
απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν από αυτούς για σκοπό άλλον από εκείνο, για τον
οποίο διατέθηκαν.
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Άρθρο 7
Έρευνα ελεύθερης επιλογής
(Άρθρα 7 του ν.1514/1985, 18 § 2 του ν. 2081/1992)
1. Ερευνα ελεύθερης επιλογής µε χρηµατοδότηση, επιχορήγηση ή συνδροµή του
ΥΠ.ΑΝ. µπορεί να διεξάγεται στα ερευνητικά κέντρα, στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) της Χώρας.
2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης καθορίζει το ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισµού των
ερευνητικών κέντρων, που διατίθεται για έρευνα ελεύθερης επιλογής. Η κατανοµή του
ποσοστού αυτού στα ινστιτούτα του κέντρου και στους ερευνητές γίνεται από το
διοικητικό συµβούλιο του κέντρου ή από το Ε.Σ.Ι. αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου,
ύστερα από εισήγηση του επιστηµονικού συµβουλίου που βασίζεται σε προτάσεις
έρευνας ελεύθερης επιλογής των ενδιαφερόµενων ερευνητών. Η αξιολόγηση των
προτάσεων αυτών γίνεται µε τη διαδικασία του εδαφίου γ της παρ. 12 του άρθρου 9 του
παρόντος.
3. Κάθε έτος το Υπουργείο Ανάπτυξης διαθέτει εφάπαξ ποσό για τη διεξαγωγή έρευνας
ελεύθερης επιλογής ή άλλης προγραµµατισµένης έρευνας στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι. Οι
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οι
προτάσεις αυτές αξιολογούνται από κριτές, που ορίζει το αντίστοιχο ίδρυµα, µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο γ της παρ. 12 του άρθρου 9 του παρόντος. Με
βάση τις εισηγήσεις των κριτών το Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατανέµει το εφάπαξ ποσό στους
ενδιαφερόµενους για τη χρηµατοδότηση της έρευνάς τους.

Άρθρο 7Α
Θέµατα διαχείρισης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων
(Άρθρο 7 §§ 1-3, 5 του ν. 2919/2001)
1. Στον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας

(ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση για την καταβολή
των εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισµούς : Ευρωπαϊκό Ιδρυµα Επιστήµης
(EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION), στη ∆ιεθνή Αστρονοµική Ένωση, στον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος, στο πρόγραµµα ΕΥΡΗΚΑ και την κάλυψη των
αναγκαίων δαπανών για τη συµµετοχή της χώρας στις δραστηριότητες των παραπάνω
οργανισµών.
2. Η ΓΓΕΤ 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
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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 ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους µετέχει
η χώρα. Για το σκοπό αυτό εγγράφεται κατ’ έτος ειδική σχετική πίστωση στον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί, έναντι εύλογης αποζηµίωσης, να
ανατίθεται απ’ ευθείας σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, που
εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., η εκτέλεση ερευνητικών, τεχνολογικών προγραµµάτων ή
έργων και µελετών. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να συγκροτούνται συλλογικά όργανα
για το συντονισµό των προγραµµάτων που τελούν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισµών ή
οργανώσεων.
4.Για την ανάπτυξη της αµυντικής έρευνας και τεχνολογίας διατίθεται ετησίως ποσοστό
ένα τοις εκατό επί του ύψους του προϋπολογισµού του εξοπλιστικού προγράµµατος του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς
Άρθρο 8
Ερευνητικοί φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα
(Άρθρο 8 του Ν. 1514/1985 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 § 6 του ν.
2919/2001)
1.
Οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος δια της ΓΓΕΤ, διακρίνονται σε
Ερευνητικά Κέντρα και σε αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα.
2.
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
διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.
3.
Τα αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα έχουν αντικείµενο είτε την παραγωγή
γνώσεων και ανάπτυξη εφαρµογών σε ορισµένη επιστηµονική περιοχή, είτε τη
διεπιστηµονική αντιµετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβληµάτων της χώρας
σε συγκεκριµένο τοµέα και την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων της παραγωγικής
διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα µετά από µια
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περίοδο πιλοτικής ανάπτυξης, που προσδιορίζεται µε το ιδρυτικό τους προεδρικό
διάταγµα, αξιολογούνται και µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 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. Για τα ήδη λειτουργούντα µε τίτλο Ανεξάρτητα Ερευνητικά
Ινστιτούτα η περίοδος αυτή είναι διετής, από την 25η Ιουνίου 2001.8
4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται «Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα» και
«Ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα» νοούνται τα πιο πάνω «Ερευνητικά Κέντρα» και
«Αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα» αντίστοιχα.9
5. Για την εκπλήρωση της αποστολής του 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.

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

Άρθρο 9
Σύσταση - Οργανα διοίκησης
(Άρθρα 9 Ν. 1514/1985, 24 § 2 Ν 1848/1989, 12 § 1 Ν.1771/1988, 46 Ν. 2000/1991, 22
§ 3 Ν.2741/1999, 1 §§ 7-9 Ν. 2919/2001)
1. Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Κέντρα Τεχνολογικής Ερευνας που εποπτεύονται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης συνιστώνται µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του παρόντος και µπορεί να είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου.
2. Οργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων είναι:
α) το διοικητικό συµβούλιο
β) ο διευθυντής
3. Το ∆.Σ. των ερευνητικών κέντρων αποτελείται από:
8

Στο κείµενο του νόµου 2919/2001 αναφέρεται «από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου». Η
ηµεροµηνία αυτή είναι η 25.06.2001. Όπου οι νόµοι ανέφεραν την εν λόγω φράση, στην παρούσα
αναφέρεται η αντίστοιχη ηµεροµηνία προς αποφυγή παρερµηνεύσεων.
9

Όπου πριν ο νόµος ανέφερε «εθνικό ερευνητικό κέντρο» ή «ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο», εδώ
αναφέρεται «ερευνητικό κέντρο» ή αυτοτελές ινστιτούτο» αντίστοιχα.
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α) το διευθυντή του κέντρου, ως πρόεδρο
β) 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 (ΕΛΕ) αυτού,
γ) έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του κέντρου, ή τον
αναπληρωτή του, που εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο των υπαλλήλων
αυτών.
δ) τους διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
Η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των περιπτώσεων β’ και γ’ καθορίζεται µε τον
εσωτερικό κανονισµό του κέντρου.
Ο ορισµός των µελών και η συγκρότηση του ∆.Σ. γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εάν δεν εκλεγεί
αντιπρόσωπος των ερευνητών και ΕΛΕ του κέντρου και των τεχνικών και διοικητικών
υπαλλήλων του ∆.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νοµίµως µε τα υπόλοιπα µέλη του. Το
∆.Σ. εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία, µεταξύ των µελών του, έναν αντιπρόεδρο.
4. Το ∆.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 ανατίθεται µε
απόφαση του ∆.Σ. στον αντιπρόεδρό του. Στις αρµοδιότητες του ∆.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
αναπτυξιακού προγράµµατος και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισµού.
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) Κάθε άλλη αρµοδιότητα σχετική µε τη διοίκηση του Κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται
σε άλλο όργανο. Με απόφαση του το ∆.Σ. µπορεί να µεταβιβάζει στο διευθυντή του
Κέντρου τις αρµοδιότητές του εκτός από εκείνες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β, γ
και δ της παραγράφου αυτής.
5. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά την ακόλουθη διαδικασία:
Το Υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσει την κενή θέση του διευθυντή ερευνητικού
κέντρου. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε τρεις ηµερήσιες
εφηµερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε µία εφηµερίδα της
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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 Υπουργού Ανάπτυξης.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο ΥΠ.ΑΝ, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου ή µε
πρόταση ερευνητών του κέντρου ή µε πρόταση µέλους του Εθνικού Συµβουλίου
Ερευνας και Τεχνολογίας. Το Εθνικό Συµβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας προτείνει
στον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από ψηφοφορία τους τρεις επικρατέστερους
υποψηφίους. Ο Υπουργός επιλέγει υποχρεωτικά και διορίζει ως διευθυντή του κέντρου
έναν από τους τρεις αυτούς υποψηφίους.
6. Ο διευθυντής του κέντρου πρέπει:
α) Να έχει την ιθαγένεια χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης µπορεί,
κατ’ εξαίρεση, ο ∆ιευθυντής να έχει την ιθαγένεια τρίτης χώρας.
β) Να είναι επιστήµονας µε διεθνές κύρος, µε διοικητική πείρα και ερευνητική και
τεχνολογική δραστηριότητα σχετική µε ένα ή περισσότερα από τα αντικείµενα του
Κέντρου, µε συµβολή στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων για ερευνητικά και
τεχνολογικά προγράµµατα ή έργα και στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας.
γ) Να έχει τα προσόντα διορισµού σε θέση βαθµίδας Α ερευνητή
δ) Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων που διορίζεται
κατ’ εφαρµογή ειδικού νόµου.
ε) Να µην έχει συµπληρώσει κατά την ηµέρα που προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης,
το 62ο έτος της ηλικίας του.
7. Ο διευθυντής του κέντρου ορίζεται µε πενταετή θητεία. Παρατείνεται µέχρι
συµπληρώσεως πενταετίας η θητεία των ∆ιευθυντών των Κέντρων που διανύουν ήδη
κατόπιν επιλογής την πρώτη τριετή θητεία.
Μετά την λήξη της θητείας του ο διευθυντής µπορεί αυτοδίκαια να επαναφερθεί στην
πρότερη θέση του (ερευνητή ή µέλους ∆ΕΠ), αν είχε τέτοια προηγουµένως10. Η διάταξη
αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και για τους ∆ιευθυντές Ινστιτούτων των Ερευνητικών
Κέντρων και για τους ∆ιευθυντές αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων.
8. Επιστήµονες που διορίζονται ύστερα από κρίση ειδικών συλλογικών οργάνων που
αποτελούνται από επιστήµονες, κατ’εφαρµογή είτε των διατάξεων του παρόντος είτε των
διατάξεων προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση του παρόντος σε
θέσεις ∆ιευθυντών 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 14 του παρόντος ή κατ’ ανάλογη εφαρµογή αυτού ερευνητές
10

Κακή διατύπωση (πλεονασµός)
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βαθµίδας Α’, µπορούν ύστερα από αίτηση τους να εντάσσονται αυτόµατα σε
προσωποπαγή θέση ερευνητή Α’ βαθµίδας , που συνιστάται αυτοδικαίως.
Προκειµένου να ενταχθούν σε θέση Ερευνητή Α΄βαθµίδας όσοι από τους παραπάνω
∆ιευθυντές κατέχουν θέση ∆.Ε.Π σε Α.Ε.Ι της χώρας οφείλουν να παραιτηθούν από την
πανεπιστηµιακή τους θέση πριν την ένταξή τους. Οι ∆ιευθυντές αυτοί, µέλη ∆.Ε.Π –
Α.Ε.Ι., µετά την πάροδο διετίας από το διορισµό τους υποχρεούνται, αν ο Υπουργός
Ανάπτυξης 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 και ταυτόχρονα να υποβάλουν 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
∆ιευθυντών.
9. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. του κέντρου 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 ∆.Σ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του κέντρου και τον
αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό, µε βάση τις επιµέρους προτάσεις των ινστιτούτων.
στ) Εισηγείται στο ∆.Σ. τον απολογισµό και ισολογισµό του κέντρου.
ζ) Ασκεί όσες αρµοδιότητες του έχει αναθέσει το ∆.Σ.
10. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου υπηρετεί µε πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως,
µπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα µε µερική απασχόληση µόνο στο ίδιο ερευνητικό
κέντρο ή, αν είναι µέλος του ∆ΕΠ ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, να διδάσκει ένα
εξαµηνιαίο µάθηµα.
Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και για τους ∆ιευθυντές Ινστιτούτων των
Ερευνητικών Κέντρων και για τους ∆ιευθυντές αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως συγκροτείται Τοµεακό Επιστηµονικό Συµβούλιο (ΤΕΣ) για κάθε τοµέα
επιστηµονικής και τεχνολογικής πολιτικής που καλύπτει δραστηριότητες ενός ή
περισσοτέρων ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων. Κάθε ΤΕΣ αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα ως έξι µέλη, τα
οποία είναι επιστήµονες µε διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος και µακρόχρονη ερευνητική
και επαγγελµατική πείρα στον δηµόσιο ή και στον ιδιωτικό τοµέα, στο αντικείµενο του
Συµβουλίου. Η θητεία των µελών των ΤΕΣ είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται µία
µόνο φορά µε όµοια απόφαση.
Τα ΤΕΣ έχουν τις εξής αρµοδιότητες :
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α. Παρακολουθούν τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα των ινστιτούτων που
υπάγονται στον τοµέα ευθύνης τους και υποβάλλουν σχετική γνώµη στον Υπουργό
Ανάπτυξης.
β. Αποτιµούν το ερευνητικό έργο των ινστιτούτων αυτών, σε συσχετισµό µε την
επιστηµονική και τεχνολογική πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ. Καταρτίζουν, ύστερα από εισήγηση του ∆.Σ. του Κέντρου ή του ∆ιευθυντή του
αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, για κάθε ινστιτούτο κατάλογο επιστηµόνων για
την αποτίµηση του ερευνητικού έργου του ινστιτούτου και τον υποβάλλoυν για έγκριση
στον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο κατάλογος περιλαµβάνει ερευνητές διεθνούς κύρους, κατά
προτίµηση από το εξωτερικό, και ανώτερα στελέχη του παραγωγικού χώρου.
δ. Γνωµοδοτούν για την κατάρτιση ανά ινστιτούτο από το ∆.Σ. του Κέντρου ή του
∆ιευθυντή του αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καταλόγου επιστηµόνων για τις
επιτροπές κρίσης ερευνητών του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος.
ε. Γνωµοδοτούν σε κάθε ερώτηµα του Υπουργού Ανάπτυξης ή των διοικήσεων των
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
στ. Μέχρις εκδόσεως της ως άνω υπουργικής απόφασης τα Ε.Σ.11 και Ε.Σ.Ι. συνεχίζουν
να λειτουργούν, η δε θητεία των µελών τους παρατείνεται αναδροµικά κατά περίπτωση.
Το Ε.Σ. συνέρχεται σε 2 τακτικές Συνεδριάσεις το χρόνο καθώς και σε έκτακτες
συνεδριάσεις όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος του ή η απόλυτη πλειοψηφία των Μελών του
ή ο Υπουργός Ανάπτυξης.
12. Το Ε.Σ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθεί το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Κέντρου και
υποβάλλει την σχετική γνώµη και κριτική του στον υπουργό Ανάπτυξης.
β)Αποτιµά το ερευνητικό έργο του Κέντρου σε συσχετισµό µε την πολιτική
επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας του ΥΠ.ΑΝ.
γ) Καταρτίζει για κάθε ινστιτούτο κατάλογο επιστηµόνων για τη συµπλήρωση των
επιτροπών κρίσης για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται
στο ΠΑΕΤ σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος και για την
αποτίµηση του ερευνητικού έργου του κέντρου και τον υποβάλλει για έγκριση στον
Υπουργό Ανάπτυξης. Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνει κατά προτίµηση µέλη του
Εθνικού Πίνακα Κριτών. Αν για ορισµένη αξιολόγηση ερευνητικού προγράµµατος ή για
αποτίµηση έργου δεν υπάρχουν στον Εθνικό Πίνακα Κριτών οι απαιτούµενοι ειδικοί
επιστήµονες, το Ε.Σ. µπορεί να συµπεριλαµβάνει στον πιο πάνω κατάλογο και ειδικούς
επιστήµονες που δεν περιλαµβάνονται στον Εθνικό Πίνακα Κριτών. Στην περίπτωση
αυτή οι προτεινόµενοι κριτές µπορεί να είναι και αλλοδαποί. Η αµοιβή των κριτών και η
αποζηµίωση των µελών των επιτροπών αξιολόγησης ή αποτίµησης γίνεται όπως στην
παράγραφο 6 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ)Καταρτίζει για κάθε ινστιτούτο κατάλογο επιστηµόνων για τις επιτροπές κρίσης του
άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος ο οποίος αποτελείται από όλα τα Μέλη του
Εθνικού Πίνακα Κριτών, των οποίων οι ειδικότητες αντιστοιχούν στον επιστηµονικό
τοµέα του ινστιτούτου.
ε)Γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή του
Κέντρου, για τον ετήσιο προϋπολογισµό.
11

Τα ΕΣ και ΕΣΙ διατηρούνται στην παρούσα, καθώς δεν αντικαταστάθηκαν στις οικείες διατάξεις.
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στ) Γνωµοδοτεί σε ειδικά ερωτήµατα που υποβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή
το ∆.Σ του Κέντρου.
To EΓΣ του άρθρου 10 παρ. 4 εξακολουθεί να υφίσταται.
13. Η αποζηµίωση των µελών του Ε.Σ. καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης.

Άρθρο 10
Ινστιτούτα των ερευνητικών κέντρων
(Άρθρα 10 Ν. 1514/1985, 24 § 2 Ν. 1848/1989, 1 § 10 Ν. 2919/2001)
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται µετά από γνώµη του ΕΣΕΤ, 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
∆.Σ. του κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράµµατος αυτού, την
κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισµού του κέντρου που
αναφέρονται στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που
του ανατίθεται µε τον εσωτερικό κανονισµό του κέντρου ή µε απόφαση του ∆.Σ.
4. Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του ο διευθυντής επικουρείται από επιστηµονικό
γνωµοδοτικό συµβούλιο (Ε.Γ.Σ) που αποτελείται από τρία έως πέντε µέλη, οι οποίοι
είναι ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες του ινστιτούτου βαθµίδας Α ή Β
που εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών. Αν δεν υπάρχουν
αρκετοί ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Α ή Β βαθµίδας, µπορούν να εκλεγούν και ερευνητές και
Ε.Λ.Ε. Γ βαθµίδας. Ο αριθµός των µελών του Ε.Γ.Σ., 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. Ως διευθυντής του ινστιτούτου διορίζεται ερευνητής που έχει τα προσόντα ερευνητή Α
βαθµίδας. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του παρόντος που
αφορούν τους διευθυντές των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και ιδίως οι σχετικές
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µε την επιλογή και το διορισµό τους, τη θητεία, τον ορισµό των αποδοχών τους και την
ένταξή τους µετά τη λήξη της θητείας τους.
ΤΙΤΛΟΣ Β
Αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας.
Σύσταση - Οργάνωση - Λειτουργία.
Άρθρο 11
Σύσταση - Όργανα διοίκησης αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
(Άρθρα 11 Ν 1514/1985, 12 § 1 Ν. 1771/1988, 24 § 2 ν. 1848/1989, 1 § 11α Ν
2919/2001, 27 Ν.3054/2002)
1. Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται µε προεδρικά διατάγµατα, που
εκδίδονται κατά το άρθρο 25 του παρόντος νόµου. Εάν στο οικείο ιδρυτικό διάταγµα δεν
ορίζεται διαφορετικά, όργανα διοίκησής τους είναι:
α) Ο διευθυντής
β) το επιστηµονικό συµβούλιο του ινστιτούτου (Ε.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.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. Ως διευθυντής αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται, ύστερα από σχετική
προκήρυξη που δηµοσιεύεται και ανακοινώνεται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 9
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παρ. 5, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 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.
4. Για την αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής του ΕΣΕΤ, ειδική επιτροπή
κριτών από πέντε τουλάχιστον 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 από κατάλογο που προτείνει η
επιτροπή του ΕΣΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Τα µέλη των επιτροπών αυτών δεν µπορεί να
είναι υποψήφιοι. Η ειδική επιτροπή κριτών υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης πίνακα
κατά τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων µε αιτιολογηµένη έκθεση. Για την
αξιολόγησή τους λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώµη του συνόλου των
ερευνητών και Ε.Λ.Ε.12 του ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισµό του ινστιτούτου. Στην περίπτωση
διορισµού διευθυντή ινστιτούτου, που είναι ενταγµένο σε ερευνητικό κέντρο, για την
αξιολόγησή του λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώµη του διευθυντή του
ερευνητικού κέντρου.Αν οι γνώµες του ∆ιευθυντή και των ερευνητών δεν διατυπωθούν
στην προθεσµία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισµό, ο πίνακας καταρτίζεται
χωρίς αυτές. Ο Υπουργός µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή έναν εκ των τριών πρώτων από τον
οικείο πίνακα. Σε περίπτωση διορισµού ∆ιευθυντή Ινστιτούτου που είναι ενταγµένο σε
Κέντρο, διορίζεται υποχρεωτικά ο πρώτος του πίνακα.
5. Ο διευθυντής ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου διορίζεται µε πενταετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί χωρίς προκήρυξη
για πέντε ακόµη έτη µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται ύστερα
από κρίση της ειδικής επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου, κατά την οποία
λαµβάνεται υπόψη και η γνώµη του συνόλου των ερευνητών και ΕΛΕ. Αν η γνώµη των
ερευνητών και Ε.Λ.Ε. δεν διατυπωθεί στην προθεσµία που προβλέπεται στον εσωτερικό
κανονισµό, η επιτροπή ενεργεί την κρίση και χωρίς αυτή. Η κρίση της ειδικής επιτροπής
είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό.
6. Το επιστηµονικό συµβούλιο ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) αποτελείται από τρεις έως πέντε
επιστήµονες που είναι ερευνητές του ινστιτούτου βαθµίδας Α ή Β και εκλέγονται από το
σύνολο των ερευνητών του ινστιτούτου, µε µυστική ψηφοφορία.

12

Αν και ο Ν. 3054/2002 δεν αναφέρει τους ΕΛΕ, κρίθηκε σκόπιµο να περιληφθούν στη διάταξη,
δεδοµένου του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1848/1989, που συµπεριέλαβε και τους ΕΛΕ στην αρχική ρύθµιση
του Ν. 1514/1985.
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Εάν οι ερευνητές των βαθµίδων Α και Β του ινστιτούτου είναι λιγότεροι από πέντε, µέλη
του Ε.Σ.Ι. είναι όλοι οι ερευνητές των βαθµίδων αυτών. Κύρια αποστολή του Ε.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 δε13 στη σύνταξη του προγράµµατος. Με τον εσωτερικό κανονισµό του
ινστιτούτου καθορίζονται ο αριθµός των µελών του Ε.Σ.Ι., η διαδικασία εκλογής των
µελών του, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
7.Το Ε.Σ.Ι ασκεί για το Ινστιτούτο τις κατά το άρθρο 9 παρ. 12 του παρόντος
αρµοδιότητες του Ε.Σ..
Άρθρο 12
Ειδικά Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα
(Άρθρο 12 του Ν.1514/1985)
Τα ειδικά ερευνητικά κέντρα και τα ειδικά ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται µε
προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται κατά το άρθρο 25 και µε την επιφύλαξη
εφαρµογής των άρθρων 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19 και 20 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 Ανάπτυξης και του αρµόδιου
στη συγκεκριµένη περίπτωση Υπουργού ορίζονται ο τρόπος άσκησης του επιστηµονικού
ελέγχου από το Υπουργείο Ανάπτυξης 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 13
Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας
(Άρθρα 13 Ν. 1514/1985, 10 § 6, 11 § 7 Ν. 1771/198814)
13

Κακή σύνταξη. Προτείνουµε να απαλειφθεί το «δε».
Το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 2083/1992 προβλέπει : «Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων [...] 9, 10 και
11 του ν. 1771/1988, καθόσον η τελευταία αναφέρεται στα Α.Ε.Ι. [...]». Η διάταξη είναι ασαφής και κατά
µία ερµηνεία µπορεί να θεωρηθεί ότι επαναφέρονται οι καταργηθείσες από τα εν λόγω άρθρα διατάξεις.
Κατά την εκτίµησή µας αυτό δεν επανέρχονται οι τελευταίες.
14
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Τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας που δεν είναι συνδεδεµένα µε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
συνιστώνται µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται κατά το άρθρο 25 του παρόντος.
ΤΙΤΛΟΣ Γ
Προσωπικό των ερευνητικών κέντρων
και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
Άρθρο 14
Κατηγορίες προσωπικού - Ερευνητικό προσωπικό
(Άρθρα 15 του Ν.1514/85, 1§§12-14α Ν 2919/2001)
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 την εφαρµογή τους, για την παραγωγή
προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων ενώ µπορούν
να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Ανάλογα µε το ερευνητικό έργο
τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συµβολή τους στην εκµετάλλευση των
επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις
βαθµίδες: Α, Β, Γ και ∆.
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισµό του ερευνητή σε
κάθε βαθµίδα είναι τα εξής:
-Για τη βαθµίδα ∆’ απαιτούνται γνώσεις και αποδεδειγµένη ικανότητα για υπεύθυνη
εκτέλεση µιας φάσης ή ενός τµήµατος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που
προκύπτουν από προσκοµιζόµενα στοιχεία.
--Για τη 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 και να έχει διεθνή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Σε περίπτωση που εκκρεµούν αιτήσεις έρευνας και εξέτασης για
χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις του αρµόδιου
γραφείου βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
-Για τη Β’ βαθµίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκµηριωµένη ικανότητα να
οργανώνει και να διευθύνει προγράµµατα έρευνας 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 πρωτότυπες
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δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους ή
να έχει διεθνή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της
επιστήµης και της τεχνολογίας και των εφαρµογών τους συµβολή αναγνωρισµένη από
άλλους ερευνητές.
-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 την 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 και σηµαντικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
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 στους
εσωτερικούς κανονισµούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
4. Οι προβλεπόµενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθµίδες (Α’, Β’,
Γ’, ∆’). 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
∆ιευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των
∆ιευθυντών των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, µπορεί να αρχίζει έξι µήνες πριν
από την λήξη της θητείας του υπηρετούντος ∆ιευθυντή.
5. Οι τίτλοι των βαθµίδων ερευνητή είναι οι εξής : Α’ βαθµίδα «∆/ντής Ερευνών», Β’
βαθµίδα «Κύριος Ερευνητής», Γ’ βαθµίδα «Εντεταλµένος Ερευνητής» και ∆’ βαθµίδα
«∆όκιµος Ερευνητής».
6. Τα ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ινστιτούτα κατά την κατανοµή αρµοδιοτήτων και
καθηκόντων στους ερευνητές δεν δεσµεύονται από την κατεχόµενη από αυτούς βαθµίδα
και µπορούν, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να τους αναθέτουν αρµοδιότητες
και καθήκοντα που ανήκουν σε άλλη βαθµίδα.

Άρθρο 15
Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
(Άρθρο 4 Ν. 2919/2001)
1. Για τη στελέχωση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από
τη ΓΓΕΤ, των εταιρειών του άρθρου 3 παρ. 5 του παρόντος, και των Επιστηµονικών και
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Τεχνολογικών Πάρκων του άρθρου 38 του παρόντος 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 2 του Ν 2261/1994. Ο ανώτατος αριθµός των προσώπων που µπορεί
να προσληφθούν καθώς και η νοµική µορφή της απασχόλησής τους καθορίζεται µε
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των πιο πάνω φορέων και εταιρειών, αφού
ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες του προϋπολογισµού και οι εισροές από πηγές, εκτός των
τακτικών επιχορηγήσεων.

Άρθρο 15Α
(Άρθρο 6 § 2 Ν 2919/01)
Το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό της Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και το προσωπικό µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µπορεί να προΐσταται υπηρεσιακών
µονάδων της Γ.Γ.Ε.Τ., εφόσον οι µονάδες αυτές στελεχώνονται κυρίως µε ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό ή µε προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
Άρθρο 16
Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού
Επιτροπές κρίσης
(Άρθρο 16 Ν. 1514/1985)
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 από 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 κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου
υπάρχουν έλληνες επιστήµονες.
3. α) Για πρόσληψη σε βαθµίδες Α και Β ή για προαγωγή από τη βαθµίδα Γ στη Β ή από
τη βαθµίδα Β στην Α συγκροτούνται 5µελείς επιτροπές κρίσης οι οποίες αποτελούνται
από τέσσερα (4) µέλη, που λαµβάνονται µε κλήρο από την αντίστοιχη για την ειδικότητα
των υποψηφίων οµάδα του άρθρ. 9, παράγρ. 12, εδάφιο δ του παρόντος , και εφόσον δεν
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ανήκουν στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο, καθώς και από το διευθυντή του
οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του αυτοτελούς ινστιτούτου, που είναι και ο
εισηγητής.
β) Για πρόσληψη στις βαθµίδες ∆ και Γ ή για προαγωγή από τη βαθµίδα ∆ στη Γ
συγκροτούνται επιτροπές κρίσης οι οποίες αποτελούνται από το διευθυντή του οικείου
ινστιτούτου του κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, που είναι και ο
εισηγητής, από ένα (1) µέλος που λαµβάνεται µε κλήρο από την αντίστοιχη για την
ειδικότητα των υποψηφίων οµάδα του άρθρου 9, παράγραφος 12, εδάφιο δ του παρόντος,
το οποίο δεν πρέπει ν’ ανήκει στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο και από τρείς
ερευνητές του ίδιου ινστιτούτου που κατέχουν βαθµίδα Α και που ορίζονται µε απόφαση
του ∆.Σ. του κέντρου ή του Ε.Σ.Ι. του αυτοτελούς ινστιτούτου. Αν οι ερευνητές που
υπηρετούν στο ινστιτούτο αυτό µε βαθµίδα Α είναι λιγότεροι από τρεις, η επιτροπή
κρίσης συµπληρώνεται µε κλήρο από κριτές της αντίστοιχης για την ειδικότητα των
υποψηφίων οµάδας του άρθρου 9, παράγραφος 12, εδάφιο δ’ του παρόντος.
γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη που
αναπληρώνουν τα µέλη των επιτροπών κρίσης, εκτός από το διευθυντή του ινστιτούτου.
δ) Οι πιο πάνω επιτροπές κρίσης ορίζονται από το Ε.Σ. του κέντρου ή το Ε.Σ.Ι. του
αυτοτελούς ινστιτούτου για κάθε έτος το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου και
ανακοινώνεται σε όλους τους ερευνητές.
4. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο ∆.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή
του ινστιτούτου και είναι δεσµευτική αν έχει ληφθεί µε πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5 των
µελών της αν πρόκειται για διορισµό ή προαγωγή σε θέσεις ερευνητών Α ή Β βαθµίδων
ή µε απλή πλειοψηφία αν πρόκειται για διορισµό ή προαγωγή σε θέσεις ερευνητών Γ ή ∆
βαθµίδων. Σε περίπτωση θετικής απόφασης µε απλή πλειοψηφία για ερευνητές των
βαθµίδων Α ή Β η κρίση επαναλαµβάνεται µετά παρέλευση ενός έτους.
5. Όλες οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 17 ολοκληρώνονται
το Μάϊο, ο δε διορισµός ισχύει από την 1η Σεπτεµβρίου.
6. Ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας κρίσης του προσωπικού και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε τους εσωτερικούς κανονισµούς των ερευνητικών κέντρων
και των αυτοτελών ινστιτούτων.
7. Είναι δυνατή η µετάκληση ελλήνων επιστηµόνων που εργάζονται σε ερευνητικά
ιδρύµατα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Χώρας 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.
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8. Η πρόταση για µετάκληση, η οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς ως προς τις
ανάγκες του κέντρου ή του ινστιτούτου στην ειδικότητα του προτεινόµενου, γίνεται από
το Ε.Σ. ή το Ε.Σ.Ι. και υποβάλλεται στο Εθνικό Συµβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας. Οι
µετακαλούµενοι διορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από σύµφωνη γνώµη του
Εθνικού Συµβουλίου Ερευνας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 17
Πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού
(Άρθρο 17 Ν 1514/1985)
1. Οι ερευνητές της ∆’ βαθµίδας διορίζονται αρχικά µε τριετή θητεία. Με τη λήξη της
θητείας προκηρύσσεται η θέση τους για κάλυψη από ερευνητή µε προσόντα της Γ’
βαθµίδας. Ο ερευνητής του οποίου έληξε η θητεία, δικαιούται να υποβάλει
υποψηφιότητα. Αν δεν προκριθεί για τη θέση ερευνητής µε προσόντα Γ’ βαθµίδας, η
θητεία του ερευνητή ∆’ βαθµίδας ανανεώνεται για ένα χρόνο, µετά τη λήξη του οποίου
επαναλαµβάνεται η παραπάνω διαδικασία µε τις ίδιες συνέπειες. Αν κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων αυτών ο ερευνητής ∆’ βαθµίδας διατηρήσει τη θέση του επί τέσσερα χρόνια
συνολικά και δεν προκριθεί ερευνητής Γ’ βαθµίδας για τη θέση αυτή, ο ερευνητής ∆
βαθµίδας δεν δικαιούται άλλη ανανέωση της θητείας του και αποµακρύνεται οριστικά
µετά τη λήξη της τελευταίας ανανέωσής της.
2. Οι ερευνητές Γ’ βαθµίδας διορίζονται µε τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας
τους κρίνονται για διορισµό ως µόνιµοι ερευνητές Β’ βαθµίδας. Αν δεν προκριθούν, η
θητεία τους ανανεώνεται µέχρι δύο φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, µετά το τέλος των
οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση σύµφωνα τα παραπάνω. Εφόσον και κατά την
τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και αποµακρύνονται
οριστικά από τη θέση τους µετά τη λήξη της. ∆ικαιούνται όµως, ύστερα από αίτησή τους,
που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών
µηνών από τη λήξη της θητείας τους, να διορισθούν σε θέση προσωποπαγή
επιστηµονικού - τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο µετά από
γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς
ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δηµόσιου
τοµέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ’ υπέρβαση των οργανικών θέσεων µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης15,
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, µπορούν να καθορίζονται λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή της διάταξης αυτής, το χαρακτήρα των θέσεων και τη βαθµολογική ή
15

Με το Π.∆. 373/1995 τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών συγχωνεύθηκαν στο
Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Γι’ αυτό το λόγο στην παρούσα
κωδικοποίηση, όπου στον νόµο γινόταν αναφορά στο Υπουργείο Προεδρίας, αναφέρεται Υπουργείο
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
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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 κάθε τρία 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 ∆’, Γ’, Β’, Α’ βαθµίδας αδιακρίτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Η διανοµή των κενών οργανικών θέσεων σε βαθµίδες γίνεται κάθε χρόνο µέχρι τέλος
Μαρτίου ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. κάθε κέντρου ή του διευθυντή κάθε αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 18
Αποδοχές των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. βαθµίδων Α, Β, Γ, ∆
(Άρθρα 18 § 5 Ν. 1514/1985, 17 και 25 Ν. 2530/1997, 3 Ν. 2919/2001)

1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ερευνητών που υπηρετούν σε Ερευνητικά Κέντρα και
αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος,
καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών, καθορίζεται µε βάση το βασικό
µισθό της βαθµίδας του Ερευνητή ∆, µε τους παρακάτω συντελεστές,
στρογγυλοποιούµενος στη πλησιέστερη εκατοντάδα :
α. Ερευνητής Α
β. Ερευνητής Β
γ. Ερευνητής Γ
δ. Ερευνητής ∆

1,50
1,30
1,10
1,00

Για τη διαµόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών µισθών, ο βασικός µηνιαίος µισθός του
Ερευνητή ∆ ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δρχ. (733,68€).
2. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.) των
ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ινστιτούτων καθορίζεται, µε βάση το
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βασικό µισθό του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα ∆, µε τους παρακάτω συντελεστές,
στρογγυλοποιούµενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα :
α. Ε.Λ.Ε. Α
β. Ε.Λ.Ε. Β
γ. Ε.Λ.Ε. Γ
δ. Ε.Λ.Ε. ∆

1,40
1,30
1,08
1,00

Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής, ο µηνιαίος
βασικός µισθός του Ε.Λ.Ε. ∆ ορίζεται σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) δρχ.
(704,33€).
3. Πέρα από το βασικό µισθό των προηγούµενων παραγράφων παρέχονται και τα εξής
επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα :
α. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, κατά τα οριζόµενα στο α΄εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 13 του Ν 2530/97.
β. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο β΄ εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν 2530/97.
γ. Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για
συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής :
αα) Για Ερευνητές Α΄ σε εκατόν σαράντα (140.000) δρχ. (410,86€), για Ερευνητές Β΄ σε
ενενήντα χιλιάδες (90.000) δρχ. (264,12€), για Ερευνητές Γ και ∆ σε εξήντα χιλιάδες
(60.000) δρχ. (176,08€).
ββ) Για τους Ε.Λ.Ε. Α΄ σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) δρχ. (396,19€)
γγ) Για τους Ε.Λ.Ε. Β΄ σε εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) δρχ. (205,43€)
δδ) Για τους Ε.Λ.Ε. Γ και ∆ σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δρχ. (102,72€)
δ. Ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και
την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων,
οριζόµενο ως εξής :
αα) Για Ερευνητές Α΄ σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δρχ. (322,82€), για Ερευνητές
Β΄ σε εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. (293,47€), για Ερευνητές Γ΄ σε ενενήντα χιλιάδες
(90.000) δρχ. (264,12€) και για Ερευνητές ∆΄ σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δρχ.
(234,78€).
ββ) Για τους Ε.Λ.Ε. Α΄ σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δρχ. (264,12€)
γγ) Για τους Ε.Λ.Ε. Β΄ σε εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) δρχ. (205,43€)
δδ) Για τους Ε.Λ.Ε. Γ΄ σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. (146,74€)
εε) Για τους Ε.Λ.Ε. ∆΄ σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δρχ. (102,72€)
ε. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997
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στ. Επίδοµα εορτών και άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2470/1997
ζ. Επίδοµα ραδιενέργειας στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς
Επιστήµονες του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΕΦΕ)
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», οριζόµενο κατά ζώνη ως εξής :
- Ζώνη Α εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. (293,47€)
- Zώνη Β εξήντα χιλιάδες (60.000) δρχ. (176,08€)
- Ζώνη Γ σαράντα χιλιάδες (40.000) δρχ. (117,39€)
η. Οι αποδοχές των ∆ιευθυντών των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και
των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο
βασικός µισθός του ερευνητή ∆’ µε συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούµενος στην
πλησιέστερη εκατοντάδα, µαζί µε όλα τα επιδόµατα, τις παροχές και τις αποζηµιώσεις,
όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Πέραν των
αποδοχών αυτών, στους ∆ιευθυντές αυτούς καταβάλλεται και επίδοµα θέσης ευθύνης,
ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχµών (586,94€) το µήνα για τους ∆ιευθυντές
των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων και 250.000 δραχµές (733,68€) για τους ∆ιευθυντές των ερευνητικών
κέντρων. ∆ιευθυντές που είναι µέλη ∆.Ε.Π. εισπράττουν ολόκληρο το επίδοµα χρόνου
υπηρεσίας, ανάλογα µε τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο Α.Ε.Ι..
θ. Προκειµένου περί Ερευνητών Α τα ποσά των περιπτώσεων αα των εδαφίων γ και δ
της παραγράφου αυτής, προσαυξάνονται κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) δρχ. (88,04€)
και σαράντα χιλιάδες (40.000) δρχ. (117,39€) αντίστοιχα µε τη συµπλήρωση 25 ετών
υπηρεσίας.
ι. Αµοιβή αποδοτικότητας που καθορίζεται ετησίως µε κυµαινόµενο συντελεστή ως
120% επί του συνόλου των αποδοχών και υπολογίζεται για τους Ερευνητές, τους
Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη
∆ιοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του
Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., µε βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα
παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράµµατα ή έργα
χρηµατοδοτούµενα, εκτός του κρατικού προϋπολογισµού και στα οποία συµµετείχαν
ενεργά οι ερευνητές και οι Ε.Λ.Ε., ή από εκµετάλλευση τεχνογνωσίας και ερευνητικών
αποτελεσµάτων. Οι κατηγορίες των εκτός κρατικού προϋπολογισµού χρηµατοδοτήσεων
που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της αµοιβής αποδοτικότητας
αποφασίζονται από τη διοίκηση του αρµόδιου φορέα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος
Υπουργού µπορεί να ρυθµίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αµοιβής αποδοτικότητας σε
διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων, σε άλλες κατηγορίες προσωπικού καθώς και στη ∆ιοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε.
4. Τα επιδόµατα των περιπτώσεων γ και δ της προηγουµένης παραγράφου 3
καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις
ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.
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5. Πέραν των ανωτέρω επιδοµάτων, παροχών και αποζηµιώσεων δεν δικαιολογείται από
1.9.1997 και εφεξής η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών µε οποιαδήποτε
ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή για ερευνητικό και επιστηµονικό προσωπικό που
εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού, πλην συγγραφικών δικαιωµάτων και
επιµισθίων για εκτέλεση χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων, οι
λεπτοµέρειες των οποίων ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
6. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται εντός έξι (6) µηνών από την 23η.10.1997,
µε πρόταση του αρµόδιου υπουργού και των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Ανάπτυξης, οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να επεκτείνονται
και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου
Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), εφόσον τα
προσόντα, οι βαθµίδες και οι διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξεις αντιστοιχούν στις
οικείες διατάξεις του παρόντος. Η ισχύς των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων
ανατρέχει στην 1η.9.1997.
7. Υστερα από επιστηµονική αξιολόγηση της εκτέλεσης ερευνητικού προγράµµατος και
µε πρόταση του ∆.Σ. του κέντρου ή του διευθυντή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου,
ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να απονέµει ειδικά βραβεία για την αναγνώριση ιδιαίτερα
δηµιουργικής επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας. Το είδος του βραβείου, το ύψος
της ενδεχόµενης χρηµατικής αµοιβής και οι διαδικασίες απονοµής καθορίζονται µε
υπουργική απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 6 του παρόντος. Η χρηµατική αυτή
αµοιβή δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισµό του επιτρεπόµενου ανώτατου ορίου
λήψης αποδοχών κατά τις ειδικές κάθε φορά διατάξεις που ισχύουν.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23
του ν. 1733/1987 εφαρµόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς
επιστήµονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων, στα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., στο ερευνητικό
προσωπικό του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
και των
νοσοκοµείων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων.

Άρθρο 18Α
Ερευνητική Άδεια
(Άρθρα 18 παρ. 4 Ν. 1514/1985, 24 § 2 Ν. 1848/1989)
1. Οι ερευνητές και ΕΛΕ των βαθµίδων Α, Β και Γ µπορούν να ζητήσουν ερευνητική
άδεια µε πλήρεις αποδοχές µέχρι 12 µήνες µετά τη συµπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας ή
µέχρι έξι µήνες µετά τη συµπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας σε ερευνητικά κέντρα ή
αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα της Χώρας. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την
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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 ∆.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 18Β
Μετοικεσία Ερευνητών
(Άρθρο 18 § 5 Ν. 1514/1985)
Σε έλληνες επιστήµονες, µόνιµους κατοίκους εξωτερικού, που διορίζονται σε θέσεις
ερευνητών, χορηγείται αποζηµίωση για έξοδα µετοικεσίας που περιλαµβάνει:
α) Εξοδα 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) Εξοδα µεταφοράς οικοσκευής, που αποδεικνύονται µε απόδειξη του µεταφορέα και το
ποσό των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% των εξόδων ταξιδίου.
γ) Εξοδα 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 19
Επισκέπτες εµπειρογνώµονες ερευνητές, συνεργαζόµενοι
ερευνητές κλπ.
(Άρθρα 19 Ν 1514/1985, 1 §§ 14α και 18 Ν. 2919/2001)
1. Για 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 προσλαµβάνονται µε σκοπό την υποβοήθηση προκαθορισµένου ερευνητικού
προγράµµατος του ερευνητικού κέντρου που εγκρίνεται από το ∆.Σ. του κέντρου ή το
διευθυντή του ινστιτούτου. Οι επισκέπτες εµπειρογνώµονες ερευνητές µπορεί να είναι
και αλλοδαποί. Για την πρόσληψη, τις αποδοχές που καθορίζονται µέσα στα πλαίσια που
ορίζονται από σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και τα έξοδα µετακίνησής τους αποφασίζει το ∆.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 χρόνια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η σύµβασή τους µπορεί να παραταθεί µέχρι
ένα χρόνο, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του οργάνου που αποφάσισε την
πρόσληψη και µε σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. ∆εύτερη ανανέωση δεν
επιτρέπεται. Το ίδιο άτοµο δεν µπορεί να επαναπροσληφθεί 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) Συνεργαζόµενοι ερευνητές µε προσόντα ερευνητή της βαθµίδας ∆. Για την
απασχόλησή τους χορηγείται υποτροφία από το ΥΠ.ΑΝ., το ύψος της οποίας
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η συνολική διάρκεια της
υποτροφίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια, µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλα
δύο χρόνια µε απόφαση του ∆.Σ. του κέντρου ή του Ε.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου.
γ) Μέλη του ∆.Ε.Π. µε µερική ερευνητική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραµµα, που
προσλαµβάνονται µε ετήσιες συµβάσεις έργου από το ∆.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή
του αυτοτελούς ινστιτούτου. Τα µέλη του ∆.Ε.Π. που προσλαµβάνονται δικαιούνται
ερευνητική αµοιβή µέχρι 35% των ακαθάριστων αποδοχών τους ως µέλη του ∆.Ε.Π., το
ύψος της οποίας καθορίζεται από το ∆.Σ. του κέντρου ή το Ε.Σ.Ι. του ινστιτούτου. Η
απασχόληση αυτή δεν υπολογίζεται ως κατοχή δεύτερης θέσης.
δ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη
µεταπτυχιακού διπλώµατος. Οι παραπάνω µεταπτυχιακοί φοιτητές γίνονται δεκτοί µε
απόφαση του ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς
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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 επιβλέπων του µεταπτυχιακού φοιτητή, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 περίπτωση α του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α), 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
κέντρου ή του ινστιτούτου.
3. Ο αριθµός των ερευνητών, που µπορούν ν’ απασχοληθούν για τις περιπτώσεις της
παραγράφου 1 εδάφια α, β, γ και δ για κάθε κέντρο ή ινστιτούτο, καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του ερευνητικού
κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου µετά από γνώµη του Ε.Σ. ή Ε.Σ.Ι.
αντίστοιχα.

Άρθρο 20
Τεχνικό προσωπικό, επιστηµονικό και µη
(Άρθρα 20 Ν. 1514/1985 , 4 § 2 Ν. 2919/2001)
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.
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.
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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.
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 Υπουργού
Ανάπτυξης µπορεί να ορίζονται και ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την
πρόσληψη και την εξέλιξη των Ε.Λ.Ε. από βαθµίδα σε ανώτερη βαθµίδα.
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 Τ.Ε.Ι. ή ανώτερων σχολών (ΚΑΤΕΕ 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 21
∆ιοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
(Άρθρο 21 Ν. 1514/1985)
1. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ιντιτούτων 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 21Α
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Θέµατα προσωπικού της ΓΓΕΤ
(Άρθρο 6 §1 του ν. 2919/01)
Στη ΓΓΕΤ συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τα απαιτούµενα για την πρόσληψη
προσόντα είναι : διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας
τουλάχιστον ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους, πείρα στο σχεδιασµό και εφαρµογή της
επιστηµονικής και τεχνολογικής πολιτικής και άριστη γνώση της αγγλικής και µιας
ακόµη ευρωπαϊκής γλώσσας. Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από προκήρυξη στην οποία
µπορεί να ζητούνται και ειδικά προσόντα.

Άρθρο 22
Αποσπάσεις
(Άρθρα 22 Ν. 1514/1985, 6 § 3 Ν. 2919/2001)
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
Ανάπτυξης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. των κέντρων ή του διευθυντή των
ινστιτούτων. 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 Υπουργού Ανάπτυξης και του αρµόδιου κάθε φορά υπουργού
µπορεί να αποσπάται προσωπικό από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή από νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ύστερα από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου διοίκησης και αίτηση του ενδιαφεροµένου, στις επιχειρήσεις που
έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος.

ΤΙΤΛΟΣ ∆
∆ιατάξεις γενικής εφαρµογής στους ερευνητικούς φορείς.
Άρθρο 23
Πόροι – Περιουσία
(Άρθρα 23 του Ν. 1514/1985, 1 §§ 15-16 Ν. 2919/2001)
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1. Πόρους των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αποτελούν:
α) Κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠ.ΑΝ. για την κάλυψη
των εξόδων της λειτουργίας τους.
β) Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του ΥΠ.ΑΝ. για την
εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων στα πλαίσια του Π.Α.Ε.Τ. ή για έρευνα ελεύθερης
επιλογής.
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 3 παρ. 5 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 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 Υπουργείο Ανάπτυξης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 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. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 8 του παρόντος απαλλάσσονται
από την καταβολή δασµών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόµενα
από αυτούς ερευνητικά όργανα, εξαρτήµατά τους ή άλλα υλικά εξοπλισµού που είναι
αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισµού τους.
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5. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς µπορούν 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.

Άρθρο 23Α
Αξιολόγηση Ερευνητικών Ινστιτούτων
(Άρθρο 23 Α, προστίθεται από το άρθρο 2 του Ν. 2919/2001)

Τα ερευνητικά ινστιτούτα αξιολογούνται κάθε τέσσερα (4) έτη, από επιτροπές
εµπειρογνωµόνων διεθνούς κύρους που συγκροτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 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 ανάπτυξης 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 Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κινήσει εγκαίρως τις απαιτούµενες διαδικασίες,
αναστέλλεται µέχρι να υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης, η χρηµατοδότηση των
ινστιτούτων από τον τακτικό προϋπολογισµό.
Τα κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα που είναι Ν.Π.Ι.∆. τηρούν λογιστικά
βιβλία τρίτης κατηγορίας.
Άρθρο 24
Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών
(Άρθρο 24 του Ν. 1514/1985)
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτων και παροδικών αναγκών είναι δυνατό µε απόφαση
των αρµόδιων οργάνων για πρόσληψη προσωπικού των ερευνητικών φορέων του άρθρου
8 του νόµου αυτού να προσλαµβάνονται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου µέχρι 25 άτοµα για κάθε κέντρο και µέχρι 5 άτοµα για κάθε αυτοτελές ινστιτούτο
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ως επιστηµονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
που ισχύουν για το προσωπικό αυτό.
Άρθρο 25
Εξουσιοδοτήσεις
(Άρθρο 25 Ν 1514/1985, 1 § 17 Ν. 2919/2001)
1. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και
γνώµη 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 ΑΕΙ της χώρας, στα οποία οι ερευνητές επιτρέπεται να υπηρετούν
ως ειδικοί επιστήµονες ή επισκέπτες καθηγητές, να προβλέπονται τα της δυνατότητας
χορήγησης υποτροφιών, σε βάρος του προϋπολογισµού του ΥΠ.ΑΝ., σε µεταπτυχιακούς
φοιτητές. Προκειµένου για κατάργηση οποιουδήποτε ερευνητικού φορέα, απαιτείται και
η γνώµη του Ε.Σ. ή του Ε.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 Ανάπτυξης.
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.
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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 Υπουργού Ανάπτυξης 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 έξι µήνες από την ίδρυσή τους ή από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου για
τους υφιστάµενους ερευνητικούς φορείς. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής οι
παραπάνω κανονισµοί καταρτίζονται από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΑΝ. 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 Ε’
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 26
Υπηρεσιακή κατάσταση υπηρετούντος προσωπικού
των ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται από το ΥΠ.ΑΝ.
(Άρθρα 26 Ν.1514/1985, 28 § 9 Ν. 1733/1987, 24 §1 Ν. 1848/1989, 1 § 14 β
Ν.2919/2001, 33 Ν.2115/1993 )
1. α) Οι θέσεις που κατέχει το κάθε είδους επιστηµονικό προσωπικό των κάθε είδους
ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται από το ΥΠ.ΑΝ. ή των οποίων η εποπτεία
περιέρχεται στο ΥΠ.ΑΝ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, από 8.2.1985
καταργούνται. Και αντί γι’ αυτές συνιστώνται αυτοδικαίως ισάριθµες αδιαβάθµιστες και
κοινές ως προς τις βαθµίδες Α, Β, Γ, ∆ του ερευνητικού προσωπικού έτσι όπως
προβλέπονται στο άρθρο 14. Το ερευνητικό προσωπικό µπορεί να ενταχθεί σε αντίστοιχη
βαθµίδα (Α, Β, Γ, ∆) ερευνητή ανάλογα µε τα προσόντα που έχει, ύστερα από κρίση
ειδικής επιτροπής. Οι κατέχοντες τις καταργούµενες θέσεις εξακολουθούν να παρέχουν
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τις υπηρεσίες τους και οι θέσεις θεωρούνται υφιστάµενες έως ότου γίνει η κρίση για την
ένταξή τους.
Το µόνιµο, τακτικό ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου επιστηµονικό
προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, εφόσον ενταχθεί στη ∆’
βαθµίδα, µετά την εξάντληση του προβλεπόµενου χρόνου στην παράγραφο 1 του άρθρου
17 του παρόντος και την µη πρόκρισή του για θέση ερευνητή Γ’ βαθµίδας, εντάσσεται
αυτοδίκαια σε συνιστώµενες ανάλογα µε τα προσόντα αυτού προσωποπαγείς θέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 20 παρ. 3 του παρόντος . Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για
το προσωπικό της παραγράφου 3α του άρθρου αυτού.
β) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για ένταξη στις πιο πάνω βαθµίδες, η επιτροπή κρίσης
µπορεί να αποφασίσει, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. ή του αρµόδιου διοικητικού
οργάνου του οικείου ερευνητικού φορέα, την ένταξη του πιο πάνω προσωπικού σε
συνιστώµενες ανάλογα µε τα προσόντα αυτού θέσεις του ερευνητικού φορέα, που
προβλέπονται στο άρθρο 20 παρ. 3 του νόµου αυτού.
γ) ι)Εφόσον οι κρίσεις των εδαφίων α και β είναι αρνητικές, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι
να ζητήσουν µε αίτησή τους, που υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών
µηνών από τη γνωστοποίηση προς αυτούς της κρίσης του προηγούµενου εδαφίου, την
υποχρωτική ένταξή τους σε µόνιµη θέση άλλης υπηρεσίας του δηµόσιου τοµέα
σχετιζόµενης µε την έρευνα και τις εφαρµογές της. Ο καθορισµός της θέσης και η ένταξη
στην περίπτωση αυτή γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του
αρµόδιου για τη θέση ένταξης υπουργού. Σε περίπτωση µη αποδοχής της θέσης αυτής,
θεωρούνται ως οριστικά απολυόµενοι, από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της κατά το
εδάφιο β αρνητικής κρίσης τους. Το µόνιµο τακτικό επιστηµονικό προσωπικό που
υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, το
Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (πρώην Ι.Ω.Κ.Α.Ε.) και το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) εξακολουθεί, εφόσον το επιθυµεί, να διατηρεί το ίδιο
νοµικό (µισθολογικό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό) καθεστώς.
ιι)Το επιστηµονικό προσωπικό της Ε.Ε.Α.Ε. που κατά την 8η.2.1985 έχει πραγµατική
υπηρεσία σ’ αυτήν τουλάχιστο δέκα ετών και δεν επιθυµεί να υποβληθεί στις κρίσεις που
προβλέπονται στα πιο πάνω εδάφια α και β της παραγράφου αυτής, έπειτα από αίτησή
του και χωρίς κρίση κατατάσσεται αυτοδίκαια σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µη εφαρµοζοµένης στην περίπτωση
αυτήν της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 1 εδαφ. γ του παρόντος. Επίσης το ίδιο
επιστηµονικό προσωπικό µε δεκαετή υπηρεσία στην Ε.Ε.Α.Ε. ύστερα από αρνητικές
κρίσεις στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου αυτής παραµένει στην
Ε.Ε.Α.Ε. καταλαµβάνοντας αυτοδίκαια προσωποπαγείς θέσεις µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου. Το προσωπικό αυτό διατηρεί το ίδιο νοµικό καθεστώς
(µισθολογικό και ασφαλιστικό) που είχε κατά την 8η.2.1985. Οι πιο πάνω συνιστώµενες
προσωποπαγείς προσωρινές θέσεις καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του κατέχοντος αυτές προσωπικού.
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δ) Το παραπάνω προσωπικό µπορεί να ζητήσει να κριθεί απευθείας για ένταξη σε
ανάλογα µε τα προσόντα αυτού συνιστώµενες θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20
παρ. 3 του νόµου αυτού, οπότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα στα εδάφια β και γ της
παραγράφου αυτής, ή ακόµα την απευθείας κατά το εδάφιο γ ένταξη σε µόνιµη θέση.

2. α) Το προσωπικό των παραπάνω φορέων, καθώς και το προσωπικό του ΥΠ.ΑΝ., που
υπηρετεί µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου που ισχύουν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του µε σύµβαση
αορίστου χρόνου, ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού ή του αρµόδιου διοικητικού
συµβουλίου.
Κατά τα λοιπά το προσωπικό αυτό υπάγεται στις ρυθµίσεις των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.
β) Το κάθε είδους διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό ερευνητικών φορέων,
στο οποίο περιλαµβάνονται οι παρασκευαστές και παρατηρητές κέντρων, ιδρυµάτων και
ινστιτούτων, που εποπτεύονται από το ΥΠ.ΑΝ. ή των οποίων η εποπτεία περιέρχεται στο
ΥΠ.ΑΝ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µόνιµο, τακτικό ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορίσµένου χρόνου, που κατέχει οργανικές θέσεις κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορεί να διατηρεί το ίδιο νοµικό (µισθολογικό,
ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό κλπ.) καθεστώς των οργανικών θέσεων που κατέχει. Μετά
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση των µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου θέσεων, αυτές
µετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις µόνιµου προσωπικού. Το πιο πάνω προσωπικό, που
υπηρετεί
στις 8.2.1985 και δεν κατέχει οργανικές θέσεις, κατατάσσεται σε
προσωποπαγείς οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται
αυτοδίκαια µε το νόµο αυτόν [1514/1985], κατά ειδικότητα και αριθµό ίσο µε τον αριθµό
των κατατασσοµένων σε αυτές και καταργούνται µόλις κενωθούν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή µόνο για το προσωπικό που δεν θα
ενταχθεί σε συνιστώµενες µε το νόµο αυτόν αντίστοιχες και αναλόγων προσόντων θέσεις
που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του παρόντος.
γ) Οι υπότροφοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στους εποπτευόµενους από το
ΥΠ.ΑΝ. ερευνητικούς φορείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, υπάγονται στις
διατάξεις του άρθρου 19, παράγραφος 1δ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από πρόταση του Εθνικού Συµβουλίου
Ερευνας και Τεχνολογίας, διορίζονται τα µέλη των ειδικών επιτροπών κρίσης των
παραγράφων 1 και 2 που θα καλύπτουν όλες τις επιστηµονικές περιοχές των πιο πάνω
ερευνητικών φορέων. Με την ίδια απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ορίζεται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της επιτροπής. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26β του παρόντος.
Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρµόζονται για:
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α. Το επιστηµονικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστηµών
“∆ηµόκριτος” (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “∆”) που κατατάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µε αίτησή του σε εφαρµογή των διατάξεων
της παρ 1.εδάφιο γ περίπτωση ιι αυτού του άρθρου.
β. Το επιστηµονικό προσωπικό των εποπτευόµενων από τη Γενική Γραµµατεία Ερευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ερευνητικών φορέων, που υπηρετούσε στις
8.2.1985 και συνεχίζει να υπηρετεί µέχρι τις 15.2.1993 στους ίδιους ερευνητικούς φορείς
και είχε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αλλά δεν είχε κάνει χρήση του δικαιώµατος
για ένταξη σε ερευνητικές βαθµίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του
παρόντος ή είχε υποβάλει αίτηση, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε ολοκληρωθεί η
διαδικασία κρίσεως.
γ. Τους ερευνητές οι οποίοι εντάχθηκαν σε βαθµίδα κατά τις διατάξεις του άρθρου 26
του παρόντος αλλά προσέφυγαν µε αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των
επιτροπών κρίσεως που τους ενέταξε και δικαιώθηκαν από το ∆ιοικητικό Εφετείο.
Το πιο πάνω προσωπικό µπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη στις βαθµίδες ερευνητών
- ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων µέσα σε τρεις µήνες από τις 15.2.1993. Στα
κριτήρια ένταξης του πιο πάνω προσωπικού όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 14
παρ. 2 και άρθρο 26 παρ. 2 του παρόντος θα συµπεριληφθεί και η τεκµηριωµένη
συµβολή ενός εκάστοτε των ανωτέρω στην ανάπτυξη του ερευνητικού φορέα στον οποίο
υπηρετεί.
4. Οσοι από το ερευνητικό προσωπικό, που σήµερα υπηρετούν, εκπονούν διδακτορική
διατριβή σχετική µε την απασχόλησή τους, παραµένουν σε προσωποπαγή θέση έως τη
λήψη διδακτορικού διπλώµατος και κατά ανώτατο όριο µέχρι τέσσερα χρόνια από τις
8.2.1985.
Με τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος κρίνονται για ένταξη σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
5. α) Οι κρίσεις ένταξης σε βαθµίδες του ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού
Ιδρύµατος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) που έγιναν βάσει των 83/12/3.10.1983 - 83/14/14.11.1983 83/17/17.2.1983 - 8411/19.1.1984 - 84/3/16.2.1984 αποφάσεων του ∆.Σ. του Ε.Ι.Ε.,
αντικαθιστούν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 26 και έχουν ισχύ από τις 8 .2.1985.
Οι ερευνητές του Ε.Ι.Ε. µπορούν να επανακριθούν ύστερα από αίτησή τους και µε τις
διαδικασίες του άρθρου αυτού.
β) Κατ’ εξαίρεση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν καταργούνται οι θέσεις
ερευνητών που αντιστοιχούν στις εν λόγω περιπτώσεις και η εξέλιξη των έτσι
ενταχθέντων ερευνητών καθώς και οι διαδικασίες της περαιτέρω αξιολόγησης τους
διέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις των άρθρων 14, 16, 17 και 26 του
παρόντος.
γ) Οι χωρίς διδακτορικό δίπλωµα ερευνητές του Ε.Ι.Ε., που κρίθηκαν και εντάχθηκαν µε
τις εν λόγω κρίσεις στην κατηγορία του επιστηµονικού συνεργάτη, εξοµοιώνονται µε το
τεχνικό - επιστηµονικό προσωπικό του άρθρου 20 του παρόντος και τοποθετούνται σε
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µια από τις κατηγορίες των εδαφίων α και β της παραγρ. 3 του άρθρου 20 του παρόντος,
ανάλογα µε τα προσόντά τους, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Ι.Ε. ύστερα από σχετική
πρόταση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Μετά την απόκτηση διδακτορικού
διπλώµατος, µέσα σε τέσσερα χρόνια από τις 8.2.1985, µπορούν να κρίνονται µε αίτησή
τους για ένταξη σε µια από τις βαθµίδες των ερευνητών σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
δ) Οι υπηρετούντες επιµελητές και βοηθοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
(Ε.Α.Α.) µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους να υπαχθούν στις διατάξεις των
παραγράφων 2, 6 και 7 του άρθρου 31 του Ν. 1268/1982.
Οι ερευνητές που έχουν ενταχθεί σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη16 σε θέσεις
ερευνητών ∆ βαθµίδας µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους να κριθούν για ένταξη σε
βαθµίδες ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων από το διοικητικό συµβούλιο του
ερευνητικού κέντρου. Η ένταξη γίνεται µε την ολοκλήρωση της κρίσης και την αποδοχή
της από τον αιτούντα.
Όπου στο Ν. 1268/1982 αναφέρεται ο βαθµός του λέκτορα και επίκουρου καθηγητή
νοούνται οι βαθµίδες ∆ και Γ αντίστοιχα του νόµου αυτού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί
να καθορίζεται το προσωπικό που δικαιούται επιδόµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 παράγραφος Ι, ΙΙ, δ, περίπτωση αα του Π.∆. 904/1978.
ε) Σε ότι αφορά την προϋπηρεσία των ερευνητών, επιµελητών και βοηθών του Ε.Α.Α
έχουν εφαρµογή και οι διατάξεις του Ν. 978/1979 (ΦΕΚ 234), που περιλαµβάνουν και
την ερευνητική υπηρεσία που έχει πραγµατοποιηθεί σε Α.Ε.Ι. ή σε κέντρα ερευνών
διεθνούς κύρους του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 26 Α
(Άρθρο 28 § 11 Ν. 1733/1987)
1. Για την κατά το προηγούµενο άρθρο κρίση του επιστηµονικού προσωπικού κάθε
κατηγορίας, ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου ορίζει
για κάθε κρινόµενο ένα από τα µέλη της Επιτροπής ως εισηγητή. Σε καθέναν από τους
οριζόµενους εισηγητές µπορεί να ανατεθεί η εισήγηση για έναν ή περισσότερους
κρινόµενους. Ο εισηγητής, λαµβάνοντας υπόψη το υποβαλλόµενο από κάθε κρινόµενο
σηµείωµα για την επιστηµονική δράση ή και έργο του, καθώς και κάθε άλλο
συνυποβαλλόµενο στοιχείο, συντάσσει την έκθεσή του, η οποία, µε µέριµνα του
προέδρου της ή και της διοίκησης του ερευνητικού κέντρου, διαβιβάζεται σε όλα τα µέλη
της Επιτροπής και κατατίθεται στην αντίστοιχη υπηρεσία ∆ιοικητικού. Ο κρινόµενος
δικαιούται να ζητήσει και να λάβει αντίγραφο της έκθεσης και να παρουσιαστεί στην
Επιτροπή για να εκθέσει πρόσθετα στοιχεία, διευκρινίσεις ή και παρατηρήσεις. Η
16

Κατά αναδιατύπωση του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 1848/1989, από το οποίο η διάταξη αυτή προέρχεται.
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Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον τα παρόντα µέλη της είναι περισσότερα από το
µισό του συνολικού αριθµού τους, λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία του υπηρεσιακού
φακέλου και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του προέδρου. Η ψήφος κάθε µέλους της Επιτροπής, καθώς και η αιτιολογία της,
καταχωρίζονται στα πρακτικά τα οποία, υπογραφόµενα από τον πρόεδρο και τον
γραµµατέα, κατατίθενται στην αντίστοιχη Υπηρεσία ∆ιοικητικού και κάθε κρινόµενος
δικαιούται να ζητήσει και να λάβει το πλήρες απόσπασµα που τον αφορά.
2. Η προθεσµία υποβολής των κατά την παρούσα παράγραφο σηµειωµάτων δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των 20 ηµερών και κάθε ειδική επιτροπή καταθέτει το πρακτικό µε
τις κρίσεις της µέσα σε 8 µήνες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
προαναφερόµενων σηµειωµάτων.
3. Σε περίπτωση που επιστήµονας, υπαγόµενος στις διατάξεις του προηγούµενου και του
παρόντος άρθρου, δεν υποβάλει το σηµείωµα µε την επιστηµονική του δράση ή και έργο
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την διοίκηση του αντίστοιχου ερευνητικού
κέντρου, εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 εδ. γ, χωρίς να απαιτείται αίτηση
του ενδιαφεροµένου.
Άρθρο 27
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας
(Άρθρα 27 Ν.1514/1985, 28 §§1-9 Ν. 1733/1987, 39 Ν. 2496/1997, 1 § 1 εδ. δ N.
2919/2001)
1. Συνιστάται αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία µε την επωνυµία «Ελληνική Επιτροπή
Ατοµικής Ενέργειας» (Ε.Ε.Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται στον Υπουργό
Ανάπτυξης.
Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας θεωρείται τεχνολογικός φορέας διατηρώντας
το νοµικό της καθεστώς της δηµόσιας υπηρεσίας.
Σκοπός της Ε.Ε.Α.Ε., που είναι όργανο της πολιτείας για θέµατα πυρηνικής ενέργειας,
πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας, είναι η εισήγηση για τη λήψη µέτρων, η
σύνταξη κανονισµών, η άσκηση ελέγχων, η παρακολούθηση και η προώθηση
επιστηµονικών και τεχνολογικών ερευνών στους εξής τοµείς:
α. Στην προστασία του πληθυσµού και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και µη
ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
β. Στις εφαρµογές της πυρηνικής τεχνολογίας και των πυρηνικών επιστηµών στη
βιοµηχανία, στη γεωργία, στην υγεία, στις βιολογικές και άλλες επιστήµες.
γ. Στην ειρηνική χρησιµοποίηση της πυρηνικής ενέργειας.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Ε.Ε.Α.Ε. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
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α. Προγραµµατίζει, συντονίζει και αξιολογεί τις µετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος
στη χώρα.
β. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και σε κάθε άλλον αρµόδιο υπουργό, που
απευθύνεται στην Ε.Ε.Α.Ε. σχέδιο ή σχέδια αντιµετώπισης κινδύνων και αναγκών που
προκαλούνται από αυξηµένη ραδιορύπανση.
γ. Εκδίδει οδηγίες ασφάλειας και συντάσσει κανονισµούς λειτουργίας εγκαταστάσεων
και µηχανηµάτων που εκπέµπουν ιοντίζουσες και µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίοι
εγκρίνονται και ισχύουν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και κάθε άλλου κατά
περίπτωση αρµόδιου υπουργού και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
κατά την κρίση τους. Παρακολουθεί και ασκεί έλεγχο για την εφαρµογή των οδηγιών και
κανονισµών. Εισηγείται επίσης σε αρµόδιους φορείς και εκπονεί κανονισµούς
ακτινοπροστασίας καθώς και τη λήψη προληπτικών µέτρων ή την εκτέλεση διορθωτικών
ενεργειών σε περίπτωση παραβίασης οδηγιών ή κανονισµών.
δ. ∆ιεξάγει µετρήσεις και εκδίδει η ίδια, ή κατ’ εξουσιοδότησή της άλλοι φορείς, τα
σχετικά πιστοποιητικά.
ε. Μεριµνά για τη µετεκπαίδευση επιστηµόνων και τεχνικών στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή
σε θέµατα που αφορούν τους σκοπούς της και τις αρµοδιότητές της.
στ. Γνωµοδοτεί στα αρµόδια όργανα για την παροχή, τροποποίηση ή ανάκληση άδειας
εισαγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας στη χώρα πυρηνικών αντιδραστήρων και
γενικά πυρηνικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου και προορισµού.
ζ. Παρέχει, τροποποιεί ή ανακαλεί, αιτιολογηµένα, άδειες παραγωγής, κατοχής,
διάθεσης και χρήσης ραδιενεργών ουσιών (ραδιοϊσοτόπων και ιχνηθετηµένων ενώσεων),
καθώς και κάθε φύσης ραδιενεργών πηγών, περιλαµβανοµένων και των σχασίµων
υλικών.
η. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισµούς για θέµατα της αρµοδιότητάς της, µετά
από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης σε περιπτώσεις που η εκπροσώπηση δεν
προβλέπεται από υφιστάµενες διεθνείς συµβατικές διατάξεις.
θ. Εκδίδει οδηγίες ασφάλειας για τη διαφύλαξη, διάθεση, µεταφορά και αποθήκευση των
ραδιενεργών υλικών και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρµόδιους υπουργούς την
έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη διαδικασία ελέγχου και την τήρηση των
διαδικασιών.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης
και των συναρµοδίων υπουργών, µετά από γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε., ορίζονται η διαδικασία
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη µεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και αποθήκευση
ραδιενεργών καταλοίπων.
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4. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Ε.Ε.Α.Ε. συνεργάζεται µε το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και άλλα ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας. Για τον ίδιο σκοπό
συγκροτεί µόνιµες ή µη µόνιµες επιτροπές από ειδικούς επιστήµονες και τεχνικούς που
θα διενεργούν ελέγχους, θα διεξάγουν µετρήσεις, θα γνωµοδοτούν και γενικά θα
ασχολούνται µε κάθε θέµα της αρµοδιότητας της Ε.Ε.Α.Ε. που παραπέµπεται σ’ αυτές.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση αρµόδιων
υπουργών καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία και λειτουργία των επιτροπών
αυτών. Η αµοιβή των µελών των επιτροπών αυτών καταβάλλεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1505/1984.
5. Τα θέµατα που αφορούν τις σχέσεις της Ε.Ε.Α.Ε. µε το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»,
τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών της, τη σύσταση και διαβάθµιση των
αναγκαίων οργανικών θέσεων σε αυτήν, τα θέµατα κατάστασης, αποδοχών και
πειθαρχίας του συνόλου του προσωπικού της και τον οικονοµικό έλεγχό της ρυθµίζονται
από τις διατάξεις και µε τους περιορισµούς του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. α, β και γ του
παρόντος. Τα π.δ. που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περιπτ. α
και γ του παρόντος εκδίδονται µε σύµπραξη και του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
6. Η Ε.Ε.Α.Ε. διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο. Το διοικητικό συµβούλιο
της Ε.Ε.ΑΕ. διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε17 τριετή θητεία και
αποτελείται από επτά επιστήµονες µε εµπειρία σε θέµατα πυρηνικής τεχνολογίας και
πυρηνικών επιστηµών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος
του διοικητικού συµβουλίου. Το πρώτο διοικητικό συµβούλιο της Ε.Ε.Α.Ε. διορίζεται
µέσα σε τρεις µήνες από τις 22.9.1987. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, ρυθµίζονται οι αρµοδιότητες και η λειτουργία του
διοικητικού συµβουλίου της Ε.Α.Ε.Ε., η αντικατάσταση και συµπλήρωση των µελών του
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εύρυθµη λειτουργία του. Με απόφαση των
ίδιων υπουργών ορίζεται η αποζηµίωση του προέδρου, αντιπροέδρου και των µελών του
διοικητικού συµβουλίου.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης µεταβιβάζονται σταδιακά στην
αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία της Ε.Ε.Α.Ε. οι αρµοδιότητες της παλιάς Ε.Ε.Α.Ε. και
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» που σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού
περιέχονται σ’ αυτήν.
8. Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ε.Ε.Α.Ε. µπορεί να συσταθεί µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης ειδικός
λογαριασµός που η διαχείρισή του γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.
3 του παρόντος.
9. Έως τη συγκρότηση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, του ΕΣ του ΕΚΕΦΕ, το ΚΠΕ
εξακολουθεί να λειτουργεί και να διοικείται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά
την 8η.2.1985 αυτού.
17

Καλύτερα : «για»
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10. Τα Ν.∆. 3891/1958 (ΦΕΚ Α 191), 4115/1960 (ΦΕΚ Α 163) και ο Α.Ν. 451/1968
(ΦΕΚ Α 135) καταργούνται µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της προηγούµενης
παραγράφου. Οι διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση επιδόµατος ανθυγιεινής
εργασίας λόγω ραδιενέργειας στο προσωπικό που υπηρετεί στο Κ.Π.Ε., που θα ενταχθεί
στο ΕΚΕΦΕ διατηρούνται σε ισχύ.
.
11. α) Το µισθολογικό καθεστώς των ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων της Ε.Ε.Α.Ε.
εξοµοιώνεται πλήρως προς το καθεστώς των ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων των
ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
β) Ως όριο ηλικίας για το διορισµό στις βαθµίδες των ερευνητών και των ειδικών
λειτουργικών επιστηµόνων στην Ε.Ε.Α.Ε. και στους λοιπούς ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου νοείται το όριο
ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 55/1905 (ΦΕΚ 40 Α).

Άρθρο 28
Εθνικό κέντρο έρευνας φυσικών επιστηµών
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.)
(Άρθρο 28 Ν. 1514/1985)
1. Ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.)
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» που αποτελεί ν.π.δ.δ. και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Στο Ε.Κ.Ε.ΦΕ. «∆ηµόκριτος» αναπτύσσεται έρευνα στους τοµείς της φυσικής, χηµείας,
βιολογικών επιστηµών, επιστήµης υλικών, ηλεκτρονικής τεχνολογίας, πυρηνικής
τεχνολογίας και πληροφορικής.
2. Ολόκληρη η περιουσία, εγκαταστάσεις, όργανα, υλικά και λοιπός εξοπλισµός, που
ανήκουν στην Ε.Ε.Α.Ε., µεταφέρονται αυτοδίκαια από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», εκτός από τα επιστηµονικά όργανα και γενικά
τον εξοπλισµό της ∆ιεύθυνσης Ερευνας Ραδιενεργών Ορυκτών (∆.Ε.Ρ.Ο.), που είναι
απαραίτητος για τη γεωλογική κοιτασµατολογική έρευνα ραδιενεργών, µεταλλευµάτων,
που µεταφέρεται ύστερα από απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας
(Ε.Ε.Α.Ε.), στο Ι.Γ.Μ.Ε., το οποίο είναι αρµόδιο στο µέλλον για τις έρευνες αυτές.18
3. Από τις 8.2.1985 και µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 1985 οι κάθε είδους
δαπάνες του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και της Ε.Ε.Α.Ε. στα θέµατα αρµοδιότητάς
της θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό (τακτικό και δηµοσίων επενδύσεων) και
εντέλλονται σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Ε.Ε.Α.Ε.
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα κονδύλια του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων

18

Αποτελεί πρόβληµα ουσίας που πρέπει να αντιµετωπιστεί από την Υπηρεσία το κατά πόσο πρέπει να
παραµείνει η παράγραφος µετά τον 1733/1987.
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(Π.∆.Ε.) της Ε.Ε.Α.Ε. για τα έργα 81370, 113700, 8013700, 8013701 µεταφέρονται στο
Ι.Γ.Μ.Ε.
4. α) Το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Α.Ε. κατά την 8η.2.1985
µεταφέρεται στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», κρίνεται και εντάσσεται, κατά τις
διατάξεις του παρόντος, ως προσωπικό του κέντρου αυτού, εκτός από το κάθε είδους και
σχέσης εργασίας προσωπικό που ασχολείται στη ∆.Ε.Ρ.Ο. της Ε.Ε.Α.Ε. και αµείβεται
από τα πιο πάνω µεταφερόµενα κονδύλια του Π.∆.Ε. της Ε.Ε.Α.Ε. ή, ανεξάρτητα από τον
τρόπο αµοιβής του, έχει την ειδικότητα του µεταλλειολόγου, το οποίο µεταφέρεται στο
Ι.Γ.Μ.Ε. Το µεταφερόµενο προσωπικό µε αίτησή του, που υποβάλλεται από τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού µέχρι και δύο µήνες από τη λήξη των προθεσµιών
υποβολής των αιτήσεων µονιµοποίησης κατά το Ν. 1476/1984, δύναται να ζητήσει να
ενταχθεί ανάλογα µε τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και το χρόνο υπηρεσίας αυτού.
Η ένταξη αυτή ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε αντίστοιχες
οργανικές θέσεις που συνιστώνται, διαρθρούνται και διαβαθµίζονται µε την ίδια
υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. του Ι.Γ.Μ.Ε. Η εργασιακή σχέση, η
µισθολογική κατάσταση, καθώς και το ασφαλιστικό καθεστώς του µη εντασσόµενου για
οποιοδήποτε λόγο προσωπικού δεν µεταβάλλονται. Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού
και λοιπές δαπάνες θα βαρύνουν τα µεταφερόµενα από την Ε.Ε.Α.Ε. στο Ι.Γ.Μ.Ε.
σχετικά κονδύλια του Π.∆.Ε. Όσοι από το µεταφερόµενο προσωπικό τακτοποιηθούν,
ύστερα από αίτησή τους, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 1476/1984, θα
παραµείνουν ως υπάλληλοι του ΥΠ.ΑΝ. Αυτοί έως την παραπάνω τακτοποίησή τους θα
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ι.Γ.Μ.Ε., υπό το καθεστώς που ίσχυε γι’ αυτούς στις
8.2.1985.
β) Το επιστηµονικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Α.Ε. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου κρίνεται για ένταξη κατά τις διατάξεις του άρθρου
26 του παρόντος.
γ) Το διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, διατηρώντας καταρχήν το ίδιο
νοµικό καθεστώς που είχε στην Ε.Ε.Α.Ε., µεταφέρεται και υπηρετεί στο Ε.Κ.ΕΦ.Ε
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος, µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται κατά το άρθρο 25, ρυθµίζονται όλα τα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε, οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα αρµόδια όργανα
και γενικά η διαδικασία για την πραγµατοποίηση της ένταξης του προσωπικού σε
συνιστώµενες µε τον παρόντα νόµο αντίστοιχες οργανικές θέσεις, η υπηρεσιακή
κατάσταση εκείνων που δεν θα ενταχθούν, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3 του
άρθρου 26, καθώς και η δυνατότητα να διατηρεί το προσωπικό αυτό το ίδιο νοµικό
καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης.
δ) Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του Α.Ν. 1854/1951 (ΦΕΚ Α 82), όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 955/1979 (ΦΕΚ
189 Α) και του Ν. 1202/1981 (ΦΕΚ 247 Α), όπου αναφέρεται «το προσωπικό της
Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)» νοείται «όλο το προσωπικό της
Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.ΑΕ.) που λαµβάνει επίδοµα
ραδιενέργειας», το οποίο και θα εξακολουθεί να καταβάλλεται.
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ε) Το προσωπικό που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου απασχολείται πλέον του
έτους σε έργα της Ε.Ε.Α.Ε. που εκτελούνται µε τη µορφή της αυτεπιστασίας, αλλά
καλύπτει πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας, κρίνεται και εντάσσεται σε θέσεις προσωπικού
που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του παρόντος.

Άρθρο 29
Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.)
(Άρθρο 29 Ν. 1514/1985)
1. α) Το κατά το Ν. 4482/1965 (ΦΕΚ Α 121) ινστιτούτο ωκεανογραφικών και
αλιευτικών ερευνών (Ι.Ω.Κ.Α.Ε.) µετονοµάζεται σε Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
(Ε.Κ.Θ.Ε.). Το Ε.Κ.Θ.Ε. εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και διέπεται ως
ερευνητικό κέντρο από τις διατάξεις του παρόντος.
β) Σκοπός του Ε.Κ.Θ.Ε. είναι: α) Η επιστηµονική έρευνα και µελέτη της υδρόσφαιρας
(θάλασσα - λίµνες - ποτάµια), των ζώντων και µη ζώντων οργανισµών και των φυσικών
ορίων της µε την ατµόσφαιρα, το βυθό και την ακτή. Ειδικότερος σκοπός είναι η µελέτη
των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και
διέπουν τα παραπάνω συστήµατα των βιολογικών και µη βιολογικών τους πόρων και της
ανθρωπογενούς ή µη αλλοίωσής τους. β) Η συµβολή στην προστασία της υδρόσφαιρας
και των πόρων της. γ) Η ανάπτυξη και αξιοποίηση των πόρων και των χρήσεων της
υδρόσφαιρας µέσω ειδικών τεχνολογιών.
γ) Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών το Ε.Κ.Θ.Ε. καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά
προγράµµατα και εκπονεί µελέτες µε ανάλογο αντικείµενο, συνεργάζεται µε άλλους
δηµόσιους φορείς, οργανισµούς, τοπική αυτοδιοίκηση, νοµικά και φυσικά πρόσωπα,
επιστηµονικά ιδρύµατα και µετέχει σε διεθνείς οργανισµούς και επιστηµονικά ιδρύµατα.
Συµβάλλει στην εκπαίδευση και πληροφόρηση του κοινού µε εκδόσεις, διοργάνωση
συνεδρίων, σεµιναρίων, διαλέξεων, τη λειτουργία εκθέσεων, µουσείων και ενυδρείων και
την παροχή εξειδικευµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε Α.Ε.Ι.
2. Το άρθρο 168 του Ν.∆. 420/1970 (ΦΕΚ Α' 27) αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 168.
α) Συνιστώνται 65 θέσεις ειδικού επιστηµονικού τεχνικού και βοηθητικού
προσωπικού, µε σχέση σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για
πλήρη ή µερική απασχόληση, από τις οποίες τουλάχιστον τριάντα (30) θα καλύπτουν
ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες σε θέµατα βιολογικής - φυσικής - χηµικής γεωλογικής
ωκεανογραφίας,
αλιείας,
ιχθυοπαθολογίας,
µετεωρολογίας,
υδροκαλλιεργειών, υδροβιολογίας.
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Η κατανοµή των θέσεων αυτών και των υπόλοιπων κατά ειδικότητα, τα ειδικά
προσόντα, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πλήρωσης αυτών θα καθοριστούν µε
προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης.
β) Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Κ.Θ.Ε. µπορεί να προσλαµβάνεται το αναγκαίο
για τα ερευνητικά πλοία του Ε.Κ.Θ.Ε. προσωπικό, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου για πλήρη ή µερική απασχόληση ή κατά
πλουν. Επιτρέπεται επίσης µε την ίδια διαδικασία για τη στελέχωση της ναυτικής
υπηρεσίας του ινστιτούτου η πρόσληψη και του αναγκαίου για την εν γένει διαχείριση
των πλωτών µέσων του Ε.Κ.Θ.Ε. λοιπού ναυτιλιακού προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου για πλήρη ή µερική απασχόληση. Οι
όροι αµοιβής και εργασίας του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται µε κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και
Εµπορικής Ναυτιλίας. Η διάταξη αυτη εφαρµόζεται αναλόγως και για το αντίστοιχο
προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης (Ε.ΚΕ.Κ.).
γ) Το
προσωπικό
του
Ε.Κ.Θ.Ε.
και
γενικά
κάθε
πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο από αυτό, που επιβαίνει σε πλωτά µέσα είτε ιδιόκτητα είτε
ενοικιαζόµενα για όλο το χρόνο πέρα απο το νόµιµο ωράριο παραµονής του επί του
σκάφους, που απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων του
Ε.Κ.Θ.Ε., δικαιούται υπερωριακή αµοιβή µε δαπάνες του κέντρου που
χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων. Επίσης για τις
εξαιρετέες ηµέρες του ίδιου χρόνου δικαιούται αποζηµίωση. Ο αριθµός των ωρών
υπερωριακής εργασίας και ο αριθµός των υπαλλήλων που θα µπορούν να εργάζονται
υπερωριακά κατα τις εργάσιµες και εξαιρετέες ηµέρες καθορίζεται µε κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Εργασίας. Στο
προσωπικό του Ε.Κ.Θ.Ε. µπορεί να χορηγηθούν κατα περίπτωση επιδόµατα
ανθυγιεινής εργασίας, επικίνδυνης εργασίας και ειδικών συνθηκών εργασίας στα πεδία
έρευνας. Το ύψος και οι κατηγορίες προσωπικού που µπορούν να το λάβουν
ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Εργασίας, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του Ε.Κ.Θ.Ε.
δ) Το προσωπικό του Ε.Κ.Θ.Ε. και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών µπορεί
να µετακινείται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες των
ερευνητικών του προγραµµάτων και τις λοιπές υπηρεσιακές του ανάγκες ύστερα από
απόφαση του ∆.Σ.. κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας".

Άρθρο 29 Α
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
(Άρθρο 10 § 3 Ν 2919/2001)
Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Ελληνικό Κέντρο
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε)
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και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ) ενοποιούνται και
εντάσσονται στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης. ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.., όπως αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25
του παρόντος.

Άρθρο 30
Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης
(Άρθρο 30 Ν.1514/1985)
1. Στο Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (Ε.ΚΕ.Κ.) συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και µε σύµβαση που ο χρόνος διάρκειάς της καθορίζεται
κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσής τους, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. του
κέντρου:
α) Ινστιτούτο Πληροφορικής:
Θέσεις: πέντε (5) ερευνητών, τέσσερις (4) αναλυτών, τρεις (3) αναλυτών προγραµµατιστών, δύο (2) χειριστών Η/Υ, µία (1) γραµµατέα.
β) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας:
Θέσεις: ∆εκαοκτώ (18) ερευνητών, έξι (6) τεχνικών, µία (1) γραµµατέα.
γ) Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ:
Θέσεις: ∆εκαπέντε (15) ερευνητών, τρείς (3) τεχνικών, µία (1) γραµµατέα.
δ) ∆ιεύθυνση διοικητικού:
Θέσεις: έξι (6) διοικητικών υπαλλήλων.
ε) Ινστιτούτο Μεσογειακών Ερευνών.
στ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών.
2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7 του παρόντος, οι θέσεις των
ερευνητών του Ε.ΚΕ.Κ. είναι κοινές για τις βαθµίδες Γ και ∆, ως προς τις οποίες
εξειδικεύονται κάθε φορά µε την προκήρυξη, ανάλογα µε τα προσόντα που απαιτούνται
για το διορισµό των ερευνητών σύµφωνα µε το άρθρο 14 και µε αντίστοιχες αποδοχές
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του παρόντος.
3. Η προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης ερευνητή στο Ε.Κ.Ε.Κ. δηµοσιεύεται σε
τρείς τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας και δύο του Ηρακλείου. Η κρίση
των υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή κριτών που ορίζεται µε απόφαση του
∆.Σ. του κέντρου. Τα δύο µέλη της επιτροπής αυτής πρέπει υποχρεωτικά να µην
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υπηρετούν στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Η κρίση της επιτροπής είναι δεσµευτική για το
∆.Σ.
4. Η πρόσληψη ερευνητή µε βαθµίδα ∆’ γίνεται µε διετή σύµβαση που µπορεί να
ανανεωθεί για ίσο χρόνο.
Η πρόσληψη ερευνητή µε βαθµίδα Γ’ γίνεται µε τριετή σύµβαση που µπορεί να
ανανεωθεί για ίσο χρόνο.
Ο προσλαµβανόµενος µε βαθµίδα ∆’, µε τη λήξη της πρώτης διετίας, κρίνεται προς
προαγωγή στη βαθµίδα Γ’ ή ανανέωση της σύµβασής του στην ίδια βαθµίδα ∆. Σε
περίπτωση µη προαγωγής ή µη ανανέωσης της σύµβασης, µε τη λήξη της σύµβασης του
ερευνητή αποχωρεί υποχρεωτικά. Ο ερευνητής ∆’ βαθµίδας αποχωρεί υποχρεωτικά µε τη
συµπλήρωση 4 ετών υπηρεσίας.
Ο ερευνητής Γ’ βαθµίδας αποχωρεί υποχρεωτικά µε τη συµπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας,
στην οποία υπολογίζεται και αυτή που προσφέρθηκε σε βαθµίδα ∆’.
Η προαγωγή ή ανανέωση της σύµβασης των ερευνητών γίνεται ύστερα από κρίση της
επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου.
5. Το ερευνητικό προσωπικό, που κατά την 8η.2.1985 έχει προσληφθεί στο Ε.ΚΕ.Κ,
εντάσσεται στις θέσεις ερευνητών βαθµίδας ∆, Γ, Β και Α, ανάλογα µε τα προσόντα του,
ύστερα από κρίση της επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου 3 και µε σύµβαση
ορισµένου ή αορίστου χρόνου ανάλογα µε τη βαθµίδα ένταξής του και συνεχίζει να
διέπεται ως προς τις αποδοχές του από το νοµικό καθεστώς που ισχύει κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Στις βαθµίδες Β και Α η σύµβαση είναι αορίστου χρόνου.
6. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος, για
τους επισκέπτες εµπειρογνώµονες ερευνητές επιτρέπεται ν’ ανανεώνεται η σύµβαση
ορισµένου χρόνου µε διετείς συµβάσεις, που ο συνολικός τους χρόνος συνεχούς
υπηρεσίας δεν µπορεί να υπερβεί τα (6) χρόνια.
7. Για το λοιπό προσωπικό του κέντρου έχουν ανάλογη εφαρµογή οι αντίστοιχες
διατάξεις των άρθρων 20 και 21 καθώς και η παρ. 2β και γ του άρθρου 29 του παρόντος.
8. Προκειµένου για το Ε.ΚΕ.Κ. και µέχρι την ίδρυση και λειτουργία της ΕΑΓΕ ο
διορισµός του διευθυντή του κέντρου και των ινστιτούτων γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο
5 του Π.∆. 716/1983 (ΦΕΚ Α 153).
Ο διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Κ πρέπει να είναι διδάκτωρ και αναγνωρισµένος επιστήµονας
διεθνούς κύρους, ειδικός σε ένα από τα επιστηµονικά αντικείµενα των ινστιτούτων του
κέντρου.
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Άρθρο 31
Κέντρο Εφαρµογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας
(Άρθρο 8 Ν. 2919/2001)
1.
Ιδρύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25,
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Εφαρµογών των
Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας» (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.), µε έδρα την Αθήνα, που
εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αποστολή του Κέντρου είναι η προώθηση
καινοτοµικών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) τόσο στον
βιοµηχανικό χώρο όσο και στο χώρο των υπηρεσιών.
Ειδικότερα, το Κέντρο:
α. αναπτύσσει καινοτοµικές προσεγγίσεις των Τ.Π.Ε. σε µορφή εργαστηριακών και
βιοµηχανικών πρωτοτύπων και παρακολουθεί και µελετά τις εξελίξεις των Τ.Π.Ε. και τη
διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα
β. προσαρµόζει τεχνολογίες στις ανάγκες της βιοµηχανίας και των µικρών επιχειρήσεων
µε τη µορφή εργαστηριακών πρωτοτύπων και συνεργάζεται µε τις επιχειρήσεις για την
εµπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων
γ. αναθέτει µελέτες, δράσεις και έργα που συναρτώνται µε την εθνική δράση για την
Κοινωνία της Πληροφορίας
δ. προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες Τ.Π.Ε. και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις
υπηρεσιών για λογαριασµό επιχειρήσεων, οργανισµών και άλλων χρηστών
ε. δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών µε Τ.Π.Ε.
µε δηµιουργία υποδοµών, υλικού ή λογισµικού, περιεχοµένου πληροφορίας κ.λπ.
στ. λειτουργεί ως ενδιάµεσος φορέας για οριζόντιες δράσεις της Κοινωνίας της
Πληροφορίας και αναθέτει έργα σε καθ’ ύλην αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες.
Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
∆ιευθυντής.

είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο Γενικός

2. Για την εκτέλεση της αποστολής το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. µπορεί να συνεργάζεται µε ΑΕΙ,
ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες ή να ιδρύει ή να συµµετέχει στην ίδρυση
εταιριών που θα έχουν ως σκοπό την πραγµάτωση της αποστολής και την επίτευξη των
στόχων του Κέντρου.
3. Από της δηµοσιεύσεως του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού οι µετοχές της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνικό ∆ίκτυο Ερευνας και
Τεχνολογίας (Ε.∆.Ε.Τ. Α.Ε.)» που ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο περιέρχονται στο
Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα : α) το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.)» θα αποτελέσει
ερευνητικό ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και β) το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.)
που λειτουργεί στο Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών, αποσπάται και αποτελεί τεχνολογικό
ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
Άρθρο 32
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Ίδρυση Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άµυνας (Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.)
(Άρθρο 12 Ν. 2919/2001)
1.
Τα υφιστάµενα Ερευνητικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας, Κέντρο
'Ερευνας και Τεχνολογίας Στρατού (Κ.Ε.ΤΕ.Σ.), Γραφείο 'Ερευνας και Τεχνολογικών
Εξελίξεων Ναυτικού (Γ.Ε.Τ.Ε.Ν.), Κέντρο 'Ερευνας και Τεχνολογίας Αεροπορίας
(Κ.Ε.Τ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο Κέντρο µε την ονοµασία Κέντρο 'Ερευνας και
Τεχνολογίας Εθνικής Αµυνας (Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.), το οποίο είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου εποπτευόµενο από το Υπουργείο Εθνικής Αµυνας, εδρεύει στο Χολαργό και
αποτελεί εφεξής ερευνητικό κέντρο (Ε. Κ.) µε την έννοια του άρθρου 8 του παρόντος.
Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον
Υπουργό Εθνικής Αµυνας µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αµυντικής Βιοµηχανίας,
'Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.∆.Α.Β.Ε.Τ.). Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. υποστηρίζεται από πλευράς
διοικητικής µέριµνας και ασφάλειας από ειδική µονάδα, που συγκροτείται και λειτουργεί
µε ευθύνη και µέριµνα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αµυνας.
2. Σκοπός του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι η διεξαγωγή, ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας
για την ενίσχυση της Εθνικής Αµυνας, που πραγµατώνεται ιδίως µε την:
α. ενασχόληση µε ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες υψηλής ποιότητας για
την ικανοποίηση εξειδικευµένων αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας,
β. παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων
και δραστηριοτήτων στον αµυντικό τοµέα,
γ. έγκαιρη πρόβλεψη και εκτίµηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων άλλων χωρών στον
αµυντικό τοµέα,
δ. ενεργό συµµετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά, τεχνολογικά και αναπτυξιακά
προγράµµατα αµυντικού περιεχοµένου,
ε. παροχή συµβουλευτικού έργου υψηλής ποιότητας για επιστηµονικά και τεχνολογικά
θέµατα,
στ. επαφή και συνεργασία µε τον ελληνικό και διεθνή επιστηµονικό χώρο,
ζ. παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και επιµορφωτικών υπηρεσιών,
η. µεταφορά και υποβοήθηση αφοµοίωσης προηγµένης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας,
θ. συνεργασία µε άλλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
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3. Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. διαρθρώνεται σε τρία ινστιτούτα κατά την έννοια του άρθρου 10 του
παρόντος, ονοµαζόµενα Ινστιτούτο 'Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Στρατού,
Ινστιτούτο 'Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ναυτικού και lνστιτούτο 'Ερευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Αεροπορίας. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Αµυνας,
είναι δυνατόν να ιδρύονται και νέα ινστιτούτα. Καθένα από τα Ινστιτούτα αυτά
οργανώνεται περαιτέρω, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, σε ερευνητικούς
τοµείς που υποστηρίζονται από εξειδικευµένα επιστηµονικά εργαστήρια. Οι τοµείς έχουν
τεχνολογικά και ερευνητικά αντικείµενα που αναφέρονται στις αµυντικές ανάγκες των
διαφόρων όπλων και σε επιστηµονικές περιοχές, οι οποίες και αποτελούν γνωστικά
αντικείµενα εξειδίκευσης των Ινστιτούτων. Σε καθένα από τα αυτοτελή Ινστιτούτα
τοποθετείται αξιωµατικός σύνδεσµος µε το οικείο Γενικό Επιτελείο.
4. 'Οργανα διοικήσεως του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), το
Εποπτικό Συµβούλιο και ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής.
α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη και συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Πρόεδρος του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής της Γ.∆.Α.Β.Ε.Τ.
ή ο νόµιµος αναπληρωτής του και µέλη οι ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων, ανά ένας
ανώτατος αξιωµατικός από τα τρία Γενικά Επιτελεία και το Γ.Ε.ΕΘ.Α., δύο (2) µέλη
οριζόµενα από τον Υπουργό Εθνικής Αµυνας, ένας εκπρόσωπος του ερευνητικού
προσωπικού, ένας εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος της
Γ.∆.Α.Β.Ε.Τ.
β. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) µέλη που προέρχονται από το
∆.Σ.. Οι λεπτοµέρειες για τη σύνθεση και τις αρµοδιότητές του ρυθµίζονται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται κατά το άρθρο 32 Α παρ. 10 του παρόντος19.
γ. Ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Αµυνας, µετά από πρόταση του ∆.Σ.. Εάν ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής είναι
στρατιωτικός, πρέπει να είναι ανώτατος αξιωµατικός µε κατάλληλα επιστηµονικά
προσόντα και διορίζεται µετά από προηγούµενη γνώµη του Αρχηγού Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Αµυνας.
5. Η διεύθυνση κάθε Ινστιτούτου ασκείται από ∆ιευθυντή που είναι ερευνητής Α' ή Β'
βαθµίδας, σε επιστηµονικό τοµέα ενδιαφέροντος του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.. Η διαδικασία
διορισµού του ∆ιευθυντή, καθώς και η διοικητική υποστήριξη κάθε Ινστιτούτου από
στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό, θα προβλέπεται στο προεδρικό διάταγµα του άρθρου
32Α παρ. 10.
6. Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. στελεχώνεται επιστηµονικά µε ερευνητές, οι οποίοι ανάλογα µε το
επιστηµονικό και ερευνητικό τους έργο κατατάσσονται σε τέσσερις βαθµίδες Α', Β', Γ'
και ∆' κατά την έννοια του άρθρου 14 του παρόντος, ειδικούς λειτουργικούς
19

Ο 2919/2001 παρέπεµπε στο άρθρο 13 του ιδίου (32β της παρούσας), όπου όµως δεν γίνεται λόγος για
π.δ. Αντίθετα, σχετικό είναι το 14 παρ. 10 του 2919/2001, δηλ. το 32 Α παρ. 10 της παρούσας.
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επιστήµονες, τεχνικό επιστηµονικό προσωπικό ή και αξιωµατικούς που διαθέτουν
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αναλόγου επιστηµονικού αντικειµένου. Οι ερευνητές των
δύο ανώτερων βαθµίδων είναι µόνιµοι, ενώ οι ερευνητές των βαθµίδων Γ' και ∆'
υπηρετούν µε τετραετή θητεία. Τα προσόντα πρόσληψης και εξέλιξης των ερευνητών
των βαθµίδων και Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.) είναι εκείνα των
αντίστοιχων βαθµίδων του παρόντος. Για την αξιολόγηση των προσόντων αυτών
λαµβάνονται επιπροσθέτως υπόψη οι ιδιαιτερότητες διεξαγωγής και η απαγόρευση
δηµοσίευσης πορισµάτων έρευνας στον τοµέα της αµυντικής έρευνας και τεχνολογίας.
Στο Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. µπορούν να προσλαµβάνονται επισκέπτες εµπειρογνώµονες ερευνητές
και συνεργαζόµενοι ερευνητές, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του παρόντος.
7. Οι υπάρχουσες εξήντα (60) µόνιµες οργανικές θέσεις ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού του ν.δ. 125/1974, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 609/1977, µετατρέπονται
σε ισάριθµες συνιστώµενες εξήντα (60) οργανικές µη διαβαθµισµένες και κοινές ως προς
τις βαθµίδες Α', Β', Γ' και ∆' θέσεις ερευνητικού προσωπικού της κατηγορίας του ν.
1514/1985 για τη στελέχωση του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.. Το προσωπικό των Ερευνητικών
Κέντρων του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας που κατέχει θέσεις του ν.δ. 125/1974 και δεν
θα ενταχθεί σε θέσεις προσωπικού της κατηγορίας του ν.1514/1985, καταλαµβάνει
µόνιµες προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται αυτοδικαίως, καθ' υπέρβαση των
οργανικών θέσεων των Ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. και εξακολουθεί να αµείβεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προ της 25ης.6.2001 διατάξεις. Οι θέσεις αυτές καταργούνται
µε την αποχώρηση του υπαλλήλου.
8. Οι αποδοχές του ερευνητικού, Ε.Λ.Ε. και τεχνικού προσωπικού του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.
είναι οι εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές του ερευνητικού, Ε.Λ.Ε. και τεχνικού προσωπικού
αντίστοιχα, των Ερευνητικών Κέντρων του παρόντος, όπως αυτές καθορίζονται στο
άρθρο 18 του παρόντος και στο ν.2768/1999. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Άµυνας, Ανάπτυξης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης αντίστοιχων επιδοµάτων των περιπτώσεων γ' και δ' της
παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντος. Το ερευνητικό, Ε.Λ.Ε. και τεχνικό
προσωπικό υποχρεούται, οσάκις απαιτείται, να παρέχει τις υπηρεσίες του εκτός του
ερευνητικού κέντρου, σε χώρους µε ειδικές συνθήκες και ωράριο εργασίας καθοριζόµενο
από το επιστηµονικό συµβούλιο του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α..
9. Η ιδιότητα του ερευνητή, Ε.Λ.Ε. και τεχνικού προσωπικού είναι ασυµβίβαστη µε
κάθε άλλη έµµισθη δραστηριότητα, εκτός εάν του χορηγηθεί άδεια προς τούτο από το
Εποπτικό Συµβούλιο. Το ανωτέρω προσωπικό δεν δικαιούται να παρέχει ίδιες ή
παρεµφερείς υπηρεσίες ή να ασκεί ίδιες ή παρεµφερείς δραστηριότητες σε οποιουδήποτε
είδους άλλο φορέα, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, εκτός αν του χορηγηθεί άδεια από το
Εποπτικό Συµβούλιο.
Άρθρο 32 Α
Στελέχωση και λειτουργία του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.
(Άρθρο 14 Ν. 2919/2001)
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1. Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των υφιστάµενων Ερευνητικών
Κέντρων, από της συγκροτήσεώς του µεταφέρονται στο Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., όπως ειδικότερα
ορίζεται από το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού. Μέχρι την
έκδοση και εφαρµογή του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος, το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. θα
χρησιµοποιεί τις εγκαταστάσεις και το υλικό που χρησιµοποιούσαν τα Ερευνητικά
Κέντρα από και µετά την 1.9.1999.
2. Το επιστηµονικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων Κ.Ε.ΤΕ.Σ., Κ.Ε.Τ.Α.,
Γ.Ε.Τ.Ε.Ν. µόνιµο ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, οι ειδικοί επιστήµονες του ν.δ. 125/
1974, µε διδακτορικό δίπλωµα, διορίζεται µε αίτησή του, µετά από κρίση πενταµελούς
ειδικής επιτροπής ερευνητών Α' ή Β' βαθµίδας καθηγητών Α.Ε.I., εκπροσώπων των
Ερευνητικών Κέντρων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και της Γ.∆.Α.Β.Ε.Τ., που
συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Ανάπτυξης,
εντάσσεται σε µόνιµες οργανικές θέσεις ερευνητών. Το επιστηµονικό προσωπικό που
δεν κατέχει διδακτορικό δίπλωµα, αλλά έχει τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία σε ένα
από τα Ερευνητικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, µε συµµετοχή στην
ανάπτυξη συγκεκριµένων ερευνητικών προγραµµάτων τεχνολογικής καινοτοµίας, στην
οποία συµπεριλαµβάνονται και ο σχεδιασµός και η κατασκευή βιοµηχανικών
πρωτοτύπων, βελτιωµένων ή νέων προϊόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ.
274/2000 (ΦΕΚ 225 Α), ή ερευνητικού - αναπτυξιακού έργου που τεκµηριώνεται ως
συγκρίσιµο µε διδακτορική διατριβή, διορίζεται µετά από κρίση της άνω Επιτροπής και
εντάσσεται σε µόνιµες οργανικές θέσεις Ε.Λ.Ε. ( άρθρο 20 παρ. 3α του παρόντος).
3. Το επιστηµονικό προσωπικό της παραπάνω παραγράφου - µόνιµο ή µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου - που δεν θα ενταχθεί σε θέσεις ερευνητικού προσωπικού
βαθµίδων Α', Β', Γ, ∆', εντάσσεται µε αίτησή του σε συνιστώµενες ανάλογα µε τα
προσόντα του µόνιµες οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 20 παρ. 3α του
παρόντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 10
του άρθρου αυτού.
4.

Η κρίση της Επιτροπής, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αµυντικής έρευνας και
τεχνολογίας και των περιορισµών δηµοσίευσης διαβαθµισµένου έργου, γίνεται µε βάση
τα επιστηµονικά προσόντα, το σύνολο και τη φυσιογνωµία του εκτελεσθέντος
επιστηµονικού και τεχνολογικού έργου και τη συµβολή του στην ανάπτυξη και
κατασκευή αµυντικών επιστηµονικών και τεχνολογικών συστηµάτων και ανάλογη
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του ν. 1514/1985.
5. Το πόρισµα της Επιτροπής κοινοποιείται στους κρινοµένους, οι οποίοι, εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών έχουν δικαίωµα ένστασης ενώπιον της Επιτροπής. Η απόφαση
αυτής επί των ενστάσεων αποστέλλεται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Σε περίπτωση που µετά την ένταξη οι ετήσιες συνολικές αποδοχές του εντασσόµενου
προσωπικού είναι µικρότερες από τις ήδη καταβαλλόµενες, τότε η διαφορά των
αποδοχών αποτελεί προσωπικό επίδοµα, που καταβάλλεται µέχρι εξισώσεώς του.
6. Το λοιπό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων δύναται µε αίτησή του να ενταχθεί
και να καλύψει οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. που θα
προβλέπεται στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.
7. Οι ειδικοί επιστήµονες του ν.δ. 125/1974 που δεν υπηρετούν σε Ερευνητικά Κέντρα,
παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις της Υπηρεσίας τους και εξακολουθούν να
αµείβονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προ της 25ης.6.2001 διατάξεις.
8. Μέχρι τη δηµοσίευση και εφαρµογή του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου
10 του άρθρου αυτού, τα υφιστάµενα Ερευνητικά Κέντρα (Κ.Ε.ΤΕ.Σ., Γ.Ε.Τ.Ε.Ν.,
Κ.Ε.Τ.Α.) εξακολουθούν να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις που τα διέπουν. Το
προσωπικό τους εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά και να αµείβεται
σύµφωνα µε τις προ της 25ης.6.2001 ισχύουσες διατάξεις.
9. 'Οσον αφορά το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς των Ερευνητών και εν
γένει του επιστηµονικού προσωπικού του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ισχύουν για τους Ερευνητές και το εν γένει επιστηµονικό προσωπικό των Ερευνητικών
Κέντρων του παρόντος.
10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής
Άµυνας, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την 25η.6.2001, η οποία µπορεί να
παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, ρυθµίζονται:
α. Θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., οι αρµοδιότητες των οργάνων
του, ο αριθµός των αναγκαίων θέσεων του ερευνητικού, Ε.Λ.Ε., τεχνικού, διοικητικού
και στρατιωτικού προσωπικού, τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης και προαγωγής
του προσωπικού, ο αριθµός των αναγκαίων θέσεων του µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
προσωπικού.
β. Οι πόροι, οι πηγές χρηµατοδότησης του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. και η µεταφορά των
περιουσιακών στοιχείων των υφιστάµενων Ερευνητικών Κέντρων σε αυτό,
συµπεριλαµβανοµένου και του ειδικού λογαριασµού του Γ.Ε.Τ.Ε.Ν..
γ. Σύσταση, κατάργηση και διαχείριση ειδικών λογαριασµών σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2771/1999.
δ. Σύνταξη κανονισµών προµηθειών και οικονοµικής διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια ή τεχνικό ζήτηµα που απαιτείται για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος.
11. Με το ίδιο ή όµοιο διάταγµα ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στους ειδικούς
επιστήµονες του ν.δ. 125/1974, καθώς και του λοιπού επιστηµονικού προσωπικού των
D:\kodikopoihsh1514.doc

Page 60

5/9/2005

Ερευνητικών Κέντρων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, οι οποίοι δεν θα ενταχθούν σε
θέσεις ερευνητικού προσωπικού ή Ε.Λ.Ε., καθώς και θέµατα που αφορούν στο τεχνικό
και διοικητικό προσωπικό, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα, αναγκαία
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
12. Από 25.6.2001, καταργούνται:
α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του ν. 2292/1995.
β. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού.

Άρθρο 32Β
Επιστηµονικό Συµβούλιο Αµυντικής
'Ερευνας και Τεχνολογίας
(Άρθρο 13 Ν. 2919/2001)
1. Στο Υπουργείο Εθνικής Αµυνας συνιστάται Επιστηµονικό Συµβούλιο Αµυντικής
'Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Α.Ε.Τ.). Το Ε.Σ.Α.Ε.Τ. έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα και
εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραµµατισµό της κυβερνητικής πολιτικής
στον τοµέα της αµυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Τα µέλη του Ε.Σ.Α.Ε.Τ. διορίζονται
από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας και αποτελούνται από:
α. 'Εναν εκπρόσωπο της Γ.∆.Α.Β.Ε.Τ..
β. Τρεις καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή ερευνητές Ερευνητικών
Κέντρων και αυτοτελών Ινστιτούτων, µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε την έρευνα
και τεχνολογία και µε ιδιαίτερη έµφαση στις 'Ενοπλες ∆υνάµεις.
γ. 'Εναν εκπρόσωπο από κάθε Ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α..
δ. Τέσσερις Αξιωµατικούς, εκπροσώπους των Γενικών Επιτελείων και του Γ.Ε.ΕΘ.Α..
ε. 'Εναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας 'Ερευνας και Τεχνολογίας, τον οποίο
προτείνει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
στ. 'Εναν εκπρόσωπο της ελληνικής βιοµηχανίας, τον οποίο προτείνει ο Σύνδεσµος
Ελληνικών Βιοµηχανιών.
ζ. Τρία διακεκριµένα στελέχη προερχόµενα από τον χώρο της ελληνικής αµυντικής
βιοµηχανίας ή των ελληνικών κέντρων αµυντικής έρευνας και τεχνολογίας, τα οποία
επιλέγει ο Υπουργός Εθνικής Αµυνας.
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2. Το Ε.Σ.Α.Ε.Τ. εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Αµυνας, δια της Γ.∆.Α.Β.Ε.Τ.,
ιδίως:
α. Τη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής.
β. Τις βασικές επιλογές της αµυντικής έρευνας και τεχνολογίας.
γ. Τα µείζονα προγράµµατα αµυντικής έρευνας και τεχνολογίας.
δ. Τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και
δραστηριοτήτων των Ερευνητικών Κέντρων.
ε. Τη συνεργασία µε Εθνικά και ∆ιεθνή Ερευνητικά Κέντρα, Α.Ε.Ι. και λοιπούς φορείς
και την εκπροσώπηση σε εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσίες.
3. Η περαιτέρω διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Σ.Α.Ε.Τ. ρυθµίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 33
Μουσείο Επιστήµης και Τεχνολογίας
(Άρθρο 9 Ν 2919/2001)
1. Ιδρύεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του
παρόντος, τεχνολογικός φορέας ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
«Μουσείο Επιστήµης και Τεχνολογίας», και έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης.
2. Σκοπός του Μουσείου είναι η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και
ιδιαίτερα των νέων, σχετικά µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, και η διάδοση του
τεχνολογικού πολιτισµού.
Αρµοδιότητες του Μουσείου για την επίτευξη του σκοπού του αποτελούν:
α) Η επίδειξη των σύγχρονων επιτευγµάτων της τεχνολογίας.
β) Η δηµιουργία περιβάλλοντος εκµάθησης και πειραµατισµού της νεολαίας σε
νέες τεχνολογίες.
γ) Η ανάπτυξη και διάδοση πνεύµατος καινοτοµίας.
δ) Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός και διεξαγωγή έρευνας και µελετών σχετικά µε την
διάδοση του τεχνολογικού πολιτισµού και την αποδοχή των σύγχρονων τεχνολογιών και
των τεχνολογιών του µέλλοντος από την ελληνική κοινωνία.
ε) Η σύνδεση της επιστήµης και τεχνολογίας µε την παραγωγική δραστηριότητα, µέσω
ειδικών εκδηλώσεων του Μουσείου, και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων
ερευνητικών προγραµµάτων.
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3. Πόροι του Μουσείου είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και το Π.∆.Ε. του Υπουργείου
Ανάπτυξης
β) έσοδα από εκτέλεση προγραµµάτων έρευνας και µελετών
γ) έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
δ) έσοδα από εισιτήρια και πωλήσεις (όπως αντικείµενα, ενθύµια, βιβλία;;)
ε) δωρεές, κληροδοτήµατα και άλλες παροχές τρίτων
στ) έσοδα από χορηγίες
4. Όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο ∆ιευθυντής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι πενταµελές. Ο Πρόεδρος και τα µέλη ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών και
κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την αποτελεσµατική λειτουργία προς εκτέλεση του
σκοπού του Μουσείου, προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισµό που καταρτίζεται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονοµικών.

Άρθρο 34
Ανώνυµη Εταιρεία Βιοµηχανικής Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Β.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)
(Άρθρο 10 § 2 Ν. 2919/2001)
Ιδρύεται εταιρεία χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρία Βιοµηχανικής
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Β.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)», στην οποία περιέρχονται οι
µετοχές που το ∆ηµόσιο έχει στις παρακάτω εταιρίες: Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Κεραµικών και Πυριµάχων (ΕΚΕΠΥ Α.Ε.), Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου
(ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ), Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ενδυσης και
Ινών (Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. Α.Ε.), Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας (Ε.Α.Ν.Τ. Α.Ε.),
ΕΛΚΕ∆Ε Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασµού ΑΕ, Ελληνικό Κέντρο Αργιλοµάζης,
Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.) και Κέντρο Ελληνικού Ενδύµατος
(Κ.ΕΛ.ΕΝ.)20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Ανάπτυξης καταρτίζεται το καταστατικό µε το οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα που
αφορούν την έδρα, το µετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου, την έκδοση των µετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώµατα των
µετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Γενικής
Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους ελεγκτές, την διανοµή των κερδών,
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, την λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη
εταιρική χρήση, το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και
αναπληρωµατικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται από την
κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία.

20

Πρέπει να ελεγχθεί το εάν περιλαµβάνονται στη ρύθµιση και η Εταιρεία Βιοµηχανικής Ερευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ), όπως και η Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τροφίµων (ΕΤΑΤ ΑΕ), όπως επισηµαίνει η ∆ιοίκηση της ΓΓΕΤ.
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Άρθρο 35
Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)
(Άρθρο 10 παρ. 4 Ν. 2919/2001)
1. Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.)
θεωρείται ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο υπό την έννοια των διατάξεων των
παραγράφων στ και ζ’ του άρθρου 2 του παρόντος, διατηρώντας το νοµικό καθεστώς του
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου που ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4,
14 παρ. 2-5, 15, 18 παρ. 3 εδ. η και ι, 20 παρ. 3 α, 23 παρ. 1 εδ. η και 5, 23 Α του
παρόντος, καθώς και του άρθρου 20 παρ. 5 και του άρθρου 23 παρ. της 3 του ν.
1733/1987 επεκτείνονται και εφαρµόζονται ανάλογα και στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ..21 Κάθε αντίθετη
διάταξη του άρθρου 1349/1983 (ΦΕΚ 52 Α), του π.δ. 77/1989 (ΦΕΚ 35 Α), του π.δ.
91/1998 (ΦΕΚ 84 Α) και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/26208/0022/13.5.1999 των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ
1040 Β) καταργείται από 25.6.2001.
2. Η Επιτροπή και τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 23Α ορίζονται ειδικά για το
ΙΤΣΑΚ, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων.

Άρθρο 36
Εθνικό ∆ίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.∆.Ε.Τ. Α.Ε.)
(Άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 2919/2001)
Η Ε.∆.Ε.Τ. Α.Ε. µπορεί να αναθέτει την εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση έργων και
προµηθειών και την παροχή υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείµενη διάταξη,
πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύµφωνα µε όρους και διαδικασίες που
προβλέπονται από ειδικούς κανονισµούς που καταρτίζονται οπό την Ε.∆.Ε.Τ. Α.Ε.,
εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως και για άλλους ερευνητικούς
και τεχνολογικούς φορείς.

Άρθρο 37
Χρηµατοδότηση Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Υψηλής Τεχνολογίας
21

Οι διατάξεις που αναφέρονται στο αρχικό κείµενο του νόµου 2919/2001 εδώ παρουσιάζονται µε βάση
την αρίθµηση που έχουν λάβει στην παρούσα.
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(Άρθρο 10 § 1 Ν. 2919/2001)
1. α. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε έδρα την Αθήνα και την επωνυµία «Κεφάλαιο
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε.» («Κ.Ε.Σ.Υ.Τ. Α.Ε.»). Η
εταιρεία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στο άρθρο αυτό.
β. Σκοπός της εταιρείας είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε τοµείς
τεχνολογικής έντασης και έντασης γνώσης, που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η
εταιρεία προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως: (α) χρηµατοδοτεί νέες
επιχειρήσεις, νέους επιχειρηµατίες και νέους επιστήµονες, που δραστηριοποιούνται στο
τοµέα των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηµατικών προτύπων (β) παρέχει
διοικητική υποστήριξη, υποδοµές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, που συµβάλλουν στον
επιχειρηµατικό σχεδιασµό και στην οργάνωση των νέων επιχειρήσεων, επιχειρηµατιών
και επιστηµόνων που δραστηριοποιούνται στο τοµέα αυτών (γ) συνεργάζεται µε
εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών και χρηµατοδοτικούς φορείς για την
από κοινού επένδυση σε νέες επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και των νέων
επιχειρηµατικών προτύπων, που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης (δ) συµµετέχει
µε κεφάλαιο σε χρηµατοδοτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν συναφή µε την εταιρεία σκοπό.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού
Ανάπτυξης ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή
χρηµατοδότησης των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των νέων
τεχνολογιών και των νέων επιχειρηµατικών προτύπων.
δ. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα εκατοµµύρια
(50.000.000) δραχµές (146.735,14 €) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000)
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών (29,35 €),
αναλαµβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο µε καταβολή µετρητών από το Ελληνικό
∆ηµόσιο. Η καταβολή γίνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του
καταστατικού της εταιρείας.
ε. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
που αποτελούν τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το κεφάλαιο αυτό µπορεί να
αυξάνεται. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος που θα καλυφθεί
το ποσό της αύξησης, µπορεί δε να ορισθεί ότι η ανάληψη και καταβολή του γίνεται από
το ∆ηµόσιο, φορείς ή εταιρείες του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, τράπεζες – µέλη της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, εταιρείες κεφαλαίου
επιχειρηµατικών συµµετοχών και χρηµατοδοτικούς φορείς. Για κάθε άλλη αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου εφαρµόζονται ο διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
στ. Η εταιρεία διοικείται από πενταµελές διοικητικό συµβούλιο µε διετή θητεία, το οποίο
λειτουργεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρείες και τα µέλη του
διορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
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Ανάπτυξης. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιοριστούν. Με
όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσής τους. Στις γενικές συνελεύσεις το
Ελληνικό ∆ηµόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Ανάπτυξης ή από το εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο.
ζ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσλαµβάνει γενικό διευθυντή µε σύµβαση διάρκειας
τεσσάρων (4) ετών ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Γενικός
∆ιευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και διευθύνει τις
εργασίες της και συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς
δικαίωµα ψήφου.
η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της
εταιρείας. Με το καταστατικό αυτό ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το σκοπό, τη
διάρκεια, την έδρα, την έκδοση των µετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώµατα
των µετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της
γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συµβουλίου, την πρώτη εταιρική χρήση, τη
διανοµή των κερδών, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή
της, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωµατικό, ελεγκτές και κάθε άλλο θέµα που
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται µε
απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
θ. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη σύσταση Ειδικού Συµβουλίου, ύστερα από
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα αποτελείται από
διακεκριµένους επιστήµονες, µε εξειδίκευση και πείρα στον τοµέα νέων τεχνολογιών και
πρόσωπα καταξιωµένα στον επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό κόσµο. Έργο του Ειδικού
Συµβουλίου είναι η χάραξη των στρατηγικών επιλογών της εταιρείας. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες για την συγκρότηση και λειτουργία του Ειδικού Συµβουλίου.
ι. Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας µπορεί να
ανατίθεται σε εταιρείες ορκωτών ελεγκτών ο περιοδικός έλεγχος των επί µέρους
τοποθετήσεων της εταιρείας.
ια. Η εταιρεία δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωµα ∆ηµοσίου ή
τρίτου για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταστατικού της.
ιβ. Το προσωπικό της εταιρείας προσλαµβάνεται όπως ορίζει η παράγραφος 3 του
άρθρου 1 του Ν. 2527/1997. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας είναι δυνατή η απόσπαση στην εταιρεία προσωπικού του ∆ηµοσίου ή φορέων
του ∆ηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.
2190/1994.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων
Άρθρο 38
Θέµατα των Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Πάρκων
(Άρθρα 23 παρ.1-2 του ν. 2741/99, 5 παρ. 1-4 ν. 2919/2001 )

1. α. Το Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (Ε.Τ.Π.) είναι µία περιοχή ή δίκτυο
περιοχών διαµορφωµένων έτσι ώστε να φιλοξενούν :
i) επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεργασίες ή δίκτυα επιχειρήσεων οποιασδήποτε
νοµικής µορφής ή οργανισµούς µε ερευνητικές ή και µε αναπτυξιακές δραστηριότητες
ii) επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που ασχολούνται και µε τις εµπορικές εφαρµογές
της
iii) επιχειρήσεις πώλησης και συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης) προϊόντων οι οποίες
βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας είτε λόγω γειτνίασης µε ΑΕΙ ή Ερευνητικό
Ιδρυµα, ή Ινστιτούτο και γενικότερα µε οργανισµούς παραγωγής και µεταφοράς
τεχνογνωσίας.
iv) επιχειρήσεις, µεµονωµένες ή συνεργαζόµενες υπό διάφορες µορφές που παρέχουν ή
και αναπτύσσουν υπηρεσίες και προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ή καινοτοµικού
χαρακτήρα
v) επιχειρήσεις παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών
vi) χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς
β. Κύριοι στόχοι του Ε.Τ.Π. είναι:
i) η διασύνδεση του παραγωγικού και κοινωνικού χώρου µε τον ερευνητικό και
τεχνολογικό ιστό,
ii) η ολοκλήρωση καινοτοµικών ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, καθώς και
η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας,
iii) η προώθηση και η οικονοµική ολοκλήρωση καινοτόµων επενδυτικών και
επιχειρηµατικών σχεδίων εκµετάλλευσης,
iv) η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση του φάσµατος των προϊόντων και των
υπηρεσιών, καθώς και των µεθόδων παραγωγής, εφοδιασµού και διανοµής µε
προτεραιότητα στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας,
v) η εισαγωγή νέων µεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων,
vi) η απόκτηση νέων γνώσεων και η διάδοσή τους είτε αµέσως είτε διά της παροχής
πάσης φύσεως επιστηµονικών, τεχνολογικών, συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η
κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφεροµένου φυσικού ή νοµικού
προσώπου,
vii) η προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, που
ασχολούνται µε τεχνολογίες που άπτονται των ενδιαφερόντων του πάρκου.
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γ. i) Τα Ε.Τ.Π. έχουν τη µορφή ανωνύµου εταιρείας. Ιδρύονται και διέπονται από τις
περί ανωνύµων εταιρειών διατάξεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις
του παρόντος. Εφόσον στο µετοχικό κεφάλαιο ενός Ε.Τ.Π. συµµετέχει το ∆ηµόσιο ή
Ν.Π.∆.∆., το καταστατικό υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
ii) Στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των Α.Ε. µπορεί να µετέχουν το ∆ηµόσιο και κάθε
φύσης νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε κερδοσκοπικό ή µη
χαρακτήρα.
iii) Το Ε.Τ.Π. µπορεί να συνιστά θυγατρικές εταιρείες ή να µετέχει σε εταιρείες που
έχουν σκοπό που συνδέεται µε τους σκοπούς του Ε.Τ.Π. Το ύψος του µετοχικού
κεφαλαίου κατά την ίδρυση, καθώς και τα µερίδια των µετόχων ορίζονται µε το
καταστατικό του Ε.Τ.Π.
δ. i) Τα Ε.Τ.Π. για την εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 2545/1997 λογίζονται
«Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές (ΒΕΠΕ)».
ii) Μισθώσεις ή υποµισθώσεις χώρων που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε Ε.Τ.Π. δεν
υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 813/1978, όπως έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί.
ε. Ακίνητα που έχουν αποκτηθεί και αναπτυχθεί από επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Ε.Τ. για τη
δηµιουργία των Τεχνολογικών Πάρκων Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Αττικής ανήκουν
κατά το σύνολό τους στην πλήρη κα αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου
και παραχωρούνται κατά χρήση στις συνιστώµενες Ανώνυµες Εταιρείες των Ε.Τ.Π. µε
την εξαίρεση των κτιρίων που στεγάζουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύµατος
Τεχνολογίας – Ερευνας (Ι.Τ.Ε.). Οι όροι παραχώρησης καθορίζονται µε σύµβαση που
υπογράφεται µεταξύ του Ε.Τ.Π. και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκπροσωπούµενου από
τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονοµίας και Οικονοµικών.
2. Το ∆ηµόσιο δύναται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Ανάπτυξης να µεταβιβάζει προς οποιοδήποτε πρόσωπο τις µετοχές του Ε.Τ.Π., οι οποίες
περιέχονται σε αυτό µε οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία. Η διάθεση
γίνεται πάντοτε στο ακέραιο της πραγµατικής τους αξίας.
3. Όλες οι µετοχές της επιχορηγούµενης από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Ανώνυµης Εταιρείας
Επιστηµονικό Πάρκο Πάτρας περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα του
∆ηµοσίου, το οποίο στη συνέχεια µπορεί να τις διαθέσει ή να τις πωλήσει µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµίας και Οικονοµικών.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν ανάλογη εφαρµογή και στις Εταιρείες
Αξιοποιήσεως και ∆ιαχειρίσεως της περιουσίας των Α.Ε.Ι., καθόσον αφορά την
οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία Τεχνολογικών Πάρκων από αυτές.
5. Η χρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτων Επιστηµονικών και Τεχνολογικών
Πάρκων και θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων γίνεται µε αποφάσεις του Υπουργού
Ανάπτυξης από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Με τις ίδιες αποφάσεις
ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η µορφή της χρηµατοδότησης, καθώς και κάθε
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άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκτέλεση των προγραµµάτων. Ως θερµοκοιτίδα
νοείται το νοµικό πρόσωπο που παρέχει, σε συγκεκριµένους χώρους, υπηρεσίες
υποστήριξης προς επενδυτές και επιχειρηµατίες για την ανάπτυξη τεχνολογικών
καινοτοµιών και την εκµετάλλευσή τους από επιχειρηµατικά σχήµατα. Είναι δυνατόν
ένα Ε.Τ.Π. να διαχειρίζεται µια ή περισσότερες θερµοκοιτίδες, οπότε δικαιούχος της
χρηµατοδότησης µπορεί να οριστεί το Ε.Τ.Π.

Άρθρο 39
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων
(Άρθρα 23 § 3 Ν. 2741/1999, 34 Ν. 2843/2000)
1. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα και η γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα,
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισµούς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό µπορεί να αξιοποιηθεί οικονοµικά µε διάφορους τρόπους, και ιδίως:
α) Απευθείας εµπορική αξιοποίηση µε την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή
υπηρεσιών από τον ίδιο φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση. Στην περίπτωση που ο
φορέας είναι ίδρυµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες µπορεί να
αναλαµβάνονται από τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας τους.
β) Εκχώρηση εµπορικής αξιοποίησης µε τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης
άδειας εµπορικής εκµετάλλευσης της γνώσης, έναντι τιµήµατος που καθορίζεται µε
σύµβαση εκχώρησης σε άλλο οργανισµό ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής.
γ) Ίδρυση ή συµµετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε µε τη σύσταση από το φορέα
παραγωγής της γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε µορφής για την
εµπορική εκµετάλλευση αυτής, είτε µε τη συµµετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού
δραστηριότητα εκµετάλλευσης µε άλλους οργανισµούς ή επιχειρήσεις.
δ) Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστηµόνων, τεχνολόγων και ερευνητών µε τη
δηµιουργία επιχειρηµατικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν
εµπορικά εκµεταλλεύσιµες γνώσεις, στην οποία µπορεί να συµµετέχει µε οποιονδήποτε
τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα.
ε) Συντονισµός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω τρόπους ή και µε άλλο τρόπο
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα παρεχόµενα οικονοµικά και
χρηµατοπιστωτικά κίνητρα, οι δικαιούχοι και οι επιδοτούµενες δαπάνες, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών των χρηµατοδοτούµενων
δικαιούχων, ελέγχου , διακοπής και επιστροφής καταβολών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, ο τρόπος σύστασης των επιχειρήσεων
εκµετάλλευσης της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσµάτων γενικά και το πλαίσιο
λειτουργίας αυτών, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι κανόνες δεοντολογίας και
ανταγωνισµού, τα θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων και κάθε άλλη αναγκαίοα
λεπτοµέρεια.
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Άρθρο 40
(Άρθρο 11 Ν 2919/2001)
1. Με αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας µπορεί, έναντι εύλογης
αποζηµίωσης, να ανατίθεται απευθείας και από κοινού στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και σε
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. η εκτέλεση
έργων και µελετών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης πλην
εκείνων της Ε.Ε. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να συγκροτούνται συλλογικά όργανα για
το συντονισµό των παραπάνω προγραµµάτων που τελούν υπό την αιγίδα διεθνών
οργανισµών ή οργανώσεων.
2. α) Οι διατάξεις του π.δ. 17/2001 (ΦΕΚ14Α/31.1.2001) εφαρµόζονται αναλόγως
και στα επιχειρηµατικά σχέδια και τη γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα,
ινστιτούτα και ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στους δικαιούχους του
άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 17/2001 περιλαµβάνονται και Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ερευνητικά
κέντρα, µέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανωτέρω, ερευνητές,
ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες και τεχνικό προσωπικό των ιδίων,
συνεργαζόµενοι και επισκέπτες ερευνητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές. Το άρθρο 6 του
ν. 1733/1987 για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας έχει ισχύ και στους δηµόσιους
λειτουργούς.
β) Όπου αναφέρονται στο εν λόγω προεδρικό διάταγµα «επιστηµονικά και
τεχνολογικά πάρκα» περιλαµβάνονται και οι εταιρείες διαχείρισης της περιουσίας
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) Η συµµετοχή ερευνητών, µελών εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι., προσωπικού ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του δηµόσιου τοµέα
σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης της γνώσης και των
αποτελεσµάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αντίκειται προς
την ιδιότητά τους που έχουν στον ερευνητικό, τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό φορέα.
Εφόσον γίνεται χρήση των υποδοµών και άλλων περιουσιακών στοιχείων του
ερευνητικού, τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού φορέα από το εν λόγω προσωπικό για
τους σκοπούς της επιχείρησης, πρέπει να έχει προηγηθεί σύµβαση συνεργασίας
ανάµεσα στην επιχείρηση εκµετάλλευσης και τον ερευνητικό, τεχνολογικό ή
εκπαιδευτικό φορέα.
δ) Οι διοικήσεις των ερευνητικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών φορέων
διευκολύνουν την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης,
παρέχοντας
στήριξη
στις
δηµιουργούµενες
επιχειρήσεις
εκµετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τα συµφέροντα των φορέων που
διοικούν.
ε) Η Γ.Γ.Ε.Τ., προκειµένου να διευκολύνει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό
προσωπικό και τους ερευνητικούς, τεχνολογικούς και εκπαιδευτικούς φορείς,
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µπορεί να συµβάλλεται µε εµπειρογνώµονες ή εταιρείες, γραφεία και άλλους
οργανισµούς ειδικευµένους στη δηµιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους
ενδιαφερόµενους.
στ) Το ερευνητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό που συµµετέχει στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες οφείλει στις σχέσεις του µε τρίτους, προµηθευτές, πελάτες, ανταγωνιστές κ.λπ., να διαφυλάσσει και να εξασφαλίζει τα καλώς εννοούµενα
συµφέροντα του ερευνητικού, τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού φορέα από τον οποίο
προέρχεται.
ζ) ∆εν είναι δυνατή η ταυτόχρονη πλήρης απασχόληση του προσωπικού αυτού στους
ανωτέρω φορείς και στην επιχείρηση έντασης της γνώσης.

Άρθρο 41
Τελικές διατάξεις
(Άρθρα 31 Ν.1514/1985, 28 § 10 Ν. 1733/1987, 12 §§ 3-4 ν. 1771/1988, 39 § 1 Ν.
2496/1997, 22 § 4 Ν. 2741/1999)

1. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και διέπονται από το παρόν είναι οι ακόλουθοι:
α) Ερευνητικά κέντρα:
αα)Το Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
(άρθρο 28)
ββ) Το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) του άρθρου 29.
γγ) Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.)
δδ) Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και
εε) Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών
(Ε.Ι.Ε.)».
στστ) Το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης, που είναι ν.π.ι.δ. και διέπεται από τις διατάξεις του
Π∆ 716/1982 και του άρθρου 30 του παρόντος νόµου.
Τα ζητήµατα που προκύπτουν από τη µετατροπή αυτή ρυθµίζονται µε προεδρικά
διατάγµατα σύµφωνα µε το άρθρο 25 του νόµου αυτού.
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)).
ββ) Το Ινστιτούτο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
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γγ) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών ∆ιεργασιών Υψηλής
Θερµοκρασίας, µε έδρα την Πάτρα.
δδ) Ερευνητικό ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών µε έδρα την Πάτρα.
εε) Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργασιών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
στστ) Ερευνητικό Ινστιτούτο ∆ικονοµικών Μελετών µε έδρα την Αθήνα.
γ) Η Ε.Ε.Α.Ε. (άρθρο27)
2. Τα υφιστάµενα ερευνητικά κέντρα, ιδρύµατα και ινστιτούτα, ανεξάρτητα από την
ονοµασία τους, µέχρι να συµπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους κατά τις
διατάξεις του νόµου αυτού, συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν γι’
αυτά προ της 8.2.1985.
3. Όπου 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.
4. Όπου στο παρόν αναφέρεται µεταπτυχιακή σχολή και τέτοια δεν έχει συσταθεί ακόµα,
για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος νοείται το αντίστοιχο Α.Ε.Ι.
5. Από 8.2.1985 καταργούνται η «υπηρεσία επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας»
(Υ.Ε.Ε.Τ.) που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν. 706/1977 (ΦΕΚ Α 279), η «επιτροπή
επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας» και το «γνωµοδοτικό συµβούλιο επιστηµονικής
έρευνας και τεχνολογίας», που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Ν. 706/1977. Οι
διατάξεις του Ν. 706/1977 και του Π.∆. 916/1978 (ΦΕΚ Α 222), µε τις οποίες
ρυθµίζονται θέµατα προσωπικού (οργανικές θέσεις, αποσπάσεις κ.λπ.) της Υ.Ε.Ε.Τ.,
διατηρούνται σε ισχύ.
6. Οι διατάξεις του Ν. 706/1977, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και κάθε άλλη
διάταξη που διέπει την καταργούµενη Υ.Ε.Ε.Τ. διατηρούν σε ισχύ τους, εφόσον δεν
αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος. Οι αρµοδιότητες κατά τις διατάξεις αυτές
ασκούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Οποιεσδήποτε αξιώσεις και επιβαρύνσεις έχουν προκύψει από συµβάσεις έργου που
υπογράφτηκαν µεταξύ του επιστηµονικού υπεύθυνου ερευνητικού έργου ή
προγράµµατος και των χρησιµοποιούµενων στα έργα αυτά τρίτων προσώπων, λόγω
χαρακτηρισµού από τα δικαστήρια των συµβάσεων αυτών ως συµβάσεων εξαρτηµένης
εργασίας, βαρύνουν όχι τον επιστηµονικό υπεύθυνο των έργων, αλλά τον προϋπολογισµό
των έργων αυτών, ο οποίος αυξάνεται ανάλογα.
7. 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
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κατοχή δεύτερης θέσης και δεν είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση του δικηγορικού
λειτουργήµατος.
Σε περίπτωση που από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και των προεδρικών
διαταγµάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 25 αυτού
προκύπτουν για το κάθε φύσης και σχέσης ερευνητικό, τεχνικό (επιστηµονικό και µη),
διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων,
συνολικές µηνιαίες αποδοχές µικρότερες από αυτές του χρόνου εφαρµογής των
παραπάνω διατάξεων, η τυχόν διαφορά διατηρείται, ως προσωπική, εως την κάλυψή της
από οποιαδήποτε αύξηση αποδοχών, εκτός από την Α.Τ.Α.
8. 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 Ανάπτυξης, 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
Ανάπτυξης, συµµετέχει το Υπουργείο κατά ποσοστό που ορίζεται µε κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. 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.
9. Στο άρθρο 24 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α 70) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με την επιφύλαξη των προηγούµενων παραγράφων, µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από κάθε
άλλη διάταξη, το ποσό της αποζηµίωσης επιστηµόνων και λοιπού ειδικού προσωπικού,
αλλοδαπών ή ηµεδαπών, που δεν έχουν την ιδιότητα του δηµόσιου υπάλληλου, για κάθε
είδους οδοιπορικά έξοδα κατά τις µετακινήσεις τους στο εσωτερικό, εφόσον οι
µετακινήσεις πραγµατοποιούνται για τις ανάγκες του ΥΠ.ΑΝ. ή ερευνητικών φορέων ή
µέσα στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων».
10. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ιδρύονται δέκα (10) θέσεις εµπειρογνωµόνων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Οι θέσεις αυτές πληρώνονται µε διορισµό
επιστηµόνων υψηλής επιστηµονικής στάθµης, ειδικών σε θέµατα έρευνας και
τεχνολογίας. Προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές ορίζονται α) η κατοχή διδακτορικού
διπλώµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής ή β) η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή ισότιµου Α.Ε.Ι της αλλοδαπής και πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία και
εµπειρία στον τοµέα της βιοµηχανίας και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας.
Στο ΥΠ.ΑΝ. ιδρύεται τεχνική υπηρεσία, µε αρµοδιότητα:
α) Την εκτέλεση µελετών αρχιτεκτονικών, στατικών,
θερµοµονώσεων κ.λπ.

ηλεκτροµηχανολογικών,

β) Την επίβλεψη των κτιριακών έργων που αφορούν το ΥΠ.ΑΝ. και όλους τους
εποπτευόµενους από αυτό ερευνητικούς φορείς, πλην του Ε.ΚΕ.ΦΕ. “∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”.
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Οι αρµοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ προκειµένου για τεχνικά έργα των
εποπτευόµενων από αυτήν ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εκτελούνται
εκτός Αττικής είναι δυνατόν να ανατίθενται εν µέρει ή στο σύνολό τους είτε σε υπηρεσία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων είτε σε
υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή σε ανώνυµη εταιρεία που ανήκει στο
δηµόσιο τοµέα και δύναται να εκτελεί έργα του τοµέα αυτού σύµφωνα µε το νόµο, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
γ) την έγκριση των κτιριολογικών προγραµµάτων και των πιο πάνω µελετών που
ανατίθενται από τους ερευνητικούς φορείς, πλην του Ε.Κ.ΕΦ.Ε. «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», σε
ιδιώτες µελετητές. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα διάρθρωσης και αρµοδιοτήτων της
τεχνικής υπηρεσίας, να συνιστώνται µέχρι δέκα (10) θέσεις µόνιµου ή µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και να προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια σχετική µε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσιακής αυτής
µονάδας.
11. Οι προβλεπόµενες στο άρθρο 13 του Ν. 706/1977 και στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. β, γ
και δ του Π.∆. 916/1978 (ΦΕΚ Α 222) είκοσι (20), δώδεκα (12) και δύο (2) αντίστοιχα
θέσεις, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, ειδικών επιστηµονικών συνεργατών, ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού και ειδικού προσωπικού µετατρέπονται από 31.8.84 σε
θέσεις µε σύµβαση αορίστου χρόνου, της σύµβασης εργασίας των κατεχόντων αυτές
µετατρεπόµενης σε αορίστου χρόνου. Οι εξ αυτών κενές κατά το χρόνο αυτόν θέσεις
διατηρούνται ως θέσεις ειδικών επιστηµονικών συνεργατών µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου διαρκείας, πληρούµενες κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, α του
Ν. 706/1977.
12. Η θητεία των οργάνων διοίκησης των εποπτευόµενων φορέων παρατείνεται µέχρι να
διορισθούν τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος. Για τα Εθνικά Κέντρα Ερευνών, εφ’ όσον έχει διορισθεί ο διευθυντής του
Κέντρου και οι µισοί τουλάχιστο διευθυντές Ινστιτούτων, µπορεί µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης να συγκροτείται το νέο ∆.Σ. του Κέντρου, το οποίο λειτουργεί
νόµιµα µέχρι τη συµπλήρωσή του σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του
παρόντος και ασκεί όλες τις αρµοδιότητές του. Με τη συγκρότηση του νέου ∆.Σ. λήγει η
θητεία των παλαιών οργάνων διοίκησης του Κέντρου.
13. Για ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, για τα οποία δεν έχει συγκροτηθεί Ε.Σ. ή Ε.Σ.Ι.
αντίστοιχα, τις αρµοδιότητές τους, µέχρι να συγκροτηθούν, ασκεί το ∆.Σ. ή ο διευθυντής
ινστιτούτου αντίστοιχα.
14. Οπου στην ισχύουσα νοµοθεσία αναφέρεται υπουργός, που ασκεί αρµοδιότητες από
αυτές που υπάγονται ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης.
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Η φράση στο άρθρο 86 του Ν. 1416/1984 «µε γνώµη των συµβουλίων των δήµων και
κοινοτήτων» αντικαθίσταται ως εξής: «µε γνώµη των νοµαρχιακών συµβουλίων». Γνώµη
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που χορηγήθηκε προ της 8ης.2.1985, αρκεί για την
ύστερα από την ισχύ αυτού έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγµάτων.
15. Με προεδρικό διάταγµα, εκδιδόµενο µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, µπορεί
να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο όλες οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που
αφορούν τη σύσταση και λειτουργία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Άρθρο 40
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

[ΥΠΟΥΡΓΟΙ]
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