Προεδρικό Διάταγμα
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.Δ 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 Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εμπορίου,
όπως οριοθετούνται από το άρθρο 12 του Π.Δ. 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 Δημοσίου, 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 Δημόσιο 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 Δημόσιο, 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 Δημόσιο 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 ΠΔ 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 ΔΕΠ 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 Διευθυντές 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)

C:\docs_let\NOMOTHESIA_KTL\nomoi1514.doc Page 8

11/29/2007

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.Δημόσιες 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. Δαπάνες 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
Διαχείριση 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 Δημοσίου, 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.Δ. 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 Διεθνή Αστρονομική Ένωση, στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, 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, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, 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 Δ
Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς
Άρθρο 8
Ερευνητικοί φορείς του Δημόσιου 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 Δ.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 Δ.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 Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του. Το
Δ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, έναν αντιπρόεδρο.
4. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του κέντρου. Η
εκτέλεση των αποφάσεών του γίνεται από το διευθυντή του κέντρου. Σε περίπτωση
απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού, η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθεται με
απόφαση του Δ.Σ. στον αντιπρόεδρό του. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν ιδίως:
α) Η εκτέλεση των αποφάσεων των επιτροπών πρόσληψης, προαγωγής και κρίσης των
ερευνητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
β) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, του ερευνητικού και
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 Δ.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, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί,
κατ’ εξαίρεση, ο Διευθυντής να έχει την ιθαγένεια τρίτης χώρας.
β) Να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, με διοικητική πείρα και ερευνητική και
τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα του
Κέντρου, με συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και
τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.
γ) Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση 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 Διευθυντών 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 ΔΕΠ), αν είχε τέτοια προηγουμένως10. Η διάταξη
αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και για τους Διευθυντές Ινστιτούτων των Ερευνητικών
Κέντρων και για τους Διευθυντές 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 Διευθυντών Ερευνητικών ή Τεχνολογικών Κέντρων , Ινστιτούτων αυτών, ως και
αυτοτελών Ινστιτούτων, ν.π.δ.δ ή ν.π.ι.δ στα οποία προβλέπονται θέσεις ερευνητών Α’
σύμφωνα με το άρθρο 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
Διευθυντές κατέχουν θέση Δ.Ε.Π σε Α.Ε.Ι της χώρας οφείλουν να παραιτηθούν από την
πανεπιστημιακή τους θέση πριν την ένταξή τους. Οι Διευθυντές αυτοί, μέλη Δ.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
Διευθυντών.
9. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.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 Δ.Σ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του κέντρου και τον
αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό, με βάση τις επιμέρους προτάσεις των ινστιτούτων.
στ) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον απολογισμό και ισολογισμό του κέντρου.
ζ) Ασκεί όσες αρμοδιότητες του έχει αναθέσει το Δ.Σ.
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 ΔΕΠ ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, να διδάσκει ένα
εξαμηνιαίο μάθημα.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και για τους Διευθυντές Ινστιτούτων των
Ερευνητικών Κέντρων και για τους Διευθυντές 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 Δ.Σ. του Κέντρου ή του Διευθυντή 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 Δ.Σ. του Κέντρου ή του
Διευθυντή 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 Διευθυντή 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 Δ.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
Δ.Σ. του κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος αυτού, την
κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισμού του κέντρου που
αναφέρονται στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που
του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου ή με απόφαση του Δ.Σ.
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 Διοικητικού
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 Διευθυντή 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 Διευθυντή 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.

C:\docs_let\NOMOTHESIA_KTL\nomoi1514.doc Page 22

11/29/2007

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 Δ.
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε
κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
-Για τη βαθμίδα Δ’ 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’, Δ’). Οι διευθυντές ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή
θέση ερευνητή Α’ για όλες τις συνέπειες. Η διαδικασία επιλογής για διορισμό των
Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των
Διευθυντών των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, μπορεί να αρχίζει έξι μήνες πριν
από την λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή.
5. Οι τίτλοι των βαθμίδων ερευνητή είναι οι εξής : Α’ βαθμίδα «Δ/ντής Ερευνών», Β’
βαθμίδα «Κύριος Ερευνητής», Γ’ βαθμίδα «Εντεταλμένος Ερευνητής» και Δ’ βαθμίδα
«Δόκιμος 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 Διοικητικού 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 Δ και Γ ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Δ 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 Δ.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 Δ.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 Δ
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 Δ’ 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 Δ’ 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 Δ’ βαθμίδας διατηρήσει τη θέση του επί τέσσερα χρόνια
συνολικά και δεν προκριθεί ερευνητής Γ’ βαθμίδας για τη θέση αυτή, ο ερευνητής Δ
βαθμίδας δεν δικαιούται άλλη ανανέωση της θητείας του και απομακρύνεται οριστικά
μετά τη λήξη της τελευταίας ανανέωσής της.
2. Οι ερευνητές Γ’ βαθμίδας διορίζονται με τριετή 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. Δικαιούνται 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 Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς
ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δημόσιου
τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ’ υπέρβαση των οργανικών θέσεων με απόφαση του
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, Δημόσιας Διοίκησης 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.Δ. 373/1995 τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών συγχωνεύθηκαν στο
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Γι’ αυτό το λόγο στην παρούσα
κωδικοποίηση, όπου στον νόμο γινόταν αναφορά στο Υπουργείο Προεδρίας, αναφέρεται Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 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 Δ’, 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 Δ.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, Δ
(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 Δ, με τους παρακάτω συντελεστές,
στρογγυλοποιούμενος στη πλησιέστερη εκατοντάδα :
α. Ερευνητής Α
β. Ερευνητής Β
γ. Ερευνητής Γ
δ. Ερευνητής Δ

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

Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών μισθών, ο βασικός μηνιαίος μισθός του
Ερευνητή Δ 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

C:\docs_let\NOMOTHESIA_KTL\nomoi1514.doc Page 29

11/29/2007

βασικό μισθό του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ, 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. Δ

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. Δ 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 Δ 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 Δ 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 Δ΄ 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. Δ΄ 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)
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», 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 Διευθυντών 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 Δ’ 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 Διευθυντές αυτούς καταβάλλεται και επίδομα θέσης ευθύνης,
ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών (586,94€) το μήνα για τους Διευθυντές
των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων και 250.000 δραχμές (733,68€) για τους Διευθυντές των ερευνητικών
κέντρων. Διευθυντές που είναι μέλη Δ.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
Διοίκηση 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 Διοίκηση 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 Δ.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 Δ.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 Δ.Σ. του κέντρου ή ο διευθυντής του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται με το
προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητας και εφόσον κρίνει ότι δεν
παρακωλύονται τα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
Τροποποίηση του προγράμματος αυτού από τον αδειούχο μπορεί να γίνει μόνο με
έγκριση του οργάνου που χορήγησε την άδεια.
Άρθρο 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 Δ.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 Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου
ή ο διευθυντής του ινστιτούτου.
Η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου και η διάρκειά της μπορεί να είναι από 3 μήνες
μέχρι 2 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. Δεύτερη 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 Δ. 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 Δ.Σ. του κέντρου ή του Ε.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου.
γ) Μέλη του Δ.Ε.Π. με μερική ερευνητική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα, που
προσλαμβάνονται με ετήσιες συμβάσεις έργου από το Δ.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή
του αυτοτελούς ινστιτούτου. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. που προσλαμβάνονται δικαιούνται
ερευνητική αμοιβή μέχρι 35% των ακαθάριστων αποδοχών τους ως μέλη του Δ.Ε.Π., το
ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.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 Δ.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 Δ.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
Διοικητικό 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 Δ.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 Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ύστερα από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αίτηση του ενδιαφερομένου, στις επιχειρήσεις που
έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος.

ΤΙΤΛΟΣ Δ
Διατάξεις 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) Δωρεές 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.Δ. 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 Δ 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, Δ του ερευνητικού προσωπικού έτσι όπως
προβλέπονται στο άρθρο 14. Το ερευνητικό προσωπικό μπορεί να ενταχθεί σε αντίστοιχη
βαθμίδα (Α, Β, Γ, Δ) 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 Δ’
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 Δ.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
“Δημόκριτος” (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δ”) 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 Διοικητικό 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 Δ.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 Δ.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 Δ 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 Δ 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.Δ. 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 Διοικητικού. 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 Διοικητικού 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. Διεξάγει 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.
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 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. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»,
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. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 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.Δ. 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
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.)
(Άρθρο 28 Ν. 1514/1985)
1. Ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.)
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» που αποτελεί ν.π.δ.δ. και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Στο Ε.Κ.Ε.ΦΕ. «Δημόκριτος» 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. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», εκτός από τα επιστημονικά όργανα και γενικά
τον εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ερευνας Ραδιενεργών Ορυκτών (Δ.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 «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 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.Δ.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. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», 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 Δ.Ε.Ρ.Ο. της Ε.Ε.Α.Ε. και αμείβεται
από τα πιο πάνω μεταφερόμενα κονδύλια του Π.Δ.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 Δ.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.Δ.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
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 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.Δ. 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 Δ.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 Δ.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 Δ.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)
C:\docs_let\NOMOTHESIA_KTL\nomoi1514.doc Page 52

11/29/2007

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 Δ.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: Δεκαοκτώ (18) ερευνητών, έξι (6) τεχνικών, μία (1) γραμματέα.
γ) Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ:
Θέσεις: Δεκαπέντε (15) ερευνητών, τρείς (3) τεχνικών, μία (1) γραμματέα.
δ) Διεύθυνση 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 Δ, 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
Δ.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
Δ.Σ.
4. Η πρόσληψη ερευνητή με βαθμίδα Δ’ 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 Δ’, με τη λήξη της πρώτης διετίας, κρίνεται προς
προαγωγή στη βαθμίδα Γ’ ή ανανέωση της σύμβασής του στην ίδια βαθμίδα Δ. Σε
περίπτωση μη προαγωγής ή μη ανανέωσης της σύμβασης, με τη λήξη της σύμβασης του
ερευνητή αποχωρεί υποχρεωτικά. Ο ερευνητής Δ’ 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 Δ’.
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 Δ, 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.Δ. 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.
Διευθυντής.

είναι το Διοικητικό 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 Δίκτυο Ερευνας και
Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.)» που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο 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 Δημοσίου
Δικαίου 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 Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας,
'Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.Δ.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 Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το
Εποπτικό Συμβούλιο και ο Εκτελεστικός Διευθυντής.
α. Το Διοικητικό 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 Διευθυντής της Γ.Δ.Α.Β.Ε.Τ.
ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και μέλη οι Διευθυντές 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.Δ.Α.Β.Ε.Τ.
β. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που προέρχονται από το
Δ.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 Διευθυντής του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Αμυνας, μετά από πρόταση του Δ.Σ.. Εάν ο Εκτελεστικός Διευθυντής 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 Διευθυντή που είναι ερευνητής Α' ή Β'
βαθμίδας, σε επιστημονικό τομέα ενδιαφέροντος του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.. Η διαδικασία
διορισμού του Διευθυντή, 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 Δ' 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 Δ'
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 Δ' 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.Δ.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, Δ', 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, Δημόσιας Διοίκησης 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
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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.Δ.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 Δυνάμεις.
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.Δ.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 Διεθνή 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.Δ.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 Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής.
Το Διοικητικό 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 Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης 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 Δημόσιο 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.),
ΕΛΚΕΔΕ 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 Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, την διανομή των κερδών,
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη
εταιρική χρήση, το πρώτο Διοικητικό 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 Διοίκηση 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 Δημοσίων 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 Δημοσίων 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 Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 36
Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.)
(Άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 2919/2001)
Η Ε.Δ.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.Δ.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
Δημόσιο. 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 Δημόσιο, 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 Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν. Με
όμοια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσής τους. Στις γενικές συνελεύσεις το
Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση διάρκειας
τεσσάρων (4) ετών ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Γενικός
Διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και διευθύνει τις
εργασίες της και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 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 Διοικητικού 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 Δημοσίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας είναι δυνατή η απόσπαση στην εταιρεία προσωπικού του Δημοσίου ή φορέων
του Δημόσιου 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 Δημόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ., το καταστατικό υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών.
ii) Στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των Α.Ε. μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο 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 Δημοσίου
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 Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από
τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Το Δημόσιο 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
Δημοσίου, 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 Διαχειρίσεως 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 Δημοσίων 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 Δημοσίων 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) Δεν 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.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
(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 Δικαίου 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
ΠΔ 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 Δημοκρατίας και του Ινστιτούτου Παστέρ Παρισίων
“περί του εν
Αθήναις Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ” (Ιδρυμα Β. Ζαχάρωφ)).
ββ) Το Ινστιτούτο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
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γγ) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής
Θερμοκρασίας, με έδρα την Πάτρα.
δδ) Ερευνητικό ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών με έδρα την Πάτρα.
εε) Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
στστ) Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών 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.Δ. 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. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”.
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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 Δημοσίων Εργων, με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 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. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», σε
ιδιώτες μελετητές. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 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.Δ. 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 Δ.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 Δ.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 Δ.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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

[ΥΠΟΥΡΓΟΙ]
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