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5.1.2012 

 

Στο παρόν σχέδιο νόμου,   

(α) θεσπίζονται νομοθετικά οι μεταρρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν στο Σχέδιο Δράσης για 

την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας μετά τη 

διενεργηθείσα διαβούλευση,  

(β) καταργούνται ο Νόμος 3653/2008 και ο Νόμος 1514/1985 και,  

(γ) κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις για την Έρευνα και Τεχνολογία.  

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

 

Ορισμοί 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται:  

 

1. «Α.Ε.Ι.»: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ήτοι: (α) Πανεπιστημιακός Τομέας: Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Ανώτατη Σχολή 

Καλών Τεχνών, (β) Τεχνολογικός Τομέας: Τ.Ε.Ι. και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.   

2. «Α.Δ.Ι.Π»: Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση. 

3. «Ακαδημία Αθηνών»: Τα κέντρα ερευνών και τα γραφεία ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών.  

4. «Βασική Έρευνα: πειραματική ή θεωρητική εργασία η οποία εκπονείται για την 

απόκτηση νέας γνώσης σχετικά με το υπόβαθρο φαινομένων ή φυσικών δεδομένων, 

χωρίς να προσβλέπει σε κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση. 

5. «Γ.Γ.Ε.Τ.»: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

6. «Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ..»: Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία. 

7. «Ε.Μ.Ε.Υ.»: Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών. 

8. «Ενιαίος Χώρος Έρευνας»: Το θεσμικό περιβάλλον που ενισχύει τη συστηματική 

συνεργασία των δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων, των Α.Ε.Ι., και του ερευνητικού 

δυναμικού του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργιών μεταξύ 

ερευνητικών ομάδων, και την αντιμετώπιση του φαινομένου του κατακερματισμού και 

της πολυδιάσπασης των ερευνητικών υποδομών και δράσεων. 

9. «Έργο»: Η σχεδιασμένη δραστηριότητα, με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και προϋπολογισμό δαπανών: α) στην έρευνα, β) στην 

ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας, γ) στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή 

υπηρεσιών ή εγκατάσταση καινοτόμων διαδικασιών, δ) στην προβολή και διάχυση 

αποτελεσμάτων Ε.Τ.Α.Κ., ε) στην ενίσχυση ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και 

στ) στη δημιουργία εθνικού δικτύου ερευνητικών υποδομών.  

10. «Έρευνα»: Η πρωτότυπη και δημιουργική εργασία η οποία γίνεται με συστηματικό 

τρόπο για την αύξηση της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης που προέρχεται 
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από τους ανθρώπους, τον πολιτισμό και την κοινωνία και η χρήση της γνώσης για την 

ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Περιλαμβάνει τη Βασική και την Εφαρμοσμένη Έρευνα.  

11. «Ερευνητικό Κέντρο»: Δημόσιο νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

έχει ως αντικείμενο την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς 

και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των 

επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής και κοινωνικής αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων της.  

12. «Ερευνητικός Φορέας»:  νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συσταθεί ως μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που εκτελεί δραστηριότητες έρευνας ή/και τεχνολογικής 

ανάπτυξης ως έναν από τους βασικούς του στόχους. 

13. «Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.»: Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

14. «Ε.Σ.Π.Ε.Κ.»: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας. 

15. «Ε.Τ.Α.Κ.»: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. 

16. «Εφαρμοσμένη Έρευνα»: Η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία που 

διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου πρακτικού 

αποτελέσματος ή/και την κάλυψη των αναγκών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  

17. «Καινοτομία»: Η μετατροπή μιας ιδέας είτε σε νέο ή βελτιωμένο αξιοποιήσιμο προϊόν 

ή διεργασία, είτε σε βιομηχανική, εμπορική ή οργανωτική λειτουργική διαδικασία ή σε 

νέα μέθοδο κοινωνικής εξυπηρέτησης. 

18. «Μ.Α.Ε.Α.Φ.Ε.»: Μητρώο Ανεξάρτητων Εξωτερικών Αξιολογητών. 

19. «Μελέτη»: η συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση στοιχείων που προορίζονται για 

χρήση από επιστημονικούς, κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς.  

20. «Πρόγραμμα Ε.Τ.Α.Κ.»: Το συνεκτικό πλαίσιο δράσεων που αποβλέπει στην επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, εντός του 

οποίου υποβάλλονται προτάσεις για τη χρηματοδότηση έργων.  

21. «Τεχνολογία»: Το σύνολο των μεθόδων, τεχνικών, μέσων, συστημάτων και 

εργαλείων με τα οποία επιτυγχάνεται η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών με 

συγκεκριμένη εφαρμογή.  

22. «Τεχνολογική Ανάπτυξη»: Οι συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες 

γνώσεις ή/και πρακτική εμπειρία και αποσκοπούν στην  παραγωγή νέων υλικών και 

προϊόντων, στην εισαγωγή νέων διεργασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή στην 

ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν.  

23. «Τ.Ε.Σ.»: Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια. 

 

 

 

Άρθρο 2 

 

Αντικείμενο -Σκοπός 

 

1. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η καθιέρωση κανόνων για την ανάπτυξη και 

προαγωγή της έρευνας, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, ως τομέων 

ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος, αλλά και ως προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη. 

Το πεδίο αυτό αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, το οποίο και μεριμνά για την 

εξασφάλιση των απαιτούμενων δημόσιων πόρων και για την ορθολογική και 

αποτελεσματική αξιοποίησή τους καθώς και για τη διεύρυνση της συμμετοχής του 

ιδιωτικού τομέα στα πεδία αυτά. 

2. Στόχοι του παρόντος νόμου είναι ιδίως: 
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α. Η διαμόρφωση θεσμών και διαδικασιών για τον καθορισμό πολιτικών και 

στρατηγικών ενίσχυσης της γνώσης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας και η 

διαμόρφωση των σχετικών ιεραρχήσεων. 

β. Η προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

στη χώρα για την παραγωγή νέας γνώσης σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο των 

ανωτέρω στρατηγικών επιλογών, και η πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται 

για την πραγμάτωσή τους. 

γ. Η συστηματική ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων μέσω της σύνδεσης έρευνας - παραγωγής, της ανάπτυξης 

υπηρεσιών τεχνολογικού χαρακτήρα και της υποστήριξης νέων καινοτόμων 

επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών με ισχυρά στοιχεία προηγμένης τεχνογνωσίας 

και τεχνολογίας. 

δ. Η συμβολή των φορέων που εκτελούν ερευνητικές δραστηριότητες  στη 

διαμόρφωση των δημοσίων πολιτικών της χώρας, όπως ενδεικτικά: της 

πολιτικής υγείας, της ενεργειακής πολιτικής, της αειφόρου ανάπτυξης, της 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. 

ε. Η ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού για την 

ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της αριστείας στην 

έρευνα, η αναγνώριση της ευθύνης και της αυτονομίας των επιστημόνων κατά 

την εκτέλεση της έρευνας μέσω της κοινωνικής λογοδοσίας και η αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων και επιπτώσεών της έρευνας.  

στ. Η αναβάθμιση και ορθολογική αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών. 

ζ. Η συμβολή στη δημιουργία Ενιαίου Χώρου Έρευνας στη χώρα. 

η. Η ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής στη διαμόρφωση και οικοδόμηση του 

ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και καινοτομίας. 

 

 

 

Άρθρο 3 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Νόμου 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά περίπτωση στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως προς τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, στην Ακαδημία 

Αθηνών και στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από τη  Γ.Γ.Ε.Τ. του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ή από άλλα Υπουργεία. 

2. Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζεται ο τρόπος σύνδεσης των φορέων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 μεταξύ τους καθώς και με τον παραγωγικό ιστό. 

 

Άρθρο 4 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας 

 

1. Στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού για την ανάπτυξη της Ελλάδας και των 

επιμέρους περιφερειών της, καταρτίζεται Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και 

Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.) που καλύπτει περίοδο πέντε  ετών.  

2. Στόχος του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. είναι η προώθηση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας καθώς και η βέλτιστη συμβολή τους στην προώθηση νέων καινοτομικών 
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προϊόντων, υπηρεσιών και μεθόδων, ανταγωνιστικών στην παγκοσμιοποιημένη αγορά 

καθώς και η γενικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

3. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. Το ύψος των διαθέσιμων και προβλεπόμενων πηγών δημόσιας 

χρηματοδότησης τόσο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων όσο και από Κοινοτικούς πόρους, 

Β. Τις εκάστοτε διαμορφούμενες οικονομικές συνθήκες της χώρας, 

Γ. Τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του δημόσιου τομέα με έμφαση στους 

τομείς που μπορούν να επωφεληθούν από την Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτομία, 

Δ. Τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες της χώρας και 

Ε. Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την Ε.Τ.Α.Κ..  

4. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. έχει το χαρακτήρα συνολικού προγράμματος – πλαισίου στο οποίο 

καθορίζονται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου: 

Α. Οι στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες πολιτικής για την Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, οι οποίοι προσανατολίζονται σε 

συγκεκριμένους θεματικούς τομείς προτεραιότητας  ή/και σε οριζόντιους 

άξονες ενίσχυσης της ΕΤΑΚ όπως η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 

των ερευνητικών υποδομών. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. εξετάζεται επίσης η 

στρατηγική για τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς προώθησης 

και στήριξης της Ε.Τ.Α.Κ.. 

Β. Τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του, όπως 

νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις και προγράμματα ανά τομέα 

προτεραιότητας ή οριζόντιο άξονα ή/και περιφέρεια μεταξύ άλλων. 

Γ. Οι φορείς ή κατηγορίες φορέων που θα αναλάβουν την υλοποίηση των μέσων 

που έχουν καθοριστεί στο εδάφιο β. 

Δ. Οι πόροι που προγραμματίζεται να διατεθούν και οι πηγές χρηματοδότησης. 

Ε. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. 

ΣT. Οι δείκτες και διαδικασίες παρακολούθησης και αποτίμησης του βαθμού 

επίτευξης των στόχων του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 

Z.  Οι όροι και οι διαδικασίες για την αναθεώρησή του. 

5. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. καταρτίζεται με επιστημονική ευθύνη του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. του άρθρου 8 και 

την υποστήριξη και συνολικό συντονισμό της Γ.Γ.Ε.Τ.. Μετά τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένου σχεδίου το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. τίθεται σε ανοικτή διαβούλευση με όλους τους 

εμπλεκόμενους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, τον ιδιωτικό τομέα και τους 

ευρύτερους κοινωνικούς φορείς. Η τελική εκδοχή του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τα συμπεράσματα της διαβούλευσης τα οποία θα καταγράφονται με 

συνοδευτική έκθεση.  

6. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ διασφαλίζει την ετήσια και σταθερή ενίσχυση της έρευνας που 

κατευθύνεται από τους ερευνητές,  την ανάπτυξη όλων των επιστημονικών πεδίων, 

καθώς και την αποτελεσματική ανταπόκριση στη ζήτηση για τεχνολογική έρευνα και 

καινοτομία της οικονομίας, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. 

7. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα, Τεχνολογία 

και Καινοτομία (Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ.)  έπειτα από σχετική εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

8. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. μπορεί να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν έπειτα 

από σχετική εισήγηση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. ή ενός τουλάχιστον μέλους της Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. και 

λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση προόδου του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. Το αναθεωρημένο 

Ε.Σ.Π.Ε.Κ. εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ..  
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9. Με ευθύνη και συντονισμό της Γ.Γ.Ε.Τ. συντάσσεται ετήσια έκθεση προόδου και 

απολογιστική έκθεση στο τέλος της πενταετίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τις 

επιπτώσεις από την υλοποίηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. οι οποίες υποβάλλονται στο 

Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., στη Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για θέματα 

έρευνας. Οι εκθέσεις προόδου και η απολογιστική έκθεση είναι δημοσίως προσβάσιμες 

από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.Τ.. 

10. Για τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου και της απολογιστικής έκθεσης παρέχονται 

απολογιστικά στοιχεία για τα επιμέρους προγράμματα από τα εμπλεκόμενα υπουργεία 

και τις ευρείες περιφέρειες που είναι φορείς διαχείρισης προγραμμάτων, τα οποία 

έχουν ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 

11. Η απολογιστική έκθεση λαμβάνεται υπόψη για  το σχεδιασμό των επόμενων 

στρατηγικών πλαισίων έρευνας και καινοτομίας. 

12. Κατά την έγκριση των προγραμματικών συμφωνιών των Α.Ε.Ι. από το Υπουργείο 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων λαμβάνονται υπόψη οι 

προτεραιότητες της χώρας για την Ε.Τ.Α.Κ. όπως αυτές αποτυπώνονται στο 

Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 

 

Άρθρο 5 

 

Εφαρμογή του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. 

 

1. Δημόσιες υπηρεσίες, πάσης φύσεως και μορφής νομικά πρόσωπα του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις προσώπων και 

φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, μπορούν να εκτελούν ΄Εργα και 

Μελέτες για την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 

καινοτομίας ή/και για την προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων τους, για την 

ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού ή για τη δημιουργία εθνικού 

δικτύου ερευνητικών υποδομών. Τα Έργα και οι Μελέτες χρηματοδοτούνται από 

δημόσιους πόρους του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

της Γ.Γ.Ε.Τ., άλλων Υπουργείων και των Περιφερειών, προερχόμενους από τον 

τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη πηγή.  

2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες 

και τα όργανα για την αξιολόγηση, την υπαγωγή και χρηματοδότηση των προτάσεων 

των φορέων της προηγούμενης παραγράφου σε προγράμματα που προκηρύσσονται 

στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ..  

3. Τα Ερευνητικά Κέντρα, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, δύνανται να 

διαχειρίζονται προγράμματα Ε.Τ.Α.Κ. στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. μετά από προκήρυξη 

του εποπτεύοντος Υπουργού, στην οποία εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις 

χρηματοδότησης έργων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ της προηγούμενης 

παραγράφου. 

4. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις στο πλαίσιο προκηρύξεων των προγραμμάτων που 

εντάσσονται στο Ε.Σ.Π.Ε.Κ. αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο Άρθρο 10 του παρόντος νόμου. 

5. Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δύναται να καταβάλλεται αμοιβή στα μέλη 

των οργάνων αξιολόγησης, γνωμοδότησης και ελέγχου, τα οποία προβλέπονται στο 

Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και στις κατ' 

εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, με τις οποίες προκηρύσσονται 

προγράμματα Ε.Τ.Α.Κ. και τα οποία εντέλλονται είτε την αξιολόγηση ερευνητικών 



 

 
Νέος Νόμος για την Ενίσχυση της Έρευνας, 
της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 5/1/2012 

  

9 

προτάσεων, είτε την γνωμοδότηση για υπαγωγή τους στις ευεργετικές διατάξεις για 

χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, είτε την πιστοποίηση των δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων  Ε.Τ.Α.Κ..Τα όργανα της παρούσας 

παραγράφου είναι είτε συλλογικά, είτε ατομικά. 

6. Με κοινή απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος της 

αμοιβής των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Το ύψος των αμοιβών 

καθορίζεται ανάλογα με το ύψος προϋπολογισμού των ερευνητικών προτάσεων, την 

συνθετότητα τους και την επίδρασή τους στην οικονομία και κοινωνία. Οι ανωτέρω 

αμοιβές καθορίζονται και για υπαλλήλους του δημοσίου ή φορέων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα και για τους ιδιώτες, που συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα,  κατά 

παρέκκλιση των κείμενων περιοριστικών διατάξεων περί ύψους αμοιβών. Οι αμοιβές 

που καθορίζονται για τους ιδιώτες δύναται να διαφοροποιούνται από τις αμοιβές που 

καθορίζονται για τους υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

7.   Με όμοια απόφαση της προηγούμενης παραγράφου δύναται να καταβάλλονται 

αμοιβές και για τα αντίστοιχα όργανα που προβλέπονται στα προγράμματα που έχουν 

ήδη προκηρυχθεί με βάση τις διατάξεις του νόμου 1514/1985, του Π.Δ. 274/2000 και 

των τροποποιήσεων αυτού και του Π.Δ. 17/2001 ή θα προκηρυχθούν με βάση τις 

προβλέψεις και τις εξουσιοδοτήσεις του Π.Δ. 274/2000 και του Π.Δ. 17/2001. 

8.   Ο Υπουργός Οικονομικών μεριμνά για τη θέσπιση μεθοδολογίας παρακολούθησης 

των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν την Ε.Τ.Α.Κ.  

9.   Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα 

από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι 

όροι και η διαδικασία απονομής χρηματικών βραβείων σε ερευνητές για εξαιρετική 

επίδοση σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας που συμβάλλουν στην 

υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Π.Ε.Κ..  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Άρθρο 6 

 

Όργανα 

 

Αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας είναι:  

α. Η Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία 

(Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ.). Η Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της εθνικής πολιτικής 

για την προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στη 

Χώρα. 

β. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Η Γ.Γ.Ε.Τ. είναι αρμόδια για την 

υλοποίηση της πολιτικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την 

Καινοτομία και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της.  

γ. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.). Το 

Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. είναι συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο προς το Υπουργείο 
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Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη διαμόρφωση και υλοποίηση 

της εθνικής πολιτικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 

δ.   Άλλα Υπουργεία και οι Ευρείες Περιφέρειες.  

 

 

Άρθρο 7 

 

Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία 

 

1. Συνιστάται  Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία 

(Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ.). Η Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό, ως Πρόεδρο, τον 

Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τους Υπουργούς:  

 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  

 Οικονομικών  

 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  

 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

Στη Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. μπορεί να συμμετέχουν μετά ψήφου και άλλοι Υπουργοί μετά από 

πρόσκληση του Πρωθυπουργού για θέματα της αρμοδιότητάς τους.  Ρόλο κύριου 

εισηγητή έχει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος 

προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας του Πρωθυπουργού. Στις συνεδριάσεις της 

Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. προσκαλείται και παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος του 

Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο, έπειτα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού. 

2. Έργο της Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. είναι ο συντονισμός της πολιτικής για την έρευνα, τεχνολογική 

ανάπτυξη και καινοτομία ιδίως μέσω της έγκρισης του Ε.Σ.Π.Ε.Κ., της εποπτείας της 

εφαρμογής του και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του, της θέσπισης 

κανόνων οργάνωσης και χρηματοδότησης της έρευνας, της στρατηγικής κατεύθυνσης 

του ερευνητικού ιστού της χώρας καθώς και κάθε άλλης σχετικής δράσης, έπειτα από 

γνωμοδότηση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.. 

3. Η Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές κατά έτος. 

 

 

Άρθρο 8 

 

Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

 

1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.), το 

οποίο αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο που αναφέρεται στον 

Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

2. Ο Πρόεδρος ορίζεται με απόφαση της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, έπειτα 

από σχετική εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

χωρίς να είναι υποχρεωτική η ακρόαση των υποψηφίων. 

3. Ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του ΕΣΕΤΕΚ ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά από έγκριση της Δ.Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. 

4. Ο αριθμός των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ. είναι έως 15 και η θητεία τους είναι τριετής με 

δυνατότητα ανανέωσης. Ανά διετία μπορεί να αντικαθίσταται το 1/3 των μελών του, 

ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. είναι 
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πρόσωπα διεθνούς κύρους με πολυετή δραστηριότητα στην έρευνα και την 

καινοτομία . Η σύνθεση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. θα πρέπει να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν 

την αντιπροσώπευση του ερευνητικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τομέα. 

5. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο 

θέση μέλους του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., στη θέση αυτή διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της 

θητείας. 

6. Το αργότερο τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος καταρτίζεται Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. 

ρυθμίζει θέματα λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. καθώς και θέματα ηθικής, δεοντολογίας 

και ασυμβίβαστου των μελών του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.. 

7. Το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

Α. Εισηγείται προτάσεις σχετικά με τις κατευθύνσεις της εθνικής πολιτικής 

Ε.Τ.Α.Κ. και την εστίασή της σε τομείς προτεραιότητας. 

Β. Είναι επιστημονικά υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.). 

Γ. Γνωμοδοτεί σχετικά με την εξειδίκευση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. σε προγράμματα. 

Δ. Αποτιμά την πρόοδο και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. με 

βάση τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και την  απολογιστική έκθεση που 

καταρτίζεται με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Τ..  

Ε. Γνωμοδοτεί για την ίδρυση, συγχώνευση και ερευνητικό αναπροσανατολισμό 

των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων στη βάση των αποτελεσμάτων 

της αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων και της αποτίμησης του 

Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 

ΣΤ. Προσδιορίζει τις θεματικές προτεραιότητες των Τ.Ε.Σ. και εισηγείται προς το 

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τα μέλη των 

Τ.Ε.Σ.. 

Ζ. Εισηγείται για τους κριτές των επιτροπών κρίσης των Προέδρων των 

Ερευνητικών Κέντρων επί τη βάσει αντικειμενικών και διαφανών διαδικασιών. 

Η. Συμβάλλει στην καλλιέργεια κατάλληλου πλαισίου και νοοτροπίας για την 

ενδυνάμωση παραγωγικών και αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ των 

Ερευνητικών Κέντρων, των ΑΕΙ, άλλων ερευνητικών φορέων και των 

επιχειρήσεων. 

Θ. Προωθεί τη διεθνή συνεργασία και συμβάλλει στη διαμόρφωση ισχυρών 

δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας της 

διασποράς. 

Ι. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο ή του 

αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 

8. Το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γ.Γ.Ε.Τ. και ειδικότερα από 

Γραμματεία, η οποία στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό. Οι δαπάνες  

λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. εντάσσονται στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ε.Τ. και 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες μετακινήσεων των μελών του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., το ύψος των 

οποίων είναι αντίστοιχο με τις δαπάνες μετακινήσεων Γενικού Διευθυντή. 
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Άρθρο 9 

 

Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια 

 

1. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. υποστηρίζεται επιστημονικά 

από τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έπειτα 

από πρόταση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., συγκροτούνται Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια 

(Τ.Ε.Σ.), για τους βασικούς θεματικούς τομείς έρευνας. Οι θεματικοί τομείς 

προτεραιότητας προσδιορίζονται από το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. λαμβάνοντας υπόψη τους 

στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας που ορίζονται στο Ε.Σ.Π.Ε.Κ. καθώς και την 

ύπαρξη κρίσιμης μάζας ερευνητικής δραστηριότητας στη Χώρα σε συγκεκριμένες 

θεματικές περιοχές. 

3. Τα μέλη των Τ.Ε.Σ. είναι πρόσωπα με αναγνωρισμένο κύρος και πλούσια ερευνητική 

ή/και επαγγελματική πείρα στο αντικείμενο του τομέα του Τ.Ε.Σ. 

4. Η θητεία των μελών των Τ.Ε.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.  

5. Τα Τ.Ε.Σ. είναι συμβουλευτικά όργανα του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. για τον καλύτερο σχεδιασμό 

της πολιτικής Ε.Τ.Α.Κ. σε ειδικούς τομείς, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων κατά 

περίπτωση. Αρμοδιότητες των Τ.Ε.Σ. είναι : 

Α. η διαμόρφωση στρατηγικών στόχων σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς και 

η συμβολή στη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την 

Έρευνα και την Καινοτομία (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.). 

Β. ο προσδιορισμός μέτρων και δράσεων για την προώθηση της Ε.Τ.Α.Κ. και η 

συμβολή στη διαμόρφωση προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ε.Τ.Α.Κ. σε 

συγκεκριμένους τομείς. 

Γ. η επεξεργασία οποιουδήποτε άλλου θέματος τους ανατίθενται από το 

Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.. 

Δ. η παροχή επιστημονικών κατευθύνσεων προς τα Ερευνητικά Κέντρα σχετικά 

με τα ινστιτούτα που υπάγονται στον επιστημονικό τομέα ευθύνης τους.   

Ε.  η επιλογή των επιτροπών κρίσης των Διευθυντών των Ινστιτούτων των Ε.Κ. 

ΣΤ. η επιλογή των επιτροπών κρίσης για την πρόσληψη, την κρίση Ερευνητών για 

εξέλιξη σε βαθμίδα και την ανανέωση Σύμβασης Ερευνητών Γ. 

Ζ. η υποβολή σχετικών αναφορών και προτάσεων προς το  Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ..  

6. Η λειτουργία των Τ.Ε.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γ.Γ.Ε.Τ..  Οι δαπάνες 

λειτουργίας των Τ.Ε.Σ. εντάσσονται στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ε.Τ. και 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες μετακινήσεων των μελών των Τ.Ε.Σ. το ύψος των 

οποίων είναι αντίστοιχο με τις δαπάνες μετακινήσεων Διευθυντή. 

7. Το αργότερο τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος καταρτίζεται κοινός 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Τ.Ε.Σ., ο οποίος διαμορφώνεται από το 

Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας ρυθμίζει τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία τους, 

μεταξύ των άλλων δε θέματα ηθικής, δεοντολογίας και ασυμβίβαστου των μελών 

των Τ.Ε.Σ.. 
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Άρθρο 10 

 

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

  

1. Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου  Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας ανήκουν: 

Α. Η υποστήριξη του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. στην κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.), η παρακολούθηση και ο 

συντονισμός της υλοποίησής του και η μέριμνα για την αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων του μέσω της σύνταξης ετήσιας έκθεσης προόδου και 

απολογιστικής έκθεσης για το Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 

Β. η προκήρυξη προγραμμάτων Ε.Τ.Α.Κ. στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ..  

Γ. η παροχή σύμφωνης γνώμης σε άλλους φορείς για την προκήρυξη 

προγραμμάτων και την εφαρμογή μέτρων πολιτικής Ε.Τ.Α.Κ. στο πλαίσιο του 

Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 

Δ. η μέριμνα για την κατάρτιση ενιαίας διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων 

για έργα Ε.Τ.Α.Κ., μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έπειτα από γνωμοδότηση 

του Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ.. 

Ε. η αποτίμηση των προγραμμάτων Ε.ΤΑ.Κ στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ και η 

ανατροφοδότηση του σχεδιασμού. 

Στ. ο συντονισμός της λειτουργίας των Εμπειρογνωμόνων Έρευνας και 

Καινοτομίας των Υπουργείων κατά την κατάρτιση προγραμμάτων, η ανάπτυξη 

και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης δεικτών Ε.Τ.Α.Κ. σε εθνικό 

επίπεδο καθώς και η τήρηση βάσης δεδομένων έργων Ε.Τ.Α.Κ. που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 

Ζ. η εποπτεία των ερευνητικών φορέων αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις 

κείμενες σχετικές διατάξεις. 

Η. η αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων.  

Θ. ο συντονισμός της σύνταξης και υποβολής των προγραμματικών συμφωνιών 

με τα Ερευνητικά Κέντρα, η σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας, 

Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η παρακολούθηση της εφαρμογής 

και των αποτελεσμάτων τους . 

Ι. η έκφραση γνώμης στα άλλα υπουργεία ως προς τις προγραμματικές 

συμφωνίες που συνάπτουν με τα Ερευνητικά Κέντρα αρμοδιότητάς τους. 

Κ. η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας για θέματα έρευνας και 

τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς. Με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

έπειτα από γνωμοδότηση του ΕΣΕΤΕΚ, ορίζονται οι εκπρόσωποι της χώρας σε 

διεθνείς επιτροπές.  

Λ. Η διαμόρφωση πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και πρότυπης 

δομής Προγραμματικής Συμφωνίας.  

Μ. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της αναθέτει η Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. ή είναι συναφής με 

τις παραπάνω αρμοδιότητες.  
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2. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ε.Τ. εγγράφεται κατ' έτος πίστωση για την 

καταβολή των εισφορών της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς σχετικούς με την 

προώθηση ή υποστήριξη της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, στους 

οποίους συμμετέχει η χώρα μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. και απόφαση της 

Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ..    

 

 

Άρθρο 11 

 

Εμπειρογνώμονας ή Τμήμα  Έρευνας και Καινοτομίας στα Υπουργεία 

  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 1 

 

1. Με στόχο το συντονισμό της πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία στα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού 

και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, ορίζεται «Εμπειρογνώμονας Έρευνας και Καινοτομίας» 

ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισμού για τη σύνδεση των ερευνητικών και 

τεχνολογικών αναγκών του Υπουργείου με το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. καθώς και τη διαμόρφωση 

ερευνητικών προγραμμάτων ή τη λήψη άλλων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους του 

Ε.Σ.Π.Ε.Κ..  

2. Ο «Εμπειρογνώμονας Έρευνας και Καινοτομίας» είναι επιστήμονας, ο οποίος είναι 

κάτοχος διδακτορικού τίτλου ή μεταπτυχιακού διπλώματος στέλεχος του δημόσιου και 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με τεκμηριωμένη εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με 

τις αρμοδιότητες του υπουργείου.  

3. Ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας 

και σχετικής γνωμοδότησης του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., και αποσπάται στη Γ.Γ.Ε.Τ., στην οποία 

και αναφέρεται, ενώ εδρεύει στην Επιτελική Δομή του αντίστοιχου Υπουργείου. 

4. Με την ίδια διαδικασία, κατόπιν εισήγησης του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, μπορεί 

να οριστεί Εμπειρογνώμονας Έρευνας και Καινοτομίας και σε άλλα Υπουργεία. 

 

5. Ο Εμπειρογνώμονας Έρευνας και  Καινοτομίας ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατόπιν ανοικτής προκήρυξης προς τα στελέχη του 

δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σχετικής γνωμοδότησης του 

Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.. 

6. Ο Εμπειρογνώμονας Έρευνας και Καινοτομίας εφόσον δεν είναι υπάλληλος του 

Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αποσπάται στη Γ.Γ.Ε.Τ. 

στην οποία και αναφέρεται ενώ εδρεύει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του αντίστοιχου Υπουργείου. 

7. Αρμοδιότητες του Εμπειρογνώμονα Έρευνας και Καινοτομίας είναι: 

α. Η εισήγηση για θέματα πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία  του Υπουργείου και η συμβολή κατά τη διαμόρφωση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 

β. Η κατάρτιση σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Ε.Τ. του ετήσιου προϋπολογισμού 

προγραμμάτων που αφορά δράσεις Ε.Τ.Α.Κ. του Υπουργείου στο πλαίσιο του 

Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. Σε περίπτωση απουσίας προϋπολογισμού προγραμμάτων απαιτείται 

χαρακτηρισμός των δαπανών που θα διατεθούν για δράσεις Ε.Τ.Α.Κ. για το 

επόμενο έτος και σχετική κοινοποίηση της Γ.Γ.Ε.Τ.. 
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γ. Ο έλεγχος της συμβολής των έργων που ανατίθενται από τα υπουργεία στην 

υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 

δ. Η παρακολούθηση του έργου των ερευνητικών φορέων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Υπουργείου, ιδίως όσον αφορά στην κατάρτιση και ετήσια 

αποτίμηση των προγραμματικών συμφωνιών του Άρθρου 28. 

ε. Η μέριμνα σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα του Υπουργείου για την 

ένταξη των εποπτευομένων από το Υπουργείο ερευνητικών φορέων στη 

διαδικασία αξιολόγησης του Άρθρου 18 του παρόντος νόμου η  οποία 

συντονίζεται από τη Γ.Γ.Ε.Τ.. 

στ. Η εισήγηση σχετικά με την εισαγωγή της Καινοτομίας στις δημόσιες 

προμήθειες στο αντίστοιχο Υπουργείο. 

ζ. Η συνεργασία με τις ευρείες περιφέρειες της χώρας για θέματα Ε.Τ.Α.Κ. 

αρμοδιότητας του Υπουργείου. 

 

 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 2 

1. Με στόχο το συντονισμό την πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία στα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού 

και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, ορίζεται  «Τμήμα για την Έρευνα και Καινοτομία» το 

οποίο έχει την ευθύνη της σύνδεσης των ερευνητικών και τεχνολογικών αναγκών του 

Υπουργείου με το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. καθώς και τη διαμόρφωση ερευνητικών προγραμμάτων 

ή λήψη άλλων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. Με απόφαση  του 

αρμόδιου Υπουργού και εισήγηση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορεί να 

οριστεί Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας και σε άλλα Υπουργεία. 

2. Το Τμήμα  Έρευνας και Καινοτομίας τοποθετείται στην Γενική διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του Υπουργείου και στελεχώνεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 

της δημόσιας διοίκησης, ερευνητές ή καθηγητές Α.Ε.Ι.. 

3. Αρμοδιότητες του Τμήματος  ‘Έρευνας και Καινοτομίας είναι: 

α. Η εισήγηση για θέματα πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία του Υπουργείου και η συμβολή κατά τη διαμόρφωση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 

β. Η κατάρτιση σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Ε.Τ. του ετήσιου προϋπολογισμού 

προγραμμάτων που αφορά δράσεις Ε.Τ.Α.Κ. του Υπουργείου στο πλαίσιο του 

Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. Σε περίπτωση απουσίας προϋπολογισμού προγραμμάτων απαιτείται 

χαρακτηρισμός των δαπανών που θα διατεθούν για δράσεις Ε.Τ.Α.Κ. για το 

επόμενο έτος και σχετική κοινοποίηση της Γ.Γ.Ε.Τ.. 

γ. Έργα που ανατίθενται από τα υπουργεία πρέπει να συμβάλλουν στην 

υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. και να προηγείται σχετική κοινοποίηση της  

Γ.Γ.Ε.Τ..  

δ. Η παρακολούθηση του έργου των ερευνητικών φορέων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Υπουργείου ιδίως όσον αφορά στην κατάρτιση και ετήσια 

αποτίμηση των προγραμματικών συμφωνιών του Άρθρου 28. 

ε. Η μέριμνα σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα του Υπουργείου για την 

ένταξη των εποπτευομένων από το Υπουργείο ερευνητικών φορέων στη 

διαδικασία αξιολόγησης του Άρθρου 18 του παρόντος νόμου η  οποία 

συντονίζεται από τη Γ.Γ.Ε.Τ.. 

στ. Η εισήγηση σχετικά με την αύξηση της προμήθειας καινοτόμων υπηρεσιών και 

προϊόντων στο Υπουργείο. 
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ζ. Η συνεργασία με τις ευρείες περιφέρειες της χώρας για θέματα Ε.Τ.Α.Κ. 

αρμοδιότητας του Υπουργείου. 

 

 

Άρθρο 12 

 

Εισηγητής Έρευνας και Καινοτομίας στις Ευρείες Περιφέρειες 

 

1. Ορίζεται σε κάθε Ευρεία Περιφέρεια βάσει προσόντων από τον Γενικό Γραμματέα της 

Ευρείας Περιφέρειας Εισηγητής Έρευνας και Καινοτομίας από το υφιστάμενο 

προσωπικό της Περιφέρειας. 

2. Ο Εισηγητής Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί το σύνδεσμο της Ευρείας Περιφέρειας 

με τη Γ.Γ.Ε.Τ. και συνεργάζεται στενά με τους Υπεύθυνους Έρευνας και Καινοτομίας 

στα Υπουργεία. Έχει εισηγητικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής της 

περιφέρειας για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και στη 

διαμόρφωση περιφερειακών προγραμμάτων Ε.Τ.Α.Κ. σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Ε.Τ.. 

3. Τα Έργα που ανατίθενται από τις Ευρείες Περιφέρειες πρέπει να συμβάλλουν στην 

υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. και να προηγείται σχετική κοινοποίηση στην 

Γ.Γ.Ε.Τ..  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Άρθρο 13 

 

Σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 

1. Δίνεται η δυνατότητα για από κοινού αξιοποίηση των υφιστάμενων ερευνητικών 

υποδομών, μέσω της δημιουργίας δικτύων εργαστηρίων των Ερευνητικών Κέντρων 

και των Α.Ε.Ι, στη βάση της συμπληρωματικότητας και με σκοπό τη βελτίωση της 

τεχνογνωσίας και των ερευνητικών δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των φορέων. Επίσης, 

παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο 

δράσεων του Ε.Σ.Π.Ε.Κ., όπως είναι οι Συμπράξεις Ινστιτούτων. 

2. Στους Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων που συμμετέχουν σε οργανωμένα δι-

ιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στη βάση του προβλεπόμενου στις 

διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4009/2011 πρωτοκόλλου συνεργασίας, απονέμεται 

από την οικεία Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ο τίτλος του «Καθηγητή Έρευνας». Ο 

Καθηγητής Έρευνας λαμβάνει τίτλο αντίστοιχο με την ερευνητική του βαθμίδα ως 

κατωτέρω: Καθηγητής Έρευνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Έρευνας, Επίκουρος 

Καθηγητής Έρευνας. Ο Καθηγητής Έρευνας παρέχει διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα και επιβλέπει διδακτορικές διατριβές σε τομείς συναφείς με το 

επιστημονικό του πεδίο. Εφόσον δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του 

Ερευνητικού Κέντρου από το οποίο προέρχεται, ο Καθηγητής Έρευνας μπορεί να 

απασχοληθεί υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του 

Ερευνητικού Κέντρου από το οποίο προέρχεται και προσλαμβάνεται με συμβάσεις 

έργου από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Ε.Ι.. Το διδακτικό έργο που 
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επιτελούν λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξή τους. Ο τίτλος καταργείται με τη λήξη 

του μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

3. Καθηγητές Α.Ε.Ι. μπορούν να παρέχουν ερευνητικό έργο σε Ερευνητικά Κέντρα. 

Στους καθηγητές αυτούς απονέμεται ο τίτλος του «Συνεργαζόμενου Καθηγητή».  Οι 

«Συνεργαζόμενοι καθηγητές» προσκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ερευνητικού 

Κέντρου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση 

του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Εφόσον δεν παρακωλύεται η ομαλή 

λειτουργία του Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται, ο Συνεργαζόμενος Καθηγητής μπορεί 

να απασχοληθεί υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης έπειτα από απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται και προσλαμβάνεται με 

συμβάσεις έργου από το Δ.Σ. του Κέντρου. Ο Συνεργαζόμενος Καθηγητής μπορεί να 

είναι επιστημονικός υπεύθυνος ή και μέλος της ομάδας εκτέλεσης ερευνητικών έργων. 

Το ερευνητικό έργο που επιτελούν λαμβάνεται υπόψη για την επαγγελματική τους 

ανέλιξη. 

4. Ερευνητικά Κέντρα μπορούν να απασχολούν άτομα με διδακτορικό τίτλο ως 

«Επισκέπτες Ερευνητές». Ο Επισκέπτης Ερευνητής παρέχει ερευνητικό έργο υπό την 

εποπτεία ερευνητή του Ερευνητικού Κέντρου που σχετίζεται με τον προσανατολισμό 

του συγκεκριμένου Ινστιτούτου του Ερευνητικού Κέντρου. Οι Επισκέπτες Ερευνητές 

απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου σύμφωνα με όσα 

προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του φορέα υποδοχής και σε κάθε περίπτωση δεν 

βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα υποδοχής. Ο τίτλος απονέμεται από 

το Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου μετά από θετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής 

ερευνητών με σχετικό αντικείμενο, στην οποία δε συμμετέχει ο εποπτεύων  

ερευνητής. Ο τίτλος του Επισκέπτη Ερευνητή δεν συνεπάγεται αυτόματη εξέλιξη σε 

ερευνητικές βαθμίδες. 

5. Οι αμοιβές Καθηγητών Έρευνας, Συνεργαζόμενων Καθηγητών και Επισκεπτών 

Ερευνητών καθορίζονται σύμφωνα με το ισχύον  μισθολόγιο του φορέα υποδοχής 

κατόπιν απόφασης του αρμόδιου διοικητικού του οργάνου.  

 

 

Άρθρο 14 

 

Συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων μέσα από την κινητικότητα 

Ερευνητών και Επιστημόνων 

 

1. Με στόχο την ουσιαστική διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της 

χώρας, ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων μπορούν να απασχοληθούν σε 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών, λαμβάνοντας άδεια άνευ αποδοχών ή με 

καθεστώς μερικής απασχόλησης, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Ερευνητικού 

Κέντρου. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών καθορίζονται από 

την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ερευνητικών 

Κέντρων.   

2. Η άδεια διαρκεί έως τρία συνεχόμενα έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία ακόμη 

έτη. Κατά το διάστημα αυτό ο ερευνητής θα αμείβεται από τους πόρους της 

επιχείρησης χωρίς περιοριστικό όριο. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, ο ερευνητής 

επανέρχεται στην προηγούμενη του θέση, ενώ το διάστημα αυτό θα λαμβάνεται 

υπόψη κατά τις κρίσεις για την εξέλιξή  του εφόσον το επιθυμεί. 

3. Διακεκριμένοι επιστήμονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα  

μπορεί να καλούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να διεξάγουν 

έρευνα σε Ερευνητικά Κέντρα για συνεργασία μερικής απασχόλησης ή για να 
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εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο. Η απασχόληση αυτή των παραπάνω επιστημόνων 

δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης. Η πρόσκλησή τους γίνεται από Δ.Σ. του 

Κέντρου ύστερα από πρόταση Ινστιτούτου και σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Απαιτείται σύμφωνη γνώμη του 

νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στον οποίο απασχολούνται. 

4. Οι ασφαλιστικές εισφορές του μετακινούμενου αποτελούν υποχρέωση του φορέα 

υποδοχής, εφόσον συνάπτεται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

Άρθρο 15 

 

Προσέλκυση Ερευνητών της Αλλοδαπής 

και Παράλληλη Απασχόληση Ερευνητών σε Ξένα Ερευνητικά Κέντρα 

 

1. Ερευνητές που υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά Κέντρα της αλλοδαπής, όπως αυτά 

αναγνωρίζονται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 

και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους, 

μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν σε βαθμίδα ερευνητή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 31,  με δυνατότητα ανανέωσης. Αν αυτοί κριθούν, μπορούν να 

διορισθούν σε θέση ερευνητή  χωρίς προηγουμένως να πρέπει να παραιτηθούν από 

τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του κέντρου. 

2. Οι ερευνητές της προηγούμενης παραγράφου κατά το χρόνο απασχόλησής τους στο 

ελληνικό κέντρο, έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ερευνητών του 

κέντρου, πλην της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του κέντρου. Για τη συμμετοχή 

στα όργανα διοίκησης είναι απαραίτητη η παραίτησή τους από τη θέση στο 

εξωτερικό. Οι ερευνητές αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ερευνητικό 

Κέντρο με ερευνητικό έργο και μπορούν να συμμετέχουν ή /και να είναι επιστημονικοί 

υπεύθυνοι σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο ερευνητικό ινστιτούτο ή 

βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής για αξιολόγηση. Δικαιούνται να λαμβάνουν 

χρηματική αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου. 

3. Τη δυνατότητα διορισμού σε θέση ερευνητή της αλλοδαπής έχουν αντίστοιχα και 

ερευνητές των ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων και ινστιτούτων, χωρίς να 

παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο. Κατά το διάστημα 

της απασχόλησής τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών 

από το κέντρο της ημεδαπής. 

 

 

Άρθρο 16 

 

Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή Πρόσβαση 

 

1. Δημιουργείται στη Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών (Ε.Μ.Ε.Υ.), στο οποίο  

περιλαμβάνονται οι ερευνητικές υποδομές των ερευνητικών φορέων και των Α.Ε.Ι. το 

οποίο είναι δημοσίως προσβάσιμο από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.Τ.. Το μητρώο θα 

πρέπει να συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με το μέγεθος, την εμβέλεια (τοπική, 

περιφερειακή, εθνική, διεθνής), την ποιότητα εξοπλισμού, τη δυνατότητα δικτύωσης 
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με άλλες αντίστοιχες υποδομές στην Επικράτεια, την πρόσβαση σε αυτές, το 

συσχετιζόμενο  θεματικό αντικείμενο καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται 

σκόπιμο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους από την ερευνητική κοινότητα. Τα 

κριτήρια και οι προδιαγραφές για την ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών 

Υποδομών προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του 

καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός έξι μηνών  από τη δημοσίευση του 

παρόντος, ρυθμίζεται η δικτύωση, λειτουργική ενοποίηση και πρόσβαση των 

υποδομών οι οποίες θα ενταχθούν στo Ε.Μ.Ε.Υ..  

3. Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Α.Ε.Ι. θα αναπτύξουν αποθετήρια ο καθένας χωριστά ή 

ως κατανεμημένη υποδομή, δίνοντας ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του 

ερευνητικού τους προσωπικού και θα δημιουργήσουν σύστημα διασύνδεσης με 

ανάλογες πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

4. Το ερευνητικό προσωπικό του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται κυρίως με δημόσιους 

πόρους, υποχρεούται να διαθέσει μια ψηφιακή εκδοχή της τελικής μορφής του 

περιεχομένου που έχει δημοσιευτεί ή έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση σε περιοδικά ή 

άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου. Η ψηφιακή εκδοχή θα είναι δημόσια σε θεματικά αποθετήρια 

αναγνωρισμένα στο επιστημονικό πεδίο στο οποίο διεξήχθη η έρευνα ή σε ιδρυματικά 

αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης. 

5. Η δημόσια ηλεκτρονική εκδοχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τη δημόσια διοίκηση για τις διαδικασίες αξιολόγησης που 

ακολουθεί. 

6. Η Γ.Γ.Ε.Τ. διευκολύνει την κεντρική πρόσβαση στα αποθετήρια και τη διασύνδεση 

τους με σχετικές εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτονται 

προηγούμενες συμφωνίες με τις οποίες πνευματικά δικαιώματα έχουν μεταφερθεί σε 

τρίτους και ότι δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας. 

8. Δίνεται η δυνατότητα στις εργαστηριακές και εν γένει ερευνητικές υποδομές των 

ερευνητικών φορέων, να διατίθενται σε εξωτερικούς χρήστες. Οι υποδομές αυτές 

μπορούν να χρησιμοποιούνται και από ιδιωτικούς φορείς αποκλειστικά για τον έλεγχο 

της λειτουργικότητας και της απόδοσης πειραμάτων ή προτύπων, έναντι τιμήματος. Η 

σχετική απόφαση, οι διαδικασίες και ο τρόπος χρήσης του περιγράφεται στους 

κανονισμούς λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και των Α.Ε.Ι.. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Άρθρο 17 

 

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

 

1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε Ερευνητικά Κέντρα και 

σε Α.Ε.Ι.  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία τους, μπορούν να 

αξιοποιηθούν οικονομικά με μία από τις κατωτέρω μεθόδους: 

α. Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση άδειας εμπορικής 

εκμετάλλευσης της γνώσης από τον φορέα παραγωγής γνώσης  σε άλλο 
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οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, έναντι τιμήματος που καθορίζεται 

με σύμβαση εκχώρησης. 

β. Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με αντάλλαγμα τη συμμετοχή του φορέα 

παραγωγής της γνώσης, με την ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου, σε από κοινού 

δραστηριότητα εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης με άλλον προϋπάρχοντα 

οργανισμό ή επιχείρηση. 

γ. Δημιουργία ανεξάρτητης επιχείρησης έντασης γνώσης τεχνολογικής βάσης από 

τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμη γνώση στην οποία 

συμμετέχει με την ιδιότητα του μετόχου ο φορέας στον οποίο παράχθηκε η γνώση 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Ερευνητικού Κέντρου, καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην 

περίπτωση αυτή, τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν τη γνώση έχουν το 

δικαίωμα να λάβουν τριετή άδεια άνευ αποδοχών από τον φορέα στον οποίο 

παράχθηκε η γνώση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας για να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της προς τούτο δημιουργηθείσης 

επιχείρησης. Στο τέλος της τριετίας, ή και νωρίτερα, τα προαναφερθέντα φυσικά 

πρόσωπα, δύνανται να επανέλθουν στον φορέα στον οποίο παράχθηκε η γνώση ή 

να παραιτηθούν από αυτόν. Οι παραπάνω ερευνητές επιτρέπεται να αναλάβουν 

θέσεις στα όργανα διοίκησης της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των 

θέσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

2. Τα Ερευνητικά Κέντρα οφείλουν να συμπεριλάβουν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς 

τον τρόπο ρύθμισης των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής  ιδιοκτησίας που 

παρήχθη από απασχολούμενους σε αυτά ή/και με μέσα που ανήκουν σε αυτά. Οι 

ρυθμίσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη 
βιομηχανικής και πνευματικής  ιδιοκτησία. Για όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης 

παραγράφου, οι ρυθμίσεις πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 

προβλέψεις για την προστασία της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και των 

συνακόλουθων οικονομικών και άλλων δικαιωμάτων (α) των φυσικών προσώπων που 

παρήγαγαν την εκμεταλλεύσιμη γνώση, και (β) του φορέα (Ερευνητικού Κέντρου) 

στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις. Οι ερευνητικοί φορείς υποχρεούνται να 

ενημερώνουν τους απασχολούμενους σε αυτούς για τις ρυθμίσεις αυτές. 

3. Οι προγραμματικές συμφωνίες των Ερευνητικών Κέντρων με το Υπουργείο Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του αρμοδίου εποπτεύοντος Υπουργείου, θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις για την αξιοποίηση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας.  

4. Τα σχέδια αξιοποίησης των αναμενόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων θα 

αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων για ερευνητικά έργα, ή 

άλλων αντίστοιχων δράσεων που θα υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. 

5. Δημιουργείται στη ΓΓΕΤ Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ερευνητικών Κέντρων που μπορεί να συγκεντρώνει 

υπό ενιαία διαχείριση όλη την παραγόμενη βιομηχανικής και πνευματικής Ιδιοκτησία. 

Το Γραφείο μπορεί να αναθέτει μετά από διαγωνισμό σε εξειδικευμένο φορέα 

(εγχώριο η διεθνή) την υλοποίηση σχετικών δράσεων, όπως: 

 Αξιολόγηση υφιστάμενων πατεντών 

 Αξιολόγηση αιτήσεων και ανάληψη διεκπεραίωσης όλης της διαδικασίας 

 Διερεύνηση αγοράς για ευκαιρίες, δυνατότητες και συνεργασίες 
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 Προσέγγιση υποψήφιων αγοραστών, επενδυτών 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΡΕΥΝΑ 

 

Άρθρο 18 

 

Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων 

 

1.   Η συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο 

παράγοντα για την αναγνώριση και την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα 

του ερευνητικού ιστού της χώρας. 

2.   Κάθε Ερευνητικό Κέντρο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας του ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία 

και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. 

3.   Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ινστιτούτα τους, αξιολογούνται κάθε τέσσερα έτη με 

βάση δείκτες ποιότητας καθώς και δείκτες αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τη 

διεθνή πρακτική. 

4.   Αρμόδια για την αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους 

καθώς και των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών είναι η Γ.Γ.Ε.Τ., η οποία 

συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με το Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ. και την Α.Δ.Ι.Π. H Γ.Γ.Ε.Τ. 

συλλέγει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα στοιχεία σε ετήσια βάση καθώς και τις τελικές 

Εκθέσεις αξιολόγησης. Η αξιολόγηση κάθε Ινστιτούτου πραγματοποιείται ανά 

τετραετία  από τριμελή επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών. Η εξωτερική αξιολόγηση 

του Ερευνητικού Κέντρου  πραγματοποιείται από πενταμελή Επιτροπή λαμβάνοντας 

υπόψη τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις των Ινστιτούτων που το απαρτίζουν. Σε 

περίπτωση που παρέλθουν περισσότερα από πέντε έτη χωρίς να πραγματοποιηθεί η 

ανωτέρω αξιολόγηση με ευθύνη του Ερευνητικού Κέντρου, αναστέλλεται κάθε 

μορφής δημόσια χρηματοδότηση του Ερευνητικού Κέντρου μέχρι να υποβληθεί η 

έκθεση αξιολόγησης. 

5.   Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους υπόκεινται υποχρεωτικά σε εσωτερική 

αξιολόγηση κάθε δύο έτη. Αντικείμενο της εσωτερικής αξιολόγησης είναι μεταξύ 

άλλων και η αξιολόγηση των Ερευνητών Α’ και Β’, εφόσον οι τελευταίοι δεν 

υποβάλλουν αίτησης για εξέλιξη στη βαθμίδα Α’. Τα κριτήρια και η διαδικασία 

εφαρμογής της αξιολόγησης ενσωματώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 

του Ε.Κ. Τα έξοδα της διενέργειας της εξωτερικής αξιολόγησης του Ερευνητικού 

Κέντρου και των ινστιτούτων βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Ερευνητικών 

Κέντρων. 

6.    Θα υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση των Βάσεων των Αξιολογικών Δεδομένων της 

ΓΓΕΤ και της ΑΔΙΠ για την ενοποιημένη ανάλυση της αξιολόγησης του ενιαίου 

ερευνητικού χώρου. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

Άρθρο 19 

 

Ερευνητικά Κέντρα 

 

1. Τα Ερευνητικά Κέντρα που τελούν υπό κρατική εποπτεία συνιστώνται με νόμο μετά 

από πρόταση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και είναι δημόσια νομικά πρόσωπα  

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη σύσταση Ερευνητικών Κέντρων του 

προηγούμενου εδαφίου απαιτείται εισήγηση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. και σύμφωνη γνώμη της 

Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτομία. Στο νόμο προβλέπεται η έδρα και ο σκοπός των 

Ερευνητικών Κέντρων, τα επιστημονικά πεδία ενασχόλησής τους, τα ινστιτούτα από 

τα οποία απαρτίζονται και ορίζεται το εποπτεύον Υπουργείο. 

2. Αποστολή των Ερευνητικών Κέντρων είναι η βασική ή/και εφαρμοσμένη  έρευνα, η 

τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία καθώς και η διάδοση και εφαρμογή των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της 

οικονομικής και κοινωνικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.  

3. Τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν αντικείμενο που αναφέρεται σε μια ή περισσότερες 

περιοχές της επιστήμης ή/και της τεχνολογίας. Τα κέντρα αυτά απαρτίζονται από 

ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο την παραγωγή γνώσης και την ανάπτυξη 

εφαρμογών.   

4. Με την ίδια διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να 

ενοποιούνται, χωρίζονται, μεταφέρονται (ολικά ή μερικά), μετατρέπονται και 

καταργούνται Ερευνητικά Κέντρα και ινστιτούτα και να ρυθμίζονται οι μεταξύ τους 

σχέσεις.   

 

Άρθρο 20 

 

Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων 

 

1. Με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από τα Ερευνητικά Κέντρα 

μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη λειτουργίας τους ή σε έξι (6) μήνες από τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου για τα υφιστάμενα και εγκρίνεται από τον 

εποπτεύοντα Υπουργό, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, ιδίως 

δε τα ειδικότερα θέματα αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των οργάνων τους, οι 

ειδικότητες του κάθε φύσης προσωπικού, η πρόβλεψη θέσεων προσωπικού, ο τρόπος 

και ο έλεγχος της κεντρικής οικονομικής διαχείρισης των πόρων, ο τρόπος διαχείρισης 

θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο τρόπος 

ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Δ.Σ., η διάρθρωση σε Υπηρεσιακές Μονάδες 

του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του, η εσωτερική δομή και λειτουργία 

των ινστιτούτων, ο τρόπος αξιολόγησης του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών των 

Ινστιτούτων και των Ερευνητών Α΄ και Β΄, η λειτουργία των Επιστημονικών 

Συμβουλίων, ο τρόπος αναπλήρωσης του Πρόεδρου και του Γενικού Διευθυντή και 

των Διευθυντών των Ινστιτούτων, ο τρόπος άσκησης πειθαρχικής εξουσίας από το 

Δ.Σ. και η σύσταση και λειτουργία Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και οι επί 

μέρους προβλέψεις του παρόντος νόμου. 
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2. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διαμορφώνει Πρότυπο Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων, ο οποίος ισχύει για όλα τα 

Ερευνητικά Κέντρα έως ότου τεθούν σε ισχύ οι οικείοι κανονισμοί. 

3. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας οφείλουν να συμπεριλάβουν τις αρχές που θα 

προδιαγραφούν στον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σχετικά με θέματα 

ηθικής, δεοντολογίας, ασυμβίβαστου του προσωπικού, αμοιβής των αξιολογητών που 

συμμετέχουν στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων, 

λογοκλοπής και παραποίησης βιογραφικού και προάσπισης του δημοσίου 

συμφέροντος μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ερευνητικού Κέντρου. 

4. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίνεται από το αρμόδιο υπουργείο που 

εποπτεύει το Ερευνητικό Κέντρο. 

 

Άρθρο 21 

 

Εποπτεία Ερευνητικών Κέντρων 

 

1. Τα Ερευνητικά Κέντρα εποπτεύονται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο 

σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο. 

2. Η  εποπτεία  συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ερευνητικών 

Κέντρων, σε παροχή κατευθύνσεων για την κατάρτιση των προγραμματικών 

συμφωνιών των κέντρων, σε παρακολούθηση και έλεγχο της τήρησης των 

προγραμματικών συμφωνιών καθώς και σε παρακολούθηση της εκτέλεσης του 

ετήσιου προϋπολογισμού των Ερευνητικών Κέντρων. 

3. Η παρακολούθηση των επιδόσεων των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από 

τη Γ.Γ.Ε.Τ., το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή άλλα 

Υπουργεία καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της  Ακαδημίας Αθηνών γίνεται από 

τη Γ.Γ.Ε.Τ. με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης του Άρθρο 18.  

4. Έως το τέλος Απριλίου κάθε  έτους  γίνεται  ο  ετήσιος  τακτικός έλεγχος της 

οικονομικής διαχείρισης του Ερευνητικού Κέντρου, του προηγούμενου  έτους,  από  

δύο  Ορκωτούς  Λογιστές με ευθύνη του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου. Η έκθεση  

του  πορίσματος  ελέγχου  κοινοποιείται  στον  εποπτεύοντα Υπουργό έως την 30η 

Ιουνίου  του ίδιου έτους. Ο  Υπουργός  μπορεί  να  διατάξει  οποτεδήποτε  έκτακτο  

έλεγχο οικονομικής  διαχείρισης  του  Ερευνητικού Κέντρου. Οι δαπάνες του ελέγχου 

βαρύνουν το Ερευνητικό Κέντρο. 

 

 
Άρθρο 22 

 

Όργανα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων – Διοικητικό Συμβούλιο 

 

1. Τα όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο 

Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 7 έως 9 μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των 

ινστιτούτων του Ερευνητικού Κέντρου, περιλαμβανομένου του Προέδρου, τα οποία 

διορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Yπουργού για τετραετή θητεία. Στο Δ.Σ. 

του Ερευνητικού Κέντρου συμμετέχουν 1 έως 4 εκπρόσωποι εκ των Διευθυντών των 

Ινστιτούτων, 1 έως 2 ερευνητές που αναδεικνύονται με βάση κριτήρια αριστείας που 

καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου και 2 έως 4 

εξωτερικά μέλη τα οποία είναι καταξιωμένα πρόσωπα της κοινωνίας και της 
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οικονομίας. Την πλειοψηφία κατέχουν τα εσωτερικά μέλη. Ο Γενικός Διευθυντής 

συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ε.Τ. μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

3. Η συμμετοχή των Διευθυντών στο ΔΣ μπορεί να είναι κυλιόμενη ανά διετία, με 

ανάλογη προσαρμογή της θητείας τους. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την 

ανάδειξη των Διευθυντών των Ινστιτούτων και του/των ερευνητή/τών που 

συμμετέχουν στο ΔΣ, καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 

Κέντρου.  

4. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας και επιλογής των εξωτερικών μελών του 

Δ.Σ. σε κάθε Ερευνητικό Κέντρο έχει τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από 

Ερευνητές Α’ του Ερευνητικού Κέντρου, οι οποίοι ορίζονται από το απερχόμενο Δ.Σ.. 

Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων εξωτερικών μελών του 

Δ.Σ., ο Πρόεδρός του δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση. Τα αποχωρούντα μέλη 

συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, έως την 

αντικατάστασή τους. 

5. Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του 

υποψηφίου σε επιστημονικό αντικείμενο σχετικό με του Ερευνητικού Κέντρου, η 

διάκρισή του κατά περίπτωση στην επιχειρηματική, οικονομική ή κοινωνική ζωή σε 

τοπικό, εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο καθώς και η γνώση και εμπειρία από θέση 

ευθύνης. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα, τα οποία είχαν 

οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το Ερευνητικό Κέντρο την 

τελευταία πενταετία καθώς και πρόσωπα που κατέχουν δημόσιες θέσεις. 

5. Το Δ.Σ. εκλέγει με ψηφοφορία, μεταξύ των Διευθυντών των Ινστιτούτων που είναι 

μέλη του Δ.Σ., έναν Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Πρόεδρο 

σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού. Ο Αντιπρόεδρος έχει όλες τις 

αρμοδιότητες του απουσιάζοντος, κωλυομένου ή ελλείποντος Προέδρου. 

6. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση του κέντρου με 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. γίνεται από το Γενικό Διευθυντή 

του κέντρου. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού, το Δ.Σ. 

αποφασίζει σχετικά με την αντικατάστασή του. 

7. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκουν :  

α. η χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ερευνητικού Κέντρου σε τοπικό, 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης 

φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, λαμβάνοντας 

υπόψη το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας, 

β. ο καθορισμός των κατευθύνσεων και των στόχων για την ανάπτυξη του Κέντρου, 

επί τη βάσει των οποίων καταρτίζεται η προγραμματική συμφωνία,  

γ. η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Κέντρου σύμφωνα με τον Νόμο σύστασης 

του και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 

δ. η εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό για την έγκριση ή αναθεώρηση του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, 

ε. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Κέντρου με την κοινωνία και την 

οικονομία, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη συνεργασία με 

εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς, κοινωνικούς φορείς και 

επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

στ. η έγκριση ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του ετήσιου οικονομικού 

προϋπολογισμού, του ταμειακού προγραμματισμού και του ετήσιου οικονομικού 

απολογισμού του κέντρου,  
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ζ. η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της 

περιουσίας του Κέντρου, 

η. η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών των Ινστιτούτων, 

θ. ο διορισμός των Διευθυντών των Ινστιτούτων και η παύση από τα καθήκοντά τους  

ι. η προκήρυξη θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού, η πρόσληψη, και προαγωγή των 

ερευνητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 

ια. η συγκρότηση των ειδικών επιτροπών κριτών για την επιλογή των Διευθυντών 

Ινστιτούτων, 

ιβ. η συγκρότηση των ειδικών επιτροπών κριτών για την πρόσληψη και εξέλιξη των 

ερευνητών,   

ιγ. η κατανομή των πιστώσεων στις ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Κέντρου 

στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας του Ε.Κ., 

ιδ. η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στο προσωπικό του Κέντρου, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 

ιε. κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του Κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται 

σε άλλο όργανο.  

8. Με απόφαση του το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει στον Γενικό Διευθυντή του κέντρου 

ορισμένες από τις αρμοδιότητες του.  

9. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η Ακαδημία Αθηνών. 

 

 

 

Άρθρο 23 

 

Πρόεδρος 

 

1. Η θέση του Προέδρου Ερευνητικού Κέντρου προκηρύσσεται από τον εποπτεύοντα 

υπουργό για τετραετή θητεία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται, και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Ερευνητικού Κέντρου, του οικείου Υπουργείου και της Γ.Γ.Ε.Τ.. Δίνεται 

η δυνατότητα στο Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. να συγκροτήσει επιτροπή διερεύνησης υποψηφίων οι 

οποίοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης. 

2. Ο Πρόεδρος είναι επιστήμονας διεθνούς κύρους ο οποίος έχει προσόντα αντίστοιχα 

Ερευνητή Βαθμίδας Α’ ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης 

βαθμίδας φορέα της αλλοδαπής. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να έχει την ιθαγένεια χώρας 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, να 

έχει εμπειρία στη διοίκηση, να έχει αποδεδειγμένη πείρα στο μακροχρόνιο σχεδιασμό 

για την έρευνα και στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, να έχει εμπειρία στη διαχείριση 

μειζόνων ερευνητικών προγραμμάτων, να έχει την ικανότητα να δημιουργεί καινοτόμο 

και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, να έχει ικανότητα επικοινωνίας, να αποτελεί ως 

επαγγελματίας πρότυπο ανάπτυξης για τους άλλους και να μην έχει συμπληρώσει 

κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης το 63ο έτος της ηλικίας του.  

3. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου συγκροτείται με 

απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., ειδική 

επιτροπή κριτών, αποτελούμενη από 5 ή 7 επιστήμονες. Η ειδική επιτροπή κριτών 

υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με 

αιτιολογημένη έκθεση. Ο Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Πρόεδρο του Ερευνητικού 

Κέντρου τον πρώτο υποψήφιο του σχετικού πίνακα. 
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4. Ο Πρόεδρος υπογράφει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον 

εποπτεύοντα Υπουργό, στην οποία περιλαμβάνονται οι προγραμματικοί στόχοι της 

θητείας του. Η θητεία του Προέδρου μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη πλήρη 

θητεία, ύστερα από ανοικτή προκήρυξη και αξιολόγηση. Μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της θητείας του ο Πρόεδρος, δικαιούται να καταλάβει θέση Ερευνητή Α’ 

στο οικείο Ερευνητικό Κέντρο. 

5. Ο Πρόεδρος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας 

του μέχρι την τυχόν ανανέωση της ή τον διορισμό νέου Προέδρου. 

6. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις 

διατάξεις του ιδρυτικού νόμου του Ερευνητικού Κέντρου και του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας του: 

α. προΐσταται του Δ.Σ. και εκπροσωπεί νόμιμα το Ερευνητικό Κέντρο ενώπιον 

διοικητικών και δικαστικών αρχών, καθώς και στις ιδιωτικού δικαίου σχέσεις του, 

υπογράφοντας τις κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, 

β. καταρτίζει το σχέδιο της τετραετούς προγραμματικής συμφωνίας του Ερευνητικού 

Κέντρου, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στον 

αρμόδιο Υπουργό, 

γ. συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της 

και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής ο Γενικός 

Διευθυντής,  

δ. εκδίδει τις πράξεις διορισμού του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών Ινστιτούτων 

και του λοιπού προσωπικού του Κέντρου, 

ε. εισηγείται τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό, τον ταμειακό προγραμματισμό και 

τελικό οικονομικό απολογισμό του κέντρου, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση 

στο Δ.Σ., 

στ. μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στον Γενικό Διευθυντή 

ή στους διευθυντές των Ινστιτούτων, 

ζ. εποπτεύει το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου που προβλέπεται από τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. 

7. Η αμοιβή των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων καθορίζεται με κοινή απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και στα όρια των εκάστοτε ισχυουσών περιορισμών. 

8. Ο Πρόεδρος μπορεί να παυθεί με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, για 

ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του μετά από εισήγηση είτε από τα τρία 

πέμπτα των μελών του Δ.Σ. πλην του Προέδρου, είτε από την  επιτροπή αξιολόγησης 

του Ερευνητικού Κέντρου είτε από το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.. 

9. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η Ακαδημία Αθηνών. 

 

 

 

Άρθρο 24 

 

Γενικός Διευθυντής 

 

1. Οι Γενικοί Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων διορίζονται μετά από απόφαση του 

Δ.Σ. των κέντρων, έπειτα από ανοικτή προκήρυξη που απευθύνεται σε στελέχη του 
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ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στην τελευταία περίπτωση λαμβάνει ισόχρονη άδεια άνευ 

αποδοχών, μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφει στη θέση του. 

2. Η θητεία των Γενικών Διευθυντών είναι πενταετής και ανανεώσιμη μία φορά μετά από 

ανοικτή προκήρυξη. 

3. Ο Γενικός Διευθυντής διαθέτει, μεταξύ άλλων, γνώσεις και πείρα διοίκησης, οικονομικού 

προγραμματισμού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Απασχολείται με καθεστώς 

αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης.  

4. Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. στα όρια των 

εκάστοτε ισχυουσών περιορισμών και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

5. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από 

τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου του Ερευνητικού Κέντρου και  του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας του: 

α. Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου και προΐσταται των 

οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Ερευνητικού Κέντρου. 

β. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων. 

γ. Εξασφαλίζει την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.. 

δ. Καταρτίζει σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και επιβλέπει την 

τήρηση του. 

ε. Καταρτίζει σχέδιο ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού κατόπιν εισηγήσεων των 

Διευθυντών των Ινστιτούτων, ταμειακού προγραμματισμού και τελικού 

οικονομικού απολογισμού του κέντρου, τους οποίους υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Ερευνητικού Κέντρου. 

στ. Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της 

εν γένει λειτουργίας του κέντρου, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ.. 

ζ. Διοικεί το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου. Διαχειρίζεται τις προσλήψεις, τη 

μισθοδοσία και λοιπά θέματα προσωπικού.  

η. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει το Δ.Σ.. 

6. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να παυθεί με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 

7. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η Ακαδημία Αθηνών. 

 

 

Άρθρο 25 

 

Ερευνητικά Ινστιτούτα 

 

1. Με τον ιδρυτικό νόμο σύστασής τους, τα Ερευνητικά Κέντρα διαρθρώνονται σε 

ινστιτούτα κατά τομέα επιστημονικής εξειδίκευσης ή και διεπιστημονικό τομέα που 

αντιστοιχεί σε περιοχή τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων. Τα 

ινστιτούτα αποτελούν μονάδες των Ερευνητικών Κέντρων και έχουν επιστημονική 

αυτοτέλεια για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των ερευνητικών, επιστημονικών και 

τεχνολογικών αναγκών του τομέα που καλύπτουν στο πλαίσιο της ευρύτερης 

λειτουργίας του κέντρου. Τα ειδικότερα θέματα και η εσωτερική δομή των 

ινστιτούτων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ερευνητικού 

Κέντρου.  

2. Προϊστάμενος του ινστιτούτου είναι ο Διευθυντής, Βαθμίδας Α’ Ερευνητής ή 

Καθηγητής αντίστοιχης ακαδημαϊκής βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας της αλλοδαπής, 

ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου μετά από ανοικτή 

προκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε εφημερίδες και επιστημονικά 
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περιοδικά της χώρας και της αλλοδαπής και αναρτάται στον ιστότοπο του 

Ερευνητικού Κέντρου και της Γ.Γ.Ε.Τ.. 

3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου με αίτηση του 

ενδιαφερόμενου και υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στην 

προκήρυξη. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. να συγκροτήσει επιτροπή 

διερεύνησης υποψηφίων οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 

σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.   

4. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. ειδική 

επιτροπή κριτών, αποτελούμενη από πέντε ή επτά επιστήμονες με τους αναπληρωτές 

τους, οι οποίοι είναι έλληνες του εξωτερικού ή αλλοδαποί με αναγνωρισμένο κύρος, 

γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του Ερευνητικού 

Κέντρου ή/και του Ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.  

5. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών επιλέγονται από το αρμόδιο Τ.Ε.Σ. έπειτα από 

σχετική εισήγηση του Δ.Σ του Ερευνητικού Κέντρου. Κατά τη διαδικασία αυτή το ΤΕΣ 

μπορεί να προτείνει επιπλέον πρόσωπα. Η τελική πρόταση του ΤΕΣ είναι δεσμευτική 

για το Δ.Σ.. 

6. Η ειδική επιτροπή κριτών υποβάλλει στο Δ.Σ., πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησης των 

υποψηφίων με αιτιολογημένη έκθεση. Το Δ.Σ. διορίζει υποχρεωτικά τον πρώτο του 

πίνακα.  

7. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου υπογράφει σύμβαση με το Δ.Σ. του Ερευνητικού 

Κέντρου σχετικά με τους στόχους της θητείας του. 

8. Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων διορίζονται με τετραετή θητεία που μπορεί να 

ανανεωθεί από το Δ.Σ. έως μία φορά μετά από ανοικτή προκήρυξη. Οι παραπάνω 

Διευθυντές εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας 

τους μέχρι την τυχόν ανανέωση της θητείας τους ή τον διορισμό νέων Διευθυντών. 

9. Οι αρμοδιότητες των Διευθυντών προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου.  

10. Ο Διευθυντής Ινστιτούτου μπορεί να παυθεί με απόφαση τριών τετάρτων των μελών 

του Δ.Σ. για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

11. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας του, ο Διευθυντής Ινστιτούτου δικαιούται 

να καταλάβει θέση Ερευνητή Α’ στο οικείο Ερευνητικό Κέντρο.  

 

Άρθρο 26 

Επιστημονικά Συμβούλια Ερευνητικών Ινστιτούτων 

Για την επιστημονική υποστήριξη του Ερευνητικού Ινστιτούτου αλλά και τη σύνδεσή του με 

την οικονομία και την κοινωνία, σε κάθε Ερευνητικό Ινστιτούτο συνίσταται πενταμελές 

Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου έχουν εμπειρία στο 

γνωστικό αντικείμενο του ινστιτούτου. Η οργάνωση της λειτουργίας των Επιστημονικών 

Συμβουλίων προσδιορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ερευνητικού 

Κέντρου. 

 

Πρόταση 2 
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνιστάται σε επίπεδο Ερευνητικού Κέντρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

Άρθρο 27 

 

Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων 

 

1. Τα Ερευνητικά Κέντρα επιχορηγούνται από το κράτος για την εκπλήρωση της 

αποστολής τους στο πλαίσιο των τετραετών προγραμματικών συμφωνιών και των 

κανόνων κατανομής της δημόσιας χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων που 

προβλέπονται στο Άρθρο 27. 

2. Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και ινστιτούτων αποτελούν:  

α. Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του εποπτεύοντος Υπουργείου για 

την κάλυψη μέρους των εξόδων της λειτουργίας τους. 

β. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. ή/και του 

εποπτεύοντος Υπουργείου για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.  

γ. Έσοδα από την εκμετάλλευση της υλικής και διανοητικής περιουσίας του 

ερευνητικού φορέα, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εισπράξεις από 

εκμετάλλευση βιομηχανικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά 

σχέδια, τεχνογνωσία κτλ), συγγραφικά δικαιώματα, εκδόσεις, καθώς και από την 

παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού, υποδομών και αιθουσών συνεδρίων. 

δ. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων (δημόσιων 

υπηρεσιών ή οργανισμών, ευρωπαϊκής επιτροπή, ιδιωτών κλπ.), την εμπορία 

τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς και τυχόν 

συμμετοχή σε επιχειρήσεις του Άρθρο 17του παρόντος.  

ε. Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή προγράμματα.   

στ. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων. 

ζ. Έσοδα από άλλες πηγές. 

3. 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 άρθρ. 109 του Συντάγματος, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την 

κατάρτιση άλλης πράξης μεταβίβασης των κάθε είδους (κινητών, ακινήτων κλπ.) 

περιουσιακών στοιχείων στο ελληνικό δημόσιο και τα διαχειρίζεται το εποπτεύον 

Υπουργείο. 

4. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Ερευνητικού 

Κέντρου, 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. 

5. Τα Ερευνητικά Κέντρα και ινστιτούτα, καθώς και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  

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.  

6. Τα Ερευνητικά Κέντρα ως Ν.Π.Ι.Δ. τηρούν λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας, που 

προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α', όπως 

ισχύει). 

7. Το σύνολο των πόρων του Ερευνητικού Κέντρου από κάθε πηγή χρηματοδότησης 

υπόκειται σε ενιαία οικονομική διαχείριση, οι δε αποφάσεις που αφορούν τη 

διαχείριση των πόρων λαμβάνονται από το Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι πόροι 
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ερευνητικών προγραμμάτων που προορίζονται για την κάλυψη έμμεσων λειτουργικών 

δαπανών υπόκεινται στη διαχείριση των κεντρικών οικονομικών υπηρεσιών των 

Ερευνητικών Κέντρων. 

 

 

Άρθρο 28 

 

Κατανομή της Δημόσιας Χρηματοδότησης στα Ερευνητικά Κέντρα 

 

1. Η χρηματοδότηση των Ερευνητικών Κέντρων συμπεριλαμβανομένων των 

Ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο 

πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και Καινοτομία δίνεται στη βάση 

τετραετών προγραμματικών συμφωνιών που συνάπτει το κάθε Ερευνητικό Κέντρο, με 

το αντίστοιχο εποπτεύον Υπουργείο.  

2. Οι προγραμματικές συμφωνίες κάθε Ερευνητικού Κέντρου συμπεριλαμβανομένων των 

Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών καταρτίζονται στη βάση του  

στρατηγικού σχεδιασμού του Ερευνητικού Κέντρου και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. Οι προγραμματικές συμφωνίες των Ερευνητικών Κέντρων καταρτίζονται 

στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. και περιλαμβάνουν τα εξής: 

Αναφέρονται ιδίως στα ακόλουθα θέματα: 

α. Αντικείμενο και σκοπός του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων αυτού. Η 

ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Ερευνητικού Κέντρου και η συμβολή του στον 

ελληνικό και διεθνή χώρο έρευνας και καινοτομίας. 

β. Προσδιορισμός και προγραμματισμός έργων και δραστηριοτήτων  για την 

επίτευξη των στόχων του Ερευνητικού Κέντρου καθώς και δεικτών για την 

παρακολούθηση της υλοποίησής τους.  

γ. Πρόβλεψη του τρόπου οικονομικής και κοινωνικής αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου του Ε.Κ.. 

δ. Δράσεις προβολής του Ερευνητικού Κέντρου και της διάχυσης του ερευνητικού 

του έργου. 

ε. Διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Κ.. 

στ. Ανάπτυξη της υποδομής και εξοπλισμού του Ε.Κ.. 

ζ. Προϋπολογισμός κατανεμημένος ανά έτος και κατά κατηγορίες. 

η. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου με 

ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες.  

3. Ως προς το οικονομικό σκέλος, οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού κάθε 

Ερευνητικού Κέντρου εξειδικεύονται: α) στις λειτουργικές δαπάνες, β) στις επενδύσεις 

συμπεριλαμβανόμενου του κόστους συντήρησης μεγάλων υποδομών, γ) στις δαπάνες 

για το προσωπικό κάθε κατηγορίας και δ) στο υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων.  

4. Με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Τ. καθορίζεται πρότυπη δομή προγραμματικής συμφωνίας και 

διαμορφώνονται οδηγίες για τη σύνταξή της τα οποία κοινοποιούνται στα Ερευνητικά 

Κέντρα και τα αρμόδια υπουργεία. 

5. Οι κατευθύνσεις και οι στόχοι επί των οποίων βασίζονται οι προγραμματικές 

συμφωνίες, καθορίζονται από το Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου, ύστερα από γνώμη 

των Διευθυντών των επιμέρους Ινστιτούτων. Στη συνέχεια, το σχέδιο του 

προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται από τον Πρόεδρο του Ερευνητικού 

Κέντρου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

6. Η εισήγηση του Ερευνητικού Κέντρου για το σχέδιο της προγραμματικής συμφωνίας 

υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου στο εποπτεύον Υπουργείο. 

Το σχέδιο κοινοποιείται στη Γ.Γ.Ε.Τ., η οποία καταθέτει γνώμη και σχετικές 
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παρατηρήσεις προς το εποπτεύον Υπουργείο. Η προγραμματική συμφωνία 

υπογράφεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον Πρόεδρο του οικείου Ε.Κ..  

7. Η προγραμματική συμφωνία μπορεί να αναθεωρείται με την ίδια διαδικασία έως και 

μία φορά ανά έτος.  

8. Σε ετήσια βάση κάθε Ερευνητικό Κέντρο διαμορφώνει προϋπολογισμό για το επόμενο 

έτος με βάση τον τετραετή σχεδιασμό της προγραμματικής συμφωνίας. Ο ετήσιος 

προϋπολογισμός περιλαμβάνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους. 

9. Το ύψος της ετήσιας δημόσιας χρηματοδότησης προσδιορίζεται από το οικείο 

Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη την προγραμματική συμφωνία, το βαθμό επίτευξης 

των ετήσιων στόχων που είχε θέσει το Ε.Κ,  τον ετήσιο προϋπολογισμό του κέντρου, 

και κριτήρια όπως η μοναδικότητα του αντικειμένου του Ε.Κ., η γεωγραφική θέση του 

Ε.Κ., καθώς και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των μεγάλων ερευνητικών 

υποδομών.  

10. Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού 

καταρτίζεται και εγκρίνεται από το οικείο Ερευνητικό Κέντρο, δημοσιεύεται στον 

ιστότοπό του και υποβάλλεται στον αρμόδιο Υπουργό, το αργότερο μέχρι το τέλος 

Απριλίου του επόμενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του απολογισμού από τον 

αρμόδιο Υπουργό ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την υποβολή του. Αν η 

προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο απολογισμός θεωρείται εγκεκριμένος. 

11. Πρόσθετη χρηματοδότηση ετησίως, πέραν της προαναφερόμενης χρηματοδότησης 

κατανέμεται στα Ερευνητικά Κέντρα με βάση δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων 

κάθε Κέντρου. Οι δείκτες  ποιότητας και επιτευγμάτων είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι: 

α. αριθμός δημοσιεύσεων ανά Ερευνητή του Ερευνητικού Κέντρου,  

β. αριθμός ετεροαναφορών ανά Ερευνητή, 

γ. εισροές ανά Ερευνητή που προέρχονται από διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα 

έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,  

δ. αριθμός εγχώριων και διεθνών, διδακτορικών φοιτητών και μεταδιδακτορικών 

ερευνητών, 

ε. αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  

στ. αριθμός ιδρυμένων εταιριών-τεχνοβλαστών,  

ζ. αριθμός Ερευνητών που είναι μέλη σε εθνικές ή διεθνείς επιστημονικές ακαδημίες ή 

κατέχουν θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή 

ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών,  

η. η πρόοδος σε σχέση με τις επισημάνσεις της προηγούμενης αξιολόγησης του 

Κέντρου, 

θ. έσοδα από πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, 

η. ποσά εισροών από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, 

ι. αποδοτικότητα διαχείρισης πρόσθετων, μη τακτικών εσόδων (π.χ. γενικά έξοδα 

ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων), 

κ. δημιουργηθείσες θέσεις απασχόλησης. 

12. Κάθε Ερευνητικό Κέντρο, στο πλαίσιο των προγραμματικών συμφωνιών, προτείνει στη 

Γ.Γ.Ε.Τ. τους δείκτες με βάση τους οποίους επιθυμεί να αξιολογηθεί. Μετά από εισήγηση 

της Γ.Γ.Ε.Τ., με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

καθορίζεται το ποσό της πρόσθεσης χρηματοδότησης και η διαδικασία κατανομής του. 
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Άρθρο 29 

Κέντρα Ερευνητικής Αριστείας 

Για την επιβράβευση και ουσιαστική υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και 

καινοτομίας καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων του ενιαίου χώρου 

έρευνας, θεσμοθετούνται τα Κέντρα Ερευνητικής Αριστείας. 

1. Τα Κέντρα Ερευνητικής Αριστείας αναδεικνύονται με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόσκληση υποβολής 

υποψηφιοτήτων προς τους δημόσιους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς (ΑΕΙ) φορείς 

και αξιολόγηση από ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται με ευθύνη του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ..   

2. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Ερευνητικής Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική 

ποιότητα και αποτελεσματικότητα του ερευνητικού έργου, ο βαθμός σύνδεσης της 

έρευνας με την παραγωγή, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση της ερευνητικής 

δραστηριότητας και η συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και 

προγράμματα. 

3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η διαδικασία ανάδειξης καθώς και οι 

όροι επιβράβευσης και διατήρησης του τίτλου εξειδικεύονται σε σχετική απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Άρθρο 30 

Ερευνητές 

 

1. Ερευνητές, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, είναι 

επιστήμονες, κάτοχοι πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος που εργάζονται για την 

παραγωγή ή και τη βελτίωση γνώσεων και εφαρμογή τους ,για την παραγωγή νέων ή 

βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και μπορούν να 

παρέχουν εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο.  

2. Ανάλογα με το ερευνητικό και επιστημονικό τους έργο, τη διεθνή αναγνώριση τους 

και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών 

γνώσεων, οι ερευνητές εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες, Α΄, Β΄, Γ΄. Ειδικότερα, στη 

βαθμίδα Α΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευνών, στη βαθμίδα Β΄ αντιστοιχεί ο 

τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθμίδα Γ΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλμένος 

Ερευνητής. Οι ανωτέρω βαθμίδες αντιστοιχούν στις ακαδημαϊκές βαθμίδες, δηλαδή 

καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου καθηγητή.  

3. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό ερευνητή σε κάθε 

βαθμίδα είναι: Για την Γ΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει τεκμηριωμένη 

ικανότητα να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Επίσης, απαιτείται να 

έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς 

αναγνωρισμένα ή να έχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

4. Για τη Β΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να 

οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας ή και τεχνολογικής ανάπτυξης, να 

συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη σε επί μέρους 

έργα, 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 
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να έχει κάνει σημαντικό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά και 

τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και να έχει τύχει αναγνώρισης από 

άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας και 

των εφαρμογών τους.  

5. Για την Α΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να 

αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει 

δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να 

συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και στην ανάπτυξη 

ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει 

αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς 

τομείς της ειδικότητας του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της 

παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε 

μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει 

σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επίσης, απαιτείται να προωθεί πρωτοποριακές 

ιδέες στην επιστήμη και στην τεχνολογία και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους 

ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας και των 

εφαρμογών τους.  

6. Για κάθε βαθμίδα ερευνητών απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων 

βαθμίδων.  

7. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης ερευνητή Α’, 

Β’ και Γ’ βαθμίδας δεν ισχύει σε περιπτώσεις γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και 

αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή συνήθης εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου. Στις περιπτώσεις αυτές ο Κανονισμός 

Λειτουργίας  του Κέντρου  προβλέπει τους ειδικότερους τρόπους αναγνώρισης των 

υποψηφίων, όπως ιδίως βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, 

συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διεθνή αναγνώριση επιστημονικού έργου. 

8. Οι πρόσθετες προϋποθέσεις και τα προσόντα για την κατάληψη βαθμίδας ερευνητή, 

καθορίζονται, ανάλογα με τη βαθμίδα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις 

ερευνητικές ανάγκες Κέντρου ή/και Ινστιτούτου, από τον Κανονισμό λειτουργίας κάθε 

Ε.Κ.. 

 

Άρθρο 31 

 

Πρόσληψη και Αποδοχές Ερευνητών 

 

1. Η πρόσληψη ερευνητών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου, με 

ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης, η οποία  δημοσιεύεται σε 

εφημερίδες της χώρας και της αλλοδαπής, στο δικτυακό τόπο του εποπτεύοντος 

Υπουργείου, της Γ.Γ.Ε.Τ., του Ερευνητικού Κέντρου στο οποίο προκηρύσσεται η θέση 

καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες και κοινοποιείται στις Πρεσβείες 

της Ελλάδας στην αλλοδαπή. 

2. Για την εξέλιξή τους, οι ερευνητές Γ’ και Β’ βαθμίδας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 

την προκήρυξη θέσης στην επόμενη βαθμίδα ύστερα από παραμονή στη βαθμίδα που 

κατέχουν για έξι έτη για τον ερευνητή Γ’ και για τέσσερα έτη για τον ερευνητή Β΄. 

Στην περίπτωση αυτή η προκήρυξη της θέσης είναι υποχρεωτική. Το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του 

ερευνητικού ινστιτούτου και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την 

εξέλιξη σε συνδυασμό με το συνολικό ερευνητικό έργο του όπως αυτό προβάλλεται 

στην αίτησή του. Αν οι ερευνητές Γ’ και οι ερευνητές Β’ δεν εξελιχθούν στην επόμενη 
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βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά την 

παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. 

Σε περίπτωση μη προαγωγής του, ο ερευνητής Γ΄ αποχωρεί  υποχρεωτικά  με  τη 

λήξη της σύμβασής του. 

3. Οι  ερευνητές  της  βαθμίδας  Γ`  προσλαμβάνονται με  σύμβαση ιδιωτικού δικαίου  

ορισμένου  χρόνου  για τέσσερα  έτη,  που  μπορεί  να ανανεωθεί  για  ίσο  χρόνο 

έως μία φορά. Η ανανέωση της σύμβασης του Ερευνητή γίνεται με την διαδικασία του 

άρθρου 32 του παρόντος.  

4. Οι ερευνητές της Α’ και Β΄ βαθμίδας προσλαμβάνονται με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου.  

5. Ο αριθμός του ερευνητικού προσωπικού που μπορεί κάθε φορά να προσλαμβάνεται, 

καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους καθορίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. 

των Ερευνητικών Κέντρων, αφού ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες του 

προϋπολογισμού τους.   

6. Η διαδικασία πρόσληψης του ερευνητικού προσωπικού με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα σχετικού νόμου. 

7. Η ανάθεση συγκεκριμένου ερευνητικού έργου με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 

γίνεται είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου είτε με σύμβαση έργου. Η διαδικασία 

ανάθεσης καθορίζεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κέντρου με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004. 

8. Οι αποδοχές των ερευνητών βαθμίδων Α’, Β’ και Γ’ των Ερευνητικών Κέντρων 

καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

9. Ενθαρρύνεται η παροχή οικονομικών κινήτρων για το ερευνητικό προσωπικό των 

Ερευνητικών Κέντρων με στόχο την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων. Η 

διαδικασία παροχής και το ύψος αυτών των πρόσθετων αμοιβών καθορίζεται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου και παρουσιάζονται στην 

προγραμματική συμφωνία. Το ύψος των πρόσθετων αμοιβών υπόκειται στους 

εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς αμοιβών και τις ισχύουσες ασφαλιστικές και 

φορολογικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 32 

 

Επιτροπές Κρίσης Ερευνητών 

  

1.   Για την πρόσληψη ή την κρίση για εξέλιξη σε βαθμίδα Ερευνητών συγκροτείται με 

απόφαση του Δ.Σ. ειδική επιτροπή κριτών, αποτελούμενη από πέντε επιστήμονες με 

τους αναπληρωτές τους, με αναγνωρισμένο κύρος, επιστημονικό και ερευνητικό έργο 

στο ίδιο ή αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση 

θέσης ή του υπό εξέλιξη ερευνητή αντίστοιχα. Ρόλο εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου 

έχει ο Διευθυντής του αντίστοιχου Ινστιτούτου. 

2.   Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών επιλέγονται από το αρμόδιο Τ.Ε.Σ. έπειτα από 

σχετική εισήγηση του Διευθυντή του Ινστιτούτου. Κατά τη διαδικασία αυτή το Τ.Ε.Σ. 

μπορεί να προτείνει επιπλέον πρόσωπα. Η τελική πρόταση του Τ.Ε.Σ. είναι δεσμευτική 

για το Δ.Σ.. 

3.   Τουλάχιστον τρία από τα μέλη των επιτροπών προέρχονται από εξωτερικούς κριτές, 

δύο εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά καθηγητές Α.Ε.Ι ή Ερευνητές Βαθμίδας Α΄. Τα 

εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό 

εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα. Μέλη της ακαδημαϊκής και της  

ερευνητικής κοινότητας προκειμένου να συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης 

πρέπει να έχουν βαθμό ανώτερο ή ίσο του αξιολογουμένου. 
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Άρθρο  33 

 

Τεχνικό, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό 

 

1. Ο αριθμός του τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού  που μπορεί κάθε 

φορά να προσλαμβάνεται, καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους 

καθορίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. των Ερευνητικών Κέντρων, αφού ληφθούν υπόψη 

οι δυνατότητες του προϋπολογισμού. 

2. Η πρόσληψη του τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα νόμου. 

 

 

Άρθρο 34 

 

Ασυμβίβαστα – Αναστολή Καθηκόντων 

  

1. Δεν επιτρέπεται στον Πρόεδρο, στο Διοικητικό Διευθυντή, στους Διευθυντές των 

Ινστιτούτων και στους ερευνητές να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε 

σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά 

πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση 

συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή 

άλλο Ερευνητικό Κέντρο. 

2. Δεν επιτρέπεται στον Πρόεδρο, στους Διευθυντές των Ινστιτούτων και στους 

Ερευνητές να κατέχουν άλλη μόνιμη οργανική θέση στο δημόσιο τομέα πλην του 

διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι..  

3. Δεν επιτρέπεται στον Γενικό Διευθυντή να κατέχει άλλη μόνιμη οργανική θέση στο 

δημόσιο τομέα. 

4. Στους καθηγητές Α.Ε.Ι καθώς και στους ερευνητές κάθε βαθμίδας επιτρέπεται να 

μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης 

που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199). 

5. Η παραβίαση του ασυμβίβαστου συνεπάγεται την υποχρεωτική παραπομπή μέσω του 

εποπτεύοντος Υπουργού στο πειθαρχικό συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου και 

επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. 

6. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως ερευνητές τελούν: 

α. Υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί,  υφυπουργοί και βουλευτές. 

β. Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι. 

γ. Γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων.  

δ. Όσοι κατέχουν θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς. 

ε. Προϊστάμενοι αποκεντρωμένων διοικήσεων. 

7. Ο χρόνος κατά τον οποίο ερευνητής  μπορεί να διατελεί σε αναστολή άσκησης των 

καθηκόντων του, καθορίζεται με τον Κανονισμό λειτουργίας  κάθε Κέντρου δεν μπορεί, 

όμως, σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα οκτώ συνολικά έτη. Για την εφαρμογή του 

προηγούμενου εδαφίου, ο χρόνος αναστολής που διανύθηκε έως τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

8. Όπου προβλέπεται αναστολή άσκησης καθηκόντων των ερευνητών, απαιτείται 

διαπιστωτική απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού  για την ενεργοποίηση της 

αναστολής. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους, οι 
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ερευνητές  δεν λαμβάνουν αποδοχές από το Ε.Κ, ενώ υποχρεούνται σε καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών τους, καθώς και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη επιβάρυνση από 

την ιδιότητά τους ως ερευνητών. 

9. Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι ερευνητές, καθορίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Οι ανωτέρω δεν 

αμείβονται λόγω της θέσης τους στο Ε.Κ.. 

10.  Για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Ε.Κ. κατά τη διάρκεια των αδειών που 

προβλέπονται, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η 

χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή 

ερευνητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. 

 

 

Άρθρο 35 

 

Ποσοστό Συμμετοχής των φύλων 

στη Στελέχωση των Εθνικών Οργάνων 

και των Επιτροπών Έρευνας και Τεχνολογίας 

 

1. Ο αριθμός των Επιστημόνων για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ.), τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα 

Επιστημονικά Συμβούλια, τις Επιτροπές κριτών για την αξιολόγηση των ερευνητικών 

προτάσεων και την αποτίμηση ερευνητικών προγραμμάτων, τις Επιτροπές 

εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και για 

οποιαδήποτε άλλη επιστημονική Επιτροπή συγκροτηθεί για τις ανάγκες της 

λειτουργίας του παρόντος νόμου, καθορίζεται με βάση την επιστημονική αριστεία και 

σύμφωνα με την εφαρμογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κάθε φύλο, βάσει 

του Άρθρου 116 παρ. 2 του Συντάγματος, εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα 

απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της σχετικής, κατά περίπτωση, θέσης. 


