ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας»
Άρθρο 1
Ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας –
Διάρκεια – Έδρα
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» (εφεξής: το Ίδρυμα). Στις
σχέσεις του με την αλλοδαπή, το Ίδρυμα χρησιμοποιεί την επωνυμία "Hellenic
Foundation for Research and Innovation (HFRI)".
2. Το Ίδρυμα ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του
δημοσίου συμφέροντος, και συγκεκριμένα για την προαγωγή της έρευνας και της
καινοτομίας. Διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί σύμφωνα
με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
3. Το Ίδρυμα απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών
ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου,
απαλλασσόμενο από την καταβολή άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ
τρίτων και τελών, εξαιρουμένου του ΦΠΑ. Πράξεις μεταβίβασης ή παραχώρησης
ακινήτων προς το Ίδρυμα απαλλάσσονται παντός γενικού ή ειδικού φόρου, τέλους,
δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
4. Το Ίδρυμα εδρεύει στην Αθήνα. Υπηρεσίες και γραφεία του Ιδρύματος μπορούν
να λειτουργήσουν και σε άλλες πόλεις με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου.
5. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας και τεχνολογίας
Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής «αρμόδιος
Υπουργός»).

Άρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι:
α. Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του σκοπού και των
πόρων του Ιδρύματος, καθώς και της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την
καινοτομία.
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β. Η χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών μελετών.
γ. Η χρηματοδότηση για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού.
δ. Η διευκόλυνση και η βελτίωση της πρόσβασης Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων
ερευνητικών προγραμμάτων.
ε. Η υποστήριξη για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων προς εκμετάλλευση
ερευνητικών αποτελεσμάτων.
2. Οι σκοποί αυτοί πραγματοποιούνται με:
α. Ερευνητικές χορηγίες (grants) που καλύπτουν ενδεικτικά τα έξοδα μισθοδοσίας
ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, έξοδα πρόσβασης σε
ερευνητικές υποδομές, δαπάνες αναλωσίμων, ταξίδια, έξοδα δημοσιοποίησης του
ερευνητικού έργου και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
β. Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού βάσει στρατηγικού σχεδιασμού.
γ. Εφάπαξ χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι πόροι για την εκπλήρωση του σκοπού της
παρούσας περίπτωσης, δεν επιτρέπεται να προέρχονται από τους πόρους της
περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
δ. Παροχή συναφών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσιών εκ μέρους του
Ιδρύματος.
3α. Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης εκ μέρους του Ιδρύματος είναι, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2γ του παρόντος άρθρου, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. που
εδρεύουν στην Ελλάδα και οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α
του ν. 4310/2014. Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις ή
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της
ημεδαπής και της αλλοδαπής. Οι ειδικότεροι δικαιούχοι θα ορίζονται στις εκάστοτε
προκηρύξεις, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
β. Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών μελετών, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας
και σύνδεσής τους με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο, που
πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εκάστοτε προκήρυξη.
4. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα μπορεί να συνάπτει κάθε είδους
συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
Άρθρο 3
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Περιουσία -Πόροι του Ιδρύματος
1. Πόροι του Ιδρύματος είναι:
α. Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.
β. Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από άλλες
κρατικές υπηρεσίες και δημόσια νομικά πρόσωπα.
γ. Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς
οργανισμούς.
δ. Χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με την από 27.6.2016 Σύμβαση της Ελληνικής
Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις οποίες το Ίδρυμα
διαχειρίζεται ως δικαιούχος και για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.
ε. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομίες με το ευεργέτημα της απογραφής, κληροδοσίες,
επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Το Ίδρυμα διαχειρίζεται τους πόρους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σε ειδικό λογαριασμό
ταμειακής διαχείρισης του τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη,
καθώς και τα κάθε είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 4
Οικονομική διαχείριση
1. Η οικονομική λειτουργία του Ιδρύματος και η εκ μέρους του χρηματοδότηση των
ερευνητικών προγραμμάτων πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της εξαιρετικής
ακαδημαϊκής επίδοσης, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής
οικονομικής διαχείρισης.
2. Το Ίδρυμα τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία
και θέτει στην διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Το Ίδρυμα
προβαίνει στην τεκμηρίωση κάθε δαπάνης εφ’ όσον του ζητηθεί από το εποπτεύον
Υπουργείο και τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα.
3. Οι δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στο Ίδρυμα
κάθε πληροφορία αναγκαία για την παρακολούθηση, να αποδέχονται όλους τους
προβλεπόμενους από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ελέγχους,
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επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις και να παρέχουν στα αρμόδια όργανα του
Ιδρύματος όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου τους.
4. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων
προγραμμάτων πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του
Ιδρύματος, προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες δράσεις
και επενδύσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από το Ίδρυμα ποσά
επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους και τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο,
και τις αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματος.
5. Η διαχειριστική χρήση του Ιδρύματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και
τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
6. Το Ίδρυμα συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον οικονομικό
απολογισμό και
τον απολογισμό πεπραγμένων του Ιδρύματος, η οποία
δημοσιεύεται στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο..Ο οικονομικός απολογισμός
περιλαμβάνει ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές
του Ιδρύματος.
7. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος είναι ετήσιος
ασκείται από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές
με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και ελέγχουν τη νομιμότητα της
οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια
έκθεση. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να διατάσσεται
οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 5
Αξιολόγηση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων
1. Οι προκηρύξεις και οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύονται με
απόφαση του Διευθυντή, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό και τις
αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και του εποπτεύοντος
Υπουργού. Ειδικότερα, ο εποπτεύων Υπουργός αποφασίζει κάθε έτος την κατανομή
της χρηματοδότησης εκ μέρους του Ιδρύματος ανά κατηγορία δράσης (π.χ.
υποτροφίες, ερευνητικά προγράμματα, εξοπλισμός, κλπ.).
2. Οι ως άνω προκηρύξεις και προσκλήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του
Ιδρύματος και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στους εν
λόγω δικτυακούς τόπους δημοσιοποιούνται επίσης, αφενός μεν ο ετήσιος
προγραμματισμός των χρηματοδοτικών δράσεων του Ιδρύματος, αφετέρου δε το
σύνολο των έργων και των φορέων που έχουν χρηματοδοτηθεί και τα συγκεκριμένα
ποσά χρηματοδότησης. Ειδικά όσον αφορά την χρηματοδότηση ερευνητικού
εξοπλισμού, οι προκηρύξεις θα πραγματοποιούνται μια φορά κάθε έτος, σύμφωνα
με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων.
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3. Με τις προκηρύξεις ορίζονται μεταξύ άλλων, η φύση και οι στόχοι του έργου, της
μελέτης ή του προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι, η διαδικασία και τα κριτήρια
υποβολής των προτάσεων, του προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι
οικονομικές δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, ο
τρόπος τελικής επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων, ο συνολικός
προϋπολογισμός, η διαδικασία και το περιεχόμενο της απόφασης χρηματοδότησης,
η διαδικασία υλοποίησης έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, η διαδικασία
εξέτασης της αίτησης, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης, οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και
προϋποθέσεων της απόφασης χρηματοδότησης, οδηγίες για την υποβολή και τη
διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ομαλή
εκτέλεσή τους.
4. Οι προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορούν ενδεικτικά
τους ακόλουθους τομείς: φυσικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας,
ιατρική και επιστήμες υγείας, γεωπονικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες και
ανθρωπιστικές επιστήμες. Ο εποπτεύων Υπουργός εξειδικεύει κάθε έτος το
πρόγραμμα χρηματοδότησης ανά επιστημονικό πεδίο, ύστερα από σχετική
εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου.
5. Η αξιολόγηση των προτάσεων ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος και τις
αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η αξιολόγηση ενεργείται με
αποκλειστικό γνώμονα την επιστημονική επάρκεια και την ποιότητα των
προτάσεων, και με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγμένη από
περιττό διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση των έργων, εκπόνηση των μελετών και
υλοποίηση των προγραμμάτων στα οποία αφορά η πρόσκληση. Η αξιολόγηση των
προτάσεων των υποψηφίων για χρηματοδότηση φορέων γίνεται από τουλάχιστον
δύο (2) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή από επιτροπές εμπειρογνωμόνων, που
αποτελούνται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, ανάλογα με το είδος και το πλήθος
των επιστημονικών πεδίων, που καλύπτει μία δράση ή πρόγραμμα. Οι εν λόγω
εμπειρογνώμονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του
άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που
προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του
προς αξιολόγηση έργου. Τους αξιολογητές ή εμπειρογνώμονες ορίζει το
Επιστημονικό Συμβούλιο. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα
οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται
με απόφαση του Διευθυντή του Ιδρύματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί
επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Το ύψος της αμοιβής των μελών της επιτροπής της
παρούσας παραγράφου καθορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις και επιβαρύνει
τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
6. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και
περιλαμβάνει δύο στάδια: την προ-αξιολόγηση και την οριστική αξιολόγηση. Τα
αποτελέσματα κοινοποιούνται αμέσως στους δικαιούχους, με εξατομικευμένη
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αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης αξιολόγησης. Ο συντονιστής της πρότασης
έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για θέματα που αφορούν τη νομιμότητα της
διαδικασίας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση
της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον επιτροπής ενστάσεων που θα συγκροτείται
προς τούτο με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η επιτροπή ενστάσεων
αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά της επιτροπής
της προηγούμενης παραγράφου και αποφασίζει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
κατάθεση της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών
(3). Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται στον Διευθυντή του Ιδρύματος και
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο και υπόκειται σε ένδικα μέσα κατά τις
κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η
προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
7. Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων και την οριστικοποίηση του
καταλόγου των ιεραρχημένων κατά σειρά βαθμολογίας έργων, μελετών και
προγραμμάτων, τα οποία έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο κάθε συγκεκριμένης
πρόσκλησης, εκδίδεται η απόφαση χρηματοδότησης από τον Διευθυντή του
Ιδρύματος.
8. Η διάρκεια των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3)
έτη.

Άρθρο 6
Όργανα του Ιδρύματος
Όργανα του Ιδρύματος είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Επιστημονικό Συμβούλιο
(ΕΣ) και ο Διευθυντής.

Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) εγγυάται την ανεξαρτησία του Ιδρύματος και την
εκπλήρωση της αποστολής της. Ως μέλη της ΓΣ επιλέγονται προσωπικότητες που
έχουν διακριθεί για το έργο και την εμπειρία τους στον χώρο της έρευνας ή της
καινοτομίας.
2. Η ΓΣ αποτελείται από ισάριθμα μέλη με τα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στην
Ελλάδα και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν.
4310/2014. Κάθε Πανεπιστήμιο και κάθε ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας
επιλέγουν από ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. Ειδικότερα, η
Επιτροπή Ερευνών κάθε Πανεπιστημίου και το Δ.Σ. κάθε ερευνητικού και
τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 προκηρύσσει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους, καθώς και του
αναπληρωματικού του, προκειμένου να στελεχώσει τη ΓΣ του Ιδρύματος. Η
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προκήρυξη απευθύνεται στους καθηγητές και τους ερευνητές/ΕΛΕ αντιστοίχως.
Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου
και το Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα αντιστοίχως επιλέγουν το τακτικό και το
αναπληρωματικό μέλος και ενημερώνουν σχετικά το Ίδρυμα. Τα πρόσωπα που
επιλέγονται δεν ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για γνώμη ή
ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
3. Ο διορισμός των μελών της ΓΣ γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της
ΓΣ, και κοινοποιείται στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος μπορεί να υποβάλει στη ΓΣ
αιτιολογημένη ένσταση κατά του διορισμού συγκεκριμένου μέλους της. Η ΓΣ
αποφαίνεται με απλή πλειοψηφία. Μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση στον Υπουργό της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης, ο διορισμός μέλους
ΓΣ καθίσταται οριστικός.
4. Η ιδιότητα του μέλους της ΓΣ του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα,
μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Πανεπιστημίου.
β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού ή
τεχνολογικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
5. Η διάρκεια της θητείας των μελών της ΓΣ είναι τριετής (3ετής) και μπορεί να
ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά. Η σύνθεση της ΓΣ ανανεώνεται κατά τρόπο που να
διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της. Ειδικότερα, κατά την πρώτη
συγκρότηση της ΓΣ, τα μισά μέλη αυτής διορίζονται για διετή (2ετή) θητεία, με βάση
το αποτέλεσμα κλήρωσης, που διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του
οργάνου.
6. Τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, ο
Πρόεδρος της ΓΣ ζητεί από τον οικείο φορέα να επιλέξει νέα μέλη (τακτικό και
αναπληρωματικό) για τη διαδοχή των αποχωρούντων. Αν ο φορέας παραλείψει να
προβεί στην επιλογή, τα εν λόγω πρόσωπα επιλέγονται από τον αρμόδιο Υπουργό.
7. Η ΓΣ μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, λειτουργεί νόμιμα, ακόμη και αν ένα ή
περισσότερα από τα μέλη του εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε
μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο, εφ’ όσον
τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον τα ¾ του αρχικού αριθμού. Στην
περίπτωση που περισσότερο από το ¼ των μελών της ΓΣ κωλύονται ή ελλείπουν, οι
φορείς από τους οποίους προέρχονται οι κωλυόμενοι ή οι ελλείποντες επιλέγουν
νέα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας. Σε περίπτωση μη επιλογής ή ελλιπούς
επιλογής, τα εν λόγω πρόσωπα επιλέγονται από τον αρμόδιο Υπουργό.
8. Μέλος της ΓΣ του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί
από τα καθήκοντά του με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, λόγω βαριάς
παράβασης των καθηκόντων του ή εάν αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει
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δραστηριότητες ασυμβίβαστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την
ιδιότητα μέλους της ΓΣ του Ιδρύματος.
9. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΓΣ εκλέγεται από τα μέλη της για τριετή
(3ετή) θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια (1) φορά. Ο Πρόεδρος συγκαλεί
την ΓΣ σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και
διευθύνει τις εργασίες της.
10. Η Γενική Συνέλευση έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.
β. Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φορείς του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που προτείνονται από το
Επιστημονικό Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.
γ. Διαβουλεύεται για θέματα που σχετίζονται με τις ερευνητικές δράσεις του
Ιδρύματος και προτείνει μέτρα υλοποίησής τους στο Επιστημονικό Συμβούλιο.
11. Η ΓΣ συνεδριάζει δύο (2) φορές τον χρόνο και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί
από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της ή από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. ή από τον
Διευθυντή του Ιδρύματος. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 50%
τουλάχιστον των μελών της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
12. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Δικαιούνται
αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΓΣ και για τις εκτός
έδρας μετακινήσεις τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι εν λόγω δαπάνες
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 8
Επιστημονικό Συμβούλιο
1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του Ιδρύματος αποτελείται από εννέα (9)
τακτικά μέλη, επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής
τομείς: α) γεωπονικών επιστημών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών και
επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) ανθρωπιστικών
επιστημών, στ) περιβάλλοντος και ενέργειας, ζ) ιατρικής και επιστημών υγείας, η)
επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας και θ) καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
2. Ως μέλη του ΕΣ εκλέγονται προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για το διεθνές
έργο και την εμπειρία τους στον αντίστοιχο ως άνω τομέα. Τα ειδικότερα προσόντα
των μελών του ΕΣ καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ είναι
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του
Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής
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Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του
Αντιπεριφερειάρχη και του Αντιδημάρχου. Επίσης, η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ
είναι ασυμβίβαστη με αυτή του μέλους της ΓΣ, του Διευθυντή (και αναπληρωτή
Διευθυντή) του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που μέλος του ΕΣ υποβάλει αίτηση για
χρηματοδότηση από το Ίδρυμα, ή είναι μέλος επιστημονικής ομάδας που έχει
υποβάλει αίτηση, το μέλος αυτό απέχει από όλες τις συνεδριάσεις στις οποίες
συζητούνται θέματα σχετικά με την αντίστοιχη προκήρυξη.
3. Τα μέλη του ΕΣ του Ιδρύματος επιλέγονται ως εξής:
α. Η ΓΣ δημοσιεύει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση
των ανωτέρω εννέα (9) θέσεων. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο
του εποπτεύοντος Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
β. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά. Η ΓΣ
ορίζει 9μελή Εισηγητική Επιτροπή εκ των μελών της, στην οποία εκπροσωπούνται οι
9 τομείς της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που κάποιος τομέας δεν εκπροσωπείται
στην ΓΣ, η ΓΣ ορίζει στην Εισηγητική Επιτροπή εξωτερικό μέλος με σημαντική διεθνή
δραστηριότητα στον αντίστοιχο τομέα. Η επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες
και, εν συνεχεία, εισηγείται στην ΓΣ.
γ. Η ΓΣ με απλή πλειοψηφία εκλέγει τα μέλη του ΕΣ, ένα για κάθε τομέα που
προβλέπονται στην παράγραφο 1. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκλογής των
μελών του ΕΣ κοινοποιείται από τον Πρόεδρο της ΓΣ στον αρμόδιο Υπουργό, ο
οποίος μπορεί να υποβάλει στη ΓΣ αιτιολογημένη ένσταση κατά της εκλογής
συγκεκριμένου μέλους του ΕΣ. Η ΓΣ αποφαίνεται με απλή πλειοψηφία. Μετά την
πάροδο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στον Υπουργό της ανωτέρω
διαπιστωτικής πράξης ο διορισμός μέλους ΕΣ καθίσταται οριστικός.
4. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΕΣ είναι τετραετής (4ετής). Η σύνθεσή του
ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του.
Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του ΕΣ, τρία (3) από τα μέλη του
διορίζονται για πλήρη θητεία, τρία (3) διορίζονται για τριετή (3ετή) θητεία και τρία
(3) διορίζονται για διετή (2ετή) θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης, που
διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου.
5. Τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, ο
Πρόεδρος της ΓΣ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
6. Το ΕΣ, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Ο
Πρόεδρος του ΕΣ εκλέγεται από τα μέλη του για τετραετή (4ετή) θητεία, η οποία δεν
μπορεί να ανανεωθεί. Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου μπορεί να είναι μόνο
μέλη του ΕΣ, που η θητεία τους λήγει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά την
ημερομηνία της εκλογής τους. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΕΣ σε τακτική ή έκτακτη
συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον
Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση
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κωλύματος ή απουσίας και αυτού από το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου. Το ΕΣ
βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και
αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Μέλος του ΕΣ του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί
από τα καθήκοντά του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λόγω βαριάς
παράβασης των καθηκόντων του ή εάν αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει
δραστηριότητες ασυμβίβαστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την
ιδιότητα μέλους του ΕΣ. Η ΓΣ επιλαμβάνεται ύστερα από αναφορά του Προέδρου ή
μέλους της. Σε περίπτωση που η ΓΣ παραλείπει να λάβει απόφαση, το μέλος του ΕΣ
μπορεί να παυθεί με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.
8. Εφόσον κάποιο μέλος του ΕΣ παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο παύσει η θητεία του, αντικαθίσταται προσωρινά από μέλος το οποίο
επιλέγεται από το ΕΣ, με απλή πλειοψηφία των μελών του, ύστερα από δημοσίευση
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνεδρίαση της ΓΣ που θα
πραγματοποιηθεί μετά την εκλογή του προσωρινού μέλους, η ΓΣ είτε θα επικυρώσει
την εκλογή του μέλους αυτού για το υπόλοιπο της εν λόγω θητείας, είτε θα την
απορρίψει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, συγχρόνως θα δημοσιεύσει σχετική
πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
9. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος, με βάση την εθνική πολιτική για
την έρευνα και την καινοτομία.
β. Την αποδοχή δωρεών και των πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων.
γ. Την έγκριση διαδικασιών και κριτηρίων επιλογής δικαιούχων ερευνητικών έργων
και προγραμμάτων, με βάση τις αρχές της εξαιρετικής επιστημονικής επίδοσης, της
αξιοκρατίας και της διαφάνειας.
δ. Την συγκρότηση επιτροπών κρίσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την
επιλογή των τελικών δικαιούχων.
ε. Την επιλογή του Διευθυντή και των Αναπληρωτών Διευθυντών.
στ. Την έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του
Διευθυντή.
ζ. Την εισήγηση προς τη ΓΣ για συνεργασίες και συμπράξεις του Ιδρύματος με
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
η. Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό
δράσεων) του Ιδρύματος, η οποία καταρτίζεται από τον Διευθυντή.
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θ. Την υποβολή πρότασης προς τον εποπτεύοντα Υπουργό για τροποποίηση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
11. Το ΕΣ είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση του Ιδρύματος, το
οποίο δεν ανατίθεται στην ΓΣ ή στον Διευθυντή.
12. Με απόφαση του ΕΣ συγκροτείται επταμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία
είναι ανεξάρτητη προς τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος και απαρτίζεται από
διακεκριμένους επιστήμονες ή εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει ως σκοπό την
αξιολόγηση της δράσης του Ιδρύματος και τη διατύπωση προτάσεων με σκοπό τη
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει θέματα
ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά
με τη λειτουργία του Ιδρύματος και τη χρηματοδότηση της έρευνας και της
καινοτομίας. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση του
Επιστημονικού Συμβουλίου είτε με πρόταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή εκδίδει γνωμοδοτήσεις, προτάσεις και κείμενα
εργασίας.
Άρθρο 9
Διευθυντής
1. O Διευθυντής του Ιδρύματος επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του
Επιστημονικού Συμβουλίου για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μια
φορά. Η θητεία του Διευθυντή παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων
του διαδόχου του. Ο διορισμός νέου Διευθυντή γίνεται πάντοτε για πλήρη θητεία.
2. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος επιλέγεται ως ακολούθως:
α. Το ΕΣ του Ιδρύματος δημοσιεύει, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και του
Ιδρύματος, ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του
Διευθυντή. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής, καθώς επίσης και τη
μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων. Τα προσόντα του Διευθυντή καθορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
β. Το ΕΣ ορίζει, από τα μέλη της, τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης των
υποψηφιοτήτων. Η εν λόγω Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των
κριτηρίων και της μεθόδου που έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περίπτωση α’ και υποδεικνύει στο ΕΣ τους τρεις (3) υποψηφίους που συγκέντρωσαν
την υψηλότερη βαθμολογία, τους οποίους και καλεί σε ακρόαση. Με απόφαση του
ΕΣ, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, επιλέγεται ένας εξ αυτών για τη θέση
του Διευθυντή.
3. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος προτείνει στο ΕΣ τον διορισμό δύο Αναπληρωτών
Διευθυντών. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές του Ιδρύματος διορίζονται από το ΕΣ για
11

τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μια φορά. Ο Διευθυντής δύναται να
μεταβιβάσει σε αυτούς ορισμένες από τις αρμοδιότητές του και αποφασίζει ποιος
εκ των Αναπληρωτών Διευθυντών θα τον αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας,
κωλύματος, παραίτησης ή έλλειψης. Το ΕΣ μπορεί οποτεδήποτε να παύσει τους
αναπληρωτές, εφ’ όσον δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
4. Το ΕΣ, μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε (5) μελών του, μπορεί να παύσει
οποτεδήποτε από τα καθήκοντά του τον Διευθυντή, εφ’ όσον δεν ανταποκρίνεται
στις υποχρεώσεις του. Για την αντικατάστασή του εφαρμόζεται εκ νέου η
διαδικασία της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
5. Η ιδιότητα του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Ιδρύματος είναι
ασυμβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του μέλους της ΓΣ ή του ΕΣ του Ιδρύματος.
β. Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηματοδότησης του Ιδρύματος ή του εν γένει
αντισυμβαλλόμενου του Ιδρύματος.
γ. Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του
Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του
Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του
περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου.Σε περίπτωση που ο Διευθυντής είναι
Καθηγητής ΑΕΙ ή Ερευνητής ερευνητικού ή τεχνολογικού κέντρου αναστέλλονται τα
καθήκοντα του για όλη την διάρκεια της θητείας του.
6. Ο Διευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που έχει αποφασίσει το
Επιστημονικό Συμβούλιο. Ο Διευθυντής έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Διοικεί το Ίδρυμα, προΐσταται των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την
εύρυθμη λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.
β. Προκηρύσσει τα έργα, τα οποία χρηματοδοτεί το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον ετήσιο
προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις του ΕΣ.
γ. Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του
Ιδρύματος.
δ. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της ΓΣ και του ΕΣ σε έκτακτη συνεδρίαση,
πάντοτε μέσω του Προέδρου του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και μετέχει, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις τους.
ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στο ΕΣ του
Ιδρύματος.
στ. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα.
ζ. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.
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7. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά
αρμοδιοτήτων του στους Αναπληρωτές Διευθυντές και να μεταβιβάζει σε αυτούς ή
σε υπάλληλο του Ιδρύματος το δικαίωμα υπογραφής του.
8. Ο Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Διευθυντές του Ιδρύματος ασκούν τα
καθήκοντά τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Οι αποδοχές του
Διευθυντή είναι ίσες με αυτές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ενώ οι αποδοχές
των Αναπληρωτών Διευθυντών είναι ίσες με ποσοστό 80% των αποδοχών του
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οι ως άνω αποδοχές βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Προσωπικό
1. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα μπορεί να συμπράττει και να
συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις
με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τους λοιπούς φορείς της
Κεντρικής Κυβέρνησης καθώς και με όλα τα νομικά πρόσωπα, δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά και αλλοδαπά.
2. Στο Ίδρυμα μπορούν να αποσπασθούν υπάλληλοι από κάθε άλλη υπηρεσία του
Δημοσίου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με απόφαση
του εποπτεύοντος Υπουργού. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια,
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας ή
του νομικού προσώπου, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές του εν λόγω
προσωπικού καλύπτονται από τον φορέα προέλευσης.
3. Στο Ίδρυμα μπορεί, επίσης, να απασχοληθεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης
έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έμμισθης εντολής έως
τριετούς (3ετους) διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. Το προσωπικό του
Ιδρύματος προσλαμβάνεται με απόφαση του Διευθυντή, μετά από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγηση των προσόντων από τριμελή (3μελή)
επιτροπή που ορίζεται από το ΕΣ σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό. Οι
συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.
2527/1997 (Α’ 206) και της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις του απασχολούμενου, με κάθε
είδους σύμβαση, προσωπικού του Ιδρύματος, εκτός από αυτό της παραγράφου 2,
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
5. Το Ίδρυμα υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 5, 7α και 9γ του
άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
Άρθρο 11
Ανεξαρτησία του Ιδρύματος
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1. Τα μέλη του Ιδρύματος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους λειτουργούν με
πλήρη αυτονομία και δεν αναζητούν ή δέχονται οδηγίες από την ελληνική
Κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό, εκπαιδευτικό ή ερευνητικό φορέα και δεν
υπόκεινται σε κανενός είδους επιρροή. Οι αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματος
δεν υπόκεινται σε έγκριση ούτε ελέγχονται με άλλο τρόπο από κυβερνητικούς ή
άλλους κρατικούς φορείς.
2. Το ΕΣ υποβάλει τον Οκτώβριο κάθε έτους στον αρμόδιο Υπουργό την ετήσια
έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος.
3. Τα μέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύματος αποφεύγουν κάθε
περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.
Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Ιδρύματος έχουν ιδιωτικά ή
προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν (ή φαίνεται ότι
επηρεάζουν) την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως
ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Ιδρύματος νοούνται
οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή
άλλων συγγενών τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Επίσης, τα μέλη της ΓΣ, του ΕΣ και το
προσωπικό του Ιδρύματος έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις
υποθέσεις του Ιδρύματος και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Τα
θέματα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής
Λειτουργίας του Ιδρύματος.
4. Τα μέλη της ΓΣ και του ΕΣ δεν αμείβονται για τις υπηρεσίας του προς το Ίδρυμα.
Λαμβάνουν μόνο αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των
συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εν λόγω
αποζημίωση επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
5. Τυχόν παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων από μέλος της
ΓΣ, του ΕΣ ή από το προσωπικό του Ιδρύματος συνιστά σοβαρό παράπτωμα και
συνιστά λόγο παύσης από τη θέση τους.

Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
1. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού δημοσιεύεται ο Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος.
2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος καθορίζεται η
εσωτερική οργανωτική διάρθρωση, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, ο κατά
κλάδο και ειδικότητα αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή των
αρμοδιοτήτων του προσωπικού, οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις οι
πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές και ρυθμίζεται
γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος. Με τον
ίδιο Κανονισμό εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, θέματα
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εσωτερικής λειτουργίας τους καθώς και θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και
υποχρεώσεις εχεμύθειας.
3. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται, επίσης, οι όροι και η
διαδικασία αξιολόγησης και χρηματοδότησης των ερευνητικών προτάσεων. Επίσης,
ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων
των δαπανών των δικαιούχων χρηματοδοτήσεων, καθώς και αναζήτησης των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
4. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται επίσης, οι διαδικασίες
ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο
θέμα αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση του
σκοπού του.

Άρθρο 13
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι προσκλήσεις για την πλήρωση των
θέσεων των μελών της ΓΣ, του ΕΣ και του Διευθυντή δημοσιεύονται ως εξής:
α. Εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού συγκροτείται πενταμελής
(5μελής) Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς
εμβέλειας και κύρους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής. Η
απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Ο εποπτεύον Υπουργός ενημερώνει τα Πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 για την υποχρέωσή τους να
επιλέξουν, εντός ενός (1) μηνός, ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, για τη ΓΣ του
Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
γ. Με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η
Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει τα ειδικότερα προσόντα των μελών του ΕΣ και του
Διευθυντή. Βάσει των κριτηρίων αυτών, δημοσιεύει προσκλήσεις για την υποβολή
υποψηφιοτήτων για το ΕΣ και τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Μετά τη δημοσίευση
των προσκλήσεων, η Επιστημονική Επιτροπή παύει αυτοδικαίως να υφίσταται.
2. Έως την συγκρότηση της ΓΣ, του ΕΣ και το διορισμό του Διευθυντή του Ιδρύματος,
οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Από την
συγκρότηση ή το διορισμό του κάθε οργάνου ξεχωριστά, μεταφέρονται
αυτοδικαίως σε αυτό οι προβλεπόμενες με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες, τις
οποίες παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός.
3. Για την άσκηση των προσωρινών αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου,
ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τριμελή τεχνική γραμματεία.
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4. Έως τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, με απόφαση του
εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Ιδρύματος.
5. Έως τη συγκρότηση της ΓΣ και του ΕΣ και το διορισμό του Διευθυντή, και πάντως
το αργότερο έως την 31.12.2016, οι προκηρύξεις χρηματοδότησης δημοσιεύονται
με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από κατανομή των κονδυλίων
χρηματοδότησης. Η αξιολόγηση, διαχείριση, υλοποίηση των προκηρύξεων αυτών
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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