
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

 

 

Πρακτικά Έκτακτης Τηλεδιάσκεψης του ΕΣΕΤ με αντικείμενο το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ που 

συζητείται στη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για την «Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 

Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, 6-8 μμ. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (Πρόεδρος), ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

(Αντιπρόεδρος), ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Γραμματέας), 

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΧΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 

και ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (σε τμήμα της συνεδρίασης).  

Η συνεδρίαση είχε ως μοναδικό αντικείμενο τη συζήτηση του κειμένου ‘ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για 

την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»’, το οποίο δόθηκε 

στο ΕΣΕΤ κατά την τελευταία τακτική συνεδρίαση του της 9ης Οκτωβριου 2014. 

Το ΕΣΕΤ θεωρεί ότι το προταθέν σχέδιο νόμου κινείται σε θετική κατεύθυνση και 

αντιμετωπίζει  χρονίζοντα προβλήματα εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

το χώρο της Έρευνας Τεχνολογικής  Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην Ελλάδα. Εισάγει 

το πλαίσιο του ενιαίου ερευνητικού χώρου και προάγει τον εθνικό σχεδιασμό της ΕΤΑΚ σε 

μακροχρόνια βάση με τη θεσμοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής 

Αναπτυξης και Καινοτoμίας (ΕΣΕΤΑΚ) και του Σχεδιου Δράσης για την υλοποίηση της. 

Παράλληλα, εισάγει μηχανισμούς που προάγουν το συντονισμό της ΕΤΑΚ σε κυβερνητικό 

επίπεδο. 

Το ΕΣΕΤ επισημαίνει σειρά σημαντικών σημείων που χρήζουν αλλαγής, και αναφέρονται 

στη συνέχεια κατ’ άρθρο. 

Παρατίθενται το αρχικό κείμενο του Σχεδίου Νόμου και το προτεινόμενο όπου 

επισημαίνονται οι αλλάγες (κόκκινοι χαρακτήρες για προσθήκες και μεταβολές -  

διαγεγραμμένο κείμενο για απαλοιφές). 

 

1. Άρθρο 11 - Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 

(ΕΣΕΚ) 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει: 



1. Στη ΓΓΕΚ λειτουργεί, ως συμβουλευτικό, συλλογικό όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), που υποστηρίζει το Γενικό Γραμματέα 
Έρευνας και Καινοτομίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του.  

2. Η αποστολή του ΕΣΕΚ είναι:  
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή 
σχετικών προτάσε-ων προς την ΓΓΕΚ, αλλά και στην Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ·  
β) η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της 

προόδου εφαρ-μογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και 

δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου· 

 

Το ΕΣΕΤ προτεινει: 

1. Στη ΓΓΕΚ λειτουργεί, ως συμβουλευτικό, συλλογικό όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), που υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας στα ζητήματα που 
άπτονται της αρμοδιότητάς του.  

2. Η αποστολή του ΕΣΕΚ είναι:  
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή 
σχετικών προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την ΓΓΕΚ, αλλά και 
στην Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ·  
β) η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της 

προόδου εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και 

δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου· 

 

Επίσης το ΕΣΕΤ προτείνει να παραμείνει στις αρμοδιότητες του ό,τι προεβλέπετο στον 

ισχύοντα νόμο σχετικά με την εκλογή Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και Διευθυντών 

Ερευνητικών Ινστιτούτων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ. Για το λόγο αυτό προτείνεται να 

περιληφθούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 δύο ακόμη σημεία ως κάτωθι:   

θ) Αξιολογεί τις υποψηφιότητες και υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την επιλογή των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων τα οποία 

εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ 

ι) Γνωμοδοτεί προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σύνθεση των 

εκλεκτορικών σωμάτων επιλογής Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων. 

 

2. Άρθρο 12 – Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΚ 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει: 

 

1. Τα εννέα (9) μέλη του ΕΣΕΚ, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία: 

α) Μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας συγκροτείται 

επιτροπή με μέλη, έναν καθηγητή ΑΕΙ, διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή 

ερευνητή Α’ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τον 

προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των πρυτάνεων, τον προεδρεύοντα ή 

εκπρόσωπο της συνόδου των προέδρων των ερευνητικών κέντρων, τον προεδρεύοντα ή 



εκπρόσωπο της συνόδου των TEI, οι οποίοι, όλοι προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο 

κριτών, καθώς και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΚ και τον πρόεδρο ή εκπρόσωπο του 

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) · 

β) ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση 

υποβολής υποψηφιοτήτων προς επιλογή των εννέα (9) μελών, η οποία δημοσιεύεται 

στον ημερήσιο τύπο και στους δικτυ-ακούς τόπους της ΓΓΕΚ και του ΥΠΑΙΘ. Η επιτροπή 

της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, αξιολογεί τις υποψηφιότητες και 

προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν 

προταθεί, ως υποψήφιοι από δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και κατέχουν τα 

νόμιμα προσόντα και εισηγείται στον ΥΠΑΙΘ την επιλογή των μελών του ΕΣΕΚ από 

κατάλογο που προτείνει, και περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες οι 

οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας α) των 

Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών, β) Αγροβιο-διατροφής και Τρο-φίμων, γ) Βιο-

επιστημών και Υγείας, δ) Ενέργειας, ε) Περιβάλλοντος, ζ) Επιστημών Μηχανικού, η) Κοι-

νωνικών Επιστημών, θ) Μαθηματικών & Επιστημών Πληροφορικής, ι) Φυσικών 

Επιστημών· 

γ) ο ΥΠΑΙΘ διορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκπροσώπους του 

παραγωγικού επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΕΣ και τα εννέα μέλη 

από τον κατάλογο της Επιτροπής της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, ώστε 

ν’ αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία διαρκεί 

(4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού των 

μελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του με τον α-

ναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση με την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των μελών 

που διορίζονται με την διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία· 

δ) σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας 

μέλους του ΕΣΕΚ ή αδυναμίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με 

απόφαση του ΥΠΑΙΘ για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον 

κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα εκ των εννέα επιλεγέντων, άλλως 

σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου. 

2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε 

ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Έρευνας και Καινοτομίας, σύμφω-να με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (Α’ 45, ν. 2690/99). 

3. Ο ΓΓΕΚ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια 

(ΤΕΣ), τα οποία μπορούν να συνιστώνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 

Καινοτομίας μετά από τη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα ως άνω επί μέρους 

γνωστικά αντικείμενα της έρευνας. Τα ΤΕΣ αποτελούνται από μέλη και μη μέλη του ΕΣΕΚ 

και διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι διακρίνονται σε θέματα έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Με την ίδια απόφαση ο ΓΓΕΚ ορίζει τον πρόεδρο 

και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ. 

4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΕΚ παρέχεται από τη 

ΓΓΕΚ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή 

απασχόληση στο δημόσιο τομέα. 



6. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και 

ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις τους καταβάλλονται από τη ΓΓΕΚ. 

 

Το ΕΣΕΤ προτείνει: 

1. Τα μέλη του ΕΣΕΚ ορίζονται με την ακόλουθη διαδικασία: 

γ) ο ΥΠΑΙΘ διορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκπροσώπους του 

παραγωγικού επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΕΣ και τα εννέα μέλη, 

ώστε ν’ αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία 

διαρκεί (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού 

των μελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του με 

τον α-ναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση με την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των 

μελών που διορίζονται με την διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία· 

δ) σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας 

μέλους του ΕΣΕΚ ή αδυναμίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με 

απόφαση του ΥΠΑΙΘ για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον 

κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα εκ των εννέα επιλεγέντων, άλλως 

σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου. 

2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε 

ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Έρευνας και Καινοτομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (Α’ 45, ν. 2690/99). 

3. Ο ΓΓΕΚ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια 

(ΤΕΣ), τα οποία μπορούν να συνιστώνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 

Καινοτομίας μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα ως άνω επί 

μέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας. Τα ΤΕΣ αποτελούνται από μέλη και μη μέλη του 

ΕΣΕΚ και διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι διακρίνονται σε θέματα έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Με την ίδια απόφαση ο ΓΓΕΚ ορίζει τον πρόεδρο 

και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ. 

4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΕΚ παρέχεται από τη 

ΓΓΕΚ. Η συμμε-τοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή 

απασχόληση στο δημόσιο τομέα. 

6. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και 

ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις τους καταβάλλονται από τη ΓΓΕΚ. 

(καταργούνται τα σημεία α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 11) 

 

3. Άρθρο 15 – Διοικητικό Συμβούλιο 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 5: 

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι του ερευνητικού κέντρου κατά 
την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.  
 



Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 14: 

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη 
λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας, στη 
διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των 
σκοπών του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα ίδρυσης και τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου 
ανήκουν ιδίως:  
α) Η διαμόρφωση σχεδίου δράσης του ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με την ΕΣΕΤΑΚ και το 
Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της·  
β) Η διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων και η διακεκριμένη 
παρακολούθηση των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων του·  
γ) Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του ερευνητικού κέντρου ·  
δ) Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού·  
ε) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου του σχεδίου 
δράσης του και των οικονομικών καταστάσεών του·  
στ) Η κατάρτιση και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του 
ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων του και η υποβολή τους προς έγκριση στον Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας ·  
ζ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε 

άλλο όργανο· 

 
Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 5:  

 

Την κατάργηση της παραγράφου 5 

Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 14: 

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη 
λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας, στη 
διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των 
σκοπών του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα ίδρυσης και τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου 
ανήκουν ιδίως:  
α) Η διαμόρφωση σχεδίου δράσης του ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με την ΕΣΕΤΑΚ και το 
Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της·  
β) Η διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων και η διακεκριμένη 
παρακολούθηση των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων του·  
γ) Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του ερευνητικού κέντρου με τη 
σύμφωνη γνώμη της ΓΓΕΚ και του εποπτέυοντος Υπουργού·  
δ) Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού·  
ε) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου του σχεδίου 
δράσης του και των οικονομικών καταστάσεών του·  
στ) Η κατάρτιση και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του 
ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων του και η υποβολή τους προς έγκριση στον Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας ·  
ζ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε 

άλλο όργανο· 

 



4. Άρθρο 16 - Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου – διευθυντές ινστιτούτων  

 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 7: 

Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ινστιτούτου 
δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής του ινστιτούτου αυτού και βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία εκλογής και διορισμού του, ο διευθυντής του ινστιτούτου συνεχίζει ν’ ασκεί τα 
καθήκοντα του μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής επιτροπής κριτών. Σε 
περίπτωση πρότασης της επιτροπής διορισμού του, ως πρώτου ή μη συγκρότησης της 
επιτροπής ή η επιτροπή δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως διευθυντή, συνεχίζει ν’ ασκεί τα 
καθήκοντά του, μέχρι τον διορισμό νέου διευθυντή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
πρότασης της επιτροπής ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του για οποιοδήποτε λόγο, το 
διοικητικό συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση αναθέτει προσωρινώς στον αναπληρωτή διευθυντή, 
εάν δεν είναι υποψήφιος, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως 
ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής 
είναι υποψήφιος, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον διευθυντή 
του ερευνητικού κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέχρι τον διορισμό του 
νέου διευθυντή του ινστιτούτου.  
 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 8: 

Για την πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου 
ερευνητικού κέντρου, εκδίδεται προκήρυξη από τη ΓΓΕΚ τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την 
λήξη της θητείας του. Η προκήρυξη δημοσιεύεται μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, μία εφημερίδα της έδρας του ερευνητικού κέντρου, εφ’ όσον 
υπάρχει, και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΚ. Η 
προκήρυξη μπορεί να δημοσιεύεται και σε επιστημονικά περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας 
της αλλοδαπής.  

 

Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 7:  

 

Την κατάργηση της παραγράφου 7 (αποτελεί ουσιαστικά επανάληψη της παραγράφου 6) 

 

Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 8: 

Για την πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου 
ερευνητικού κέντρου, εκδίδεται προκήρυξη από τη ΓΓΕΚ τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την 
λήξη της θητείας του. Η προκήρυξη δημοσιεύεται μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, μία εφημερίδα της έδρας του ερευνητικού κέντρου, εφ’ όσον 
υπάρχει, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΚ και 
αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστημνικές λίστες ψηφιακά. Η προκήρυξη να 
δημοσιεύεται και σε επιστημονικά περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας της αλλοδαπής. Το 
ΕΣΕΚ, για κάθε προκηρυσσόμενη θέση συστήνει 3μελή επιτροπή αναζήτησης 
υποψηφιοτήτων.  
 

5. Άρθρο 19 -Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας – Οργανισμοί 

 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 1: 

 



Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων ή τους 

οργανισμούς των τεχνολογικών φορέων, λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο που προτείνεται 

από την ΓΓΕΚ, ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν την διοικητική διάρθρωση του 

ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων τους σε κεντρική διοίκηση και επί μέρους 

οργανικές μονάδες, τη διακριτή λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών και μη 

οικονομικών δραστηριοτήτων, τους πόρους από δημόσια χρηματοδότηση, στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται και πόροι από συχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τους ίδιους 

πόρους, τη διάρθρωση του προσωπικού σε κατηγορίες και τα προσόντα τους, την κατανομή 

του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες και στα ινστιτούτα, την εξειδίκευση 

των καθηκόντων των διευθυντών του κέντρου και των Ινστιτούτων, τον ορισμό των 

διαδικασιών για την πρόσληψη, εξέλιξη, μετακίνηση ή απόσπαση, πειθαρχική ευθύνη και 

τις απολαβές του προσωπικού που δεν προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση, τις 

διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του επιστημονικού συμβουλίου και του 

επιστημονικού συμβουλίου των ινστιτούτων, τις διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και 

ταυτοποίησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή και προσωπικού των ερευνητικών 

κέντρων και τεχνολογικών φορέων, τη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, τη διενέργεια των πάσης φύσης προμηθειών υλικού και υπηρεσιών του και την 

κατάρτιση εν γένει των συμβάσεών τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για 

την απρόσκοπτη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα. 

 

Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 1: 

 

Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων ή τους 

οργανισμούς των τεχνολογικών φορέων, λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο που προτείνεται 

από την ΓΓΕΚ, ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν την διοικητική διάρθρωση του 

ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων τους σε κεντρική διοίκηση και επί μέρους 

οργανικές μονάδες, τη διακριτή λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών και μη 

οικονομικών δραστηριοτήτων, τους πόρους από δημόσια χρηματοδότηση, στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται και πόροι από συχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τους ίδιους 

πόρους, τη διάρθρωση του προσωπικού σε κατηγορίες και τα προσόντα τους, την κατανομή 

του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες και στα ινστιτούτα, την εξειδίκευση 

των καθηκόντων των διευθυντών του κέντρου και των Ινστιτούτων, τον ορισμό των 

διαδικασιών για την πρόσληψη, εξέλιξη, μετακίνηση ή απόσπαση, πειθαρχική ευθύνη και 

τις απολαβές του προσωπικού που δεν προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση. Οι 

απολαβές αυτές δεν υπερβαίνουν 4 φορές το βασικό μισθό. Επίσης ο εσωτερικός 

κανονισμός ρυθμίζει τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του επιστημονικού 

συμβουλίου και του επιστημονικού συμβουλίου των ινστιτούτων, τις διαδικασίες 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ταυτοποίησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή και 

προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων, τη διαχείριση των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διενέργεια των πάσης φύσης προμηθειών υλικού 

και υπηρεσιών του και την κατάρτιση εν γένει των συμβάσεών τους σύμφωνα με τους 

κανόνες του δημόσιου λογιστικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα. 

 



6. Άρθρο 21 – Αξιοποίηση της περιουσίας των ερευνητικών οργανισμών και 

τεχνολογικών φορέων 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 1: 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε δημόσιους ερευνητικούς 
οργανισμούς και τους τεχνολογικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να 
αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους και ιδίως με:  
α) Απευθείας εμπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους ·  
β) τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης και έργων διανοητικής ιδιοκτησίας αδειών 
εκμετάλλευσης της γνώσης με εμπορικές και εταιρικές συμφωνίες σε άλλο οργανισμό ή 
επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής·  
γ) Τη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιχειρηματικού κινδύνου ή νεοσύστατες επιχειρήσεις 
ΕΤΑΚ·  
δ) Το συντονισμό δύο ή περισσότερων από τους τρόπους των περιπτώσεων α) έως και γ) 

αυτής της παραγράφου ή με άλλο τρόπο.  

Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 6: 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για εκκρεμή κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου ερευνητικά αποτελέσματα.  
 

Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 1: 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε δημόσιους ερευνητικούς 
οργανισμούς και τους τεχνολογικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να 
αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους και ιδίως με:  
α) Εμπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους είτε απευθείας είτε με 
συμμετοχή σε νεοσύστατες εταιρίες ΕΤΑΚ.  
β) τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης και έργων διανοητικής ιδιοκτησίας αδειών 
εκμετάλλευσης της γνώσης με εμπορικές και εταιρικές συμφωνίες σε άλλο οργανισμό ή 
επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής· 
(καταργούνται τα σημεία γ) και δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21) 

Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 6:  

Την κατάργηση της παραγράφου 6 (εκκρεμή ερευνητικά αποτελέσματα ?) 

 

 

7. Άρθρο 22 – Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 2: 

Οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό όλων των δημόσιων ερευνητικών 

οργανισμών και αφορούν σε δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση ή την εκτέλεση και υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εντάσσονται σε 

προγράμματα που προκηρύσσονται από την ΓΓΕΚ ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι 

άμεσης προτεραιότητας και επείγουσες. Το διοικητικό συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο 

διοίκησης του δημόσιου ερευνητικού οργανισμού μπορεί να αποφασίζει, ύστερα από 



έγκριση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας την προμήθεια υπηρεσιών, την 

εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων, που 

καλύπτονται από δημόσια χρηματοδότηση, την προμήθεια εξοπλισμού και την 

εγκατάσταση εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση, κατ’ εξαίρεση από τις ισχύουσες 

διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική 

διάταξη, εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των εκατό σαράντα 

χιλιάδων (140.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών που 

δεν υπάγονται στο ΥΠΑΙΘ η έγκριση παρέχεται από τον Υπουργό που τους εποπτεύει. Το 

ποσό αυτό μπορεί ν` αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

ΠΑΙΘ.  

Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 2 (αναμόρφωση σύμφωνα με πρόταση του ΓΓΕΤ): 

Οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό όλων των δημόσιων ερευνητικών 

οργανισμών και αφορούν σε δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση ή την εκτέλεση και υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εντάσσονται σε 

προγράμματα που προκηρύσσονται από την ΓΓΕΚ ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι 

άμεσης προτεραιότητας και επείγουσες. Το διοικητικό συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο 

διοίκησης του δημόσιου ερευνητικού οργανισμού μπορεί να αποφασίζει, ύστερα από 

έγκριση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας την προμήθεια υπηρεσιών, την 

εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων, που 

καλύπτονται από δημόσια χρηματοδότηση, την προμήθεια εξοπλισμού και την 

εγκατάσταση εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση, κατ’ εξαίρεση από τις ισχύουσες 

διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική 

διάταξη, εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών που δεν 

υπάγονται στο ΥΠΑΙΘ η έγκριση παρέχεται από τον Υπουργό που τους εποπτεύει. Το ποσό 

αυτό μπορεί ν` αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΑΙΘ.  

 

8. Άρθρο 27 – Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 3: 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας συγκροτείται, τριμελής 

Επιτροπή. Η επιτροπή αυτή οποία αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνει αν και 

σε ποιο βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων 

χρηματοδότησης και εισηγείται σχετικά στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, 

με απόφαση του οποίου εγγράφονται στο μητρώο.  

Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 3: 

Τα ΤΕΣ και το ΕΣΕΚ αξιολογούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνει αν και σε ποιο 

βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων 

χρηματοδότησης και εισηγείται σχετικά στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, 

με απόφαση του οποίου εγγράφονται στο μητρώο.  



9. Άρθρο 30 -Εθνικός Κατάλογος Κριτών 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 3: 

Ο εθνικός κατάλογος κριτών επικαιροποιείται ετησίως με την αυτή διαδικασία, 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιμοποιείται κατά προτίμηση από 
τα ερευνητικά κέντρα και τα εποπτεύοντα Υπουργεία για τις αξιολογήσεις που ενεργούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε εθνικός 
κατάλογος κριτών ισχύει μέχρι την επικαιροποίησή του.  
 

Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 3: 

Ο εθνικός κατάλογος κριτών εγκρίνεται από το ΕΣΕΚ και επικαιροποιείται ετησίως με την 

αυτή διαδικασία, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιμοποιείται 

κατά προτίμηση από τα ερευνητικά κέντρα και τα εποπτεύοντα Υπουργεία για τις 

αξιολογήσεις που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε κάθε 

περίπτωση ο εκάστοτε εθνικός κατάλογος κριτών ισχύει μέχρι την επικαιροποίησή του.  

10.   Άρθρο 47 - Μεταβατικές Διατάξεις 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει στην παράγραφο 2: 

Τα διοικητικά συμβούλια των υφισταμένων κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος 

ερευνητικών κέντρων συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη της θητείας τους και 

συμπληρώνονται ή αντικαθιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διανυθείσα θητεία.  

Το ΕΣΕΤ προτείνει για την παράγραφο 2: 

Τα διοικητικά συμβούλια των υφισταμένων κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος 

ερευνητικών κέντρων συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη της θητείας τους και 

συμπληρώνονται ή αντικαθιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε 

καμία περίπτωση η θητεία Διευθυντή Κέντρου ή Ινστιτούτου υπηρετούντος ή μελλοντικά 

εκλεγόμενου δε μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα 15 έτη.  

 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας της τηλε-διάσκεψης/Μέλος 

ΕΣΕΤ 

  

 

Ιωσήφ Σηφάκης Β. Κωστόπουλος 

 


