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E K Θ Ε Σ Η

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτο-
µίας και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η Ει-
δική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, συνήλ-
θαν σε τέσσερις κοινές συνεδριάσεις, στις 29 Σεπτεµβρί-
ου και στις 5 και 11 Οκτωβρίου 2016, υπό την προεδρία
του Αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων, κ. Δηµητρίου Σεβαστάκη και του Προέδρου
της  Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολο-
γίας, κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, µε αντικείµενο την επε-
ξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων «Ελληνικό Ί-
δρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υ-

πουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Κων-
σταντίνος Φωτάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-
µικών, κ. Τρύφων Αλεξιάδης, καθώς και αρµόδιοι υπηρε-
σιακοί παράγοντες. 

Στη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2016, παρέστη και
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Ει-

σηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, η Ει-
σηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, κυρία Μαρία Αντωνίου,
ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυ-
γή, κ. Αντώνιος Γρέγος, ο Ειδικός Αγορητής της Δηµο-
κρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, κ. Δηµήτριος
Κωνσταντόπουλος, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνι-
στικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σταύρος Τάσσος, ο Ειδι-
κός Αγορητής του «Ποταµιού», κ. Γεώργιος Μαυρωτάς,
ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική
Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία, κ. Κωνσταντίνος
Ζουράρις, ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, κ.
Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας, καθώς και οι Βουλευτές
κ.κ. Αθανάσιος Μπούρας, Κωνσταντίνος Κοντογεώργος,
Χαρά Κεφαλίδου, Μάξιµος Χαρακόπουλος, Δηµήτριος
Εµµανουηλίδης, Γεώργιος Στύλιος, Εµµανουήλ Κόνσο-
λας, Ελένη Αυλωνίτου, Κωνσταντίνος Σπαρτινός, Θεο-
δώρα Μεγαλοοικονόµου, Ιωάννης Δελής, Γεώργιος Γε-
ωργαντάς, Φωτεινή Βάκη, Θεόδωρος Φορτσάκης, Χρυ-
σούλα Κατσαβριά, Γεώργιος Ακριώτης, Δηµήτριος Κρε-
µαστινός και Ιωάννης Σαρίδης.
Κατά τη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2016, Ειδική

Αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώων ήταν η Βουλευτής,
κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί

του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανο-
νισµού της Βουλής, οι κ.κ. Κανάρης Τσίγκανος, πρόε-
δρος της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων και

πρόεδρος του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ευστάθιος Ευ-
σταθόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Συλλόγων Διδακτικού και Επιστηµονικού Προσωπικού
(ΠΟΣΔΕΠ), Λάζαρος Βρυζίδης, πρόεδρος της Συνόδου
Προέδρων ΤΕΙ και πρόεδρος του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογι-
κού Τοµέα, Δηµήτριος Βελισσαρίου, αντιπρόεδρος της
Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ και πρόεδρος ΤΕΙ Πελοποννή-
σου, Απόστολος Κοκκόσης, πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ (ΟΣΕΠ ΤΕΙ),
Κώστας Θεοδωράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµο-
σπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων σε Ερευνητικά Ιδρύ-
µατα Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΟΣΕΕΙΙΔ), Προκόπης Μαντό-
πουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργα-
ζοµένων Ερευνητικών Κέντρων–Ιδρυµάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι),
Ιωάννα Μυλωνά, πρόεδρος του Συλλόγου Μονίµων Ερ-
γαζοµένων στη Γ.Γ.Ε.Τ., Βασίλης Καλερίδης, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζοµένων Ι.Δ.Α.Χ. στη Γ.Γ.Ε.Τ., Μαρία
Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ε-
ρευνητών, Γεώργιος Καστής, πρόεδρος του Συλλόγου Ε-
ρευνητικού Προσωπικού Ακαδηµίας Αθηνών, Εµµανουήλ
Γεωργούλης, µέλος του Συλλόγου Ερευνητικού Προσω-
πικού Ακαδηµίας Αθηνών, Θάλεια Ξενοφώντος, πρόε-
δρος του Συλλόγου των Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων
Διδακτόρων στο Συµβούλιο Εκπαίδευσης του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»,
Γεώργιος Μούσδης, πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπι-
κού Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Αιµίλιος Κακλαµά-
νος, πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων στο Ερευ-
νητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (ΕΚΕΒΕ ΑΛ.ΦΛΕΜΙΝΓΚ). 
Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των

Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατι-
κή Συµµαχία εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχε-
δίου νόµου, η Εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, ο Ειδι-
κός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και
ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελ-
λάδας το καταψήφισαν, ενώ ο Ειδικός Αγορητής της Δη-
µοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, ο Ειδικός
Αγορητής του «Ποταµιού» και ο Ειδικός Αγορητής της Έ-
νωσης Κεντρώων επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέ-
τησή τους, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στη
Βουλή.
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων έκανε

δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις που πρότεινε ο παρι-
στάµενος Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης, καθώς
και τις τροπολογίες µε γενικό και ειδικό αριθµό 689/76
και 696/80. Επίσης, η Επιτροπή έκανε δεκτή την τροπο-
λογία µε γενικό και ειδικό αριθµό 688/75, όπως τροπο-
ποιήθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, κ.
Τρύφωνα Αλεξιάδη.
Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,

αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, προτείνει
την αποδοχή, κατά πλειοψηφία, του ως άνω σχεδίου νό-
µου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και ειση-
γείται την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθη-
κε από τους παριστάµενους Αναπληρωτές Υπουργούς
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών.



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες
διατάξεις

Άρθρο 1
Ίδρυση Ελληνικού Ιδρύµατος 
Έρευνας και Καινοτοµίας 

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία «Ελληνικό
Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας» (εφεξής: 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. Λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και του Εσωτερικού Κανονισµού Λει-
τουργίας. 

3. Το Ίδρυµα απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικο-
νοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονο-
µικών και ουσιαστικών προνοµίων του Δηµοσίου και α-
παλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρων, για
τα έσοδα που αποκτά κατά την επιδίωξη της εκπλήρω-
σης του σκοπού του, εξαιρουµένου του ΦΠΑ, του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. και του φόρου κληρονοµιών και µεταβίβασης
ακινήτων. 

4. Το Ίδρυµα εδρεύει στην Αθήνα. Υπηρεσίες και γρα-
φεία του Ιδρύµατος µπορεί να λειτουργήσουν και σε άλ-
λες πόλεις της Ελληνικής επικράτειας. 

5. Το Ίδρυµα εποπτεύεται από τον αρµόδιο για ζητήµα-
τα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων (εφεξής:Υπουργός). 

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η προαγωγή της έρευ-
νας και της καινοτοµίας, στο πλαίσιο της εθνικής στρα-
τηγικής για την έρευνα και την καινοτοµία. Για την εκ-
πλήρωση του σκοπού αυτού, το Ίδρυµα:
α. Χρηµατοδοτεί ερευνητικά προγράµµατα. Οι χρηµα-

τοδοτήσεις καλύπτουν, ενδεικτικά, τα έξοδα µισθοδο-
σίας ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, έ-
ξοδα πρόσβασης σε ερευνητικές υποδοµές, δαπάνες α-
ναλωσίµων, ταξίδια, έξοδα δηµοσιοποίησης του ερευνη-
τικού έργου και κατοχύρωσης των δικαιωµάτων διανοη-
τικής ιδιοκτησίας.
β. Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών

διατριβών και µετα-διδακτορικών µελετών.
γ. Χρηµατοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισµού,

βάσει στρατηγικού σχεδιασµού.
δ. Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστηµίων, Τ.Ε.Ι.

και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηµα-
τοδότηση καινοτόµων ερευνητικών προγραµµάτων.
ε. Υποστηρίζει, µέσω εφάπαξ χρηµατοδότησης, τη δη-

µιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων προς εκ-
µετάλλευση 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.

στ. Παρέχει συναφείς υπηρεσίες προς τις ανωτέρω
δραστηριότητες. 
ζ. Συνάπτει κάθε είδους συµβάσεις, συµφωνίες συνερ-

γασίας και προγραµµατικές συµβάσεις µε τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τους λοιπούς φο-
ρείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και
µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά,
για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηµατοδότησης, τη
διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων και των λοι-
πών δράσεων και γενικότερα για την απρόσκοπτη υλο-
ποίηση του σκοπού του.

2α. Κύριοι δικαιούχοι χρηµατοδότησης εκ µέρους του
Ιδρύµατος είναι, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1ε
του παρόντος άρθρου, Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. που ε-
δρεύουν στην Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί
φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και τα
Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα των ν. 2083/
1992 και ν. 3685/2008. Συνδικαιούχοι χρηµατοδότησης
δύνανται να είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνη-
τικά ιδρύµατα και λοιποί φορείς, του δηµόσιου ή του ι-
διωτικού τοµέα, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. Οι δυ-
νητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι) χρηµατοδό-
τησης θα ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις. 
β. Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορι-

κών διατριβών και µετα-διδακτορικών µελετών, δικαιού-
χοι είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και
σύνδεσής τους µε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή
ερευνητικό κέντρο, που πληρούν τις προϋποθέσεις που
θέτει η εκάστοτε προκήρυξη.

Άρθρο 3
Περιουσία - Πόροι του Ιδρύµατος

1. Πόροι του Ιδρύµατος είναι: 
α. Κάθε είδους χρηµατοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από

τον Κρατικό Προϋπολογισµό (τακτικό και Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων). 
β. Χρηµατοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επι-

χορηγήσεις από όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ορ-
γανισµούς. 
γ. Χρηµατοδοτήσεις σύµφωνα µε την από 15.7.2016

Σύµβαση της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, τις οποίες το Ίδρυµα διαχειρίζεται
ως δικαιούχος και για λογαριασµό της Ελληνικής Δηµο-
κρατίας.
δ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονοµίες, κληροδοσίες, ε-

πιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσι-
κών ή νοµικών προσώπων, του δηµόσιου ή του ιδιωτικού
τοµέα, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Το Ίδρυµα διαχειρίζεται τους πόρους του σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, της από 15.7.2016
Σύµβασης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα Επενδύσεων και του Εσωτερικού Κανονι-
σµού Λειτουργίας, σε ειδικό λογαριασµό ταµειακής δια-
χείρισης που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

3. Η χρηµατοδότηση που θα καταβληθεί βάσει της από
15.7.2016 Σύµβασης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνιστά δανειακό έ-
σοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού και το ισόποσο αυ-
τής εγγράφεται σε ειδικό για το Ίδρυµα κωδικό προϋπο-
λογισµού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων. 

4. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύµατος, η περιουσία
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του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαι-
ώµατα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνι-
κό Δηµόσιο.

Άρθρο 4
Οικονοµική διαχείριση 

1. Η οικονοµική λειτουργία του Ιδρύµατος και η εκ µέ-
ρους του χρηµατοδότηση των ερευνητικών προγραµµά-
των 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 στη διάθεση των αρµό-
διων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Το Ίδρυµα δηµοσιοποιεί
στο δικτυακό τόπο που διατηρεί τον ετήσιο προγραµµα-
τισµό των χρηµατοδοτικών δράσεων, το σύνολο των έρ-
γων που έχουν προκηρυχθεί και κατάλογο φορέων που
έχουν χρηµατοδοτηθεί µε τα αντίστοιχα ποσά χρηµατο-
δότησης. 

3. Οι δικαιούχοι των χρηµατοδοτήσεων υποχρεούνται
να παρέχουν στο Ίδρυµα κάθε πληροφορία αναγκαία για
την παρακολούθηση της εκτέλεσης της αντίστοιχης δρά-
σης, να αποδέχονται όλους τους προβλεπόµενους από
το νόµο και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας ελέγ-
χους, επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις και να παρέχουν
στα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος όλα τα αναγκαία
στοιχεία για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου τους.
Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρη-
µατοδοτηθέντων προγραµµάτων πραγµατοποιούνται
προκειµένου να παρακολουθούνται οι πραγµατοποιού-
µενες δράσεις και επενδύσεις και να διασφαλίζεται ότι
τα διατιθέµενα από το Ίδρυµα ποσά επενδύονται σύµφω-
να µε τους στόχους και τα προβλεπόµενα στον παρόντα
νόµο και τις αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύµατος. 

4. Η διαχειριστική χρήση του Ιδρύµατος αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρί-
ου κάθε έτους. 

5. Το Ίδρυµα συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περι-
λαµβάνει τον οικονοµικό απολογισµό και τον απολογι-
σµό πεπραγµένων του Ιδρύµατος και δηµοσιεύεται στον
επίσηµο διαδικτυακό του τόπο. Ο οικονοµικός απολογι-
σµός περιλαµβάνει ισολογισµό, κατάσταση αποτελεσµά-
των χρήσης και τις χρηµατοροές του Ιδρύµατος. Τον Ο-
κτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετή-
σια έκθεση που αφορά το προηγούµενο έτος. 

6. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης
του Ιδρύµατος είναι ετήσιος και ασκείται από δύο ορκω-
τούς λογιστές, που ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρω-
τές µε απόφαση του Υπουργού και ελέγχουν τη νοµιµό-
τητα της οικονοµικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων
που περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αµοιβή των
ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Ι-
δρύµατος. Με απόφαση του Υπουργού µπορεί να δια-
τάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος. 

Άρθρο 5
Προκηρύξεις και αξιολόγηση προτάσεων 

1. Με απόφαση του Υπουργού εξειδικεύεται κάθε έτος
η κατανοµή των πόρων του Ιδρύµατος ανά κατηγορία
δράσης (π.χ. υποτροφίες, ερευνητικά προγράµµατα, ε-
ξοπλισµός, κ.λπ.) και ανά επιστηµονικό πεδίο, ύστερα α-
πό πρόταση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµα-

τος (ετήσιος προγραµµατισµός δράσεων).
2. Οι προκηρύξεις αφορούν ενδεικτικά τα ακόλουθα ε-

πιστηµονικά πεδία: φυσικές επιστήµες, επιστήµες µηχα-
νικού και τεχνολογίας, ιατρική και επιστήµες υγείας, γε-
ωπονικές επιστήµες, κοινωνικές επιστήµες και ανθρωπι-
στικές επιστήµες. 

3. Ο Διευθυντής συντάσσει και δηµοσιεύει στο δικτυα-
κό τόπο του Ιδρύµατος τις προκηρύξεις για τις κατηγο-
ρίες δράσεις του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε την απόφαση
κατανοµής των πόρων, τον ετήσιο προγραµµατισµό του
Ιδρύµατος και τις αποφάσεις του Επιστηµονικού Συµβου-
λίου. Ειδικά όσον αφορά τη χρηµατοδότηση ερευνητικού
εξοπλισµού, οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται µια φορά κά-
θε έτος, σύµφωνα µε τον ετήσιο προγραµµατισµό δρά-
σεων. Η διάρκεια των χρηµατοδοτούµενων έργων δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 

4. Με τις προκηρύξεις ορίζονται, ιδίως, η φύση και οι
στόχοι του έργου, της µελέτης ή του προγράµµατος, οι
δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι), η διαδι-
κασία και τα κριτήρια υποβολής των προτάσεων χρηµα-
τοδότησης, του προελέγχου και της αξιολόγησής τους,
οι οικονοµικές δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δα-
πάνες που χρηµατοδοτούνται, ο τρόπος τελικής επιλο-
γής των προς χρηµατοδότηση έργων, ο συνολικός προϋ-
πολογισµός, η διαδικασία υλοποίησης έργου, της µελέ-
της ή του προγράµµατος, η διαδικασία εξέτασης των
προτάσεων, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηµατοδό-
τησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες µη
τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης
χρηµατοδότησης. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για την υ-
ποβολή και τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, καθώς
και διευκρινίσεις για κάθε άλλο σχετικό θέµα.

5. Η αξιολόγηση των προτάσεων ενεργείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος, του Εσωτερικού Κανονι-
σµού 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 ε-
ξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγµένη από περιττό
διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση των προγραµµάτων.

6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δι-
καιούχων γίνεται από επιτροπή εµπειρογνωµόνων, που
αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) µέλη, ανάλογα µε το
είδος και το πλήθος των επιστηµονικών πεδίων που κα-
λύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρο-
γνώµονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α΄258)
και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις δια-
τάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται µε το αντικείµενο
του προς αξιολόγηση έργου. Τους αξιολογητές ορίζει το
Επιστηµονικό Συµβούλιο. Εάν για ορισµένη αξιολόγηση
δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούµενοι για τη συγκε-
κριµένη περίπτωση ειδικοί επιστήµονες, επιτρέπεται µε
απόφαση του Διευθυντή του Ιδρύµατος, η οποία λαµβά-
νεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Επιστηµονικού
Συµβουλίου, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαµβάνονται
στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοιβή
των µελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου ε-
πιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. 

7. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους τρεις (3) µήνες. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
κοινοποιούνται αµέσως στους υποψηφίους, µε εξατοµι-
κευµένη αναφορά και τεκµηρίωση της απόφασης αξιολό-
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γησης. 
8. Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα υποβολής ένστασης για

λόγους νοµιµότητας της απόφασης, εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της
απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον επιτροπής ενστάσεων
που συγκροτείται προς τούτο µε απόφαση του Επιστη-
µονικού Συµβουλίου. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται
από τρία (3) µέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πι-
στοποιηµένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του
ν. 4310/2014 (Α΄258), όπως ισχύει, και διαθέτουν τα
προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα
οποία σχετίζονται µε το αντικείµενο του προς αξιολόγη-
ση έργου. Τα µέλη της επιτροπής ενστάσεων είναι δια-
φορετικά από αυτά της επιτροπής της παραγράφου 6. Η
επιτροπή ενστάσεων αποφασίζει σε αποκλειστική προ-
θεσµία δέκα (10) ηµερών από την κατάθεση της ένστα-
σης. Η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται στον Δι-
ευθυντή του Ιδρύµατος και κοινοποιείται στον ενδιαφε-
ρόµενο. 

9. Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων εκδίδεται
η απόφαση χρηµατοδότησης από τον Διευθυντή του Ι-
δρύµατος. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοι-
κητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου. 

10. Για τον καθορισµό της αµοιβής των µελών των επι-
τροπών των παραγράφων 6 και 8 του παρόντος άρθρου
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4354/2015,
όπως ισχύει. Οι εν λόγω αµοιβές επιβαρύνουν τον προϋ-
πολογισµό του Ιδρύµατος. 

Άρθρο 6
Όργανα του Ιδρύµατος

Όργανα του Ιδρύµατος είναι η Γενική Συνέλευση
(Γ.Σ.), 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 του.
Ως µέλη της ΓΣ επιλέγονται καταξιωµένοι επιστήµονες,
µε εκτεταµένο έργο και ερευνητική εµπειρία. Τα πρόσω-
πα που επιλέγονται δεν ανακαλούνται κατά τη διάρκεια
της θητείας τους για γνώµη ή ψήφο που έδωσαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης επιλέγονται από
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και από φορείς του άρθρου 13α του
ν. 4310/2014 µε την ακόλουθη διαδικασία: 
α. Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (Ε-

ΣΕΚ) καθορίζει, κάθε διετία, µε απόφασή του, τα κριτή-
ρια που τεκµηριώνουν σηµαντική ερευνητική επίδοση και
τα οποία πρέπει να πληρούν τα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και
οι φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 προκειµένου
να ορίσουν µέλη στην Γ.Σ. του Ιδρύµατος.
β. Εν συνεχεία, το ΕΣΕΚ, καταρτίζει κατάλογο των φο-

ρέων που πληρούν τα ως άνω κριτήρια και τον γνωστο-
ποιεί στο ΕΣ και στους φορείς. 
γ. Η Σύγκλητος και το Δ.Σ. κάθε φορέα που περιλαµ-

βάνεται στον ανωτέρω κατάλογο απευθύνουν ανοικτή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή
ενός (1) µέλους και του αναπληρωτή του, προκειµένου
να στελεχώσει τη ΓΣ του Ιδρύµατος.
δ. Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Σύ-

γκλητος του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
Ερευνών, και το Δ.Σ. του φορέα του άρθρου 13α του ν.
4310/2014 αντιστοίχως επιλέγουν το τακτικό µέλος και
τον αναπληρωτή του και ενηµερώνουν σχετικά το Ίδρυ-
µα. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη ως προς
το εύρος και την ποιότητα του ερευνητικού έργου, κα-
θώς και την ερευνητική εµπειρία των επιλεγέντων. 
Το Δ.Σ. του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της

Ακαδηµίας Αθηνών επιλέγει ένα µέλος µε τον αναπλη-
ρωτή του, και η Διοίκηση της Ακαδηµίας Αθηνών επιλέ-
γει ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του από τα ερευνητι-
κά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών.

3. Η συγκρότηση της Γ.Σ. γίνεται µε απόφαση του Υ-
πουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

4. Η ιδιότητα του µέλους της Γ.Σ. του Ιδρύµατος είναι
ασυµβίβαστη: 
α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή

Πρύτανη και του Κοσµήτορα, µέλους Συγκλήτου ή της Ε-
πιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τµήµατος Α.Ε.Ι..
β. Με την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµ-

βουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου
13α του ν. 4310/2014.

5. Η διάρκεια της θητείας των µελών της Γ.Σ. είναι
τριετής και µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία (1) φορά. Η
σύνθεση της Γ.Σ. ανανεώνεται κατά τρόπο που να δια-
σφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της. Ειδικότερα,
κατά την πρώτη συγκρότηση της Γ.Σ., τα µισά µέλη αυ-
τής διορίζονται για διετή  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 Γ.Σ. ζητεί από τον
οικείο φορέα να επιλέξει το νέο µέλος (τακτικό µε τον α-
ναπληρωτή του) για τη διαδοχή των αποχωρούντων. Αν
ο φορέας παραλείψει εντός της ως άνω προθεσµίας να
προβεί στην επιλογή, ο Υπουργός επιλέγει µεταξύ των
καθηγητών ή ερευνητών του οικείου φορέα το νέο µέ-
λος (τακτικό και αναπληρωτή).

7. Η Γ.Σ. µετά τη συγκρότησή της σε σώµα λειτουργεί
νόµιµα, ακόµη και αν ένα ή περισσότερα από τα µέλη της
εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε µόνιµη α-
δυναµία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για οποιονδή-
ποτε λόγο, εφόσον τα εναποµείναντα µέλη είναι τουλά-
χιστον τα 3/4 του αρχικού αριθµού. Στην περίπτωση που
περισσότερα από το 1/4 των µελών της Γ.Σ. βρίσκονται
σε µόνιµη αδυναµία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή
ελλείπουν, οι φορείς από τους οποίους αυτοί προέρχο-
νται επιλέγουν νέα µέλη για το υπόλοιπο της θητείας. Αν
ο φορέας παραλείψει εντός τριών (3) µηνών από τη γνω-
στοποίηση σε αυτόν της έλλειψης ή της µόνιµης αδυνα-
µίας του µέλους να προβεί στην επιλογή, ο Υπουργός ε-
πιλέγει από τον εν λόγω φορέα το νέο µέλος (τακτικό
και αναπληρωτή).

8. Μέλος της Γ.Σ. του Ιδρύµατος µπορεί κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του µε
απόφαση του Υπουργού για δραστηριότητες ασυµβίβα-
στες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του µέ-
λους της Γ.Σ. του Ιδρύµατος.

9. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται
από τα µέλη της για τριετή θητεία, που µπορεί να ανανε-
ωθεί µόνο µια (1) φορά. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Γ.Σ.
σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ηµερή-
σια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της. Τον Πρόε-
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δρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόε-
δρος.

10. Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότη-
τες:
α. Επιλέγει τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου. 
β. Εγκρίνει συµπράξεις και συνεργασίες µε άλλους

φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα της ηµεδα-
πής ή της αλλοδαπής που προτείνονται από το Επιστη-
µονικό Συµβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του Ι-
δρύµατος.
γ. Υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστηµονικό Συµ-

βούλιο για θέµατα που σχετίζονται µε τις ερευνητικές
δράσεις του Ιδρύµατος και προτείνει µέτρα υλοποίησής
τους.
δ. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονοµικό απολογισµό

και απολογισµό δράσεων) του Ιδρύµατος.

11. Η Γ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο
και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον δέ-
κα (10) µέλη της ή από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. ή από τον
Διευθυντή του Ιδρύµατος. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ό-
ταν είναι παρόν το 50% τουλάχιστον των µελών της και
αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 8
Επιστηµονικό Συµβούλιο 

1. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο (ΕΣ) του Ιδρύµατος α-
ποτελείται από εννέα (9) τακτικά µέλη, επιστήµονες διε-
θνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής το-
µείς: α) γεωπονικών επιστηµών, β) φυσικών επιστηµών,
γ) µαθηµατικών και επιστήµης της πληροφορίας, δ) κοι-
νωνικών 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 έ-
χουν διακριθεί για το διεθνές έργο και την εµπειρία τους
στον αντίστοιχο ως άνω τοµέα. Τα ειδικότερα προσόντα
των µελών του ΕΣ καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονι-
σµό Λειτουργίας. Η ιδιότητα του µέλους του ΕΣ είναι α-
συµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού
Συµβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού
Γραµµατέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραµµα-
τείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπερι-
φερειάρχη, του Δηµάρχου και του Αντιδηµάρχου. Επί-
σης, η ιδιότητα του µέλους του ΕΣ είναι ασυµβίβαστη µε
αυτή του µέλους της Γ.Σ., του Διευθυντή και αναπληρω-
τή Διευθυντή του Ιδρύµατος. Σε περίπτωση που µέλος
του ΕΣ υποβάλει αίτηση για χρηµατοδότηση από το Ί-
δρυµα, ή είναι µέλος επιστηµονικής οµάδας που έχει υ-
ποβάλει αίτηση, το µέλος αυτό απέχει από όλες τις συ-
νεδριάσεις στις οποίες συζητούνται θέµατα σχετικά µε
την αντίστοιχη προκήρυξη.

3. Τα µέλη του ΕΣ του Ιδρύµατος επιλέγονται ως εξής:
α. Η Γ.Σ. καταρτίζει και δηµοσιεύει στο δικτυακό τόπο

του Ιδρύµατος διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για την πλήρωση των ανωτέρω εννέα (9) θέσεων. 
β. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφε-

ροµένους ηλεκτρονικά. Η Γ.Σ. ορίζει εννεαµελή Εισηγη-
τική Επιτροπή από τα µέλη της, στην οποία εκπροσωπού-
νται οι εννέα τοµείς της παραγράφου 1. Σε περίπτωση
που κάποιος τοµέας δεν εκπροσωπείται στη Γ.Σ., η Γ.Σ.

ορίζει στην Εισηγητική Επιτροπή εξωτερικό µέλος µε ση-
µαντική διεθνή δραστηριότητα στον αντίστοιχο τοµέα. Η
επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και, εν συνεχεία,
εισηγείται στη Γ.Σ. κατάλογο µε τους υποψηφίους ανά
τοµέα, κατά σειρά αξιολόγησης. 
γ. Η Γ.Σ. επιλέγει από τον κατάλογο των υποψηφίων

τα µέλη του ΕΣ, ένα για κάθε τοµέα που προβλέπονται
στην παράγραφο 1. Το ΕΣ συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

4. Η διάρκεια της θητείας των µελών του ΕΣ είναι τε-
τραετής (4ετής). Η σύνθεσή του ανανεώνεται κατά τρό-
πο 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 αποτέλε-
σµα κλήρωσης. Την κλήρωση διενεργεί η Γενική Συνέ-
λευση, αφού επιλέξει τα µέλη του ΕΣ.

5. Τρεις (3) µήνες το αργότερο πριν από τη λήξη της
θητείας κάθε µέλους, η Γ.Σ. καταρτίζει και δηµοσιεύει
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή
νέου µέλους σε αντικατάσταση του αποχωρούντος. 

6. Το ΕΣ, µετά τη συγκρότησή του σε σώµα, εκλέγει
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του ΕΣ εκλέγε-
ται από τα µέλη του για τετραετή θητεία, η οποία δεν
µπορεί να ανανεωθεί. Υποψήφιοι για τη θέση του Προέ-
δρου µπορεί να είναι µόνο µέλη του ΕΣ, των οποίων η
θητεία λήγει τουλάχιστον τρία (3) έτη µετά την ηµεροµη-
νία της επιλογής τους. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΕΣ σε
τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο α-
πόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας και αυτού, το αρχαιό-
τερο µέλος του Συµβουλίου. Το ΕΣ βρίσκεται σε απαρτία
όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του και
αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Μέλος του ΕΣ του Ιδρύµατος µπορεί κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για δραστηριότητες
ασυµβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότη-
τα του µέλους του ΕΣ του Ιδρύµατος. Η Γ.Σ. επιλαµβάνε-
ται ύστερα από αναφορά µέλους της. Εάν η Γ.Σ. παρα-
λείπει, πέραν του εξαµήνου από την υποβολή της ανα-
φοράς, να λάβει απόφαση, το µέλος του ΕΣ µπορεί να
παυθεί µε απόφαση του Υπουργού. 

8. Εάν κάποιο µέλος του ΕΣ παραιτηθεί, ελλείψει ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει η θητεία του, αντικαθί-
σταται προσωρινά από µέλος το οποίο επιλέγεται από το
ΕΣ, ύστερα από δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος την οποία καταρτίζει και δηµοσι-
εύει το ΕΣ. Στη συνεδρίαση της Γ.Σ. που πραγµατοποιεί-
ται µετά την επιλογή του προσωρινού µέλους, η Γ.Σ. είτε
επικυρώνει την εκλογή του µέλους αυτού για το υπόλοι-
πο της εν λόγω θητείας είτε την απορρίπτει. Στην τελευ-
ταία αυτή περίπτωση συγχρόνως εκδίδει και δηµοσιεύει
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιλογή νέου µέλους.

9. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο διοικεί το Ίδρυµα και έ-
χει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α. Μεριµνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύµα-

τος, µε βάση την εθνική πολιτική  για την έρευνα και την
καινοτοµία.
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β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρη-
µατοδοτήσεις. 
γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές

ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την
επιλογή των τελικών δικαιούχων.
δ. Επιλέγει τον Διευθυντή και τους Αναπληρωτές Δι-

ευθυντές.
ε. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, ύστερα

από εισήγηση του Διευθυντή. 
στ. Εισηγείται προς τη ΓΣ συνεργασίες και συµπράξεις

του Ιδρύµατος µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού το-
µέα, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. 
ζ. Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του

Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας.
η. Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του

Ιδρύµατος σε άλλες πόλεις της Ελληνικής επικράτειας,
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

10. Το ΕΣ είναι αρµόδιο για κάθε ζήτηµα που αφορά τη
διοίκηση του Ιδρύµατος, το οποίο δεν ανατίθεται στη
Γ.Σ. ή στον Διευθυντή. 

11. Με απόφαση του ΕΣ συγκροτείται επταµελής Συµ-
βουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη ως προς
τα όργανα του Ιδρύµατος και απαρτίζεται από πέντε (5)
διακεκριµένους επιστήµονες και δύο (2) πρόσωπα που
προέρχονται από επιχειρηµατικούς ή/και παραγωγικούς
φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Τρία (3) από τα
επτά (7) µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι συγ-
χρόνως και µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και
Καινοτοµίας (ΕΣΕΚ). Η Συµβουλευτική Επιτροπή έχει
γνωµοδοτικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την αξιολό-
γηση της δράσης του Ιδρύµατος και τη διατύπωση γνω-
µοδοτήσεων και εισηγήσεων µε σκοπό τη βελτιστοποίη-
ση της λειτουργίας του. Με απόφαση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου ή και της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι
δυνατόν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της τε-
λευταίας διακεκριµένοι επιστήµονες της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής. Η Συµβουλευτική Επιτροπή εξετάζει θέµατα
ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέµατα που παρουσιάζουν ειδι-
κότερο ενδιαφέρον σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύ-
µατος και τη χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινο-
τοµίας. Η εξέταση των θεµάτων γίνεται είτε µετά από αί-
τηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου είτε µε πρόταση
µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής.

12. Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου δικαιού-
νται αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριά-
σεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 4354/2015. Τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτρο-
πής δικαιούνται αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους
στις συνεδριάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ άρθρου
21 του ν. 4354/2015. Για τις µετακινήσεις των µελών του
Επιστηµονικού Συµβουλίου και της Συµβουλευτικής Επι-
τροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου
Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι εν λό-
γω δαπάνες επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ιδρύ-
µατος.

Άρθρο 9
Διευθυντής

1. O Διευθυντής του Ιδρύµατος είναι επιστήµονας µε
διεθνές κύρος και εµπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλο-
γη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του Διευθυ-
ντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουρ-
γίας. 

2. Ο Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται µε απόφαση
του Επιστηµονικού Συµβουλίου για τετραετή (4ετή) θη-
τεία, ανανεώσιµη µόνο µία φορά. Η απόφαση διορισµού
του Διευθυντή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Η θητεία του Διευθυντή παρατείνεται µέχρι την
ανάληψη των καθηκόντων του διαδόχου του, και πάντως
όχι πέραν των έξι (6) µηνών. Ο διορισµός νέου Διευθυ-
ντή γίνεται πάντοτε για πλήρη θητεία.

3. Ο Διευθυντής του Ιδρύµατος επιλέγεται ως ακολού-
θως:
α. Το ΕΣ του Ιδρύµατος εκδίδει και δηµοσιεύει, στην ι-

στοσελίδα του Ιδρύµατος, πρόσκληση ενδιαφέροντος
για πλήρωση της θέσης του Διευθυντή. Η πρόσκληση πε-
ριλαµβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσια-
στικών προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής,
καθώς επίσης και τη µέθοδο αξιολόγησης των υποψη-
φίων, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουρ-
γίας. 
β. Το ΕΣ ορίζει, από τα µέλη του, τριµελή Επιτροπή α-

ξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η εν λόγω Επιτροπή α-
ξιολογεί τις υποψηφιότητες και υποδεικνύει στο ΕΣ τους
πέντε (5) υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότε-
ρη βαθµολογία, τους οποίους και τους καλεί σε ακρόαση
ενώπιον του ΕΣ. Το ΕΣ επιλέγει έναν από αυτούς για τη
θέση του Διευθυντή.

4. Ο Διευθυντής του Ιδρύµατος εισηγείται στο ΕΣ το
διορισµό δύο Αναπληρωτών Διευθυντών, τους οποίους
επιλέγει ύστερα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµα-
τος. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές έχουν αντίστοιχα προ-
σόντα µε αυτά του Διευθυντή. Οι Αναπληρωτές Διευθυ-
ντές του Ιδρύµατος διορίζονται από το ΕΣ για τετραετή
(4ετή) θητεία, ανανεώσιµη µόνο µια φορά. Η απόφαση
διορισµού των Αναπληρωτών Διευθυντών δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει ποιος εκ
των Αναπληρωτών Διευθυντών θα αναπληρώνει τον Δι-
ευθυντή. 

5. Το ΕΣ, µετά από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) και
απόφαση έξι (6) µελών του, µπορεί να παύσει οποτεδή-
ποτε από τα καθήκοντά του τον Διευθυντή ή τους Ανα-
πληρωτές Διευθυντές, εφ’ όσον δεν ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις τους.

6. Η ιδιότητα του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευ-
θυντή του Ιδρύµατος είναι ασυµβίβαστη: 
α. Με την ιδιότητα του µέλους της Γ.Σ. ή του ΕΣ του Ι-

δρύµατος.
β. Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηµατοδότησης

του Ιδρύµατος.
γ. Με την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού Συµ-

βουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραµ-
µατέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραµµατείας,
του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερει-
άρχη, του Δηµάρχου, του αντιδηµάρχου, του περιφερει-
ακού και δηµοτικού συµβούλου. Σε περίπτωση που ο Δι-
ευθυντής είναι Καθηγητής ΑΕΙ ή Ερευνητής ερευνητικού
κέντρου αναστέλλονται τα καθήκοντά του για όλη τη
διάρκεια της θητείας του.

7. Ο Διευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύµα-
τος που έχει αποφασίσει το Επιστηµονικό Συµβούλιο. Ο
Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α. Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύµατος, έχει την

ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του και είναι διατά-
κτης όλων των δαπανών του.
β. Συντάσσει και δηµοσιεύει τις προκηρύξεις για τις
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δράσεις που 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 Γ.Σ. και του ΕΣ

σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε µέσω του Προέδρου
του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και µετέχει χωρίς δι-
καίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις τους. 
ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει

στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη Γ.Σ..
στ. Αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης για το Ίδρυµα.
ζ. Εκπροσωπεί το Ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως.
8. Ο Διευθυντής µπορεί να µεταβιβάσει την άσκηση

συγκεκριµένων κάθε φορά αρµοδιοτήτων του στους Α-
ναπληρωτές Διευθυντές και να µεταβιβάζει σε αυτούς ή
σε υπάλληλο του Ιδρύµατος το δικαίωµα να υπογράφουν
µε εντολή του.

9. Ο Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Διευθυντές του Ι-
δρύµατος ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη και απο-
κλειστική απασχόληση. Οι αποδοχές του Διευθυντή και
των Αναπληρωτών Διευθυντών καθορίζονται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων. Οι ως άνω αποδοχές επιβαρύ-
νουν τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. 

Άρθρο 10
Προσωπικό

1. Το προσωπικό του Ιδρύµατος προσλαµβάνεται και α-
πασχολείται σε αυτό µε σύµβαση εργασίας αορίστου
χρόνου, σύµφωνα µε το ν. 2190/1994 (Α’ 28). Το εν λόγω
προσωπικό υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
του ν. 4354/2016. 

2. Στο ίδρυµα µπορεί να απασχοληθεί προσωπικό µε
σύµβαση µίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ή έµµισθης εντολής έως τριετούς (3ε-
τούς) διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσης. Το προσω-
πικό του Ιδρύµατος προσλαµβάνεται µε απόφαση του Δι-
ευθυντή και έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, µε-
τά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δη-
µοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και αξιολόγη-
ση των προσόντων από τριµελή (3µελή) επιτροπή που ο-
ρίζεται από τον Διευθυντή σύµφωνα µε τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας. Οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν
στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/
1997 (Α΄206), όπως ισχύει. 

3. Στο Ίδρυµα µπορούν να αποσπασθούν, κατόπιν πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και σχετικής αίτησής
τους, εργαζόµενοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δηµοσί-
ου ή από άλλο νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου, µε απόφαση του εποπτεύοντος το Ίδρυµα Υπουρ-
γού και του Υπουργού του φορέα προέλευσης. Ο χρόνος
απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση
της υπηρεσίας ή του νοµικού προσώπου, στην οποία α-
νήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπι-
κού επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος.

4. Οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αποζηµιώσεις
του απασχολούµενου, µε κάθε είδους σύµβαση, προσω-
πικού του Ιδρύµατος επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Ιδρύµατος.

Άρθρο 11
Σύγκρουση συµφερόντων, απόρρητο

1. Τα µέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύµα-
τος αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία µπορεί
να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων. Σύγκρουση συµ-
φερόντων προκύπτει όταν µέλη του Ιδρύµατος έχουν ι-
διωτικά ή προσωπικά συµφέροντα, τα οποία µπορεί να ε-
πηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αµερόληπτη
και αντικειµενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ι-
διωτικά ή προσωπικά συµφέροντα των µελών του Ιδρύ-
µατος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήµατα υ-
πέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών
τους µέχρι δευτέρου βαθµού. Επίσης, τα µέλη της Γ.Σ.,
του ΕΣ και το προσωπικό του Ιδρύµατος έχουν υποχρέω-
ση τήρησης εχεµύθειας σχετικά µε τις υποθέσεις του Ι-
δρύµατος και δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρ-
ρητο. Τα θέµατα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύο-
νται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύ-
µατος.

2. Τυχόν παράβαση της διάταξης της προηγούµενης
παραγράφου από µέλος της Γ.Σ., του ΕΣ, από τον Διευ-
θυντή ή τους Αναπληρωτές ή από το προσωπικό του Ι-
δρύµατος συνιστά σοβαρό παράπτωµα και συνιστά λόγο
παύσης από τη θέση του.

Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας

Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων εκδίδεται ο Εσωτερικός Κα-
νονισµός Λειτουργίας του Ιδρύµατος. Με τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα ακόλουθα
θέµατα, καθώς και όσα προβλέπονται στον παρόντα νό-
µο:
α. οι αρµοδιότητες των οργάνων του Ιδρύµατος, ο τρό-

πος συγκρότησης και λειτουργίας τους,
β. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δηµοσί-

ευσης και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την επιλογή των µελών της Γενικής Συνέλευσης, του
Επιστηµονικού Συµβουλίου και του Διευθυντή,
γ. η διαδικασία επιλογής των Αναπληρωτών Διευθυ-

ντών,
δ. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέ-

τουν τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου, τα όργανα
και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψη-
φίων, 
ε. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέ-

τει ο Διευθυντής και οι Αναπληρωτές, τα όργανα και η
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων
για τις εν λόγω θέσεις, 
στ. ζητήµατα σύγκρουσης συµφερόντων και εχεµύθει-

ας των µελών των οργάνων του Ιδρύµατος και των υπαλ-
λήλων αυτού,
ζ. η διαδικασία παύσης µελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του

Διευθυντή από τα καθήκοντά τους,
η. η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύµα-
τος, 
θ. η κατανοµή των αρµοδιοτήτων, τα δικαιώµατα και οι

υποχρεώσεις του προσωπικού,
ι. ο κατά κλάδο και ειδικότητα αριθµός των θέσεων του

προσωπικού, 
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ια. η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και πρό-
σληψης του προσωπικού που εργάζονται µε συµβάσεις
έργου, εργασίας ορισµένου χρόνου και έµµισθης εντο-
λής, 
ιβ. οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, οι πει-

θαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και τα
πειθαρχικά όργανα, καθώς και ο τρόπος επιβολής των
πειθαρχικών ποινών,
ιγ. οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την οικονοµική διαχείρι-

ση του Ιδρύµατος,
ιδ. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δηµοσί-

ευσης των προκηρύξεων για τα ερευνητικά έργα, τις υ-
ποτροφίες και τις λοιπές δράσεις του Ιδρύµατος,
ιε. η διαδικασία και τα ειδικότερα στάδια της αξιολόγη-

σης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων χρηµα-
τοδότησης, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και ο
τρόπος συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης,
ιστ. η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των υπο-

ψηφίων χρηµατοδότησης και ο τρόπος συγκρότησης της
επιτροπής ενστάσεων,
ιζ. οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, επιθεωρήσε-

ων, επαληθεύσεων των δαπανών των δικαιούχων χρηµα-
τοδοτήσεων, καθώς και αναζήτησης των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, 
ιη. τα όργανα, η διαδικασία κατάρτισης της ετήσιας έκ-

θεσης του Ιδρύµατος, η οποία περιλαµβάνει τον οικονο-
µικό απολογισµό και τον απολογισµό πεπραγµένων,
ιθ. η δηµιουργία αποθετηρίου αποτελεσµάτων των ε-

ρευνητικών προγραµµάτων και λοιπών δράσεων που έ-
χουν χρηµατοδοτηθεί από το Ίδρυµα,
κ. η διαδικασία αξιολόγησης των οργάνων και του προ-

σωπικού του Ιδρύµατος,
κα. κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την οργά-

νωση του Ιδρύµατος και κάθε άλλο θέµα αναγκαίο για
την εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος και την εκπλήρω-
ση του σκοπού του. 

Άρθρο 13
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, ακολουθείται
η εξής διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων των µε-
λών της Γ.Σ., του ΕΣ και του Διευθυντή: 
α. Εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόµου, µε απόφαση του Υπουργού συγκροτεί-
ται πενταµελής (5µελής) Επιστηµονική Επιτροπή, η ο-
ποία αποτελείται από επιστήµονες διεθνούς εµβέλειας
και κύρους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόε-
δρος αυτής. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 
β. Με απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-

µερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιστηµονική Επιτροπή εξει-
δικεύει τα προσόντα των µελών του ΕΣ και του Διευθυ-
ντή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8 και 9 αντι-
στοίχως. Βάσει των κριτηρίων αυτών, δηµοσιεύει προ-
σκλήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΕΣ και
τον Διευθυντή του Ιδρύµατος. Μετά τη δηµοσίευση των
προσκλήσεων, η Επιστηµονική Επιτροπή παύει αυτοδι-
καίως να υφίσταται.
γ. Ο Υπουργός ενηµερώνει τα Πανεπιστήµια και τους

ερευνητικούς 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 Γ.Σ.
του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος

νόµου. 
2. α. Έως την συγκρότηση της προσωρινής Γ.Σ., του

ΕΣ και το διορισµό του Διευθυντή του Ιδρύµατος και το
αργότερο έως τις 31.1.2017, ο Υπουργός διενεργεί όλες
τις απαραίτητες πράξεις για τη στέγαση του Ιδρύµατος,
για την πρόσληψη του  αναγκαίου προσωπικού, την έκ-
δοση των απαραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη
συµβάσεων και ασκεί προσωρινώς τις λοιπές αρµοδιότη-
τες των οργάνων αυτών που είναι απολύτως αναγκαίες
για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύµα-
τος. Από την συγκρότηση ή το διορισµό του κάθε οργά-
νου ξεχωριστά, µεταφέρονται αυτοδικαίως σε αυτό οι
προβλεπόµενες µε τον παρόντα νόµο αρµοδιότητες, τις
οποίες παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός.
β. Έως τη δηµοσίευση του Εσωτερικού Κανονισµού

Λειτουργίας, µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λει-
τουργία του Ιδρύµατος.

Άρθρο 14
Λοιπές διατάξεις ερευνητικών φορέων

Το άρθρο 19 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η οργανωτική δοµή και λειτουργία των ερευνητι-

κών φορέων καθορίζεται µε τους Οργανισµούς των φο-
ρέων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή
τροποποιούνται µε προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκ-
δίδονται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Οικονοµικών.

2. Με τους Οργανισµούς καθορίζονται:
α) Η ονοµασία, η έδρα και οι πόροι του ερευνητικού

φορέα.
β) Ο σκοπός και η αποστολή του φορέα. 
γ) Η διάρθρωση του ερευνητικού κέντρου και των ιν-

στιτούτων σε επιµέρους οργανικές µονάδες.
δ) Η ονοµασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών

µονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών
Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων
και Υποδιευθύνσεων και οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων
και λοιπών οργανικών µονάδων.
ε) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθµός

και η κατανοµή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους και
ειδικότητες, όπου αυτό προβλέπεται, καθώς και τα τυπι-
κά προσόντα διορισµού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ει-
δικότητα.
στ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύ-

νης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους θα προέρχο-
νται οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων. 
ζ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, σύµφωνα µε την ισχύουσα

νοµοθεσία, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του
ερευνητικού φορέα και των µονάδων του.

3. Με τους Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας
των ερευνητικών φορέων καθορίζονται τα θέµατα εσω-
τερικής λειτουργίας των ερευνητικών φορέων και, ιδίως,
τα ακόλουθα:
α) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών

για την ανάδειξη των µονοµελών και συλλογικών οργά-
νων του φορέα,
β) οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του ε-

πιστηµονικού συµβουλίου, του γνωµοδοτικού συµβουλί-
ου των ινστιτούτων και των λοιπών συλλογικών οργά-
νων,

8



γ) η διαδικασία εκλογής του ερευνητικού προσωπικού,
δ) η διαδικασία χορήγησης ερευνητικών και λοιπών α-

δειών και βραβείων,
ε) τα ζητήµατα που αφορούν την κατοχύρωση και προ-

στασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
στ) τα ζητήµατα που αφορούν την αξιοποίηση της πε-

ριουσίας των ερευνητικών φορέων,
ζ) οι απολαβές του προσωπικού που δεν προέρχονται

από δηµόσια χρηµατοδότηση, 
η) οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις των εργα-

ζοµένων σύµφωνα µε τα περιγράµµατα θέσεων εργα-
σίας, 
θ) τα πειθαρχικά όργανα και οι αρµοδιότητές τους, τα

πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές,
ι) η σχέση του ερευνητικού φορέα µε προγράµµατα εκ-

παίδευσης και ιδίως µεταπτυχιακών σπουδών,
ια) η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών για τη λήψη

µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος,
ιβ) η διακριτή λογιστική παρακολούθηση των οικονοµι-

κών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων, 
ιγ) οι διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ταυ-

τοποίησης των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή και
προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογι-
κών φορέων,
ιδ) τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας όλων των υπηρε-

σιών του φορέα,
ιε) κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την απρόσκο-

πτη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολο-
γικού φορέα.

4. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας συντάσσε-
ται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ε-
ρευνητικού κέντρου, λαµβάνοντας υπόψη το πρότυπο
που προτείνεται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας υ-
πόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Γενικό Γραµµα-
τέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εγκρίνεται µε απόφαση
του εποπτεύοντος Υπουργού και δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 15

Η διάταξη του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/
2016 (Α΄ 142) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, που εφαρµόζεται
για τις προµήθειες του Δηµοσίου, ανατίθεται απευθείας
στην Τράπεζα της Ελλάδος η προµήθεια ταινιών φορο-
λογίας καπνού. Για την ανάθεση της προµήθειας του
προηγούµενου εδαφίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης, οι διαστάσεις, ο χρωµατισµός, οι ενδείξεις και
τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ενσήµων ται-
νιών φορολογίας καπνού θα οριστούν µε τη σύµβαση
που θα υπογράφει έως την 31.10.2016 µεταξύ του Δηµο-
σίου και της Τράπεζας της Ελλάδος. Νόµιµος εκπρόσω-
πος του Ελληνικού Δηµοσίου για την υπογραφή της σύµ-
βασης του παρόντος άρθρου είναι ο ασκών τις αρµοδιό-
τητες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και
των υπαγοµένων σ' αυτήν υπηρεσιών Αναπληρωτής Υ-
πουργός Οικονοµικών.

2. Οι νέες ένσηµες ταινίες φορολογίας καπνού θα τε-
θούν σε κυκλοφορία από την 1.1.2017. Οι παλαιές ένση-
µες ταινίες φορολογίας καπνού θα διατίθενται µέχρι ε-

ξαντλήσεως των αποθεµάτων και το αργότερο µέχρι
31.1.2017.»

Άρθρο 16

1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167
του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις και όσες ατοµικές
συµβάσεις έχουν λήξει µέχρι και εξήντα (60) ηµέρες
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου για την κα-
θαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των α-
νεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των
Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α. αρµόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την
εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρε-
σίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και τις
31.12.2017, λαµβανοµένων υπόψη των εγγεγραµµένων
διαθέσιµων πιστώσεων στους οικείους προϋπολογι-
σµούς κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην ως
άνω παράταση δεν εµπίπτουν οι ατοµικές συµβάσεις του
προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιµετώπιση κα-
τεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον το-
µέα της καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υ-
περβαίνει τους δύο (2) µήνες εντός συνολικού διαστήµα-
τος δώδεκα (12) µηνών, συµπεριλαµβανοµένων και όσων
έχουν παραταθεί έως τις 31.12.2016 οπότε και λήγουν
οριστικά.»

2.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
167 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως αυτό προστέθηκε
µε το άρθρο 76 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), καταργείται.

Άρθρο 17
Ρύθµιση θεµάτων εισαγωγής αθλητών 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

1. α) Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παρα-
γράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επιφυλασσοµένων των οριζοµένων στο πρώτο και
τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι
αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει µία τουλάχιστον
νίκη από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7
της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθµού των ει-
σακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 4,5% επιπλέον
του εκάστοτε αριθµού των εισακτέων σε οποιαδήποτε
άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.».
β) Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου

34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, µετά τη φρά-
ση «κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
2525/1997 (Α΄ 188), όπως ισχύει,» προστίθεται η φράση
«και του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει,».

2. α) Η παράγραφος 1 ισχύει από το ακαδηµαϊκό έτος
2016-2017 και εφεξής.
β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου

34 του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε την παρ.5 του
άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου (Α΄ 184), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο δεύ-
τερο του ν. 4366/2016 (Α΄ 18), καταργείται.
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Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής Γ. Σταθάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

Ν. Φίλης Α. Μπαλτάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ε. Τσακαλώτος Χρ. Βερναρδάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,   ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Φωτάκης Τρ. Αλεξιάδης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Γ. Χουλιαράκης Στ. Κοντονής


