ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΑ΄, 18 Οκτωβρίου 2016,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

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 Λειτουργίας.
3. Το Ίδρυµα απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονοµικών και ουσιαστικών προνοµίων του Δηµοσίου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρων, για
τα έσοδα που αποκτά κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης 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 γραφεία του Ιδρύµατος µπορεί να λειτουργήσουν και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας.
5. Το Ίδρυµα εποπτεύεται από τον αρµόδιο για ζητήµατα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων (εφεξής: Υπουργός).

Άρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτοµία. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, το Ίδρυµα:
α. Χρηµατοδοτεί ερευνητικά προγράµµατα. Οι χρηµατοδοτήσεις 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. 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 χρηµατοδότηση καινοτόµων ερευνητικών προγραµµάτων.
ε. Υποστηρίζει, µέσω εφάπαξ χρηµατοδότησης, τη δηµιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων προς 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.
στ. Παρέχει συναφείς υπηρεσίες προς τις ανωτέρω
δραστηριότητες.
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ζ. Συνάπτει κάθε είδους συµβάσεις, συµφωνίες συνεργασίας και προγραµµατικές συµβάσεις µε τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τους λοιπούς φορείς 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 λοιπών δράσεων και γενικότερα για την απρόσκοπτη υλοποίηση 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 εδρεύουν στην Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί
φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και τα
Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα των νόµων 2083/
1992 και 3685/2008. Συνδικαιούχοι χρηµατοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα και λοιποί φορείς, του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδαπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι) χρηµατοδότησης θα ορίζονται
στις εκάστοτε προκηρύξεις.
β. Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και µετα-διδακτορικών 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.
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 επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς.
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 Δηµοκρατίας.
δ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονοµίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών 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 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, σε ειδικό λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης 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 έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού και το ισόποσο αυτής εγγράφεται σε ειδικό για το Ίδρυµα κωδικό προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
4. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύµατος, η περιουσία

του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
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 στη διάθεση των αρµόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Το Ίδρυµα δηµοσιοποιεί
στο δικτυακό τόπο που διατηρεί τον ετήσιο προγραµµατισµό των χρηµατοδοτικών δράσεων, το σύνολο των έργων που έχουν προκηρυχθεί και κατάλογο φορέων που
έχουν χρηµατοδοτηθεί µε τα αντίστοιχα ποσά χρηµατοδότησης.
3. Οι δικαιούχοι των χρηµατοδοτήσεων υποχρεούνται
να παρέχουν στο Ίδρυµα κάθε πληροφορία αναγκαία για
την παρακολούθηση της εκτέλεσης της αντίστοιχης δράσης, να αποδέχονται όλους τους προβλεπόµενους από
το νόµο και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας ελέγχους, 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 χρηµατοδοτηθέντων προγραµµάτων πραγµατοποιούνται
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.
4. Η διαχειριστική χρήση του Ιδρύµατος αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους.
5. Το Ίδρυµα συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τον οικονοµικό απολογισµό και τον απολογισµό πεπραγµένων του Ιδρύµατος και δηµοσιεύεται στον
επίσηµο διαδικτυακό του τόπο. Ο οικονοµικός απολογισµός περιλαµβάνει ισολογισµό, κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και τις χρηµατοροές του Ιδρύµατος. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούµενο έτος.
6. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης
του Ιδρύµατος είναι ετήσιος και ασκείται από δύο ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές µε απόφαση του Υπουργού και ελέγχουν τη νοµιµότητα της οικονοµικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων
που περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αµοιβή των
ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. Με απόφαση του Υπουργού µπορεί να διατάσσεται 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-
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ξοπλισµός, κ.λπ.) και ανά επιστηµονικό πεδίο, ύστερα από πρόταση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος (ετήσιος προγραµµατισµός δράσεων).
2. Οι προκηρύξεις αφορούν ενδεικτικά τα ακόλουθα επιστηµονικά πεδία: φυσικές επιστήµες, επιστήµες µηχανικού και τεχνολογίας, ιατρική και επιστήµες υγείας, γεωπονικές επιστήµες, κοινωνικές επιστήµες και ανθρωπιστικές επιστήµες.
3. Ο Διευθυντής συντάσσει και δηµοσιεύει στο δικτυακό τόπο του Ιδρύµατος τις προκηρύξεις για τις κατηγορίες δράσεις του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε την απόφαση
κατανοµής των πόρων, τον ετήσιο προγραµµατισµό του
Ιδρύµατος και τις αποφάσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Ειδικά, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση ερευνητικού εξοπλισµού, οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται µια φορά
κάθε έτος, σύµφωνα µε τον ετήσιο προγραµµατισµό
δράσεων.
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 διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής των προτάσεων χρηµατοδότησης, 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 υλοποίησης έργου, της µελέτης ή του προγράµµατος, η διαδικασία εξέτασης των
προτάσεων, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες µη
τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης
χρηµατοδότησης. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για την υποβολή 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 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 προγραµµάτων.
6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων γίνεται από επιτροπή εµπειρογνωµόνων, που
αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) µέλη, ανάλογα µε το
είδος και το πλήθος των επιστηµονικών πεδίων που καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α΄258)
και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις 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 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. Η αµοιβή
των µελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου επιβαρύνει 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 αξιολόγησης.
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 Επιστηµονικού Συµβουλίου. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται
από τρία (3) µέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων 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 αξιολόγηση έργου. Τα µέλη της επιτροπής ενστάσεων είναι διαφορετικά από αυτά της επιτροπής της παραγράφου 6. Η
επιτροπή ενστάσεων αποφασίζει σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κατάθεση της ένστασης. Η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται στον Διευθυντή του Ιδρύµατος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο.
9. Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων εκδίδεται
η απόφαση χρηµατοδότησης από τον Διευθυντή του Ιδρύµατος. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου.
10. Για τον καθορισµό της αµοιβής των µελών των επιτροπών 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 προϋπολογισµό 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 (Γ.Σ.) εγγυάται την ανεξαρτησία του Ιδρύµατος και την εκπλήρωση της αποστολής
του. Ως µέλη της Γ.Σ. επιλέγονται καταξιωµένοι επιστήµονες, µε εκτεταµένο επιστηµονικό έργο και ερευνητική
εµπειρία. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ορίζονται για
πλήρη θητεία και δεν παύονται 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 (ΕΣΕΚ) καθορίζει, κάθε διετία, µε απόφασή του, τα κριτήρια 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 στη Γ.Σ. του Ιδρύµατος.
β. Εν συνεχεία, το ΕΣΕΚ, καταρτίζει κατάλογο των φορέων που πληρούν τα ως άνω κριτήρια και τον γνωστοποιεί στο ΕΣ και στους φορείς.
γ. Η Σύγκλητος και το Δ.Σ. κάθε φορέα που περιλαµβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο απευθύνουν ανοικτή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή
ενός (1) µέλους και του αναπληρωτή του, προκειµένου
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να στελεχώσει τη Γ.Σ. του Ιδρύµατος.
δ. Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Σύγκλητος 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 Ίδρυµα. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη ως
προς το εύρος και την ποιότητα του ερευνητικού έργου,
καθώς και την ερευνητική εµπειρία των επιλεγέντων.
Το Δ.Σ. του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδηµίας Αθηνών επιλέγει ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του και η Διοίκηση της Ακαδηµίας Αθηνών επιλέγει
ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του από τα ερευνητικά
κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών.
3. Η συγκρότηση της Γ.Σ. γίνεται µε απόφαση του Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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 Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τµήµατος Α.Ε.Ι..
β. Με την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου 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 διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της. Ειδικότερα,
κατά την πρώτη συγκρότηση της Γ.Σ., τα µισά µέλη αυτής 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 αναπληρωτή 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 µέλος (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 αδυναµία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα εναποµείναντα µέλη είναι τουλάχιστον 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 προέρχονται επιλέγουν νέα µέλη για το υπόλοιπο της θητείας. Αν
ο φορέας παραλείψει εντός τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έλλειψης ή της µόνιµης αδυναµίας του µέλους να προβεί στην επιλογή, ο Υπουργός επιλέγει από τον εν λόγω φορέα το νέο µέλος (τακτικό
και αναπληρωτή).
8. Μέλος της Γ.Σ. του Ιδρύµατος µπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του µε
απόφαση του Υπουργού για δραστηριότητες ασυµβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του µέλους 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 ανανεωθεί µόνο µια (1) φορά. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ. σε

τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
10. Η Γενική Συνέλευση έχει 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. Υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστηµονικό Συµβούλιο 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 δέκα (10) µέλη της ή από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. ή από τον
Διευθυντή του Ιδρύµατος. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν 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 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. 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 Γραµµατείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δηµάρχου και του Αντιδηµάρχου. Επίσης, η ιδιότητα του µέλους του ΕΣ είναι ασυµβίβαστη µε
αυτή του µέλους της Γ.Σ., 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 Γ.Σ. καταρτίζει και δηµοσιεύει στο δικτυακό τόπο
του Ιδρύµατος διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των ανωτέρω εννέα (9) θέσεων.
β. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά. Η Γ.Σ. ορίζει εννεαµελή Εισηγητική Επιτροπή από τα µέλη της, στην οποία εκπροσωπούνται οι εννέα τοµείς της παραγράφου 1. Σε περίπτωση
που κάποιος τοµέας δεν εκπροσωπείται στη Γ.Σ., η Γ.Σ.
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ορίζει στην Εισηγητική Επιτροπή εξωτερικό µέλος µε σηµαντική 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 που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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. Την κλήρωση διενεργεί η Γενική Συνέλευση, 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 εκλέγεται από τα µέλη του για τετραετή θητεία, η οποία δεν
µπορεί να ανανεωθεί. Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου µπορεί να είναι µόνο µέλη του ΕΣ, των οποίων η
θητεία λήγει τουλάχιστον τρία (3) έτη µετά την ηµεροµηνία της επιλογής 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 κωλύµατος ή απουσίας και αυτού, το αρχαιότερο 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 διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για δραστηριότητες
ασυµβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του µέλους του ΕΣ του Ιδρύµατος. Η Γ.Σ. επιλαµβάνεται ύστερα από αναφορά µέλους της. Εάν η Γ.Σ. παραλείπει, πέραν του εξαµήνου από την υποβολή της αναφοράς, 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, αντικαθίσταται προσωρινά από µέλος το οποίο επιλέγεται από το
ΕΣ, ύστερα από δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία καταρτίζει και δηµοσιεύει το ΕΣ. Στη συνεδρίαση της Γ.Σ. που πραγµατοποιείται µετά την επιλογή του προσωρινού µέλους, η Γ.Σ. είτε
επικυρώνει την εκλογή του µέλους αυτού για το υπόλοιπο της εν λόγω θητείας είτε την απορρίπτει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση συγχρόνως εκδίδει και δηµοσιεύει
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιλογή νέου µέλους.
9. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο διοικεί το Ίδρυµα και έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Μεριµνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύµατος, µε βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την
καινοτοµία.

β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεις.
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 Διευθυντές.
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 τοµέα, 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 Συµβουλευτική 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 συγχρόνως και µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και
Καινοτοµίας (ΕΣΕΚ). Η Συµβουλευτική Επιτροπή έχει
γνωµοδοτικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της δράσης του Ιδρύµατος και τη διατύπωση γνωµοδοτήσεων και εισηγήσεων µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Με απόφαση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου ή και της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι
δυνατόν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της τελευταίας διακεκριµένοι επιστήµονες της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής. 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.
12. Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου δικαιούνται αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 4354/2015. Τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής 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 Επιτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου
Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι εν λόγω δαπάνες επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος.
Άρθρο 9
Διευθυντής
1. O Διευθυντής του Ιδρύµατος είναι επιστήµονας µε
διεθνές κύρος και εµπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του Διευθυντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
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2. Ο Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται µε απόφαση
του Επιστηµονικού Συµβουλίου για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιµη µόνο µία φορά. Η απόφαση διορισµού
του Διευθυντή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Διευθυντή παρατείνεται µέχρι την
ανάληψη των καθηκόντων του διαδόχου του, και πάντως
όχι πέραν των έξι (6) µηνών. Ο διορισµός νέου Διευθυντή γίνεται πάντοτε για πλήρη θητεία.
3. Ο Διευθυντής του Ιδρύµατος επιλέγεται ως ακολούθως:
α. Το ΕΣ του Ιδρύµατος εκδίδει και δηµοσιεύει, στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος, 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, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
β. Το ΕΣ ορίζει, από τα µέλη του, τριµελή Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η εν λόγω Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και υποδεικνύει στο ΕΣ τους
πέντε (5) υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη 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 (2) Αναπληρωτών Διευθυντών, τους οποίους επιλέγει ύστερα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές έχουν αντίστοιχα προσόντα µε αυτά του Διευθυντή. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές του Ιδρύµατος διορίζονται από το ΕΣ για τετραετή
(4ετή) θητεία, ανανεώσιµη µόνο µία φορά. Η απόφαση
διορισµού των Αναπληρωτών Διευθυντών δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει ποιος εκ
των Αναπληρωτών Διευθυντών θα αναπληρώνει τον Διευθυντή.
5. Το ΕΣ, µετά από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) και
απόφαση έξι (6) µελών του, µπορεί να παύσει οποτεδήποτε από τα καθήκοντά του τον Διευθυντή ή τους Αναπληρωτές Διευθυντές, εφόσον δεν ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις τους.
6. Η ιδιότητα του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Ιδρύµατος είναι ασυµβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του µέλους της Γ.Σ. ή του ΕΣ του Ιδρύµατος.
β. Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηµατοδότησης
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 Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δηµάρχου, του αντιδηµάρχου, του περιφερειακού και δηµοτικού συµβούλου. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής 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 Ιδρύµατος 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 διατάκτης όλων των δαπανών του.
β. Συντάσσει και δηµοσιεύει τις προκηρύξεις για τις

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 δικαίωµα 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 Αναπληρωτές 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 Ιδρύµατος ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Οι αποδοχές του Διευθυντή και
των Αναπληρωτών Διευθυντών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι ως άνω αποδοχές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος.
Άρθρο 10
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του Ιδρύµατος προσλαµβάνεται και απασχολείται 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 (3ετούς) διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσης. Το προσωπικό του Ιδρύµατος προσλαµβάνεται µε απόφαση του Διευθυντή και έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και αξιολόγηση των προσόντων από τριµελή (3µελή) επιτροπή που ορίζεται 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 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και σχετικής αίτησής
τους, εργαζόµενοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δηµοσίου ή από άλλο νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε απόφαση του εποπτεύοντος το Ίδρυµα Υπουργού 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 ανήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος.
4. Οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αποζηµιώσεις
του απασχολούµενου, µε κάθε είδους σύµβαση, προσωπικού του Ιδρύµατος επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Ιδρύµατος.
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Άρθρο 11
Σύγκρουση συµφερόντων, απόρρητο
1. 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 Γ.Σ.,
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.
2. Τυχόν παράβαση της διάταξης της προηγούµενης
παραγράφου από µέλος της Γ.Σ., του ΕΣ, από τον Διευθυντή ή τους Αναπληρωτές ή από το προσωπικό του Ιδρύµατος συνιστά σοβαρό παράπτωµα και συνιστά λόγο
παύσης από τη θέση του.
Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εκδίδεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Ιδρύµατος. Με τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα ακόλουθα
θέµατα, καθώς και όσα προβλέπονται στον παρόντα νόµο:
α. οι αρµοδιότητες των οργάνων του Ιδρύµατος, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους,
β. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δηµοσίευσης 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 Διευθυντών,
δ. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου, τα όργανα
και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων,
ε. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτει 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 εχεµύθειας των µελών των οργάνων του Ιδρύµατος και των υπαλλήλων 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 Ιδρύµατος,
θ. η κατανοµή των αρµοδιοτήτων, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις του προσωπικού,
ι. ο κατά κλάδο και ειδικότητα αριθµός των θέσεων του
προσωπικού,

ια. η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και πρόσληψης του προσωπικού που εργάζονται µε συµβάσεις
έργου, εργασίας ορισµένου χρόνου και έµµισθης εντολής,
ιβ. οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και τα
πειθαρχικά όργανα, καθώς και ο τρόπος επιβολής των
πειθαρχικών ποινών,
ιγ. οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση του Ιδρύµατος,
ιδ. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δηµοσίευσης των προκηρύξεων για τα ερευνητικά έργα, τις υποτροφίες και τις λοιπές δράσεις του Ιδρύµατος,
ιε. η διαδικασία και τα ειδικότερα στάδια της αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων χρηµατοδότησης, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και ο
τρόπος συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης,
ιστ. η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων χρηµατοδότησης και ο τρόπος συγκρότησης της
επιτροπής ενστάσεων,
ιζ. οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων των δαπανών των δικαιούχων χρηµατοδοτήσεων, καθώς και αναζήτησης των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών,
ιη. τα όργανα, η διαδικασία κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης του Ιδρύµατος, η οποία περιλαµβάνει τον οικονοµικό απολογισµό και τον απολογισµό πεπραγµένων,
ιθ. η δηµιουργία αποθετηρίου αποτελεσµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων και λοιπών δράσεων που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το Ίδρυµα,
κ. η διαδικασία αξιολόγησης των οργάνων και του προσωπικού του Ιδρύµατος,
κα. κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση του Ιδρύµατος 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, ακολουθείται
η εξής διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων των µελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του Διευθυντή:
α. Εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, µε απόφαση του 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. Με απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιστηµονική Επιτροπή εξειδικεύει τα προσόντα των µελών του ΕΣ και του Διευθυντή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8 και 9 αντιστοίχως. 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.
γ. Τα µέλη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης προέρχονται από τα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και τους φορείς
του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, που συµµετέχουν ή
συµµετείχαν σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ερευνητικά
προγράµµατα στις δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 «Θα-
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λής», «Αριστεία I», «Αριστεία II», στις εθνικές δράσεις
του ERC Grant Schemes ή σε πρόγραµµα του «Horizon
2020».
Τα Α.Ε.Ι. και οι φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/
2014, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση ή/και
την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες
επιλέγουν µέλος για τη Γ.Σ. του Ιδρύµατος εφόσον συµµετέχουν ή συµµετείχαν σε δύο (2) τουλάχιστον ερευνητικά προγράµµατα στις δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
«Θαλής», «Αριστεία I», «Αριστεία II», στις εθνικές δράσεις του ERC Grant Schemes ή σε πρόγραµµα του
«Horizon 2020».
Ο Υπουργός, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενηµερώνει τους φορείς
που πληρούν το ανωτέρω κριτήριο 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. Η θητεία των µελών
της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης λήγει στις
30.6.2018.
2.α. Έως τη 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 έκδοση των απαραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη
συµβάσεων και ασκεί προσωρινώς τις λοιπές αρµοδιότητες των οργάνων αυτών που είναι απολύτως αναγκαίες
για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύµατος. Από τη 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.
β. 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.
Άρθρο 14
Λοιπές διατάξεις ερευνητικών φορέων
Το άρθρο 19 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η οργανωτική δοµή και λειτουργία των ερευνητικών φορέων καθορίζεται µε τους Οργανισµούς των φορέων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή
τροποποιούνται µε προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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 ινστιτούτων 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 ειδικότητα.
στ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους θα προέρχονται 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 εσωτερικής λειτουργίας των ερευνητικών φορέων και, ιδίως,
τα ακόλουθα:
α) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών
για την ανάδειξη των µονοµελών και συλλογικών οργάνων του φορέα,
β) οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του επιστηµονικού συµβουλίου, του γνωµοδοτικού συµβουλίου των ινστιτούτων και των λοιπών συλλογικών οργάνων,
γ) η διαδικασία εκλογής του ερευνητικού προσωπικού,
δ) η διαδικασία χορήγησης ερευνητικών και λοιπών αδειών και βραβείων,
ε) τα ζητήµατα που αφορούν την κατοχύρωση και προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
στ) τα ζητήµατα που αφορούν την αξιοποίηση της περιουσίας των ερευνητικών φορέων,
ζ) οι απολαβές του προσωπικού που δεν προέρχονται
από δηµόσια χρηµατοδότηση,
η) οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις των εργαζοµένων σύµφωνα µε τα περιγράµµατα θέσεων εργασίας,
θ) τα πειθαρχικά όργανα και οι αρµοδιότητές τους, τα
πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές,
ι) η σχέση του ερευνητικού φορέα µε προγράµµατα εκπαίδευσης και ιδίως µεταπτυχιακών σπουδών,
ια) η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών για τη λήψη
µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος,
ιβ) η διακριτή λογιστική παρακολούθηση των οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων,
ιγ) οι διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ταυτοποίησης των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή και
προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων,
ιδ) τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του φορέα,
ιε) κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.
4. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας συντάσσεται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου, λαµβάνοντας υπόψη το πρότυπο
που προτείνεται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εγκρίνεται µε απόφαση
του εποπτεύοντος Υπουργού και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 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
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στην Τράπεζα της Ελλάδος η προµήθεια ταινιών φορολογίας 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 ταινιών φορολογίας καπνού θα οριστούν µε τη σύµβαση
που θα υπογραφεί έως την 31.10.2016 µεταξύ του Δηµοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος. Νόµιµος εκπρόσωπος του Ελληνικού Δηµοσίου για την υπογραφή της σύµβασης του παρόντος άρθρου είναι ο ασκών τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και
των υπαγοµένων σε αυτήν υπηρεσιών, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών.
2. Οι νέες ένσηµες ταινίες φορολογίας καπνού θα τεθούν σε κυκλοφορία από την 1.1.2017. Οι παλαιές ένσηµες ταινίες φορολογίας καπνού θα διατίθενται µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων και το αργότερο µέχρι
31.1.2017.»
Άρθρο 16
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 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 ενενήντα (90) ηµέρες
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων 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 Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και τις
31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην
ως άνω παράταση δεν εµπίπτουν οι ατοµικές συµβάσεις
που συνήφθησαν για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών,
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τοµέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους
δύο (2) µήνες εντός συνολικού διαστήµατος δώδεκα (12)
µηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1.1.2016
και µετά.»
Άρθρο 17
Ρύθµιση θεµάτων εισαγωγής αθλητών
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1.α) Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παρ. 8
του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως 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 εισακτέων 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 παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, µετά τη φράση «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 παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου
6 της από 30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 184), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του
ν. 4366/2016 (Α΄ 18), καταργείται.
Άρθρο 18
1. Η παρ. 2 του άρθρου 78 του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170)
«Οργανισµός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων
Επιµόρφωσης Στελεχών του Εµπορικού Ναυτικού και
της Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, ανέρχονται συνολικά σε δεκαεννέα (19) εκ των οποίων οι δεκατέσσερις (14) θέσεις προβλέπονται στο π.δ. 63/1974, οι
δύο (2) θέσεις προβλέπονται στο π.δ. 50/1997 και οι
τρεις (3) προβλέπονται στο β.δ. 631/1972, όπως ισχύει,
στις ακόλουθες κατηγορίες: Διευθυντού Σπουδών πέντε
(5) θέσεις, Βοηθού Διευθυντού Σπουδών δύο (2) θέσεις,
Καθηγητών - Εκπαιδευτών επτά (7) θέσεις, Βοηθών Καθηγητών - Εκπαιδευτών δύο (2) θέσεις και Καθηγητών
Αγγλικής Γλώσσας τρεις (3) θέσεις.»
2. Τα στοιχεία αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄ της περίπτωσης γ΄
του άρθρου 3 «Ειδικά προσόντα προσωπικού» του π.δ.
63/1974 (Α΄ 24) «Περί καθορισµού θέσεων, σχέσεως και
προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος
Κέντρου Επιµορφώσεως Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού» αντικαθίστανται ως εξής:
«αα. Για τη θέση Διευθυντού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ/
Πλοιάρχων απαιτούνται:
α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Εµπορικού Ναυτικού.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής
ναυτικής ορολογίας.
γ) Τετραετής τουλάχιστον πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία µε καθήκοντα Πλοιάρχου Α΄ τάξεως Ε.Ν..
δ) Γνώσεις ή εµπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων, που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώµατος Α' τάξης µέχρι και την υποβολή της αίτησης υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόµενες. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και µε τα πιστοποιητικά που χορηγούνται µετά
την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τµήµατα Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων. Ως εµπειρία νοείται η
πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική
προϋπηρεσία.
ε) Ετήσια διδακτική εµπειρία στη Δηµόσια Ναυτική Εκπαίδευση.
ββ. Για τη θέση Βοηθού Διευθυντού ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων απαιτούνται:
α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Πλοιάρχου Α' τάξης Εµπορικού Ναυτικού.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής
ναυτικής ορολογίας.
γ) Τριετής τουλάχιστον πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία µε καθήκοντα Πλοιάρχου Α΄ τάξεως Ε.Ν..
δ) Γνώσεις ή εµπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων, που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώµατος Α' τάξης µέχρι και την υποβολή της αίτησης υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόµενες. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και µε τα πιστοποιητικά που χορηγούνται µετά
την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τµήµατα Ειδικής Εκπαί-
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δευσης του ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων. Ως εµπειρία νοείται η
πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική
προϋπηρεσία.
γγ. Για τη θέση Διευθυντού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών απαιτούνται:
α) Δίπλωµα Ναυπηγού-Μηχανολόγου-Μηχανικού ή
Μηχανολόγου- Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου- Μηχανικού
ή Χηµικού-Μηχανικού ΑΕΙ ή Μηχανικού Α' τάξης Ε.Ν. κατόχου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Μηχανικού Α' τάξης.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής τεχνικής ορολογίας.
γ) Τετραετής τουλάχιστον πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία µε καθήκοντα Α' Μηχανικού εφόσον ο υποψήφιος
κατέχει την ειδικότητα του Μηχανικού Α' τάξης Ε.Ν..
Στην περίπτωση, που ο υποψήφιος είναι κάτοχος διπλώµατος Μηχανικού ΑΕΙ, όπως ορίζεται στο εδάφιο α΄, απαιτείται τετραετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία.
δ) Γνώσεις ή εµπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων, που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώµατος Α' τάξεως µέχρι και την υποβολή της αίτησης υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόµενες, στην περίπτωση
κατά την οποία ο υποψήφιος κατέχει την ειδικότητα του
Μηχανικού Α' τάξεως Ε.Ν.. Οι γνώσεις αποδεικνύονται
και µε τα πιστοποιητικά που χορηγούνται µετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τµήµατα Ειδικής Εκπαίδευσης
του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών. Ως εµπειρία νοείται η πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία.
ε) Ετήσια διδακτική εµπειρία στη Δηµόσια Ναυτική Εκπαίδευση.
δδ. Για τη θέση Βοηθού Διευθυντού ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών απαιτούνται:
α) Δίπλωµα Ναυπηγού-Μηχανολόγου-Μηχανικού ή
Μηχανολόγου-Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού ή
Χηµικού-Μηχανικού ή Μηχανικού Α΄ τάξεως Ε.Ν. κατόχου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Μηχανικού Α' τάξεως Εµπορικού Ναυτικού.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής τεχνικής ορολογίας.
γ) Τριετής τουλάχιστον πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία µε καθήκοντα Μηχανικού Α΄ τάξεως Ε.Ν..
δ) Γνώσεις ή εµπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώµατος Α' τάξεως µέχρι και την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόµενες στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος κατέχει την ειδικότητα
του Μηχανικού Α' τάξεως Ε.Ν.. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και µε τα πιστοποιητικά που χορηγούνται µετά την
επιτυχή αποφοίτηση από τα Τµήµατα Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών. Ως εµπειρία νοείται η πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία.
Ο Διευθυντής και ο Βοηθός Διευθυντή των
ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων και Μηχανικών είναι µέλη του υπηρετούντος µε σύµβαση ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού
των Σχολών αυτών και ορίζονται, ύστερα από εισήγηση
του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της οικείας Σχολής, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για

µία µόνο φορά. Μετά τη λήξη της θητείας επιστρέφουν
στη θέση τους.»
3. Στο άρθρο 2 «Επιλογή, πρόσληψις και σχέσις εργασίας» του π.δ. 63/1974 (Α΄ 24) «Περί καθορισµού θέσεων, σχέσεως και προσόντων του προσωπικού του εν
Πειραιεί εδρεύοντος Κέντρου Επιµορφώσεως Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού» προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Έως την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και
Βοηθών Διευθυντών Σπουδών, καθώς και σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατος των υπηρετούντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετεί Βοηθός Διευθυντού Σπουδών, τα καθήκοντα των θέσεων Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Σπουδών ανατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε εκπαιδευτικό εκ των υπηρετούντων της οικείας
εκπαιδευτικής µονάδας, κατόχου διπλώµατος ή πτυχίου
ΑΕΙ ή κατόχου του κατά περίπτωση Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) Α΄ τάξεως Ε.Ν., κατόπιν εισήγησης
του Διοικητού της οικείας εκπαιδευτικής µονάδας, που
διατυπώνεται από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της οικείας Σχολής.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του β.δ. 631/1972 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τη θέση του Διευθυντού Σπουδών του
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Μακεδονίας
καθήκοντα Διευθυντού Σπουδών ανατίθενται σε Πλοίαρχο Α' τάξεως Ε.Ν., κάτοχο Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) και µε τουλάχιστον τριετή πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία µε καθήκοντα Πλοιάρχου Α' τάξεως
Ε.Ν..»
5. Στην παρ. 1 του στοιχείου Γ΄ του άρθρου 15 του
ν. 2638/1998 (Α΄ 204) «Οργάνωση και λειτουργία της
ναυτικής εκπαίδευσης, µισθολογικές ρυθµίσεις για το
προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:
«δ. Σε περίπτωση που σε συγκεκριµένη Α.Ε.Ν. ο λόγος
των µελών Ε.Π. προς τους προπτυχιακούς σπουδαστές
του Δ' εξαµήνου της Α.Ε.Ν. είναι µεγαλύτερος από το
1/7, είναι δυνατόν το ερευνητικό έργο της καθοδήγησης
πτυχιακών εργασιών να ανατίθεται και σε καθηγητές εφαρµογών της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3450/2006
(Α΄ 64). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης καταλαµβάνει και τα ακαδηµαϊκά έτη 2013 - 2016.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό µέλος του Ε.Π. βαθµίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προσωπικό των τριών αυτών βαθµιδών, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής µπορεί να ορίζεται µέλος του Ε.Π. άλλης
βαθµίδας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής, για ένα ακαδηµαϊκό έτος.
Τη σχετική εισήγηση µπορεί ο Διοικητής να αναπέµψει
αιτιολογηµένα µία φορά.
β) Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα µόνο µέλος Ε.Π. βαθµίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο µπορεί να εισηγηθεί
εκ νέου, υπέρ του διατελέσαντα ήδη Αναπληρωτή Διευθυντή και για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Σε περίπτωση, όµως, κατά την οποία, το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο
διαπιστώνει αιτιολογηµένα, ότι η άσκηση των καθηκό-
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ντων εκ µέρους του είχε ως αποτέλεσµα τη µη οµαλή και
εύρυθµη λειτουργία της Σχολής, δύναται να εισηγηθεί υπέρ µέλους του Ε.Π. άλλης βαθµίδας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο α΄.
γ) Αν δεν υποβληθεί εισήγηση στον Διοικητή πριν τη
λήξη της θητείας του ασκούντος καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή, ο ορισµός του Αναπληρωτή Διευθυντή γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν αιτιολογηµένης εισηγήσεως του
Συµβουλίου Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού της Α.Ε.Ν..
δ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, δύναται να αποσπάται για δύο (2) έτη µέλος
Ε.Π. Σχολής Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν. σε
άλλη Σχολή Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν.,
στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει παντελής έλλειψη µόνιµου προσωπικού στη Σχολή προορισµού. Πριν
τη διατύπωση γνώµης από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, η
σχετική διαδικασία ανακοινώνεται στις Α.Ε.Ν., προκειµένου να υποβληθούν αιτήσεις προτίµησης, εφόσον υπάρχουν, εντός πέντε (5) ηµερών από την περιέλευση της ανακοίνωσης στις Α.Ε.Ν..»
Άρθρο 19
1. Από 1.12.2016 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών
λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:
α) Των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε είκοσι (20).
β) Των Εισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε σαράντα οκτώ
(48).
γ) Των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε εκατόν σαράντα
δύο (142).
2. Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών
λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:
Των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά πέντε (5), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε διακοσίους πενήντα ένα (251).
3. Από 1.6.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών
λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:
α) Των Προέδρων Εφετών κατά δύο (2), οριζοµένου
του συνολικού αριθµού αυτών σε εβδοµήντα τρεις (73).
β) Των Εφετών κατά οκτώ (8), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε διακοσίους πενήντα οκτώ (258).
4. Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών
λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:
Των Παρέδρων-Πρωτοδικών κατά οκτώ (8), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε πεντακοσίους δέκα (510).
Άρθρο 20
Συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για θέµατα
µετεγγραφών Α.Ε.Ι.
1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου
21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) µετά τη λέξη «ανωτέρω» και
πριν από τη λέξη «κατηγορίας» προστίθεται η λέξη
«πρώτης» και προστίθενται λέξεις ως εξής: «και 10% της

ανωτέρω δεύτερης κατηγορίας».
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του
ν. 4332/2015 (Α΄ 76) οι λέξεις «της ανωτέρω παραγράφου» και ο αριθµός επτά «7» αντικαθίστανται ως εξής:
«των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8» .
3. Στο άρθρο 77 του ν. 4386/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εξετάζονται από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/
2015.»
Άρθρο 21
Ρύθµιση θεµάτων του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων
Τα εδάφια γ΄ έως και ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 61 του
ν. 4415/2016 (A΄ 159), καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.
Άρθρο 22
Ρύθµιση θεµάτων Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων
1. Το άρθρο 77 «Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται και ισχύει από τη θέση σε ισχύ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ως
ακολούθως:
«Άρθρο 77
Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. Προστίθεται παράγραφος 36 στο άρθρο 39 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 159) ως ακολούθως:
«36. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 7 του ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83), στους έως το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τµηµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που µετονοµάζονται χωρίς µεταβολή του γνωστικού τους αντικειµένου, παρέχεται ο
τίτλος σπουδών του τµήµατος, όπως προκύπτει από τη
µετονοµασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα
στους έως το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες
φοιτητές των τµηµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που
µετονοµάζονται ή συγχωνεύονται µε παράλληλη µεταβολή του γνωστικού τους αντικειµένου ή αύξηση του αριθµού των εξαµήνων φοίτησης, να λάβουν τον τίτλο
σπουδών του τµήµατος, όπως προκύπτει από τη µετονοµασία, ύστερα από την παρακολούθηση, εξέταση και επιτυχή ολοκλήρωση µαθηµάτων, που θα καθοριστούν µε απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύµφωνα µε το νέο
πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος.»
2. Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(Α΄ 141) στο τέλος της περίπτωσης α΄ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2016.»
3. Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(Α΄ 141) στο τέλος της περίπτωσης γ΄ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται µέχρι την
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31η Δεκεµβρίου 2016.»
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4009/2011 (Α΄
195) προστίθεται στο τέλος εδάφιο, ως ακολούθως:
«Μόνιµοι επίκουροι καθηγητές ΤΕΙ που εξελίχθηκαν
µετά τις 6.9.2011 σε αυτή τη βαθµίδα από τη βαθµίδα του
Καθηγητή Εφαρµογών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα να ζητήσουν µετά από τρία (3) έτη από το διορισµό τους στη
βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη
βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, παραµένουν στη
βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6
του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) µετά τη λέξη
«µέχρι» και πριν από το κόµµα « , » η ηµεροµηνία
«31.12.2016» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«31.12.2018».
3.α. H παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
ως εξής:
«3) Για τους Καθηγητές Εφαρµογών που κατέχουν
προσωποπαγή θέση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα µετατροπής
της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή, σύµφωνα µε το εδάφιο δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114), εφόσον,
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης µετατροπής της θέσης
του ενδιαφεροµένου από το οικείο πενταµελές εκλεκτορικό σώµα του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του

ν. 2916/ 2001 (Α΄ 114). Η παρούσα διάταξη αφορά όσες
αιτήσεις υποβλήθηκαν έως τη δηµοσίευση του παρόντος. Οποιαδήποτε διαδικασία µετατροπής προσωποπαγούς θέσης Καθηγητή Εφαρµογών σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σε εφαρµογή της ίδιας διάταξης που
στηρίζεται σε µεταγενέστερη της ως άνω ηµεροµηνίας
αίτηση είναι αυτοδίκαια άκυρη.»
β. Η διάταξη του άρθρου 61 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
καταργείται από τότε που ίσχυσε.
Άρθρο 23
Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Υπέρβαση του ποσού αυτού επιτρέπεται µέχρι ύψους
15 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των υπολειποµένων
αναγκαίων εργασιών και δοκιµών για την πιστοποίηση
και την επιχειρησιακή ένταξη των Υ/Β.»
Άρθρο 24
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
11 του ν. 3717/2008 (Α΄ 239), όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζεται η διαδικασία µε την οποία το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να
συµµετέχει στην ικανοποίηση των πιστωτών, σύµφωνα
µε τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και οι
ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής της διαδικασίας
αυτής.»
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Άρθρο 25
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Άρθρο 26
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 69 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Οµότιµοι Καθηγητές των Α.Ε.Ι. δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστηµονικό έργο σε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και
να είναι επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραµµάτων ή να συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα.»
Άρθρο 27
Το άρθρο 87 του ν. 4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την υλοποίηση των διατάξεων του π.δ. 100/2013
(Α΄ 135) µε τίτλο «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαµίας και Τ.Ε.Ι.
Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τµήµατος - Συγχώνευση Σχολών - Μετονοµασία
και Συγχώνευση Τµηµάτων - Κατάργηση Παραρτηµάτων

και Τµηµάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας» σύµφωνα µε τις οποίες το Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείµενο
των συγχωνευόµενων Τµηµάτων για λόγους διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών
του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, που συγχωνεύθηκε µε το Τµήµα Ηλεκτρολογίας
της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, δηµιουργώντας το Τµήµα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Χαλκίδα, οι σπουδαστές από
τη δηµοσίευση του νόµου, δύνανται να παρακολουθούν
και να δίνουν τις προβλεπόµενες εξετάσεις θεωρητικών
και εργαστηριακών µαθηµάτων, στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Χαλκίδα.»
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Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

2016
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