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  Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και 

άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

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, 
οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των 
δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσί-
ου 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 μεταβί-
βασης ακινήτων.

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

5. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από τον αρμόδιο για ζητή-
ματα 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, 
έξοδα πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές, δαπάνες 
αναλωσίμων, ταξίδια, έξοδα δημοσιοποίησης του ερευ-
νητικού έργου και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων δια-
νοητικής 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 χρηματοδό-
τηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.

ε. Υποστηρίζει, μέσω εφάπαξ χρηματοδότησης, τη δη-
μιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων προς 
εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι πόροι 
για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας περίπτω-
σης 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 Γραμ-
ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τους λοιπούς φορείς της 
Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και με φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, για την αξιολό-
γηση 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 χρηματοδό-
τησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί φορείς, του δημόσιου 
ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής. Οι δυνητικοί δι-
καιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι) χρηματοδότησης θα 
ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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 Ευρωπα-
ϊκής 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 Δημο-
κρατίας.

δ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες, επι-
χορηγήσεις, 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 διαχείρι-
σης 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 προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

4. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, η περιου-
σία 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 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 
αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Το Ίδρυμα δημο-
σιοποιεί στο δικτυακό τόπο που διατηρεί τον ετήσιο 
προγραμματισμό των χρηματοδοτικών δράσεων, το 
σύνολο των έργων που έχουν προκηρυχθεί και κατάλο-
γο 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 Λειτουρ-
γίας 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 παρακολουθού-
νται 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 πε-
ριλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολο-
γισμό πεπραγμένων του Ιδρύματος και δημοσιεύεται 
στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο. Ο οικονομικός απο-
λογισμός περιλαμβάνει ισολογισμό, κατάσταση αποτε-
λεσμάτων 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 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, εξο-
πλισμός, 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 μη-
χανικού και τεχνολογίας, ιατρική και επιστήμες υγείας, 
γεωπονικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες και ανθρω-
πιστικές επιστήμες.

3. Ο Διευθυντής συντάσσει και δημοσιεύει στο δικτυ-
ακό 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 Συμ-
βουλίου. Ειδικά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση ερευ-
νητικού εξοπλισμού, οι προκηρύξεις δημοσιεύονται μια 
φορά κάθε έτος, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματι-
σμό δράσεων.
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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 χρηματο-
δότησης, 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 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 
εξασφαλίζουν 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 
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 εξατο-
μικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης 
αξιολόγησης.

8. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης 
για λόγους νομιμότητας της απόφασης, εντός προθε-
σμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποί-
ηση 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 αξιο-
λόγηση 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 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 προ-
ϋπολογισμό 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 εμπει-
ρία. 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 κρι-
τήρια 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, προκει-
μένου να ορίσουν μέλη στη 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 Γ.Σ. του Ιδρύματος.

δ. Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Σύγκλη-
τος του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευ-
νών 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.
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Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών επιλέγει ένα μέλος με τον αναπλη-
ρωτή 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 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 
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 πε-
ρίπτωση που περισσότερα από το 1/4 των μελών της Γ.Σ. 
βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκο-
ντά 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 μό-
νιμης 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 διάρ-
κεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του 
με απόφαση του Υπουργού για δραστηριότητες ασυμβί-
βαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του 
μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος.

9. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγε-
ται 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 αρμοδιό-
τητες:

α. Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.
β. Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φο-

ρείς 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 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 χρό-
νο 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 επιστη-
μών, γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, 
δ) κοινωνικών επιστημών, ε) ανθρωπιστικών επιστημών, 
στ) περιβάλλοντος και ενέργειας, ζ) ιατρικής και επιστη-
μών 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 Κανο-
νισμό Λειτουργίας. Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ είναι 
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού 
Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματεί-
ας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφε-
ρειάρχη, 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 Δι-
ευθυντή 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 αντίστοι-
χη 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 Εισηγητι-
κή 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. 
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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 που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΕΣ είναι τε-
τραετής (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) διο-
ρίζονται 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 περί-
πτωση κωλύματος ή απουσίας και αυτού, το αρχαιότερο 
μέλος του Συμβουλίου. Το ΕΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και απο-
φασίζει 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 δραστηριότη-
τες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την 
ιδιότητα του μέλους του ΕΣ του Ιδρύματος. Η Γ.Σ. επι-
λαμβάνεται 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, αντικα-
θίσταται 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 πραγμα-
τοποιείται 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 δημο-
σιεύει 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 Ιδρύμα-
τος, με βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την 
καινοτομία.

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 
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 Συμ-
βουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη ως προς 
τα όργανα του Ιδρύματος και απαρτίζεται από πέντε (5) δι-
ακεκριμένους επιστήμονες και δύο (2) πρόσωπα που προ-
έρχονται από επιχειρηματικούς ή/και παραγωγικούς φο-
ρείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τρία (3) από τα επτά 
(7) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι συγχρόνως 
και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομί-
ας (ΕΣΕΚ). Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό 
χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της δράσης 
του Ιδρύματος και τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων και ει-
σηγήσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
του. Με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή και 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να προσκα-
λούνται στις συνεδριάσεις της τελευταίας διακεκριμένοι 
επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η Συμβου-
λευτική 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 γίνε-
ται είτε μετά από αίτηση του Επιστημονικού Συμβουλίου 
είτε με πρόταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

12. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δικαιού-
νται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδρι-
άσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν. 4354/2015. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής 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 
λόγω δαπάνες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος.
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Άρθρο 9

Διευθυντής

1. O Διευθυντής του Ιδρύματος είναι επιστήμονας με 
διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική πείρα και αξι-
όλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του 
Διευθυντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας.

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 Διευθυντή 
γίνεται πάντοτε για πλήρη θητεία.

3. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος επιλέγεται ως ακολού-
θως:

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 Διευ-
θυντής, 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 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 δι-
ορισμό 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) θη-
τεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Η απόφαση διορισμού 
των Αναπληρωτών Διευθυντών δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει ποιος εκ των Ανα-
πληρωτών Διευθυντών θα αναπληρώνει τον Διευθυντή.

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, εφόσον δεν ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους.

6. Η ιδιότητα του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Δι-
ευθυντή 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 Συμ-
βουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμμα-
τέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του 
Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, 
του Δημάρχου, του αντιδημάρχου, του περιφερειακού 

και δημοτικού συμβούλου. Σε περίπτωση που ο Διευ-
θυντής 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 
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 υπογρά-
φουν με εντολή του.

9. Ο Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Διευθυντές του 
Ιδρύματος ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη και απο-
κλειστική 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 επι-
βαρύνουν 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 δικαί-
ου ορισμένου χρόνου ή έμμισθης εντολής έως τριετούς 
(3ετούς) διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. Το προ-
σωπικό του Ιδρύματος προσλαμβάνεται με απόφαση του 
Διευθυντή και έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου, 
μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και αξιολό-
γηση 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 δημο-
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σιεύεται 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 προέ-
λευσης. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέ-
πεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην 
οργανική θέση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώ-
που, 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.

Άρθρο 11

Σύγκρουση συμφερόντων, απόρρητο

1. Τα μέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύμα-
τος αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπο-
ρεί 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 ιδι-
ωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Ιδρύμα-
τος 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 Ιδρύ-
ματος 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 Διευ-
θυντή 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, Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδεται ο Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος. Με τον Εσω-
τερικό 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 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 δι-
αθέτουν τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, τα 

όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των 
υποψηφίων,

ε. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να δια-
θέτει 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 εχεμύ-
θειας 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 Ιδρύ-
ματος,

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 πρό-
σληψης του προσωπικού που εργάζονται με συμβάσεις 
έργου, εργασίας ορισμένου χρόνου και έμμισθης εντολής,

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 διαχεί-
ριση του Ιδρύματος,

ιδ. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δημο-
σίευσης των προκηρύξεων για τα ερευνητικά έργα, τις 
υποτροφίες και τις λοιπές δράσεις του Ιδρύματος,

ιε. η διαδικασία και τα ειδικότερα στάδια της αξιολό-
γησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων χρη-
ματοδότησης, 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 
έκθεσης του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τον οικο-
νομικό 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 οργά-
νωση του Ιδρύματος και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για 
την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την εκπλή-
ρωση του σκοπού του.

Άρθρο 13

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ακολουθεί-
ται η εξής διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων των 
μελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του Διευθυντή:
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α. Εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού συγκροτεί-
ται 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 Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιστημονική Επιτροπή 
εξειδικεύει τα προσόντα των μελών του ΕΣ και του Δι-
ευθυντή 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 αυ-
τοδικαίως να υφίσταται.

γ. Τα μέλη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης προ-
έρχονται 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 ερευνη-
τικά 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».

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 συμ-
μετέχουν ή συμμετείχαν σε δύο (2) τουλάχιστον ερευνη-
τικά 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 Ιδρύ-
ματος, 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 αυτοδικαί-
ως 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 ερευνη-

τικών 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, Έρευ-
νας 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 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 
τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο 
και ειδικότητα.

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 εσωτερι-
κής 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 
επιστημονικού συμβουλίου, του γνωμοδοτικού συμ-
βουλίου 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 ερ-

γαζομένων σύμφωνα με τα περιγράμματα θέσεων ερ-
γασίας,

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,
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ια) η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών για τη λήψη 
μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος,

ιβ) η διακριτή λογιστική παρακολούθηση των οικονο-
μικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων,

ιγ) οι διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ταυ-
τοποίησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή 
και προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και τεχνο-
λογικών φορέων,

ιδ) τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπη-
ρεσιών του φορέα,

ιε) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την απρόσκο-
πτη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνο-
λογικού φορέα.

4. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσε-
ται 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 Γραμ-
ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εγκρίνεται με απόφα-
ση 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 
στην Τράπεζα της Ελλάδος η προμήθεια ταινιών φορολο-
γίας καπνού. Για την ανάθεση της προμήθειας του προ-
ηγούμενου εδαφίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διά-
ταξης, 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 υπα-
γομένων σε αυτήν υπηρεσιών, Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών.

2. Οι νέες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού θα τε-
θούν σε κυκλοφορία από την 1.1.2017. Οι παλαιές έν-
σημες 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 Υπηρε-
σίες 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 καθα-
ριότητας, 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 παρού-
σας 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 Περιεχομέ-
νου (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» αντι-
καθίσταται 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 δεκατέσ-
σερις (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 Κα-
θηγητών - 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 προ-
σόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος 
Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού» 
αντικαθίστανται ως εξής:
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«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 υπη-
ρεσία 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 αποδεικνύο-
νται και με τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την 
επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ειδικής Εκπαί-
δευσης 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 υπηρε-
σία 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 αποδεικνύο-
νται και με τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την 
επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ειδικής Εκπαί-
δευσης του ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων. Ως εμπειρία νοείται η 
πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική 
προϋπηρεσία.

γγ. Για τη θέση Διευθυντού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ/Μη-
χανικών απαιτούνται:

α) Δίπλωμα Ναυπηγού-Μηχανολόγου-Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου- Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου- Μηχανι-
κού 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 υπη-
ρεσία 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 αί-
τησης 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 χορηγού-
νται μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ει-
δικής 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 - Μηχα-
νικού 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 υπηρε-
σία με καθήκοντα Μηχανικού Α΄ τάξεως Ε.Ν..

δ) Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών 
εξελίξεων που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποί-
ες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώματος 
Α’ τάξεως μέχρι και την υποβολή της αίτησης του υπο-
ψηφίου, 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 προϋπηρε-
σία.

Ο Διευθυντής και ο Βοηθός Διευθυντή των ΚΕΣΕΝ/
Πλοιάρχων και Μηχανικών είναι μέλη του υπηρετού-
ντος με σύμβαση ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού των 
Σχολών αυτών και ορίζονται, ύστερα από εισήγηση του 
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, με από-
φαση 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 εργασί-
ας» του Π.δ. 63/1974 (Α΄ 24) «Περί καθορισμού θέσεων, 
σχέσεως και προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί 
εδρεύοντος Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπο-
ρικού Ναυτικού» προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Έως την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Βο-
ηθών Διευθυντών Σπουδών, καθώς και σε κάθε περίπτω-
ση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος των υπηρετούντων, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετεί Βοηθός Διευθυ-
ντού Σπουδών, τα καθήκοντα των θέσεων Διευθυντών 
και Βοηθών Διευθυντών Σπουδών ανατίθενται με από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
σε εκπαιδευτικό εκ των υπηρετούντων της οικείας εκπαι-
δευτικής 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 δια-
τυπώνεται από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 
της οικείας Σχολής».
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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 καθή-
κοντα 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 πε-
ρίπτωση 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 καθοδήγη-
σης 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 ισχύ-
ει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τα-
κτικό μέλος του Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προ-
σωπικό 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 ακαδη-
μαϊκό έτος. Τη σχετική εισήγηση μπορεί ο Διοικητής να 
αναπέμψει αιτιολογημένα μία φορά.

β) Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα μόνο μέλος Ε.Π. βαθμί-
δας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου 
Καθηγητή, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να ειση-
γηθεί εκ νέου, υπέρ του διατελέσαντα ήδη Αναπληρωτή 
Διευθυντή και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε πε-
ρίπτωση, όμως, κατά την οποία, το Εκπαιδευτικό Συμ-
βούλιο διαπιστώνει αιτιολογημένα, ότι η άσκηση των 
καθηκόντων 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 Αναπληρω-
τή Διευθυντή, ο ορισμός του Αναπληρωτή Διευθυντή 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του 
Συμβουλίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Α.Ε.Ν..

δ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, δύναται να αποσπάται για δύο (2) έτη μέ-
λος 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., προκει-

μένου 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 ακο-
λούθως:

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), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα 
δύο (142).

2. Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών 
λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακο-
λούθως:

Των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγε-
λίας 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 συνολι-
κού 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), οριζο-
μένου 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 παραγρά-
φου» και ο αριθμός επτά «7» αντικαθίστανται ως εξής: 
«των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8».

3. Στο άρθρο 77 του Ν. 4386/2016 προστίθεται τελευ-
ταίο 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 ίσχυ-
σαν.
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Άρθρο 22

Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Το άρθρο 77 «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαί-
δευσης» 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 Εκ-
παίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83), στους έως το ακαδημα-
ϊκό 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 μετα-
βολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του 
αριθμού των εξαμήνων φοίτησης, να λάβουν τον τίτλο 
σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετο-
νομασία, 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 
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 Καθη-
γητή 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 ημερομη-
νία «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), εφό-
σον, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης 
του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτο-
ρικό 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 παρό-
ντος. Οποιαδήποτε διαδικασία μετατροπής προσωπο-
παγούς θέσης Καθηγητή Εφαρμογών σε τακτική θέση 
Επίκουρου Καθηγητή σε εφαρμογή της ίδιας διάταξης 
που στηρίζεται σε μεταγενέστερη της ως άνω ημερο-
μηνίας 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 δια-
δικασία 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».

Άρθρο 25

Άρθρο πρώτο

«Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η τροποποίηση της 
Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της Deutsche Telecom A.G., η οποία είχε κυρωθεί 
με το Άρθρο δεύτερο του Ν. 3676/2008 «Κύρωση της 
Σύμβασης Πώλησης Μετοχών μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Deutsche Telecom A.G.» (A’ 139), που 
υπεγράφη στην αγγλική γλώσσα την 10η Οκτωβρίου 
2016, το κείμενο της οποίας ακολουθεί στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα τροποποίηση της συμφωνίας μετόχων 
(εφεξής η «Συμφωνία», όπως ορίζεται κατωτέρω) κα-
ταρτίζεται στις 10 Οκτωβρίου 2016, μεταξύ:
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1. Του Ελληνικού Δημοσίου (το «ΕΔ») νομίμως εκπρο-
σωπούμενου για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνί-
ας από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 258/2016 απόφαση (ΦΕΚ 3236/Β/08-10-2016) της 
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα-
τικοποιήσεων (η «ΔΕΑΑ») του ΕΔ.

Και
2. Της Deutsche Telekom AG, επιχείρησης ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και 
λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας («DT»), με έδρα στη Βόν-
νη, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και 
νομίμως εκπροσωπείται για τους σκοπούς της παρού-
σας Συμφωνίας από τους Thomas Dannenfeldt και Alex 
Lutzner.

Το ΕΔ και η DT θα αποκαλούνται εφεξής από κοινού 
τα «Μέρη» και ατομικά το «Μέρος».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
(Α) Η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπι-

κοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής ο «ΟΤΕ» ή η «Εταιρία») 
είναι επιχείρηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών νομίμως 
συσταθείσα και λειτουργούσα ως ανώνυμη εταιρία κατά 
το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, με έδρα στο Αμα-
ρούσιον Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99). Κατά την ημε-
ρομηνία της παρούσας Συμφωνίας, το καταβεβλημένο 
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 
1.387.125.600,87 ευρώ (εφεξής το «Υφιστάμενο Κεφά-
λαιο») και διαιρείται σε 490.150.389 κοινές ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ έκαστη (εφεξής οι 
«Υφιστάμενες Μετοχές»). Οι Υφιστάμενες Μετοχές είναι 
εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χρηματιστή-
ριο»), όπως επίσης και στο Χρηματιστήριο Αξιών Λον-
δίνου υπό τη μορφή «Συγκεντρωτικών Αποθετηρίων 
Τίτλων» (Global Depositary Receipts).

(Β) Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 73/6.9.2006 και 74/ 
9.11.2006 αποφάσεις της, η Διυπουργική Επιτροπή Απο-
κρατικοποιήσεων του ΕΔ (εφεξής η «ΔΕΑ») αποφάσισε 
την έναρξη διαδικασίας περαιτέρω αποκρατικοποιήσε-
ως του ΟΤΕ σύμφωνα με το Νόμο 3049/2002.

(Γ) Κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της ΔΕΑ και του 
Εποπτικού Συμβουλίου της DT, το ΕΔ και η DT συνήψαν 
στις 14 Μαΐου 2008 σύμβαση πώλησης μετοχών για 
την πώληση και μεταβίβαση 14.865.886 Μετοχών ΟΤΕ 
(όπως ορίζονται κατωτέρω) από το ΕΔ στην DT (εφεξής 
η «Σύμβαση Πώλησης Μετοχών»), καθώς και συμφωνία 
μετόχων με την ίδια ημερομηνία (εφεξής «η Συμφωνία 
Μετόχων»).

(Δ) Η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών και η Συμφωνία 
Μετόχων έχουν κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων 
δυνάμει του Νόμου 3676/2008.

(Ε) Στις 5 Νοεμβρίου 2008 το ΕΔ μεταβίβασε 14.865.886 
Μετοχές ΟΤΕ στην DT σύμφωνα με την Σύμβαση Πώλη-
σης Μετοχών.

(ΣΤ) Στις 31 Ιουλίου 2009 το ΕΔ μεταβίβασε 24.507.519 
Μετοχές ΟΤΕ στην DT σύμφωνα με την Παράγραφο 6.1 
της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών, βάσει της οποίας το 
ΕΔ έλαβε το δικαίωμα να ζητήσει από την DT την αγορά 
Μετοχών ΟΤΕ από το ΕΔ που αντιπροσώπευαν πέντε τοις 

εκατό (5%) των μετοχών αυτών στην τιμή των είκοσι επτά 
ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 27,50) ανά Μετοχή ΟΤΕ,

(Ζ) Στις 11 Ιουλίου 2011 το ΕΔ μεταβίβασε 49.015.038 
Μετοχές ΟΤΕ στην DT σύμφωνα με την Παράγραφο 6.2 
της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών, βάσει της οποίας το 
ΕΔ έλαβε το δικαίωμα να ζητήσει από την DT την αγορά 
Μετοχών ΟΤΕ από το ΕΔ που αντιπροσώπευαν δέκα τοις 
εκατό (10%) των μετοχών αυτών σε τιμή που υπολογι-
ζόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της Παραγράφου 6.2(a) 
της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών.

(Η) Στις 4 Απριλίου 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 παρ. 4 του Ν. 3371/2005 και των άρθρων 1 
και 2 παρ. 4 και 5 του Ν. 3655/2008, το ΕΔ μεταβίβασε 
στο «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ», ως καθολικό διάδοχο 
του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης 
Προσωπικού ΟΤΕ, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγ. 
Κωνσταντίνου 8) (εφεξής το «ΙΚΑ»), 19.606.015 Μετοχές 
ΟΤΕ (εφεξής οι «Μετοχές ΙΚΑ ΟΤΕ») σύμφωνα με τους 
όρους και υποκείμενη στις προϋποθέσεις της συμφωνίας 
για τη μεταβίβαση άυλων ονομαστικών μετοχών άνευ 
ανταλλάγματος (εφεξής η «Συμφωνία ΕΔ-ΙΚΑ»).

(Θ) Κατόπιν των ανωτέρω, η DT διαθέτει 196.060.156 
Μετοχές ΟΤΕ με δικαίωμα ψήφου, το ΕΔ διαθέτει 
29.409.027 Μετοχές ΟΤΕ με δικαίωμα ψήφου και το ΙΚΑ 
διαθέτει 19.757.867 Μετοχές ΟΤΕ με δικαίωμα ψήφου.

(Ι) Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης (εφεξής το 
«ΜΣ») μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ενεργώντας 
για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερό-
τητας), του ΕΔ και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο 
επισυνάπτεται στην Συμφωνία Χρηματοδοτικής Διευ-
κόλυνσης με ημερομηνία 19 Αυγούστου 2015, μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του ΕΔ, 
της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας, όπως κυρώθηκε δυνάμει του 
Ν. 4336/2015 του Ελληνικού Κράτους, το ΕΔ δεσμεύτηκε 
να διευκολύνει την διαδικασία αποκρατικοποίησης όπως 
περιγράφεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίη-
σης που εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στις 30 Ιουλίου 2015, 
όπως επικαιροποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2016 (εφεξής 
το «ΕΠΑ»).

(Κ) Το ΕΠΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι επιπλέον 
24.507.520 Μετοχές ΟΤΕ (από το σύνολο των 29.409.027 
Μετοχών ΟΤΕ που διαθέτει το ΕΔ) θα πρέπει να αποκρα-
τικοποιηθούν και για τον σκοπό αυτό οι εν λόγω Μετο-
χές ΟΤΕ (εφεξής οι «Μετοχές ΤΑΙΠΕΔ ΟΤΕ») θα πρέπει να 
μεταβιβαστούν στο «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ»), ένα 
ταμείο ειδικού σκοπού που συστάθηκε και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 του Ελληνι-
κού Κράτους, όπως ισχύει, και που εδρεύει στην Αθήνα 
(Οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου).

(Λ) Σύμφωνα με την απόφαση 258/2016 (ΦΕΚ 3236/
Β/08-10-2016), η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώ-
σεων και Αποκρατικοποιήσεων (η «ΔΕΑΑ») ενέκρινε (i) 
την τροποποίηση της Συμφωνία Μετόχων και (ii) εξου-
σιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών όπως προβεί σε 
έγκριση και υπογραφή, για λογαριασμό του ΕΔ, της Συμ-
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φωνίας σύμφωνα με την παράγραφο 1(γ) του άρθρου 4 
του Νόμου 3049/2002.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα Μέρη συμφωνούν τα 
ακόλουθα:

1. Ορισμοί και Ερμηνεία
1.1. Ορισμοί
Στην παρούσα Συμφωνία και στα Παραρτήματα αυτής, 

οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν την ακό-
λουθη έννοια:

«Χρηματιστήριο» θα έχει την έννοια που δίδεται στο 
Προοίμιο.

«Αρχή» νοείται οποιαδήποτε κυβέρνηση, κρατικός, 
υπερεθνικός ή άλλος ρυθμιστικός / κανονιστικός φο-
ρέας, οποιοδήποτε δικαστήριο, διαιτητικό δικαστήριο 
και οποιαδήποτε υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης μη 
περιοριστικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ»), 
οποιασδήποτε Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής αρχής αντα-
γωνισμού.

«Εργάσιμη Ημέρα» νοείται η ημέρα (εκτός του Σαβ-
βάτου και της Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες 
λειτουργούν γενικώς για συναλλαγές στην Ελλάδα και 
τη Γερμανία.

«ΕΚ» νοείται η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
«Συναίνεση» νοείται οποιαδήποτε συναίνεση, άδεια, 

έγκριση, εξουσιοδότηση εταιρικής ή άλλης φύσεως, 
εξαίρεση, υποβολή, καταχώριση ή εγγραφή, αδειοδό-
τηση ή εντολή, σε κάθε περίπτωση εταιρική, ρυθμιστι-
κή/κανονιστική ή άλλη απαραίτητη για την εκτέλεση 
και εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας 
Συμφωνίας, και αναφορές στην παρούσα Συμφωνία σε 
«λήψη Συναινέσεων» θα ερμηνεύονται αναλόγως.

«Ελλάδα» νοείται η Ελληνική Δημοκρατία, και «Ελλη-
νικό/ός/ή» θα ερμηνεύεται αναλόγως.

«Υφιστάμενο Κεφάλαιο» έχει την έννοια που δίδεται 
στο Προοίμιο.

«Υφιστάμενες Μετοχές» έχει την έννοια που δίδεται 
στο Προοίμιο.

«ΔΕΕ» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 12.
«Κανόνες ΔΕΕ» έχουν την έννοια που δίδεται στο Άρ-

θρο 12.
«ΔΕΑΑ» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο.
«ΔΕΑ» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο.
«ΟΤΕ» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο.
«Μετοχές του ΟΤΕ» νοούνται οι κοινές ονομαστικές 

μετοχές με δικαίωμα ψήφου που εκάστοτε εκδίδονται 
από τον ΟΤΕ και συμπεριλαμβάνουν τις Υφιστάμενες 
Μετοχές.

«Παράγραφος» νοείται παράγραφος της Συμφωνίας.
«Διαδικασίες» νοούνται οποιαδήποτε δικαστική διαδι-

κασία, διαμάχη, διαφορά, νομική ενέργεια, διαδικασία ή 
αξιώσεις οποιασδήποτε φύσεως.

«Καταστατικό» νοείται το καταστατικό της Εταιρίας, ως 
ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
και ως εκάστοτε ισχύει.

«Φόροι» νοούνται όλοι οι φόροι οποιασδήποτε φύ-
σεως, χαρτόσημα ή άλλα τέλη, εισφορές, συνεισφορές 
ή χρεώσεις που επιβάλλονται, εισπράττονται ή υπολο-
γίζονται ως προς οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με 
το ελληνικό δίκαιο.

«Φορολογική Αρχή» νοείται οποιαδήποτε κρατική ή 
άλλη αρχή στην Ελληνική Δημοκρατία ή στην Ομοσπον-
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας με αρμοδιότητα και 
εξουσία επιβολής Φόρων.

1.2 Ερμηνεία
Στην παρούσα Συμφωνία, με εξαίρεση όπου το πλαίσιο 

ορίζει διαφορετικά:
(α) Οποιαδήποτε αναφορά σε παράγραφο ή διάταξη 

παραπέμπει στη σχετική Παράγραφο ή Άρθρο της πα-
ρούσας Συμφωνίας.

(β) οι τίτλοι των διατάξεων περιλαμβάνονται μόνο για 
λόγους διευκόλυνσης και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία 
της παρούσας Συμφωνίας.

(γ) χρήση του ενικού περιλαμβάνει τον πληθυντικό 
και αντίστροφα.

(δ) χρήση ενός γένους περιλαμβάνει και τα άλλα γένη.
(ε) οποιαδήποτε αναφορά σε «πρόσωπα» περιλαμβά-

νει φυσικά πρόσωπα, οντότητες (ανεξαρτήτως αν έχουν 
ξεχωριστή νομική προσωπικότητα), οργανισμούς, κυ-
βερνήσεις, κρατικές υπηρεσίες και οποιουσδήποτε άλ-
λους παρόμοιους φορείς.

(στ) οποιαδήποτε αναφορά στον Νόμο νοείται ως πα-
ραπομπή σε Ελληνικό νόμο και

(ζ) οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο, οποιοδήποτε άλλο 
νόμο, νομοθέτημα, νομική διάταξη, κανόνα ή κανονισμό, 
δευτερεύοντα νομοθετικά μέτρα ή εφαρμοστικούς νό-
μους («νομοθεσία») νοείται ότι παραπέμπει στην εν λόγω 
νομοθεσία όπως τροποποιείται εκάστοτε και σε οποια-
δήποτε νομοθεσία που θεσπίζει ή κωδικοποιεί (με ή άνευ 
τροποποιήσεως) οποιαδήποτε εν λόγω νομοθεσία.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συμφωνίας Μετόχων, 

τα Μέρη δια της παρούσης ρητά και ανεπιφύλακτα συμ-
φωνούν να τροποποιήσουν το άρθρο 21 της Συμφωνίας 
Μετόχων ως ακολούθως:

«Τα Μέρη συμφωνούν ότι καμία τροποποίηση, διαφο-
ροποίηση ή παραίτηση από την παρούσα Συμφωνία ή 
από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας δεν θα ισχύει 
εκτός αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται προση-
κόντως από ή για λογαριασμό εκάστου Μέρους. Προς 
άρση πάσης αμφιβολίας, τα Μέρη ρητό συμφωνούν ότι 
οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, διαφοροποίηση ή πα-
ραίτηση δεν θα απαιτεί περαιτέρω ενέργειες αναφορικά 
με την κύρωση δυνάμει νόμου ή με άλλο τρόπο, και ότι 
αληθής συμβατική βούληση τους, για την αναβλητική 
αίρεση υπό το Άρθρο 18.1.1 της παρούσας Συμφωνί-
ας, είναι τα αποτελέσματα της να εξαντλούνται με την 
εκπλήρωση της αφέσεως αυτής και, μόλις εκπληρωθεί, 
δεν θα παράγει οποιαδήποτε νομικά αποτελέσματα σε 
οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση, διαφοροποίηση 
ή παραίτηση της παρούσας Συμφωνίας, ενώ δια της εκ-
πλήρωσης αυτής της αναβλητικής αίρεσης υπό το Άρθρο 
18.1.1 η Συμφωνία δεν αποκτά την ισχύ νόμου».

2.2 Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας 
Μετόχων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ
3.1 Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει μετά την εκπλή-

ρωση της ακόλουθης αναβλητικής αίρεσης (οι «Προα-
παιτούμενοι Όροι»), δηλαδή αφού κυρωθεί διό νόμου 
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η παρούσα Συμφωνία από τη Βουλή των Ελλήνων. Προς 
άρση πάσης αμφιβολίας, ο Προαπαιτούμενος Όρος θα 
εκπληρωθεί κατά την ημέρα κύρωσης και όχι κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης του απαιτούμενου κυρωτι-
κού νόμου στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
του ΕΔ. Η κύρωση αυτή θα λειτουργεί ως ο προαπαι-
τούμενος όρος χωρίς, καμία επιρροή στη μορφή της 
Συμφωνίας.

3.2 Κάθε Μέρος θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την 
παρούσα Συμφωνία με κοινοποίηση προς τα άλλα Μέρη 
αν ο Προαπαιτούμενος Όρος που ορίζεται στο Άρθρο 3 
δεν εκπληρωθεί μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2016.

4. ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
4.1 Το ΕΔ δια της παρούσης διαβεβαιώνει την DT ότι 

η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας από το ΕΔ και η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προβλέπονται 
από την παρούσα και όλα τα έγγραφα και οι τίτλοι που 
υπογράφονται ή θα υπογραφούν σύμφωνα με την πα-
ρούσα έχουν νομίμως εγκριθεί από το ΕΔ.

4.2 Η DT δια της παρούσης διαβεβαιώνει στα άλλα 
Μέρη ότι:

(α) έχει συσταθεί νόμιμα, υφίσταται έγκυρα και λει-
τουργεί προσηκόντως σύμφωνα με τους νόμους της δι-
καιοδοσίας της έδρας της και διαθέτει την απαιτούμενη 
ικανότητα, δύναμη και εξουσία να αναλαμβάνει και να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρούσα 
Συμφωνία και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή τίτλο που 
σχετίζεται με αυτή. (β) έχει λάβει όλες τις Συναινέσεις που 
είναι απαραίτητες ή απαιτούνται ώστε η DT να μπορεί 
να υπογράφει και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύμ-
φωνα με την παρούσα Συμφωνία, και οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο ή τίτλο που σχετίζεται με αυτή, και οι Συναινέ-
σεις αυτές παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, και 
καμία περαιτέρω ενέργεια δεν είναι απαραίτητη ή δεν 
απαιτείται από την πλευρά της DT για την έγκριση της 
παρούσας Συμφωνίας ή οποιουδήποτε άλλου εγγρά-
φου ή τίτλου σχετικού με αυτή και (γ) η εκτέλεση της 
παρούσας Συμφωνίας από την DT και η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της που προκύπτουν από την παρούσα 
και όλα τα έγγραφα και οι τίτλοι που υπογράφονται ή θα 
υπογραφούν σύμφωνα με την παρούσα έχουν εγκριθεί 
νομίμως από την DT.

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
5.1. Σύμφωνα με το άρθρο 5.2 κατωτέρω, τα Μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να τηρήσουν 
εμπιστευτική και να διασφαλίσουν ότι τα αντίστοιχα στε-
λέχη, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και επαγγελματίες και 
λοιποί σύμβουλοι θα τηρήσουν εμπιστευτική, οποιαδή-
ποτε πληροφορία και υλικό (εφεξής οι «Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες»)που σχετίζεται με την παρούσα Συμφω-
νία και οποιαδήποτε συμφωνία καταρτίστηκε ή ρύθμιση 
συνομολογήθηκε σύμφωνα με την παρούσα (εφεξής οι 
«Εμπιστευτικές Πληροφορίες»).

5.2. Τα Μέρη κατανοούν πως θα απαιτηθεί πλήρης δι-
αφάνεια ως προς το περιεχόμενο της παρούσας Συμφω-
νίας και ως προς κάθε σχετική πληροφορία συμπεριλαμ-
βανομένων και των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, για 
τους σκοπούς της κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας 
από τη Βουλή των Ελλήνων.

5.3. Κανένα Μέρος δεν θα κάνει οποιαδήποτε δημόσια 
ανακοίνωση ή δεν θα εκδώσει οποιαδήποτε εγκύκλιο 
σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή για οποιοδήποτε 
δευτερεύον θέμα μετά την ημερομηνία της παρούσης 
δίχως να έχει προηγουμένως συμβουλευθεί το άλλο Μέ-
ρος πρώτα και εφόσον τα Μέρη έχουν προσηκόντως 
λάβει υπόψη τους οποιαδήποτε σχόλια γίνουν από το 
άλλο Μέρος.

5.4 Το παρόν Άρθρο 5 δεν θα ισχύει ως προς:
(α) πληροφορίες που είναι ή καθίστανται διαθέσιμες 

στο κοινό (όχι ως αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος 
Άρθρου 5),

(β) τη γνωστοποίηση από Μέρος Εμπιστευτικών Πλη-
ροφοριών σε στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας ή της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup (Euro 
Working Group),

(γ) τη γνωστοποίηση από Μέρος Εμπιστευτικών 
Πληροφοριών στους επαγγελματίες συμβούλους 
του, στα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων, 
αντιπροσώπους/πληρεξουσίους ή υπαλλήλους, κατά 
περίπτωση, που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις 
εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες κατά την εύλογη 
κρίση του οικείου Μέρους για σκοπούς που σχετίζο-
νται με την παρούσα Συμφωνία, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν θα κάνουν χρήση των 
Εμπιστευτικών Πληροφοριών για οποιοδήποτε άλλο 
σκοπό,

(δ) τη γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών 
στο βαθμό που η γνωστοποίηση απαιτείται από το νόμο 
ή από οποιοδήποτε δικαστήριο της αρμόδιας χώρας, ή 
από δεσμευτική δικαστική απόφαση, διαταγή ή διάταξη 
οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής για τους σκοπούς λήψης 
οποιασδήποτε Συναινέσεως ή άλλως, κατόπιν διαβού-
λευσης με το έτερο Μέρος, ή

(ε) τη γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών 
σε οποιαδήποτε Φορολογική Αρχή, στο βαθμό που ευ-
λόγως απαιτείται για τους σκοπούς των φορολογικών 
υποθέσεων του σχετικού Μέρους ή οποιουδήποτε μέ-
λους του ομίλου του.

5.5. Έκαστο Μέρος θα ενημερώνει οποιαδήποτε στε-
λέχη, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους / πληρεξουσίους ή 
επαγγελματίες ή άλλους συμβούλους του, κατά περίπτω-
ση, όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την παρούσα 
Συμφωνία, ή οποιονδήποτε άλλο, στον οποίο παρέχει 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες, πως οι εν λόγω πληροφο-
ρίες είναι εμπιστευτικές, και θα τους δίδει την εντολή:

(α) να τηρούν τις πληροφορίες εμπιστευτικές, και
(β) να μην τις αποκαλύπτουν σε οποιοδήποτε τρίτο 

πρόσωπο (εξαιρουμένων των προσώπων στα οποία αυ-
τές έχουν ή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με 
τους όρους του παρόντος Άρθρου 5).

6. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
6.1. Οποιαδήποτε Ειδοποίηση, αξίωση, απαίτηση ή 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή επικοινωνία προς επίδο-
ση! ή αποστολή σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή με 
οποιαδήποτε Διαδικασία (η κάθε μία στο εξής “Ειδοποί-
ηση”) θα είναι έγγραφη και θα δύναται να παραδίδεται 
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ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή πρώτης τάξεως 
ή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 
Μέρος στο οποίο απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον 
αριθμό τηλεομοιοτυπίας και την ηλεκτρονική του διεύ-
θυνση που ορίζονται κατωτέρω ή σε οποιαδήποτε άλλη 
διεύθυνση ενδέχεται να έχει κοινοποιήσει το ένα Μέρος 
στο άλλο Μέρος πέντε (5) Εργάσιμε Ημέρες πριν από 
την αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας σύμφωνα με την 
παρούσα Παράγραφο 6, με τη σημείωση «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ».

(α) Τα στοιχεία επικοινωνίας της DEUTSCHE TELEKOM 
AG είναι:

Διεύθυνση: Friedrich-Ebert-Alfee 140, 53113, Βόννη, 
Γερμανία

Τηλ.:+49 228 181 44070
Φαξ: +49 228 181 74006
Email: Axel.Luetzner@telekom.de
Υπ’ όψη: Axel Lützner
με κοινοποίηση στην:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ
Διεύθυνση: Οδός Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 106 71, Αθήνα, 

Ελλάδα
Τηλ: +30 210 3607 811
Φαξ: + 30 210 3600 069
E-mail: npimblis@koutalidis.ar και nsalakas@koutalidis.

gr
Υπ’ όψη: Νίκου Πιμπλή και Νίκου Σαλακά
(β) Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ελληνικού Δημοσίου 

είναι:
Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υπουργού
Διεύθυνση: Οδός Νίκης, αρ. 5-7
Αθήνα, 10563
Τηλ.: +30 210 33 32607, +30 210 33 32616
Φαξ: +30 210 - 33 32 608
Email: min.secretary@minfin.ar, minister@minfin.gr
Υπ’ όψη: Διευθυντή
με κοινοποίηση στο:
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινη-

τών Αξιών
Διεύθυνση: Οδός Καραγεώργη Σερβίας, αρ. 8
Αθήνα 10184
Τηλ.: +30 - 210 3375810, +30 210 3375819
Φαξ.: +30 210 33 75 917
Email: privatization@minfin.qr
Υπόψη: Προϊσταμένου Μονάδας
6.2. Οποιαδήποτε Ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει 

επιδοθεί:
(α) εφόσον παραδίδεται, την ημερομηνία παράδοσης 

όταν παραδίδεται πριν από τις 13.00 σε Εργάσιμη Ημέρα 
και, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στις 10.00 της Ερ-
γάσιμης Ημέρας που έπεται της ημέρας της παράδοσης, 
ή

(β) εφόσον ταχυδρομείται, την ημερομηνία παραλα-
βής όταν λαμβάνεται πριν από τις 15.00 σε Εργάσιμη 
Ημέρα και, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στις 10.00 
της Εργάσιμης Ημέρας που έπεται της ημέρας της πα-
ραλαβής, ή

(γ) εφόσον αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, την ημερομηνία διαβίβασης, 
όταν διαβιβάζεται πριν από τις 13.00 σε Εργάσιμη Ημέ-
ρα, και, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στις 10.00 της 
Εργάσιμης Ημέρας που έπεται της ημέρας διαβίβασης, 
υπό την προϋπόθεση ότι παραλήφθηκε σε ευανάγνωστη 
μορφή.

6.3. Για την απόδειξη επίδοσης Ειδοποίησης θα αρκεί 
να αποδειχθεί πως διενεργήθηκε η παράδοση ή ότι ο φά-
κελος που περιείχε την Ειδοποίηση στάλθηκε στην ορθή 
διεύθυνση και παραλήφθηκε ή ότι η τηλεομοιοτυπία ή το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στάλθηκε στα ορθά στοιχεία 
και διαβιβάστηκε και παραλήφθηκε σε ευανάγνωστη 
μορφή, κατά περίπτωση, και πάντα στη διεύθυνση, τον 
αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
που αναφέρεται στην Παράγραφο 6.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
7.1 Καμία τροποποίηση, διαφοροποίηση ή παραίτηση 

από την παρούσα Συμφωνία ή από οποιαδήποτε διάταξη 
της παρούσας δεν θα ισχύει εκτός αν γίνεται εγγράφως 
και υπογράφεται προσηκόντως από ή για λογαριασμό 
εκάστου Μέρους. Προς άρση πάσης αμφιβολίας τα Μέρη 
ρητά συμφωνούν ότι για την εν λόγω τροποποίηση, δια-
φοροποίηση ή παραίτηση δεν θα απαιτούνται περαιτέ-
ρω ενέργειες αναφορικά με τον τύπο της, με την έννοια 
του άρθρου 160 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (συμπε-
ριλαμβανομένης της μη κύρωσης οποιασδήποτε τέτοιας 
τροποποίησης, διαφοροποίησης ή παραίτησης δυνάμει 
νόμου ή με άλλο τρόπο) και ότι αληθής συμβατική βού-
λησή τους είναι η αναβλητική αίρεση υπό το Άρθρο 3.1 
της παρούσας Συμφωνίας να μην έχει επιρροή ως προς 
τη μορφή της παρούσας Συμφωνίας.

8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
8.1 Η παρούσα Συμφωνία περιέχει τη συνολική συμ-

φωνία μεταξύ των Μερών σε σχέση με το αντικείμενο 
της παρούσας και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προ-
ηγούμενης συμφωνίας οποιουδήποτε είδους μεταξύ των 
Μερών σε σχέση με το ίδιο θέμα.

9. ΓΛΩΣΣΑ
9.1 Η παρούσα Συμφωνία καταρτίστηκε στην Αγγλική 

γλώσσα και όλες οι Ειδοποιήσεις μεταξύ των Μερών θα 
διενεργούνται στα Αγγλικά.

10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
10.1 Η παρούσα συμφωνία αφορά προσωπικά τα Μέρη 

και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις οιουδήποτε εκ των 
Μερών δεν δύνανται να εκχωρηθούν ή αναληφθούν ή 
άλλως μεταβιβαστούν δίχως την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του ετέρου Μέρους.

11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
11.1. Έκαστο Μέρος φέρει το βάρος των δικών του 

Φόρων, εξόδων, προμηθειών, δαπανών και άλλων χρε-
ώσεων παρόμοιας φύσης σε σχέση με την προετοιμασία, 
κατάρτιση, συνομολόγηση και υλοποίηση της παρούσας 
Συμφωνίας και των εγγράφων που θα συνομολογηθούν 
βάσει της παρούσας.

11.2. Τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση Μέρους να 
ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, εξουσία ή να ζητήσει 
οποιαδήποτε θεραπεία σε σχέση με την παρούσα Συμ-
φωνία (το καθένα στο εξής: το «Δικαίωμα») δεν θεωρείται 
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ως παραίτηση από το εν λόγω Δικαίωμα, ούτε η εν όλω 
ή εν μέρει άσκηση οποιουδήποτε Δικαιώματος εμπο-
δίζει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση του εν 
λόγω Δικαιώματος ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου 
Δικαιώματος. Τυχόν ρητή παραίτηση από δικαίωμα σε 
σχέση με παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας δεν θα 
θεωρείται παραίτηση από δικαίωμα σε περίπτωση τυχόν 
επόμενης παραβίασης.

11.3. Εφόσον οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας 
Συμφωνίας είναι ή καταστεί, μερικώς ή ολικώς, άκυρη, 
ανίσχυρη ή μη εκτελεστή σε οποιοδήποτε βαθμό ή για 
οποιοδήποτε λόγο, η εγκυρότητα, ισχύς και εκτελεστό-
τητα των λοιπών διατάξεων (ή του υπολοίπου της εν 
λόγω διάταξης) δεν θα επηρεάζονται από το εν λόγω 
γεγονός. Η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ότι παύει να 
ισχύει ή ότι υπόκειται σε επακόλουθες τροποποιήσεις 
όπως ενδεχομένως απαιτείται.

11.4. Έκαστο Μέρος αναλαμβάνει έναντι του έτερου 
Μέρους να εκπληρώνει καλόπιστα το σύνολο των υπο-
χρεώσεων του με αυστηρή συμμόρφωση προς τον κάθε 
όρο και προς όλους τους όρους και διατάξεις που περι-
έχονται στην παρούσα Συμφωνία.

12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
12.1 Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με 

την παρούσα Συμφωνία θα επιλύεται οριστικά βάσει των 
Κανόνων Διαιτησίας (οι «Κανόνες ΔΕΕ») του Διεθνούς 

Εμπορικού Επιμελητηρίου («ΔΕΕ») από τρεις (3) διαιτη-
τές, ένας από τους οποίους θα ορίζεται από την DT και 
ένας από το ΕΔ, και ο τρίτος (ο οποίος θα προεδρεύει του 
Διαιτητικού Δικαστηρίου) θα ορίζεται από τον Πρόεδρο 
του ΔΕΕ, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΕΕ. Ως τόπος της 
διαιτησίας ορίζεται η Γενεύη, Ελβετία και ως γλώσσα της 
διαδικασίας ορίζεται η Αγγλική γλώσσα. Η διαιτητική 
απόφαση που εκδίδεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο 
θεωρείται οριστική και δεσμευτική, χωρίς δυνατότητα 
προσφυγής σε εθνικά δικαστήρια, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων που προβλέπονται από τον νόμο.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
13.1 Η παρούσα Συμφωνία και οποιεσδήποτε μη συμ-

βατικές διαφορές που προκύπτουν από αυτή θα διέπο-
νται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό 
δίκαιο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα Μέρη υπέγραψαν την 
παρούσα Συμφωνία σε δύο (2) πρωτότυπα την ημέρα 
και χρονολογία που αναγράφεται πρώτη ανωτέρω και 
έκαστο Μέρος έλαβε ένα (1) πρωτότυπο.

Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Deutsche 
 Telekom AG

Από: Από:
Ονοματεπώνυμο: Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα: Ιδιότητα:
Τόπος: Τόπος:
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Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

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».
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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».

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 

του Κράτους.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Οικονομίας, Ανάπτυξης
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης και Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

  Αναπληρώτρια Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός  
Παιδείας, Έρευνας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Θρησκευμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

 Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Οικονομικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών
Οικονομικών Οικονομικών και Δικτύων
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας  
και Νησιωτικής Πολιτικής  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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