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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 9/2006
Σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)
(∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ αρ. 7/23 Ιανουαρίου 2006)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2519), δ) Για το Ινστιτούτο Σωµατι−
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κής Απόδοσης και Αποκατάστασης, δαπάνη 1.000.000
Έχοντας υπόψη:
ευρώ για τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας του,
1.Τις διατάξεις:
ως εξής: 200.000 ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργίας
α) Του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστηµονικής και
(οικονοµικό έτος 2006), 200.000 ευρώ για το δεύτε−
τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13), όπως ισχύει και
ρο έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2007), 200.000
ιδίως τα άρθρα 2, 9 παρ.1 και 25 του νόµου αυτού, όπως
ευρώ για το τρίτο έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 1, 7 και 17 του ν.
2008), 200.000 ευρώ για το τέταρτο έτος λειτουργίας
2919/2001 (ΦΕΚ Α΄128).
(οικονοµικό έτος 2009), 200.000 για το πέµπτο έτος
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την
λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2010). Η δαπάνη αυτή θα
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό της Γενικής
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2519), και
γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Συγχώ− ε) Για την Κεντρική ∆ιοίκηση δαπάνη 2.200.000 ευρώ
νευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέρ−
για τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας της, ως εξής:
γειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο
600.000 ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργίας (οικο−
Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του
νοµικό έτος 2006), 400.000 ευρώ για το δεύτερο έτος
π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2007), 400.000 ευρώ για το
(ΦΕΚ Α΄ 85).
τρίτο έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2008), 400.000
δ) Του άρθρου 22 του ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λο−
ευρώ για το τέταρτο έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
2009), 400.000 ευρώ για το πέµπτο έτος λειτουργίας
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247),
(οικονοµικό έτος 2010). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από
2. Tη σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Έρευ−
τον Τακτικό Προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας
νας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), η οποία διατυπώθηκε στα
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2519).
πρακτικά συνεδρίασης της 5.7.2005.
4. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας
3. Τo γεγονός ότι, από την εφαρµογή του παρόντος,
µε αριθµό 13/2006 µετά από πρόταση των Υπουργών
προκαλείται δαπάνη 6.200.000 ευρώ, η οποία θα καλυ−
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
φθεί ως εξής:
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παι−
Για τα οικονοµικά έτη 2006, 2007, 2008, 2009 και
δείας και Θρησκευµάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής
2010 δαπάνη 1.400.000, 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000, Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
1.200.000 ευρώ, ανά έτος αντίστοιχα, που θα καλυφθεί
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αποφασίζουµε:
από τον Τακτικό Προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµα−
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2519) και θα κατα−
Άρθρο 1
νέµεται ως εξής: α) Για το Ινστιτούτο Μηχανοτρονικής,
Σύσταση, επωνυµία, έδρα, νοµική φύση
δαπάνη 1.000.000 ευρώ για τα πρώτα πέντε έτη της
1. Ιδρύεται ενιαίο νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου,
λειτουργίας του, ως εξής : 200.000 ευρώ για το πρώτο
κοινωφελούς και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την
έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2006), 200.000 ευρώ
επωνυµία «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυ−
για το δεύτερο έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2007),
ξης Θεσσαλίας» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.). Η επωνυµία αυτή για τις
200.000 ευρώ για το τρίτο έτος λειτουργίας (οικονοµικό
σχέσεις του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. µε το εξωτερικό µεταφράζεται
έτος 2008), 200.000 ευρώ για το τέταρτο έτος λειτουρ−
σε Centre for Research and Technology –Thessaly (CE.
γίας (οικονοµικό έτος 2009), 200.000 για το πέµπτο έτος
RΕ.TE.TH).
λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2010). Η προκαλούµενη
2. Το ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. εδρεύει στον Βόλο και ειδικότερα
δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό
στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, όπου θα στεγασθεί
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΚΑΕ
προσωρινά. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
2519, β) Για το Iνστιτούτο Βιοιατρικής, Έρευνας και Τε−
µπορεί να µεταφέρεται η έδρα του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ σε άλλη
χνολογίας, δαπάνη 1.000.000 ευρώ για τα πρώτα πέντε
πόλη της Θεσσαλίας και να ιδρύονται παραρτήµατα
έτη της λειτουργίας του, ως εξής: 200.000 ευρώ για το
σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή να θεωρούνται ως πα−
πρώτο έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2006), 200.000
ραρτήµατα, υπάρχοντες φορείς, που έχουν σκοπούς
ευρώ για το δεύτερο έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος
συναφείς µε αυτούς του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.. Τα Ινστιτούτα του
2007), 200.000 ευρώ για το τρίτο έτος λειτουργίας (οι−
K.E.ΤΕ.Α.Θ. µπορεί να έχουν έδρα και σε άλλες πόλεις
κονοµικό έτος 2008), 200.000 ευρώ για το τέταρτο έτος
της Θεσσαλίας.
λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2009), 200.000 για το πέ−
µπτο έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2010). Η δαπάνη
Άρθρο 2
αυτή θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό της
Εποπτεία
Γενικής Γραµµατείας ‘Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ
1. Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανά−
2519), γ) Για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης
πτυξης.
Αγροοικοσυστηµάτων, δαπάνη 1.000.000 ευρώ για τα
2. Η εποπτεία που ασκείται στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. περιλαµβά−
πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας του, ως εξής: 200.000
νει οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και διοι−
ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος
κητικό έλεγχο σχετικά µε τη νοµιµότητα των πράξεων
2006), 200.000 ευρώ για το δεύτερο έτος λειτουργίας
και ενεργειών των οργάνων της διοίκησης αυτού.
(οικονοµικό έτος 2007), 200.000 ευρώ για το τρίτο έτος
3. Μέσα στους τέσσερις πρώτους µήνες κάθε έτους
λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2008), 200.000 ευρώ για
διενεργείται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονο−
το τέταρτο έτος λειτουργίας (οικονοµικό έτος 2009),
µικής διαχείρισης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. του προηγούµενου
200.000 για το πέµπτο έτος λειτουργίας (οικονοµικό
έτους, από δύο Ορκωτούς Λογιστές που ορίζονται
έτος 2010). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον Τακτικό
από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών, µετά από αίτηση
Προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Το πόρισµα του ελέγχου κοινοποιείται
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στον εποπτεύοντα Υπουργό µέχρι την 30η Ιουνίου του
ίδιου έτους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να διατάξει
οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρι−
σης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν
το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.

τη δηµιουργία συστηµατικών δεσµών συνεργασίας και
την προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών απο−
τελεσµάτων.
στ) Συνεργάζεται, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
µε εµπειρογνώµονες και κάθε είδους φορείς, ειδικευµέ−
νους σε θέµατα του αντικειµένου του, για την προώθηση
Άρθρο 3
του σκοπού του, µε δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς
Σκοπός
ερευνητικών έργων.
1. Σκοπός του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. είναι η διεξαγωγή βασικής
ζ) Παρέχει ειδίκευση σε επιστήµονες στους τοµείς
και κυρίως εφαρµοσµένης και τεχνολογικού χαρακτή−
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σχετικά µε την
ρα έρευνας, η ανάπτυξη εφαρµογών και παραγωγής
οργάνωση και χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµ−
προϊόντων για τη βιοµηχανική, οικονοµική και κοινωνική
µάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, µεταπτυχιακών
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, καθώς
σεµιναρίων, µε χορήγηση προπτυχιακών και µεταπτυχι−
και η παροχή υπηρεσιών, για την ερευνητική και τε−
ακών υποτροφιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών
χνολογική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας
προγραµµάτων, καθώς και µε δηµοσιεύσεις, εκδόσεις,
και της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ιδίως
σεµινάρια και συνέδρια.
στους τοµείς: α) Μηχανοτρονικής, β) Βιοϊατρικής Έρευ−
η) Παρέχει ειδική τεχνολογική επιµόρφωση για λο−
νας και Τεχνολογίας, γ) Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης
γαριασµό και µε χρηµατοδότηση των ενδιαφεροµένων
Αγροοικοσυστηµάτων και δ) Σωµατικής Απόδοσης και
φορέων και του ∆ηµοσίου και µπορεί να ιδρύει, για τον
Αποκατάστασης, χωρίς να αποκλείεται µε οµόφωνη
σκοπό αυτό, ειδικό νοµικό πρόσωπο, εφόσον αυτό προ−
απόφαση του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., η ένταξη στον σκοπό
βλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
του ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. και άλλων συναφών τοµέων.
θ) Παρέχει επιστηµονικές και τεχνολογικές πληροφο−
2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, το Κ.Ε.ΤΕ.
ρίες στους τοµείς της αρµοδιότητάς του, διαθέτοντας
Α.Θ.:
την κατάλληλη τεχνολογική βιβλιοθήκη και βάσεις δε−
α) Εκπονεί µελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχει−
δοµένων, καθώς και την κατάλληλη ηλεκτρονική δια−
ρίζεται, εγκεκριµένα από το ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., ερευ−
σύνδεση και υποδοµή.
νητικά και τεχνολογικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα
ι) Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες που ανα−
και έργα, για την προώθηση των δικών του σκοπών ή
φέρονται στους σκοπούς του, απευθείας ή µέσω θυγα−
για λογαριασµό της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
τρικών του εταιρειών ή σε συνεργασία µε άλλους φο−
Τεχνολογίας ή τρίτων, που αποβλέπουν στην εφαρµογή
ρείς ή µε συµµετοχή του σε οποιοδήποτε φορέα (όπως
και αξιοποίηση των επιστηµονικών γνώσεων ή βρίσκο−
Ο.Τ.Α.) ή επιχείρηση παραγωγής, προϊόντων ή παροχής
νται σε δοκιµαστικό στάδιο και τα οποία εµπίπτουν
υπηρεσιών σε τοµείς σχετικούς µε τους σκοπούς του,
στους τοµείς που ορίζονται από τον σκοπό του Κ.Ε.ΤΕ.
στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σύµφωνα µε την παρ. 2
Α.Θ. κατά την παρ. 1. Ο Εσωτερικός Κανονισµός του
του άρθρου 34 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149).
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. που προβλέπεται στο άρθρο 15 διέπει την
ια) Ιδρύει εταιρείες τεχνολογικής βάσης (τεχνοβλα−
διαδικασία εκπόνησης µελετών και κάθε άλλη σχετική
στούς ή «spin off») για την οικονοµική ή κοινωνική αξι−
αναγκαία λεπτοµέρεια.
οποίηση ή εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελε−
β) Συνεργάζεται µε φορείς της παραγωγικής διαδι−
σµάτων και συµµετέχει στην ίδρυσή τους µε οµάδες
κασίας, ιδίως της Θεσσαλίας αλλά και ολόκληρης της
επιστηµόνων ή σε συνεργασία µε άλλους παραγωγικούς
χώρας και της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική
φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας µε:
Α΄ 219) και την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.
αα) την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή απο−
3259/2004.
τιµήσεων προτεινόµενων ή σε εξέλιξη ευρισκόµενων
ιβ) Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
ερευνητικών εργασιών,
συναφή µε τους ανωτέρω σκοπούς του.
ββ) τη παραγωγή προϊόντων σε µικρή κλίµακα,
ιγ) Συνεργάζεται µε τα Α.Ε.Ι., για την παροχή υπηρε−
γγ) τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς,
σιών στήριξης και συνδροµής της βασικής έρευνας που
δδ) τη συνδροµή για την κατοχύρωση εφευρέσεων,
πραγµατοποιείται σε αυτά, σύµφωνα µε τις διατάξεις
εε) την παροχή συµβουλών και υπηρεσιών
του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ Α΄ 114).
γ) Συνεργάζεται µε τους διεθνείς οργανισµούς, την
3. Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. προωθεί τους ανωτέρω σκοπούς σε
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το ∆ηµόσιο, τα ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ, τοµείς κοινού ενδιαφέροντος, µε τα άλλα ερευνητικά
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώ−
κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία
του και δεύτερου βαθµού, τις κατά τόπους Περιφέρειες,
Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανά−
τους συνεταιρισµούς, και άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς
πτυξης, χωρίς ανταγωνισµό αλλά σε συνεργασία µαζί
φορείς, δυνάµενο να συνάπτει, µεταξύ άλλων, προγραµ−
τους, µε σκοπό την εξασφάλιση οικονοµιών κλίµακας και
µατικές συµβάσεις και αναπτυξιακές συµβάσεις και προ−
ανταγωνιστικότητας στο διεθνές επίπεδο και στο πλαί−
γραµµατικές συµφωνίες µε το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις
σιο της Συνόδου των ∆ιευθυντών Ερευνητικών Κέντρων
διατάξεις του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α΄ 14).
και των Τοµεακών Επιστηµονικών Συµβουλίων, όπως
δ) Μεριµνά για την προώθηση της διασύνδεσης της
προβλέπεται από το άρθρο 1, παρ. 2−4, του ν.2919/2001
έρευνας µε την παραγωγική διαδικασία, σε συνεργασία
(ΦΕΚ 128).
µε τα ΑΕΙ της Χώρας, καθώς και µε άλλα ερευνητικά
και τεχνολογικά ιδρύµατα και φορείς του εσωτερικού
Άρθρο 4
ή του εξωτερικού.
∆ιάρθρωση
ε) Συµµετέχει και συνεργάζεται µε φορείς που αποτε−
Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. αποτελείται από τα παρακάτω Ινστι−
λούν «Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Πάρκα», κατά τις
τούτα, τα οποία συνιστούν υπηρεσιακές του µονάδες, µε
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α΄199) ή λειτουργική αυτοτέλεια και την Κεντρική ∆ιεύθυνση:
«θερµοκοιτίδες», κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.
α) Το Ινστιτούτο Μηχανοτρονικής (ΙΜΤΡΟΝΙΚΣ), που
4 του ν. 2919/2001 (Α΄ 248) ή «Β.Ε.ΠΕ.», κατά τις
είναι αρµόδιο για την προώθηση της έρευνας στο το−
διατάξεις
µέα της µηχανοτρονικής και της εµβιοµηχανοτρονικής.
του άρθρου 2 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) και άλλους τε− Ειδικότερα, το Ινστιτούτο αυτό είναι αρµόδιο για θέµατα
χνολογικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
υποστήριξης σχεδιασµού και πιστοποίησης πρωτοτύπων
µε σκοπό την σύζευξη της έρευνας µε την παραγωγή,
προϊόντων µηχανοτρονικής, για την παροχή υπηρεσι−
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ών στη βιοµηχανία, για την προώθηση τεχνοβλαστών
στο τοµέα της µηχανοτρονικής και για την έρευνα και
τις υπηρεσίες σε καινοτόµες εφαρµογές, όπως µικρο−
µηχανικής, υλικών, νανοϋλικών και νανοκατασκευών,
πληροφοριακών και τηλεµατικών συστηµάτων, ροµπο−
τικής και συστηµάτων αυτοµατισµού, ενσωµατωµένων
και διάχυτων (wearable) συστηµάτων υπολογιστών
και αισθητήρων, εµβιοµηχανοτρονικών τεχνολογιών
(biomechatronics), µικροηλεκτροµη−χανικών συστηµά−
των.
β) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και διαχείρισης Αγρο−
οικοσυστηµάτων (ΙΤΕ∆Α), που είναι αρµόδιο για την
ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας
στους τοµείς της αειφόρου αγροτικής παραγωγής και
της τεχνολογίας ξύλου. Ειδικότερα, το Ινστιτούτο αυτό
είναι αρµόδιο για την παροχή υπηρεσιών στη βιοµη−
χανία και για την έρευνα και τις υπηρεσίες σε θέµατα
ολοκληρωµένης και βιολογικής παραγωγής αγροτικών
προϊόντων, υδατικών και εδαφικών πόρων, γεωργίας της
ακριβείας (precision agriculture), γεωργικών κατασκευών,
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε έµφαση στη βιοµάζα,
διασφάλισης της υγιεινής και πιστοποίησης προϊόντων
φυτικής και ζωικής παραγωγής, διατροφής και υγιεινής
διαβίωσης αγροτικών ζώων και τεχνολογίας ξύλου.
γ) Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ι.Β.Ε.Τ.), που αναπτύσσει δραστηριότητες στο πλαίσιο
της διασυνδετικής έρευνας (translational research) σε
συνεργασία µε Α.Ε.Ι., νοσοκοµεία και άλλους φορείς.
Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου αυτού
καλύπτουν το κενό που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ των
ιατρικών εφαρµογών και της ραγδαία εξελισσόµενης
βασικής βιοϊατρικής έρευνας. Οι ερευνητικές δραστη−
ριότητες καλύπτουν ειδικότερα τις γνωστικές περιοχές
των διαγνωστικών εφαρµογών υψηλής απόδοσης, µε
βάση τις εξελίξεις της γενωµικής και της πρωτεϊνωµικής,
την ανάπτυξη θεραπευτικών εφαρµογών, µε βάση τις
νευροεπιστήµες, τη βιοχηµεία, τη βιολογία της αναπα−
ραγωγής, την βιοϊατρική απεικόνιση και ακτινοβολία την
εµβιοµηχανική µε εφαρµογές στην ιστοµηχανική, αποκα−
τάσταση, και εµβιοµηχανικούς αισθητήρες, κλινικής φυ−
σικής απόδοσης και αποκατάστασης µε διεπιστηµονική
κατεύθυνση που θα έχει ως βασικό άξονα τις επιστήµες
της υγείας και ως δορυφορικές του άξονα αυτού, τις
επιστήµες της βιολογίας, βιοχηµείας, ακτινοφυσικής,
βιοφυσικής, ιατρικής πληροφορικής, βιοπληροφορικής,
εµβιοµηχανικής, βιοϋλικών, ηλεκτρονικής, βιοστατιστι−
κής, µε σκοπό την έρευνα για την ανάπτυξη νέων θε−
ραπειών.
δ) Το Ινστιτούτο Σωµατικής Απόδοσης και Αποκατά−
στασης (ΙΣΑΑ), που είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη της
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας στους βιολο−
γικούς τοµείς της ανθρώπινης κίνησης, µε σκοπό τη
βελτίωση της σωµατικής απόδοσης και της ποιότητας
ζωής. Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται µε τη παροχή
υπηρεσιών στον ευρύτερο ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.
Οι τοµείς δράσης του Ινστιτούτου περιλαµβάνουν: τη
µελέτη της δοµής και λειτουργίας του µυός, τη βιοµηχα−
νική ανάλυση της κίνησης, τη βιοχηµεία της άσκησης και
τη µελέτη των διατροφικών χαρακτηριστικών διαφόρων
πληθυσµών, την υποστήριξη αθλητών υψηλού επιπέδου
και την αποκατάσταση παθολογικών περιστατικών και
τραυµατισµών.
ε) Την Κεντρική ∆ιεύθυνση (Κ.∆.). Στην Κ∆ παρέχεται,
για την εκπλήρωση του έργου και της αποστολής της,
κάθε αναγκαία συνδροµή από το διοικητικό προσωπικό
των Ινστιτούτων. Η Κ.∆. λειτουργεί στην έδρα του Κ.Ε.ΤΕ.
Α.Θ. και είναι αρµόδια για όλα τα θέµατα της υπηρεσι−
ακής και µισθολογικής κατάστασης του πάσης φύσε−
ως προσωπικού του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., για την κατάρτιση και
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., για τη διαχείριση των υλικών και των

σχεδίων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του, για
την είσπραξη των εσόδων του, για τα θέµατα αλληλο−
γραφίας, πρωτοκόλλου, γενικού αρχείου και γενικά για
όλα τα θέµατα διοικητικής µέριµνας που αφορούν τη
λειτουργία του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και των Ινστιτούτων του.
Άρθρο 5
Όργανα ∆ιοίκησης
Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. είναι:
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
β) Οι ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων και της Κεντρικής
∆ιεύθυνσης.
Άρθρο 6
∆ιοικητικό Συµβούλιο
1. α) Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο (∆.Σ.) που αποτελείται από τους ∆ιευθυντές των
Ινστιτούτων του, τον ∆ιευθυντή της Κεντρικής ∆ιεύθυν−
σης (Κ.∆.) και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας
΄Ερευνας και Τεχνολογίας, που ορίζεται από τον Υπουρ−
γό Ανάπτυξης. Πρόεδρος του ∆.Σ. είναι ο ∆ιευθυντής της
Κ.∆., για τον οποίο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
που διέπουν τον διευθυντή ερευνητικού κέντρου. Το
∆.Σ. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης. Το ∆.Σ. εκλέγει, µε µυστική ψηφοφορία, ένα από
τα µέλη του ως Αντιπρόεδρο µε θητεία πέντε ετών.
Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. που
ορίζεται από το ∆.Σ.
β) Αν ο ∆ιευθυντής της Κ.∆. ελλείπει, οι υπόλοιποι
διευθυντές προτείνουν, ύστερα από σχετικό έγγραφο
του Υπουργού Ανάπτυξης, έναν από αυτούς ως Πρόεδρο
του ∆.Σ. και ο Υπουργός Ανάπτυξης τον διορίζει για
όσο χρόνο ελλείπει ο ∆ιευθυντής της Κ.∆.. Εάν µέσα σ΄
ένα µήνα από τη λήψη του παραπάνω εγγράφου του
Υπουργού Ανάπτυξης δεν υποβληθεί οµόφωνη πρόταση
των υπολοίπων διευθυντών για πρόεδρο του ∆.Σ., ο
Υπουργός Ανάπτυξης επιλέγει και διορίζει ως Πρόεδρο
έναν από τους ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.
Α.Θ. Ο ∆ιευθυντής που διορίζεται προσωρινά κατά τα
ανωτέρω, µπορεί να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του
µέχρι την εκλογή του νέου ∆ιευθυντή.
γ) Το ∆.Σ. συγκροτείται νόµιµα, εφόσον είναι πληρω−
µένες δύο τουλάχιστον θέσεις ∆ιευθυντών Ινστιτούτων
στις οποίες περιλαµβάνεται και η θέση του Γενικού
∆ιευθυντού της Κ.∆. Εάν δεν συντρέχει αυτή η προϋ−
πόθεση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, µε απόφασή του και
για όσο χρόνο υπάρχει ή έλλειψη αυτή των ∆ιευθυντών,
συγκροτεί προσωρινό πενταµελές ∆.Σ. στο οποίο υπο−
χρεωτικά διορίζονται ως µέλη οι υπάρχοντες ∆ιευθυ−
ντές Ινστιτούτων και της Κ.∆. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Εφόσον
πληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών Ινστιτούτων ή
της Κ.∆. ο Υπουργός Ανάπτυξης µέσα σ’ ένα µήνα από τη
γνωστοποίηση της σχετικής πλήρωσης, ανασυγκροτεί
το ∆.Σ. διορίζοντας ως µέλη τους νέους διευθυντές.
2. Στις αρµοδιότητες του ∆.Σ. ανήκουν:
α) Η χάραξη, ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή
της Κ.∆., της γενικής ερευνητικής και τεχνολογικής
πολιτικής του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., λαµβανοµένων υπόψη των
πενταετών προγραµµάτων Έρευνας − Τεχνολογίας και
ο συντονισµός των ερευνητικών κατευθύνσεων των Ιν−
στιτούτων.
β) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή της
Κεντρικής ∆ιεύθυνσης, του ερευνητικού και αναπτυξια−
κού προγράµµατος του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και του αντίστοιχου
ετήσιου προϋπολογισµού.
γ) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή
της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης, του απολογισµού και ισο−
λογισµού του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
δ) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή
της Κεντρικής ∆ιεύθυνση, προγραµµάτων ή δραστηρι−
οτήτων, που ανάγονται στις αρµοδιότητες περισσο−
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τέρων από ένα Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και η λήψη
αποφάσεων και µέτρων για την απρόσκοπτη, ταχεία και
αποτελεσµατική διεκπεραίωση και εκτέλεση αυτών.
ε) Η λήψη αποφάσεων σε θέµατα Ινστιτούτου, όταν δι−
αφωνούν ο ∆ιευθυντής Ινστιτούτου µε τα υπόλοιπα µέλη
του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου (Ε.Γ.Σ.).
στ) Ο ορισµός αναπληρωτή ∆ιευθυντή σε κάθε Ιν−
στιτούτο του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., γίνεται ύστερα από εισήγηση
του αντίστοιχου ∆ιευθυντή και σύµφωνη γνώµη του
∆ιευθυντή της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης. Σε περίπτωση που
η εισήγηση για τον ορισµό του Αναπληρωτή ∆ιευθυντή
δεν πραγµατοποιηθεί από τον αντίστοιχο ∆ιευθυντή,
τις αρµοδιότητες του Αναπληρωτή ∆ιευθυντή ασκεί
το ∆.Σ.
ζ) Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
αορίστου χρόνου και γενικά τα θέµατα κατάστασης,
πειθαρχίας και αποδοχών του προσωπικού όλων των
κατηγοριών. Το προσωπικό που είναι αναγκαίο για τα
προγράµµατα και τα έργα των Ινστιτούτων, προσλαµ−
βάνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε
σύµβαση ανάθεσης έργου, µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση των ∆ιευθυντών των
Ινστιτούτων και σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή της Κε−
ντρικής ∆ιεύθυνσης.
η) Η κατανοµή, ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή
της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης, των κονδυλίων του Τακτι−
κού Προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού ∆ηµο−
σίων Επενδύσεων (Π∆Ε) στα Ινστιτούτα και την Κ.∆.
του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., εφόσον η κατανοµή αυτή δεν έχει γίνει
προηγουµένως από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατά την
κατανοµή αυτή δεν υπολογίζονται ποσά του Π∆Ε που
χορηγούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από την
ελληνική συµµετοχή σε συγκεκριµένα διεθνή ή διµερή
προγράµµατα. Η κατανοµή των κονδυλίων του Τακτικού
Προϋπολογισµού πρέπει να γίνεται µε τρόπο που καλύ−
πτει κατά προτεραιότητα τις ανελαστικές δαπάνες των
Ινστιτούτων και της Κ.∆., όπως οι αναγκαίες λειτουργι−
κές δαπάνες και η µισθοδοσία οργανικών θέσεων.
θ) Ο καθορισµός της τιµής διάθεσης των παραγο−
µένων, από τα Ινστιτούτα αυτού, προϊόντων ή για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες προς τρίτους.
ι) Η ανάθεση στον ∆ιευθυντή της Κεντρικής ∆ιεύθυν−
σης της άσκησης κάθε άλλης αρµοδιότητας σχετικής
µε τη διοίκηση και λειτουργία του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., η οποία
δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο, εκτός από εκείνες που
προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις υπό στοιχεία:
α, β, γ, και ε.
ια) Η δυνατότητα µεταβίβασης στον ∆ιευθυντή της
Κ.∆. και στους ∆ιευθυντές Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
αρµοδιοτήτων αυτού.
3. Το ∆.Σ. συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε συνε−
δρίαση που µπορεί να γίνεται στην έδρα του Κ.Ε.ΤΕ.
Α.Θ., στις πόλεις όπου λειτουργούν Ινστιτούτα αυτού
ή παραρτήµατά του ή στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος υπο−
χρεούται να συγκαλεί το ∆.Σ. όταν το ζητήσουν, για
συγκεκριµένο θέµα ή θέµατα, δύο τουλάχιστον µέλη
του ή ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος µπορεί και να
προεδρεύει στη σχετική συνεδρίαση, χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. καθορίζει τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα
θέµατα που προτείνονται από τους ∆ιευθυντές των Ιν−
στιτούτων και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. Σε
περίπτωση απουσίας, κωλύµατος ή έλλειψης του Προ−
έδρου, τις αρµοδιότητες αυτού ασκεί ο Αντιπρόεδρος
του ∆.Σ. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων µελών του ∆.Σ.
και µέχρι να διορισθούν νέα µέλη, το ∆.Σ. εξακολουθεί
να λειτουργεί νόµιµα, εφόσον παραµένουν τουλάχιστον
τέσσερα από τα ορισθέντα µέλη του, συµπεριλαµβανο−
µένου σ’ αυτά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Το ∆.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον

τα µισά µέλη του.
Οι αποφάσεις του ∆.Σ., εφόσον στο παρόν δεν προ−
βλέπεται διαφορετικά, λαµβάνονται κατά πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερι−
σχύει η ψήφος του Προέδρου.
Τα θέµατα στο ∆.Σ., εφόσον στο παρόν δεν ορίζεται
διαφορετικά, εισηγείται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος
µπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιµο, να ορίζει εισηγητές από
τα µέλη του ∆.Σ. για τα θέµατα που συζητούνται σε
αυτό.
4. Το µέλος ∆.Σ. που διορίζεται ως εκπρόσωπος της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας µπορεί
να αντικαθίσταται οποτεδήποτε, ενώ τα λοιπά µέλη
αντικαθίστανται, όταν απολέσουν την ιδιότητα µε την
οποία διορίστηκαν.
5. Με απόφαση του ∆.Σ. του ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. µπορεί να
προσληφθεί, µε σχέση έµµισθης εντολής, ως νοµικός
σύµβουλος αυτού ή του κάθε Ινστιτούτου του, δικηγόρος
παρ΄ Αρείω Πάγω.
Άρθρο 7
∆ιευθυντές Ινστιτούτων και Κ.∆. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
1. Ως προς τα προσόντα, την αξιολόγηση, την πρό−
σληψη, τη θητεία και τα δικαιώµατα των ∆ιευθυντών
Ινστιτούτων και της Κ.∆. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου
11 του ν. 1514/1985. Οι ∆ιευθυντές µπορεί να είναι και
µέλη
∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας. Ειδικότερα, ο ∆ιευθυντής
της Κ.∆. πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους µέλους
της Ε.Ε., να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 2919/2001, να είναι
επιστήµονας µε διεθνές κύρος, διοικητική εµπειρία και
ερευνητική δραστηριότητα σχετική προς ένα τουλάχι−
στον από τα ερευνητικά αντικείµενα των ινστιτούτων
του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Ο ∆ιευθυντής της Κ.∆. µπορεί να είναι
προσωρινά και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός
έτους, συγχρόνως και ∆ιευθυντής Ινστιτούτου.
2. Ο ∆ιευθυντής της Κ.∆. προΐσταται της Κεντρικής ∆ι−
εύθυνσης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., επιµελείται την εκτέλεση των
αποφάσεων του ∆.Σ., ρυθµίζει θέµατα που ανακύπτουν
στις µεταξύ των Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. σχέσεις και
εκπροσωπεί το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ενώπιον κάθε δικαστηρίου
και αρχής, εκτός αν το ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ορίσει διαφο−
ρετικά. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος ή έλλειψης
του ∆ιευθυντή της Κ.∆., τις αρµοδιότητες αυτού ασκεί,
χωρίς άλλη διατύπωση, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
Οι ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. προΐ−
στανται των υπηρεσιών των Ινστιτούτων που διευθύνουν
και, εφόσον δεν προβλέπεται στο παρόν διάταγµα ή δεν
ορίζεται από το ∆.Σ. διαφορετικά, ασκούν τις αρµοδιό−
τητες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11
του ν. 1514/1985, που αφορούν αποκλειστικά σε θέµατα
των Ινστιτούτων και του προσωπικού τους, εκτός από
την αρµοδιότητα της δικαστικής και της εξώδικης εκ−
προσώπησής τους.
Ειδικώς, οι ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων που λει−
τουργούν σε πόλεις εκτός της έδρας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.,
εκπροσωπούν αυτό ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρ−
χής, υπογράφοντας και τις αναγκαίες συµβάσεις, για
υποθέσεις και θέµατα που αφορούν αποκλειστικά στα
Ινστιτούτα που διευθύνουν.
3. Οι ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων αποφασίζουν για
την µετάβαση των ερευνητών του Ινστιτούτου τους στο
εξωτερικό. Για µετάβασή τους στο εξωτερικό αποφα−
σίζουν οι ίδιοι και η σχετική απόφαση υπόκειται στην
έγκριση του ∆ιευθυντή της Κ.∆.
4. ∆ιευθυντές Ινστιτούτων ή Κ.∆. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. που
υποπίπτουv σε σοβαρή παράβαση ρητών διατάξεων
νόµου ή κανονισµών που διέπουν τη λειτουργία του
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ή αµελούν συστηµατικά την εκτέλεση των
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καθηκόντων τους, µπορεί να απαλλάσσονται από αυτά,
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 8
Συµβούλιο Υποστήριξης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
1. Στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. λειτουργεί Συµβούλιο Υποστήριξης
(Σ.Υ.) που αποτελείται από 9 τουλάχιστον µέλη. Τα µέλη
αυτά ορίζονται από το ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. µε θητεία
τριών ετών και προέρχονται, ιδίως, από χορηγούς ή
συνεργαζόµενους φορείς του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ή Ινστιτούτων
του, παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και
από την οικεία Περιφέρεια, τους Ο.Τ.Α., τους Συνδέσµους
Θεσσαλικών Βιοµηχανιών και άλλους συλλογικούς φο−
ρείς ή και πρόσωπα εγνωσµένης εµπειρίας.
2. Το Σ.Υ. συνέρχεται µία φορά τουλάχιστον κάθε έτος
και γνωµοδοτεί µετά από πρόσκληση του Υπουργού
Ανάπτυξης ή του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., για επιµέρους θέ−
µατα που αφορούν το ερευνητικό και τεχνολογικό έργο
και γενικά για τις δραστηριότητες και τις κατευθύνσεις
του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. σε σχέση µε την πορεία του και την
σύνδεση του έργου του µε την παραγωγική διαδικασία,
προβαίνει σε κάθε υποστηρικτική ενέργεια που συµβάλ−
λει στην επιτυχή πορεία και υλοποίηση των σκοπών του
ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ., υποβάλλει στο ∆.Σ. έκθεση αποτίµησης των
έργων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και εισηγείται για τη µελλοντική
πορεία και τα προγράµµατα αυτού.
3. Η αποζηµίωση, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαµο−
νής των µελών του Σ.Υ., βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και καθορίζονται κάθε φορά µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.
Α.Θ.
Άρθρο 9
Τεχνικό Συµβούλιο
1. Στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. λειτουργεί Τεχνικό Συµβούλιο (Τ.Σ.).
Μετά από πρόσκληση του ∆ιευθυντή της Κ.∆., ο ∆ιευ−
θυντής κάθε Ινστιτούτου ορίζει ένα µέλος από κάθε
Ινστιτούτο στο Τ.Σ. µε θητεία τριών ετών. Τα µέλη του
µπορεί να είναι ερευνητές ή επιστηµονικό προσωπικό
του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ή τρίτοι. Ο Πρόεδρος του Τ.Σ., ορίζεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Το Τ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνε−
δριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή όταν το ζητή−
σουν δύο τουλάχιστον µέλη του ή ο ∆ιευθυντής της Κ.∆.,
ή δύο µέλη του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Στις αρµοδιότητες
του Τ.Σ. ανήκει η µελέτη των τεχνικών προβληµάτων
και η υποβολή προτάσεων στο ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. για
την επίλυσή τους.
3. Η αποζηµίωση των µελών του Τ.Σ., τα οδοιπορι−
κά και τα έξοδα διαµονής των µελών, βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και καθορίζονται κάθε
φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση του
∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 10
Επιστηµονικά Γνωµοδοτικά Συµβούλια
1. Σε κάθε Ινστιτούτο του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., λειτουργεί
Επιστηµονικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο (Ε.Γ.Σ.). Το Ε.Γ.Σ.
αποτελείται από τον ∆ιευθυντή, ως Πρόεδρο, και τέσ−
σερα µέλη, τα οποία είναι ερευνητές του αντίστοιχου
Ινστιτούτου, Α΄ και Β΄ βαθµίδας ή Γ΄ Βαθµίδας, εφόσον
δεν υπάρχουν ερευνητές των προηγούµενων βαθµίδων
και είναι επιστηµονικοί υπεύθυνοι σ’ ένα τουλάχιστον
από τα εγκεκριµένα προγράµµατα που εκτελούνται από
το Ινστιτούτο. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων
της κείµενης νοµοθεσίας, καθηγητές ή αναπληρωτές
καθηγητές των Α.Ε.Ι. που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκε−
κριµένων προγραµµάτων του αντίστοιχου Ινστιτούτου

µπορεί να εκλέγονται µέλη του Ε.Γ.Σ. Τα µέλη αυτά
εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία µε θητεία τριών ετών,
από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου που
προσκαλούνται, για το σκοπό αυτό, από τον ∆ιευθυντή
του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού από
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Αν οι ερευνητές
των βαθµίδων Α΄ και Β΄ δεν επαρκούν, µπορούν να εκλε−
γούν ως µέλη και ερευνητές βαθµίδας Γ΄ , καθώς και
επίκουροι καθηγητές. Αν ο αριθµός των ερευνητών των
ανωτέρω βαθµίδων, που είναι υπεύθυνοι εγκεκριµένων
προγραµµάτων, είναι µικρότερος των τεσσάρων, µέλη
του Ε.Γ.Σ. είναι το σύνολο αυτών.
2. Του Ε.Γ.Σ. προεδρεύει ο ∆ιευθυντής του Ινστιτού−
του ή ο αναπληρωτής αυτού. Κατά τα λοιπά, τo Ε.Γ.Σ.
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν κάθε
φορά την λειτουργία των συλλογικών οργάνων του
ασκούντος την εποπτεία Υπουργείου, εφόσον µε τον
εσωτερικό κανονισµό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. δεν ορίζεται δια−
φορετικά. Στις αρµοδιότητες του Ε.Γ.Σ. ανήκει:
α. Η επικουρία του διευθυντή του Ε.Γ.Σ. στην άσκηση
των εν γένει αρµοδιοτήτων αυτού και ιδίως στη σύνταξη
του προγράµµατος, του προϋπολογισµού, απολογισµού
και ισολογισµού του Ινστιτούτου.
β. Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού
και αναπτυξιακού προγράµµατος του Ινστιτούτου.
γ. Η αποτίµηση του έργου του Ινστιτούτου, σε σχέση
µε την πολιτική έρευνας και τεχνολογίας της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, προς την οποία
και κοινοποιεί σχετική έκθεση.
δ. Η γνωµοδότηση επί ειδικών ερωτηµάτων που υπο−
βάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή το ∆.Σ. του
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
3. Αν ο ∆ιευθυντής Ινστιτούτου διαφωνεί µε την
οµόφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών του Ε.Γ.Σ., υπο−
χρεούται να υποβάλλει τo σχετικό θέµα στο ∆.Σ. του
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. για την άρση της διαφωνίας. Η αλλαγή, για
οποιοδήποτε λόγο, του ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου συ−
νεπιφέρει τη λήξη της θητείας των µελών του Ε.Γ.Σ.,
έστω και αν δεν έχει συµπληρωθεί τριετία.
Άρθρο 11
Προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Το προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. διακρίνεται σε ερευ−
νητικό, τεχνικό (επιστηµονικό και µη) και διοικητικό−
βοηθητικό.
Α. Ερευνητικό Προσωπικό.
1. α) Τo ερευνητικό προσωπικό κατέχει θέσεις ερευ−
νητών που κατατάσσονται σε τέσσερις βαθµίδες, ήτοι:
Α΄ βαθµίδα (διευθυντής ερευνών), Β΄ Βαθµίδα (κύριος
ερευνητής), Γ΄ Βαθµίδα (εντεταλµένος ερευνητής) και
∆΄ Βαθµίδα (δόκιµος ερευνητής).
β) Ως προς τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για
την πρόσληψη ερευνητών σε κάθε βαθµίδα, την κατανοµή
αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων αυτών, την κατ’ εξαί−
ρεση πρόσληψη επιστηµόνων, χωρίς το τυπικό προσόν
του διδακτορικού διπλώµατος, σε βαθµίδες Α΄ και Β΄ , τις
αποδοχές των ερευνητών βαθµίδων Α΄ , Β΄ , Γ΄ , ∆΄ , την
απονοµή ειδικών βραβείων, τις ερευνητικές άδειες, τα έξο−
δα µετοικεσίας των προσλαµβανοµένων σε θέση ερευνητή
επιστηµόνων του εξωτερικού, εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των παρ. 2, 3, 5, 6 του άρθρου 15 και των παρ. 1
,2, 3, 4, 5 του άρθρου 18 του ν. 1514/1985, όπως ισχύουν.
2. Η πρόσληψη των ερευνητών γίνεται µε σύµβαση
ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, ύστερα
από κρίση επιτροπής που αποτελείται από πέντε µέλη,
δύo από τα οποία δεν πρέπει να ανήκουν στο Κ.Ε.ΤΕ.
Α.Θ. Ως µέλη διορίζονται έλληνες επιστήµονες ηµεδα−
πής ή αλλοδαπής, γνωστού κύρους, µε ειδίκευση στο
επιστηµονικό αντικείµενο του Ινστιτούτου, στο οποίο
γίνεται η πρόσληψη. Η επιτροπή κρίσης συγκροτείται µε
απόφαση του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. µε την οποία ορίζεται
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και ο Πρόεδρος αυτής.
3. Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ερευ−
νητών στην οποία ορίζονται και οι βαθµίδες στις οποίες
θα ενταχθούν µε τον διορισµό τους οι ερευνητές, γί−
νεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., ύστερα από
πρόταση του ∆ιευθυντή του αντίστοιχου Ινστιτούτου, ο
οποίος συµµετέχει στην Επιτροπή κρίσης ως εισηγητής,
µε ψήφο, εκτός αν ζητήσει την εξαίρεσή του. Στην πε−
ρίπτωση αυτή εισηγητής ορίζεται ένα από τα µέλη της
Επιτροπής. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε δύo ηµερήσιες
εφηµερίδες της Αθήνας, σε δύo της Θεσσαλονίκης και
σε µία της έδρας του Ινστιτούτου. Το ∆.Σ., αν κρίνει ότι
είναι αναγκαίο, µπορεί να ορίζει και εφηµερίδες άλλων
πόλεων της χώρας, στις οποίες δηµοσιεύεται η σχετική
προκήρυξη.
4. α) Οι ερευνητές βαθµίδας ∆΄ προσλαµβάνονται
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τριών
ετών, που µπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόµη χρόνο.
Ο ερευνητής ∆ ‘ βαθµίδας µετά τη λήξη της πρώτης
τριετίας κρίνεται για προαγωγή στη βαθµίδα Γ΄ ή για
ανανέωση της σύµβασής του στην ίδια βαθµίδα. Σε
περίπτωση µη προαγωγής ή µη ανανέωσης της σύµ−
βασης, ο ερευνητής αποχωρεί υποχρεωτικά µε τη λήξη
της σύµβασής του. Ο ερευνητής ∆΄ βαθµίδας αποχωρεί
επίσης υποχρεωτικά µετά τη συµπλήρωση τεσσάρων
ετών υπηρεσίας στην ίδια βαθµίδα, εκτός αν µέχρι τη
λήξη της τετραετίας προαχθεί στη βαθµίδα Γ΄ .
β) Οι ερευνητές της βαθµίδας Γ΄ προσλαµβάνονται
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τριών
ετών, που µπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρόνο. Ο ερευ−
νητής Γ΄ βαθµίδας µετά τη λήξη της πρώτης τριετίας
κρίνεται για προαγωγή στη βαθµίδα Β΄ ή για ανανέωση
της σύµβασής του στην ίδια βαθµίδα. Σε περίπτωση
µη προαγωγής ή µη ανανέωσης της σύµβασής του,
ο ερευνητής αποχωρεί υποχρεωτικά µε τη λήξη της
σύµβασης. Ο ερευνητής βαθµίδας Γ΄ αποχωρεί, επίσης,
υποχρεωτικά µετά τη συµπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας
στην ίδια βαθµίδα, εκτός αν µέχρι τη λήξη της εξαετίας
προαχθεί στη βαθµίδα Β΄ .
γ) Οι ερευνητές για τις βαθµίδες Α΄ και Β΄, προ−
σλαµβάνονται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, αορίστου
χρόνου.
δ) Η προαγωγή ή ανανέωση σύµβασης ερευνητή ενερ−
γείται ύστερα από κρίση της προβλεπόµενης στην πα−
ραγρ. 2 του παρόντος άρθρου Επιτροπής.
5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση του
∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., µπορεί να καταβάλλεται πρόσθετη
αµοιβή, επιπλέον των τακτικών αποδοχών, στο προσω−
πικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. που απασχολείται σε προγράµµατα
και έργα για τα οποία το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. έχει συµφωνήσει
ειδικά στις αντίστοιχες συµβάσεις αµοιβή ερευνητικής
εργασίας του απασχολούµενου σ’ αυτά προσωπικού και
η οποία καταβάλλεται από τους αντισυµβαλλόµενους
(∆ιεθνείς Οργανισµούς ή τρίτες παραγωγικές µονάδες)
στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Ο λόγος καταβολής και το ύψος των
πρόσθετων αµοιβών ανήκει στην κρίση του ∆.Σ., που
αποφασίζει µέσα στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος
νοµικού καθεστώτος.
β) Με απόφαση του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. µπορεί να
επιτρέπεται σε ερευνητές και γενικά σε επιστηµονικό
προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., ύστερα από αίτηση τους
και εφόσον δεν παρακωλύεται η υπηρεσία τους στο
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., η απασχόλησή τους µε αµοιβή, σε υπηρεσίες
έρευνας (R & D) των µονάδων παραγωγής, εφαρµογής
και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της επιστηµονι−
κής έρευνας και τεχνολογίας του δηµόσιου ή ιδιωτικού
τοµέα.
γ) Για τις ανάγκες των ερευνητικών και τεχνολογικών
προγραµµάτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. µπορεί να απασχοληθούν
και πρόσωπα µε τις ακόλουθες ιδιότητες:

− Επισκέπτες εµπειρογνώµονες ερευνητές
− Συνεργαζόµενοι ερευνητές
− Μέλη του ∆ΕΠ των Α.Ε.Ι.
− Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι.
Για την απασχόληση των προσώπων αυτών εφαρµό−
ζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου 19 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 8 του ν.
2530/1997 (ΦΕΚ Α΄ 218).
6. Για την στελέχωση και ενδυνάµωση των Ινστιτού−
των του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και της Κ.∆. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., συνι−
στώνται τριάντα επτά (37) θέσεις ερευνητών κοινές ως
προς όλες τις βαθµίδες (Α΄ , Β΄ Γ΄ , ∆΄ ), κατ΄ ανάλογη
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1514/1985.
Β. Τεχνικό προσωπικό
1. Για την εκτέλεση ειδικών επιστηµονικών τεχνικών
εργασιών υποδοµής και λειτουργίας των Ινστιτούτων
του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., την υποστήριξη της έρευνας, την ανά−
πτυξη της τεχνολογίας και την προσφορά υπηρεσιών
προς τρίτους µπορεί, ύστερα από προκήρυξη, να προ−
σλαµβάνονται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή
αορίστου χρόνου, οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού
µε τα περιγραφόµενα κατωτέρω τυπικά προσόντα:
α) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες
Τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη
σε θέσεις Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων είναι
τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 20 του ν. 1514/1985, όπως ισχύει. Οι Ειδικοί
Λειτουργικοί Επιστήµονες κατατάσσονται σε βαθµίδες
Α΄, Β΄ Γ΄ και ∆΄ . Ως προς τα ελάχιστα προσόντα που
απαιτούνται για τη πρόσληψη σε κάθε βαθµίδα Ειδικών
Λειτουργικών Επιστηµόνων, τη διαδικασία κρίσης για
πρόσληψη και προαγωγή, το χρόνο παραµονής στη βαθ−
µίδα, το µισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων και
τις ερευνητικές τους άδειες, εφαρµόζονται αναλόγως
οι σχετικές διατάξεις που διέπουν τους Ειδικούς Λει−
τουργικούς Επιστήµονες των Ερευνητικών Ιδρυµάτων−
νπδδ, τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ο αριθµός των θέσεων, κατά ειδικότητα, ορίζεται µε
την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µε βάση
τον αριθµό των ερευνητικών προγραµµάτων που εκτε−
λούνται.
β) Ειδικοί τεχνικοί Επιστήµονες
Ως προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις ειδικών
τεχνικών επιστηµόνων, ορίζονται τα αντίστοιχα, κατά
ειδικότητα πτυχία ή διπλώµατα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή
ισότιµα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδα−
πής, και γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα υποδοµής και
υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας, που αποδει−
κνύονται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους.
Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής
ή Γερµανικής γλώσσας. Ο αριθµός των θέσεων, κατά
ειδικότητα, ορίζεται µε την αντίστοιχη προκήρυξη πλή−
ρωσης θέσεων, µε βάση τον αριθµό των ερευνητικών
προγραµµάτων που εκτελούνται.
γ) Τεχνολόγοι Εφαρµογών
Ως προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνολό−
γων εφαρµογών ορίζονται τα προβλεπόµενα από τις
διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) , κα−
θώς και γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα υποδοµής και
υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας που αποδει−
κνύονται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους.
Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής
ή Γερµανικής γλώσσας. Ο αριθµός των θέσεων κατά
ειδικότητα ορίζεται µε την αντίστοιχη προκήρυξη πλή−
ρωσης θέσεων µε βάση τον αριθµό των ερευνητικών
προγραµµάτων που εκτελούνται.
δ) Τεχνικοί
Ως προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνικών
ορίζονται τα προβλεπόµενα κατά ειδικότητα από τις
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διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) καθώς
και ειδικές γνώσεις που αποδεικνύονται από βεβαιώ−
σεις προϋπηρεσίας τους. Ο αριθµός των θέσεων κατά
ειδικότητα ορίζεται µε την αντίστοιχη προκήρυξη πλή−
ρωσης θέσεων µε βάση τον αριθµό των ερευνητικών
προγραµµάτων που εκτελούνται.
2. Για τη στελέχωση και ενδυνάµωση των Ινστιτού−
των ή και της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.,
συνιστώνται οι κατωτέρω θέσεις:
− Λειτουργικών Επιστηµόνων: Είκοσι (20)
− Ειδικών Τεχνικών Επιστηµόνων: Είκοσι πέντε (25)
− Τεχνολόγων Εφαρµογών: Είκοσι (20)
− Τεχνικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: ∆εκαοκτώ (18)
Γ. ∆ιοικητικό − Βοηθητικό Προσωπικό
1. Για τη στελέχωση των διοικητικών και οικονοµικών
υπηρεσιών των Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., µπορεί, µετά
από προκήρυξη µε την οποία ορίζεται ο αριθµός των
προς πλήρωση θέσεων, να προσλαµβάνονται µε σύµ−
βαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου,
οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού µε τα περιγρα−
φόµενα κατωτέρω τυπικά προσόντα:
α) Κλάδος ∆ιοικητικός − Οικονοµικός Πανεπιστηµια−
κής Εκπαίδευσης (ΠΕ), για τον οποίο συνιστώνται οκτώ
(8) θέσεις.
Ως προσόντα διορισµού στις θέσεις του κλάδου αυ−
τού ορίζονται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του
άρθρου 4 του π.δ. 50/2001.
β) Κλάδος ∆ιοικητικός − Λογιστικός Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης (ΤΕ) για τον οποίο συνιστώνται οκτώ (8)
θέσεις.
Προσόντα διορισµού στις θέσεις του κλάδου αυτού
ορίζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου
13 του π.δ. 50/2001.
Κατά την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού Πα−
νεπιστηµιακής και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης συνεκτι−
µάται και η γνώση µιας των γλωσσών που καθορίζεται
στην προκήρυξη, που αποδεικνύεται µε First Certificate
in English των Πανεπιστηµίων Καίµπριτζ ή Μίτσιγκαν για
την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχο τίτλο άλλης ξένης
γλώσσας.
γ) Κλάδος ∆ιοικητικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(∆Ε) για τον οποίο συνιστώνται δέκα (10) θέσεις.
Ως προσόντα διορισµού στις θέσεις του κλάδου ορί−
ζονται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου
18 του π.δ. 50/2001.
Οι προσλαµβανόµενοι ως γραµµατείς πρέπει να γνω−
ρίζουν την Αγγλική, ή Γαλλική, ή Γερµανική ή Ιταλική
γλώσσα.
δ) Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού (ΥΕ) για τον
οποίο συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις.
Ως προσόντα διορισµού στις θέσεις του κλάδου ορί−
ζονται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου
25 π.δ. 50/2001.
Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται καλή
γνώση ξένης γλώσσας αυτή αποδεικνύεται σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 28
του π.δ. 50/2001.
2. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού εφαρ−
µόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες διαδικασί−
ες πρόσληψης προσωπικού των φορέων του δηµόσιου
τοµέα.
Άρθρο 12
Υποτροφίες
Το ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. εισηγείται στον Υπουργό
Ανάπτυξης τον Μάρτιο κάθε έτους, τη χορήγηση υπο−
τροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές προκειµένου να
εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε Α.Ε.Ι. της χώρας,
οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 1514/1985 (άρθρο 25 παρ. 1, α και 3 παρ. 6). Το

∆.Σ. µε απόφασή του µπορεί, επίσης, να χορηγεί ετή−
σιες υποτροφίες επιµόρφωσης και εξειδίκευσης, στο
πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων τα οποία χρηµατο−
δοτούνται από τρίτους. Οι υποτροφίες αυτές µπορούν
να ανανεώνονται µέχρι τέσσερα έτη. Η δαπάνη των
υποτροφιών αυτών βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ..
Άρθρο 13
Έκτακτες και παροδικές ανάγκες
Με απόφαση του ∆.Σ. του ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. µπορεί, σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1514/1985
ή του άρθρου 4 του ν. 2919/2001, να προσλαµβάνεται
προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για την κάλυ−
ψη έκτακτων και παροδικών αναγκών. Οι αποδοχές του
προσωπικού αυτού καθορίζονται στο ύψος των προβλε−
πόµενων στις οικείες συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Με απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να καθορισθούν αποδοχές,
ανώτερες των συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις, ∆ικαιώµατα, Πειθαρχικά αδικήµατα,
Λύση σύµβασης εργασίας
1. Στο ερευνητικό, τεχνικό (επιστηµονικό και µη)
διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 410/1988,
όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα, τα
πειθαρχικά αδικήµατα, τις πειθαρχικές ποινές και την
σχετική διαδικασία, τη λύση της σύµβασης εργασίας,
την έκπτωση, την απόλυση, την καταγγελία της σύµβα−
σης εργασίας από το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ή από το προσωπικό
και την αποζηµίωση αυτού. Με απόφαση του ∆.Σ. του
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. µπορεί να επιτρέπεται ο καθορισµός της
αποζηµίωσης σε ποσό µεγαλύτερο από το οριζόµενο
στις διατάξεις του π.δ. 410/1988. Με όµοια απόφαση
µπορεί να επιτρέπεται µεγαλύτερος µισθός, από τον
προβλεπόµενο στο π.δ. 410/1988.
2. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 410/1988 προβλέπεται
λήψη απόφασης οργάνων ή υπηρεσιακού συµβουλίου,
την απόφαση αυτή που δεν δηµοσιεύεται στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, λαµβάνει το ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.
Α.Θ.. Την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν οι πειθαρχικώς
Προϊστάµενοι ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων της Κ.∆., µε
σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Οι ερευνητές
των βαθµίδων Α, Β, Γ, ∆ υπόκεινται αποκλειστικά στην
δικαιοδοσία του ∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 15
Εσωτερικός Κανονισµός
Με Εσωτερικό Κανονισµό που καταρτίζεται από το
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την έναρξη
λειτουργίας αυτού και εγκρίνεται από τους Υπουργούς
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
και Ανάπτυξης, ρυθµίζονται τα θέµατα αρµοδιοτήτων,
καθηκόντων, ειδικοτήτων του πάσης φύσεως προσωπι−
κού, η εσωτερική δοµή και λειτουργία των ινστιτούτων
και της Κ.∆., η λειτουργία των συλλογικών οργάνων και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εύρυθµη και απο−
δοτική λειτουργία του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και των Ινστιτούτων
του. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισµού τα
ανωτέρω θέµατα αντιµετωπίζονται µε αποφάσεις του
∆.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 16
Σχέσεις µε λοιπά Ερευνητικά και Τεχνολογικά
Ιδρύµατα και ΑΕΙ
1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµε−
νης νοµοθεσίας, οι ερευνητές όλων των βαθµίδων του
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. µπορούν να υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. ως ειδικοί
επιστήµονες ή επισκέπτες καθηγητές του µεταπτυχι−
ακού προγράµµατος σπουδών των αναγνωρισµένων
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εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε ετήσια σύµβαση µερικής
απασχόλησης και αντίστοιχη αµοιβή. Οι όροι και οι προ−
ϋποθέσεις καθορίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
2. Ερευνητικά και Τεχνολογικά ιδρύµατα ή ΑΕΙ µπο−
ρούν να προτείνουν κοινά ερευνητικά έργα ή προγράµ−
µατα στα πλαίσια και µε τις διαδικασίες προγραµµατι−
σµού του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
3. Για ερευνητικά προγράµµατα που εκτελούνται στο
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. σε συνεργασία µε τα Α.Ε.Ι. και µε αποδεδειγ−
µένη χρήση των εγκαταστάσεών τους ή των εργαστη−
ρίων τους, θεσπίζεται παρακράτηση επί του προϋπο−
λογισµού του προγράµµατος, η οποία αποδίδεται στον
Λογαριασµό της Επιτροπής Ερευνών του συνεργαζό−
µενου ΑΕΙ. Το ποσοστό παρακράτησης καθορίζεται µε
απόφαση του ∆ιευθυντή της Κ.∆. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., ύστε−
ρα από πρόταση του Ε.Σ.Ι. του αρµόδιου Ινστιτούτου,
µε βάση την έκταση της χρήσης των εγκαταστάσεων,
κατά την διάρκεια κάθε προγράµµατος, µετά από έγ−
γραφη συµφωνία µε την αρµόδια Επιτροπή Ερευνών
του Α.Ε.Ι.
Άρθρο 17
Πόροι − Απαλλαγές
1. Πόροι του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. αποτελούν:
α. Κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπο−
λογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την κάλυψη
των εξόδων της λειτουργίας του.
β. Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα δηµοσίων επεν−
δύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την εκτέλεση
ερευνητικών προγραµµάτων.
γ. Εισπράξεις από την εκµετάλλευση της περιουσίας
του, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι εισπράξεις από
εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης
εξοπλισµού και αιθουσών συνεδρίων.
δ. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για
λογαριασµό τρίτων, όπως ΕΕ, δηµόσιων υπηρεσιών, δι−
εθνών και µη οργανισµών, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆.).
ε. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή την εµπορία
τεχνολογικών προϊόντων που παράγει το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
µόνο του ή σε συνεργασία ή µε συµµετοχή του σε σχε−
τικές µε τους σκοπούς του επιχειρήσεις του εσωτερικού
ή εξωτερικού.
στ. Μερίσµατα από την συµµετοχή του σε θυγατρικές
του εταιρίες ή εταιρίες spin off.
ζ. Χρηµατοδοτήσεις των έργων και γενικά των ερευ−
νητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων.
η. Έσοδα από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
θ. ∆ωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
ι. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.
2. Οι πόροι και τα έσοδα του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., από οποιαδή−
ποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογα−
ριασµό τράπεζας που διακινείται από το ∆ιευθυντή της
Κ.∆. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Πόροι και έσοδα που αφορούν σε
κάθε ένα χωριστά από τα Ινστιτούτα του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ή
προέρχονται από δραστηριότητες αυτών, κατατίθενται
σε ιδιαίτερους χωριστούς λογαριασµούς τράπεζας και
η ανάληψη, διάθεση ή πραγµατοποίηση οποιασδήποτε
δαπάνης από το λογαριασµό αυτό γίνεται µε ειδική
εντολή του διευθυντή του αντίστοιχου Ινστιτούτου ή
του νόµιµα εξουσιοδοτουµένου από αυτόν.
3. Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και τα Ινστιτούτα του απαλλάσσονται
από την καταβολή δασµών, φόρων και τελών οποιασ−
δήποτε φύσης για τα εισαγόµενα από αυτά ερευνητι−
κά όργανα, εξαρτήµατά τους ή άλλα υλικά εξοπλισµού
που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισµού
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 23 του ν. 1514/1985.
4. Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. µπορεί να συνάπτει δάνεια από τρά−
πεζες και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς για την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής

ανάπτυξης, εκµετάλλευσης της επιστηµονικής και τε−
χνολογικής γνώσης και γενικά των αποτελεσµάτων της
έρευνας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραγράφου 5
του άρθρου 23 του ν. 1514/1985, όπως ισχύει.
Άρθρο 18
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις – ∆ιάλυση
ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ.
1. Για την αντιµετώπιση των άµεσων και επιτακτικών
οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών, κατά το πρώτο
στάδιο λειτουργίας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και µέχρι την εκλογή
διευθυντών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
7, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι
προσωρινοί διευθυντές για διάστηµα όχι µεγαλύτερο
των τριών ετών.
2. Η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών προς το Κ.Ε.ΤΕ.
Α.Θ., µε σχέση σύµβασης έργου, δεν θεωρείται κατοχή
δεύτερης θέσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
31 παρ. 7, εδ. β’ του ν. 1514/1985 και του άρθρου 2 παρ.
2 περιπτ. δ του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ Α΄ 218).
3. Σε περίπτωση που δεν έχουν συγκροτηθεί τα Ε.Γ.Σ.
του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., τις αρµοδιότητες αυτών ασκεί το ∆.Σ.
του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρά−
φου 13 του άρθρου 31 του ν. 1514/1985.
4. Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος απαιτείται
γνώµη ή ψήφος ερευνητών ή του συνόλου των ερευνη−
τών, ως ερευνητές νοούνται οι ερευνητές των βαθµίδων
Α’, Β’, Γ’ και ∆’ ή της περιπτώσεως γ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 19 του ν. 1514/1985, που µετέχουν σε εγκε−
κριµένα προγράµµατα του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
5. Σε περίπτωση διάλυσης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., τα περιουσι−
ακά του στοιχεία περιέρχονται, χωρίς άλλη διατύπωση,
στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε άλλο φορέα, οποίος
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η εκκα−
θάριση, όπου απαιτείται, ενεργείται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης ή τον ανωτέρω φορέα.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2006
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