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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α’  
Μεσογείων 14-18,  11527 Αθήνα 
                                                                                                                        Αθήνα, 16.11.2018 
                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 196758 
ΘΕΜΑ: «Κανονισμός λειτουργίας της Συνόδου των Πρόεδρων των Ερευνητικών 
Κέντρων» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. τον ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις», και ιδίως την παρ. 8 του άρθρου 13 αυτού, 
2. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), 
3. την παρ. 3 του άρθρου 63 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
4. το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού», 
5. την απόφαση με αρ. 90534/A1 (ΦΕΚ 1132/12-06-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής με εντολή Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΠΟΠΑΙΘ και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
6. την 221711/Γ2 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.» (ΥΟΔΔ 731), 
7. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Εγκρίνουμε τον κανονισμό λειτουργίας της Συνόδου των Πρόεδρων των Ερευνητικών 
Κέντρων, ως εξής: 
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Κανονισμός λειτουργίας της Συνόδου των Πρoέδρων των Ερευνητικών Κέντρων 
 

Άρθρο 1 : ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Οι Διευθυντές και Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των Ερευνητικών Κέντρων 

και οι Πρόεδροι των Τεχνολογικών Φορέων που εποπτεύονται από τον αρμόδιο 

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνέρχονται σε  Σύνοδο. 

 

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοπός της Συνόδου είναι  o συντονισμός της Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και 

των Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 1 και η συλλογική εκπροσώπησή τους για την 

επίτευξη, μεταξύ άλλων, των εξής στόχων: 

 τη διαμόρφωση θέσεων επί των διαφόρων θεμάτων της έρευνας και ιδιαίτερα 
όσον αφορά τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

 την παροχή συνδρομής στην ΓΓΕΤ και το Υπουργείο για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μέτρων ερευνητικής πολιτικής, 

 την με κάθε πρόσφορο μέσο προώθηση των θέσεων της ερευνητικής 
κοινότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, 

 την προαγωγή των επιδιώξεων και την κατοχύρωση των συμφερόντων των 
μελών της ερευνητικής κοινότητας, 

 την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αποτελεσματική σύνδεση των 
Ερευνητικών Κέντρων με το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό τους 
περιβάλλον. 

 

Άρθρο 3: ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Μέλη της Συνόδου είναι οι Διευθυντές και/ή Πρόεδροι ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποι των φορέων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που εποπτεύονται 

από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ, ήτοι οι 

Διευθυντές/Πρόεδροι των Ε.Κ.: 

Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών 

και της Γνώσης «AΘHNA», Εθνικό  Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών (ΕΙΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό 

Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών (ΕΚΚΕ), Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

(ΕΛΚΕΘΕ), Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Α. Φλέμιγκ», Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 

της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και οι Διευθυντές/Πρόεδροι των Τεχνολογικών Φορέων: 

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), Εθνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΑ), Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και 

Μουσείο Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ) «ΝΟΗΣΙΣ». 

 Όταν δημιουργείται ένα νέο Κέντρο ή αυτοτελές Ινστιτούτο εποπτευόμενο από τη 

ΓΓΕΤ, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια του ή ο/η Πρόεδρος γίνεται αυτομάτως μέλος της 

Συνόδου. Όταν ένα αυτοτελές Ινστιτούτο εντάσσεται σε Ε.Κ. παύει να εκπροσωπείται 

στη Σύνοδο.  Στις συνεδριάσεις της Συνόδου επίσης παρίστανται ο/η γραμματέας της 

Συνόδου, καθώς και ένας/μία νομικός-ή σύμβουλος, οι οποίοι-ες ορίζονται από τον 

εκάστοτε Συντονιστή. 
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Άρθρο 4: ΠΡΟΕΔΡΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 

 

Κατά τις συνεδριάσεις της Συνόδου προεδρεύει ένας εκ των Διευθυντών των Ε.Κ., ως 

Συντονιστής. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε Συντονιστής  κωλύεται ή απουσιάζει και 

δεν μπορεί να παραστεί στη Σύνοδο, μπορεί να εκπροσωπηθεί μόνο από τον 

Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου του. Στην 

περίπτωση του Ε. Ι. Παστέρ, εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να τον 

αναπληροί ο Γενικός Διευθυντής. Μέλος της Συνόδου μπορεί να συμμετάσχει στις 

εργασίες με τη χρήση αμφίδρομων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 

Ο προηγούμενος και ο επόμενος Συντονιστής πλαισιώνουν τον Συντονιστή και 

υποστηρίζουν το έργο του, διαμορφώνοντας μια τριμελή Συντονιστική Επιτροπή, της 

οποίας ο ρόλος είναι να προετοιμάζει εισηγήσεις για τη Σύνοδο, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, βάσει των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και μετά από συνεννόηση των 

μελών της Συνόδου. 

 

Άρθρο 5: ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 

 

Ο Συντονισμός της Συνόδου γίνεται κατά κύριο λόγο από τα Ερευνητικά Κέντρα που 

τελούν υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας. Κάθε Ερευνητικό Κέντρο αναλαμβάνει τον Συντονισμό για ένα 

ημερολογιακό εξάμηνο. Η σειρά διαδοχής για τον εξάμηνο συντονισμό της Συνόδου 

καθορίζεται για την επόμενη πενταετία με βάση την ακόλουθη σειρά:  

1. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
2. ΕΚΕΤΑ 
3. ΠΑΣΤΕΡ 
4. ΕΚΚΕ 
5. ΑΘΗΝΑ 
6. ΕΑΑ 
7. ΕΙΕ 
8. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 
9. ΕΛΚΕΘΕ 
10. ΙΤΕ 
11. ΙIΒΕAΑ 
 

Νέα Μέλη της Συνόδου προστίθενται αυτομάτως στο τέλος της εν λόγω σειράς. 

Αν κάποιο Ερευνητικό Κέντρο, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αναλάβει τον 

συντονισμό της Συνόδου κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία ανάληψης, τότε 

αναλαμβάνει τον συντονισμό το αμέσως επόμενο στη σειρά Κέντρο, σύμφωνα με την 

παραπάνω σειρά διαδοχής. 

 

Άρθρο 6: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  

 

Η Σύνοδος συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον κάθε μήνα από τον 

Συντονιστή, ή εκτάκτως οποτεδήποτε το ζητήσει ο αρμόδιος Υπουργός ή ο/η ΓΓΕΤ, ή 

όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία 2/3 των μελών της. Στη Σύνοδο συμμετέχουν 

αποκλειστικά τα μέλη της, με βάση τους εποπτευόμενους από τον αρμόδιο Υπουργό 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ φορείς, όπως ορίζονται  στο Άρθρο 

13α του ν. 4310/2014, ως ισχύει.  

Για λόγους ενημέρωσης της ερευνητικής κοινότητας, στη Σύνοδο συμμετέχουν   

εκπρόσωποι των σχετιζομένων με την έρευνα και την τεχνολογία συλλογικών φορέων, 
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και των σχετικών συνδικαλιστικών οργάνων, ήτοι της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

(ΕΕΕ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων 

(ΠΟΕΕΚ-Ι) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΟΣΕΕΙΙΔ). Μετά από πρόσκληση του Συντονιστή και 

ύστερα από ενημέρωση των μελών της Συνόδου, μπορούν να προσκαλούνται σε 

συνεδριάσεις της Συνόδου και άλλοι φορείς, για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Ο Συντονιστής της Συνόδου αποστέλλει την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Συνόδου  σε όλα 

τα μέλη. Όλα τα μέλη έχουν τη δυνατότητα αποστολής θεμάτων προς συζήτηση στη 

Σύνοδο, υπό την προϋπόθεση αποστολής αυτών προς τον Συντονιστή, τρεις 

τουλάχιστον ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Συνόδου.  

Η σχετική πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη, αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και στον αρμόδιο Υπουργό, το αργότερο μία εβδομάδα 

πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, συνοδευόμενες απαρεγκλίτως από τη σχετική 

επί των θεμάτων εισήγηση. 

Επίσης, είναι δυνατή η αποστολή θεμάτων προς τον Συντονιστή, για εξέταση από τα 

μέλη της Συνόδου, από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ), την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι) και την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικού 

Δικαίου (ΠΟΣΕΕΙΙΔ). Τα θέματα θα αποστέλλονται το αργότερο τρεις μέρες πριν από 

την ημερομηνία συνεδρίασης, θα εισάγονται στην Ημερήσια Διάταξη της Συνόδου με 

ευθύνη του Συντονιστή, και θα μπορούν να παρουσιαστούν στα μέλη της Συνόδου από 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΕΕΕ, της ΠΟΕΕΚ-Ι ή της ΠΟΣΕΕΙΙΔ. 

Τα πρακτικά της Συνόδου τηρούνται με ευθύνη του Συντονιστή, ο οποίος και ορίζει 

τον/την Γραμματέα της Συνόδου. Στα πρακτικά καταγράφονται όλες οι απόψεις που 

έχουν εκφραστεί από τα μέλη της Συνόδου. Η Σύνοδος οργανώνει και τηρεί αρχείο των 

πρακτικών των εργασιών της.  

 

Άρθρο 7: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, η Σύνοδος δύναται να εισηγηθεί στον/ην 

Γενικό/ή Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας την τροποποίηση του παρόντος 

Κανονισμού Λειτουργίας. Ο τροποποιημένος κανονισμός θα τίθεται σε ισχύ με την 

έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

Η Γενική Γραμματέας 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

 

 

Δρ. Μ. Κυπριανίδου 

 
Κοινοποίηση:  

- Προέδρους Ε&Τ φορέων 
- Αν. Υπουργό ΠΕΘ, Κ. Φωτάκη 

Εσωτ. Διανομή: Ι3 (2) 
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