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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ − ΣΚΟΠΟΙ − ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο − Σκοποί

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η προαγωγή 
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της και−
νοτομίας με την υλοποίηση των ορισμών του άρθρου 
16 του Συντάγματος, καθώς και του άρθρου 179 της 
Ενοποιημένης Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΣΛΕΕ).

Άρθρο 2
Ορισμοί 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από 
τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις εθνικού και ενωσιακού δικαίου:

1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα», οι οντότητες, οι 
οποίες ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4009/2011.

2. «αξιολόγηση», η διαδικασία που επιτρέπει να διαπι−
στωθεί κατά πόσο ερευνητικά κέντρα, ερευνητές, ερευ−
νητικά έργα, μελέτες ή προγράμματα χαρακτηρίζονται 
από υψηλή επιστημονική ποιότητα και ανταποδοτικό−
τητα προς το κοινωνικό σύνολο και επιτυγχάνουν τους 
σκοπούς τους με τον προσφορότερο τρόπο.

3. «αριστεία», ερευνητικά επιτεύγματα, πρωτοπορι−
ακή πειραματική διάταξη ή θεωρία, καθώς και καινο−
τόμες μέθοδοι διδασκαλίας που έχουν διακριθεί σε 
εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Συνδέονται με ή αφορούν 
σε κάθε κλάδο της επιστήμης και τεχνολογίας και σε 
κάθε κατεύθυνση της έρευνας και της διδασκαλίας, 
χωρίς θεματικές προτεραιότητες, που αναπτύσσο−
νται σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, προέρχονται 
από μεμονωμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, 
από δομές (εργαστήρια, τομείς κ.λπ.) ή από ερευνητι−

κούς οργανισμούς και μεμονωμένους ερευνητές και 
διακρίνονται ή βραβεύονται από εθνικούς ή διεθνείς 
φορείς.

4. «βασική έρευνα», πειραματική ή θεωρητική εργασία 
που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων 
γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και 
παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άμε−
ση εμπορική εφαρμογή ή χρήση.

5. «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)», γενικός 
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 
της Συνθήκης. 

6. «δαπάνες προσωπικού», το κόστος ερευνητών, τεχνι−
κών και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού στο βαθμό 
που τα άτομα αυτά απασχολούνται στο σχετικό σχέδιο 
ή δραστηριότητα. 

7. «δημόσιος τομέας», όπως ορίζεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του v. 4270/2014.

8. «καθηγητές», οι καθηγητές (καθηγητές 1ης βαθμί−
δας), οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι κα−
θηγητές.

9. «διανοητική ιδιοκτησία», η πνευματική και βιομη−
χανική ιδιοκτησία, και ενδεικτικά τα περιουσιακά και 
ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις 
εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.

10. «δράση ή πρόγραμμα ΕΤΑΚ», το συνεκτικό πλαίσιο 
ενεργειών, εντός του οποίου υλοποιούνται και χρημα−
τοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην 
ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της 
χώρας.

11. «ένταση ενίσχυσης», το ακαθάριστο ποσό της 
ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων 
δαπανών, προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλων επιβα−
ρύνσεων.

12. «ένωση καινοτομίας (Innovation Union)», εμβληματική 
πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που έχει 
ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο 
πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν 
προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του 
εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η 
δημογραφική γήρανση. 
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τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως 
καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά 
περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται 
αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο 
συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί 
τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των 
ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη 
της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και 
πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της 
κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι..»

Άρθρο 96

Στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγρα−
φος 24 ως ακολούθως:

«24. Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυ−
μάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται 
να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του 
Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συ−
γκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με 
την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος.»

Άρθρο 97

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 
(Α΄ 226) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαι−
δευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά 
σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποι−
ηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία 
τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, συνυπο−
λογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού 
στις διατάξεις του παρόντος και για την υπηρεσιακή 
τους κατάσταση.»

Άρθρο 98

Στο άρθρο 80 παρ. 12 περίπτωση δ΄ του ν. 4009/2011 
στο τέλος προστίθενται τα κατωτέρω εδάφια:

«Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τμημάτων ΑΕΙ, 
των οποίων το Ίδρυμα υπέβαλε προς την Α.ΔΙ.Π. Ιδρυ−
ματική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, και προήλθαν 
από συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, ή μετο−
νομάσθηκαν, θεωρούνται πιστοποιημένα (αξιολογημένα 
σύμφωνα με το ν. 3374/2005), έως την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προπιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π. Τα εν 
λόγω τμήματα δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναμα 
ή να συνδιοργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και για περίοδο δύο ετών το αργότερο έως 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης των 
προγράμματα σπουδών τους.»

Άρθρο 99

Στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, κατά την έν−
νοια της παρ. 2 στοιχείο θ΄ του άρθρου 23 του ν. 4009/ 
2011 (Α΄ 195), για όσους Καθηγητές και υπηρετούντες 
Λέκτορες σε ΑΕΙ υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, 
περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε κάθε είδους προ−

γράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή 
ιδιωτικούς πόρους, των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ−
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., των Ειδικών Νομικών 
Προσώπων για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περι−
ουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύονται κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και των 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση 
της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι., που 
συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του 
ν. 4009/2011, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελούν τα 
διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορί−
ζονται στις διατάξεις του ν. 4009/2011 και από τα κατά 
περίπτωση αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 100
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την ημερο−
μηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους 
διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του 
Κράτους.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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