
ΕΙΣΗΠΠΊΚΜ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τού σχεδίου Νόμου «Περί Προωθήσεως τής Επι

στημονικής Έρεύνης καί. τής Τεχνολογίας».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή 
δημιουργία ένός εύελίκτου και άποτελεσματικοϋ μηχανι
σμού, διά τοϋ όποιου θά επιτυγχάνεται ουσιαστικός προ
γραμματισμός καί συντονισμός των ερευνητικών δραστη
ριοτήτων τής Χώρας.

2. Είδικώτερον, διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου 
έπιχειρεϊται ή άρσις τών σοβαρωτέρων εμποδίων διά την 
άνάπτυξιν των ερευνητικών προσπαθειών τής Χιορας, τά 
όποια οφείλονται κυρίως :

Εις τήν ελλειψιν προσανατολισμοϋ καί ούσιαστικοϋ προ- 
γραμματισμοϋ καί εις τήν άδυναμίαν τοϋ ΰπάρχοντος μη- 
χανισμοϋ νά διαδραματίση συντονιστικόν ρόλον.

Εις τήν · ελλειψιν έναρμονίσεως τών ερευνητικών προ-ν. 
'γραμμάτων προς τά άναπτυξιακά προγράμματα τής Χώ-
?Χς\, , ' · .

Εις τον χαμηλόν βαθμόν χρηματοδοτήσεως τών ερευ
νητικών προσπαθειών καί εις τάς πολύπλοκους διαδικα
σίας διαθέσεως καί διαχειρίσεως τών κονδυλίων εις τούς 
φορείς έκτελέσεως τών έρευνητικών προγραμμάτων.

.Εις τον κατακερματισμόν τών έρευνητικών ιδρυμάτων 
καί προσπαθειών.

Εις τήν περιωρισμένην, αν μή άνύπαρκτον, έρευνητικήν 
δραστηριότητα τοϋ ίδιωτικοΰ τομέως, όφειλομένην, μέχρις 
ένός σημείου, εις τήν ελλειψιν καταλλήλων κινήτρων καί 
μεθοδεύσεως διά τήν ένεργοποίησιν αύτοΰ. . ___ _

3. Τέλος, διά τής καθιερώσεως άποδοτικής διαδικασίας 
εις τό ερευνητικόν κύκλωμα (προσδιορισμού στόχων, δια- 
μορφώσεως καί άξιολογήσεως προτάσεων, άναθέσεως, χρη
ματοδοτήσεως καί παρακολουθήσεως τής έκτελέσεως έρευ
νητικών προγραμμάτων καί άξιοποιήσεως τών άποτελε- 
σμάτων) επιδιώκεται γόνιμος συνεργασία μεταξύ τής διοι-

• κησεως και τών φορέων έκτελέσεως τών τιρογραριριάτων 
με άττοτέλεσμα τήν καλλιτέραν άςιοττοίησιν τών διατιθε- 
μενών διά τήν ερρευναν άνθρωπίνων καί λοιπών πόρων.

. 4. Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου 
είσάγεται ή έννοια τοϋ Έθνικοϋ Προγράμματος Ερευνών 
καί Τεχνολογίας, καθορίζονται τά χαρακτηριστικά τών 
εντασσόμενων είς αυτό έρευνητικών προγραμμάτων,' τά 
όποια δύναται νά ανατίθενται προς έκτέλεσιν εις δημο
σίους φορείς ή είς ιδιωτικά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, 
καί ορίζονται αί πηγαί χρηματοδοτήσεως αύτοΰ.

5. Διά τών άρθρων 2 καί 3 συνιστάται «’Επιτροπή 
’Επιστημονικής Έρεύνης καί Τεχνολογίας» απαρτιζόμενη 
έξ Υπουργών ύπό τήν Προεδρίαν τοϋ Πρωθυπουργού καί 
καθορίζονται αί' αρμοδιότητες αυτής, προβλέπεται δέ ή 
έκδοσις Προεδρικών Διαταγμάτων πρός έφαρμογήν τών 
άποφάσεών της. .

6. Διά τοϋ άρθρου 4 καθορίζεται ότι, είς· τάς συνεδριά
σεις τής Επιτροπής Επιστημονικής Έρεύνης καί Τε
χνολογίας, δύναται νά παρίσταται ώς εισηγητής καί ό 
Προϊστάμενος τής συνιστωμένης είς τό Ύπουργεΐον Συν
τονισμού σχετικής Υπηρεσίας καί ότι τά τής συγκλήσεως 
καί λειτουργίας τής Επιτροπής καθορίζονται δι’ άποφά- 
σεων τοϋ Πρωθυπουργού.

/. Διά τών άρθρων 5, 6 καί 7 συνιστάται παρά τώ Υ
πουργείου Συντονισμού «Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Επι
στημονικής Έρεύνης καί Τεχνολογίας» άπαρτιζόμενον άπό 
Τμήμα Α, θετικών Επιστημών καί Τεχνολογίας καί Τμή
μα Β, Κοινωνικών καί ’Ανθρωπιστικών 'Επιστημών, κα
θορίζεται ό τρόπος διορισμού τών μελών του, αί αρμοδιό
τητες αύτοΰ, ώς καί ό τρόπος ρυθμίσεως τής λειτουργίας 
αυτού.

ο.—Διά τοϋ άρθρου 8 καθορίζονται τά τών αμοιβών καί 
άποζημιώσεων τών μελ,ών τοϋ Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου 
Επιστημονικής Έρεύνης καί Τεχνολογίας.

9. Διά τών άρθρων 9 καί 10 συνιστάται «’Υπηρεσία 
Επιστημονικής Έρεύνης καί Τεχνολογίας» καί καθορί
ζονται αί αρμοδιότητες αυτής.

10. Διά τοϋ άρθρου 11 καθορίζονται τά σχετικά με τήν 
θέσιν τοϋ Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας, είς τήν όποιαν 
έχει-δοθή ό-ανώτατος βαθμός τής ιεραρχίας. Προβλέπονται 
δέ ηύξημένα προσόντα διά τόν μέλλοντα νά καταλάβη τήν 
θέσιν ταύτην, ώστε νά δύναται νά άνταποκριθή είς τάς σο- 
βαράς άπαιτήσεις αύτής, έν όψει τοϋ σημαντικού έργου, 
τό όποιον έχει νά έπιτελέση ή έν λόγω 'Υπηρεσία.

11. Διά τοϋ άρθρου 12 προβλέπεται ή έκδοσις Προε
δρικών Διαταγμάτων διά τόν καθορισμόν τής διαρθρώσεως 
καί λειτουργίας τής 'Υπηρεσίας, τών οργανικών θέσεων 
καί τών προσόντων τών υπαλλήλων αύτής, ώς καί διά 
τήν ρύθμισιν τής υπηρεσιακής καταστάσεως τοϋ προσωπι
κού τής καταργουμένης 'Υπηρεσίας Επιστημονικής Έρεύ
νης καί Άναπτΰξεως (ΥΕΕΑ).

12. Διά τοϋ άρθρου 13f καθορίζονται τά τής πληρώσεως 
τών θέσεων τής ' Υπηρεσίας, πρός στελέχωσιν δέ αύτής

_παρέχεται ή ευχέρεια προσελκύσεως έπιστημόνων υψηλής 
στάθμης, διά καθορισμού τών άποδοχών αύτών κατά πα- 
ρέκκλισιν τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 119S/72, καί άποσπά- 
σεως υπαλλήλων ‘’κάτάΓ παρέκκλισιν άπό πάσης γενικής ή 
ειδικής διατάξεώς. · . .

13. Διά τοϋ άρθρου 14 προβλέπονται ή άνάθε ;ς είς τόν 
δημόσιον καί τόν ιδιωτικόν τομέα καί ή χρημι τοδότησις 
έρευνητικών προγραμμάτων, καθώς καί ή ό'ιαχείρισις ύπό 
τής 'Υττηρεσίας καί τών φορέων έφαρμογής τοϋ Ιΐρογράμ- 
μάτος Ερευνών τών κονδυλίων έρεύνης, κατά παρέκκλισή 
τών διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, Κρατικών 
Προμηθειών, Κανονισμού ’Αναθέσεως Μελετών Προγράμ
ματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώς καί πάσης άλλης σχε
τικής διατάξεώς. Διά' τού αυτού άρθρου καθορίζεται ό 
τρόπος έ/χγχουζ' υποβολής οικονομικού άπολογισμοϋ, καί 
ότι άπαγορεύεται ή χρησιμοποίησις τών κονδυλίων έρεύ
νης δι’ έτερον σκοπόν.

14. Διά τοϋ άρθρου 15 παρέχεται ή ευχέρεια συγκροτή- 
σεως όμάδων καί έπιτροπών διά τήν άντιμετώπισιν έκά- 
στοτε παρουσιαζομένων άναγκών τής Υπηρεσίας καί άνά- 
θέσεως μελετών είς ιδρύματα ή έπιστήμονας τής ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, δι’ άποφάσεών τού Υπουργού Συντονισμού.

15. Διά τοϋ άρθρου 16 παρέχεται ή εύχέρεια άποστολής 
έπιστημόνων είς τό έξωτερικόν πρός" μετεκπαίδευση» ή εκ
προσώπηση» τής Χώρας, μετακλήσεως ειδικών έκ" τοϋ 
έξωτερικοϋ καί μετακινήσεως έπιστημόνων είς τό έσω- 
τερικόν πρός έξυπηρέτησιν τών σκοπών τής '.Υπηρεσίας, 
δι’ άποφάσεών τοϋ Υπουργού Συντονισμού.

16: Διά τοϋ άρθρου 17 παρέχεται ή δυνατότης έκδόσεως 
Προεδρικών Διαταγμάτων διά την ίδρυσιν Εθνικού Κέν
τρου Τεκμηριώσεως καί διά τήν ρύθμισιν θεμάτων σχετικών 
μέ τήν όργάνωσιν, λειτουργίαν, υπαγωγήν είς αυτό έτέ- 
ρων όμοειδών Κέντρων ή 'Υπηρεσιών καί λοιπών συνα
φών θεμάτων. 'Η σημασία ένός Κέντρου Τεκμηριώσεως 
διά τήν άνάπτυξιν τής Χώρας είναι προφανής, καθ’ όσον 
τοΰτο θά συγκεντρώνη πάσαν'διαθέσιμον έπιστημονικήν και 
τεχνολογικήν πληροφορίαν καί θά τήν διοχετεύη τόσον εις . 
τόν δημόσιον, όσον καί είς τόν ιδιωτικόν τομέα πρός άξιο- 
ποίησιν. .___ / \· ν ,·.·λ.

17. Διά' τοϋ άρθρου' 18 προβλέπεται ή έκδοσις Προε
δρικών Διαταγμάτων διά την ρύθμισιν θεμάτων σχετικών 
μέ τόν τρόπον διαθέσεως καί διαχειρίσεως τών κονδυλίων 
έρεύνης έκ μέρους τών έρευνητικών φορέων, περιλαμβα
νόμενης τής δυνατότητος ίδρύσεως ειδικών λογαριασμών 
άξιοποιήσεως κονδυλίων προερχομένων έκ τής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας καί τοϋ έξωτερικοϋ καί ύποστηρίξεως ώρι- 
σμένων έκάστοτε έρευνητικών προγραμμάτων κατά παρέκ
κλιση/ άπό τών.. σχετικών ίσχυουσών. διατάξεων.



— 2 —

18. Διά τού άρθρου 19 κάτχργεΐτχι τό Ν.Δ. 823/19/1 · 
καί τά δ·.’ αύτοΰ συστχθέντα Υπηρεσία καί Συμβούλιου 
Επιστημονικής Έρεύνης καί Άναπτύξεως (Υ.Ε.Ε.Α. καί 
Ε.Σ.Ε.Ε.Α.), προβλέπεται δέ ή ρύθμισις των θεμάτων τοΰ 
προσωπικού τής καταργουμενης 1 πηρεσιας Επιστημο
νικής Έρεύνης καί Άναπτυςεως (Ι.Ε.Ε.Α.), τής οποίας 
τάς υποχρεώσεις αναλαμβάνει.± διά τοΰ άρθρου 9._συγι-_ 
στωμένη Υπηρεσία.

Έν Άθήναις τή 12 Αΰγούστου 1977 
Οί Υπουργοί

Συντονισμού , Προεδρίας Κυβερνήσεως
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΡΑΛΛΗΣ

ΣΧΕΜΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί προωύήσεως τής Επιστημονικής Έρεύνης 

οο'αοι τής Τεχνολογίας.

’Άρΰρον 1.

1. Διά τήν πρέώθήσ: ν τής επιστημονικής έρεύνης'καί τε-; 
χνολογίας καταρτίζεται «Έδνικσν Πρόγραμμα Ερευνών καί 
Τεχνολογίας», άναοερόμενον περαιτέρω εις τον παρόντα νό
μον ώς «Π ρόγραμμχ Ερευνών», τό όποιον περιλαμβάνει το 
σύνολον τών σημαντκ/ών διά τάς άνχπτρξιχκάς και λοιπάς 
άνάγκας ,ής Χώρας έρουνητικών προγραμμάτων.

2. Τά ερευνητικά προγράμματα δέον νά περιέχουν σαρώς 
διαπίπωμένους στόχους καί via ορίζουν τήν χρονικήν διάρκειαν 
καί τάς πραβλεπομιένας δαπάνας.

■ 3. Τά έρίευνητικά προγράμματα, τά περιλαμ'βα/όμεν α εις
τό Πρόγραμμα Ερευνών, έκτάλούνται είτε ύπέ δημοσίων υπη
ρεσιών, είτε ΰπό νομικών προσώπων· δημοσίου δικαίου, είτε ίιπο 
ιδιωτικών νομικών ή' φυσικών προσώπων, εις τά όποια άνα- 
τίύόνται διά συμίδάσεων συναπτομένωιν κατόπιν άποράσεως τοΰ. 
'Υπουργού Συντονισμού καί τού κ,ατά περίπτώσιν αρμοδίου 'Υ
πουργού. ’

4. Η χρηματοδότη-*, ς τού Π ρ σγρ άρματος Ερευνών, πάρα 
τών δαπανών, αίτινσς κ.αλύπτσνται κατά νόμον ύπό τού Τα
κτικού Προϋπολογισμού, χωρτΐ δ.ι’ έγγραρής ειδικού κονδυ
λίου εις τον Προϋπολογισμόν Δημοσίων Επενδύσεων ή έξ εισ- 
9ορών τρίτων η δανείων, όμο/.ογ:α*κών ή μή. έκ τού εσωτε
ρικού ή τού εξωτερικού συνομολογουμένων διά* τόν σκοπόν 
τούτον.

Άρ^ον 2.
1. Σι/νιστάται ((.Επιτροπή Επιστημονικής Έρεύνης καί 

Τεχνολογίας», άνατεραμένη περαιτέρω εις το/ παρόντα νό
μον ώς «Επιτροπή», άποτελουμένη έκ τών:

α. Π ρω-όοπουργού, ώς Προέδρου 
/ β. Τπομργού Συντονισμού

γ. Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως 
δ. 1 πουργοΰ Έύνικής Άμύνης 
e. Υπουργού Έλνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων 

στ. Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών 
ζ. Υπουργού Βιομηχανίας και Έ/εργείας

2. Τού Πρωύΐυποτυργαϋ κωλυεμιένσυ. τής Επιτροπής προε
δρεύει ό Υπουργός Συντονισμού.

^ 2. Είδικώτερον ε*ς τή/ αρμοδιότητα τής ‘Επιτροπής α/ή
χου·/ : ·

λ*;
α, 'Η χάραξις τής πολιτικής επί τής επιστημονικής έρεύ- 

νης καί τεχνολογίας καί ό κα*υθρ*.σμός στόχων καί προτεραιο
τήτων. ,

β. Ή ίνταξις ερευνητικών προγραμμάτων εις τό Πρό
γραμμα Έρεΰ/ών και ή εναρμόνισες αυτών προς τους άναπτίσ 
ξιακοός στόχους τής Χώρας.

γ. Ή εγκρισίς τών άπιαιτουμένων δαπανών διά τό Πρό
γραμμα Ερευνών, ώς κ.αί ή κατανομή τούτων κατά τομμίς- 
έρευνητικ.ής δραστηριότητες καί, έρ’ ότον κρίνεται σκάπιμον, 
κατά ρορείς. ,

δ. Ό χαρακτηρισμός ώρισμέσων έρευνητ*.κών· προγραμμά
των, τά όποια άροροάν εις περισσοτέρους τομείς:, ώς «διαι/ϋ.α- 
δικών» και ή εγκρισίς τοΰ ύψους χρημχτοδοτήσεως αύτών.

ε. Ή. λήψις άπο/ρατεων περί παροχής κ.ινήτρων διά τήν 
ά/άπτυξιν τής έρεύνης καί τεχνολογίας καί είδικώτερον διά 
τή/ έν-ύάρρυνσιν τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς ά/άληψιν 
ερευνητικών δραστηριοτήτων.

ψ στ. Ή άνάλεσις ειδικών προγραμμάτων έρεύνης εις ημεδα
πούς ή άλλοδαπούς.

ζ. Ο συντονισμός έπί διυπουργικού επιπέδου τών κρατικών 
δραστηριοτήτων έπί τής επιστημονικής έρεύνης και τής τε
χνολογίας.

η. Ή λήψις άποράσεων έπί -δεμάτων καταστάσεως τών ε
ρευνητών, διενεργείας ερευνητικών προγραμμάτων καί. λει
τουργίας τών οις τήν παράγροτρον 3 περίπτωσις γ τού παρόντος 
μ/ημονε-υΟμένων ερευνητικών κέντρων και υπηρεσιών.

ί -S. Ή λήψις άποράσεων έπί παντός αντικειμένου σχετικού 
προς τήν επιστημονικήν έρευνα/ καί τεχνολογίαν- διά τήν βελ
τίωση* ή πρ&ώώησιν τών έρσυνητί'/ών δραστηριοτήτων τής Χώ-
?2ς·.

3. Διά ι Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδί/δομένων προτάσει 
τοΰ Πρωθυπουργού, τού Υπουργού Συντονισμού καί τοΰ κατά 
περίπτώσιν αρμοδίου Υπουργού, κατόπιν άπσράσεως τής "Ε
πιτροπής. δύνατΧι: α) ν’ άπλ.ουστϊύεται ή διαδικασία χορη- 
γήσεως τώ/ πιστώσεων εις τους ρορείς έκ.τολέσεως τής έρεύ
νης, β) νά ιδρύωνται Συμβούλια ή 'Υπηρεσίαι 'Επιστημονικής 
Έρεύνης καί Τεχ*/ολογ!ας εις τά διάρορα 'Υπουργεία, εις 
τά όποια δέν ύρίστανται άνά/Λγα Συμβούλια ή ’Υπηρεσία", 
τών όποιων ή ΰπαρξις κρίνεται απαραίτητος διά τή/ συστη
ματικήν πχρχκολούόησιν τής έκ.τελέσεως τών έρευνητικών 
προγραμμάτων ου» διά τή/ προώΨησιν τών ερευνητικών έν 
γίνει δραστηριοτήτων έκαστου ταχέως, γ) νά ιδρύωνται, συγ- 
κεντρώνωντχι. ενοποιούνται, καταργούνται. συγχωνεύωνται. με- 
ταρέρωνται ώς προς τήν έδραν των, τροποποιούνται όργανωτι- 
κώς και υπάγωντα: εις x/J.ov cop μα έρε’.'/ησ.κά κέντρα ά/ή- 
κοντα εις ή άποτολούντ-χ νομικά πρόσωπα δημοσίου δικ.αίου ή 
ναχεκά πρόσωπα ίδιωτικ.οϋ δικαίου, τε/.όϋ/τα ύπό τό·/ έίυεγχο·/ 
ή έποπτείαν τού Κράτους, ή δημοσίας υπηρεσίας έξηρτημένας 
ή αυτοτελείς, δ) νά εγκρίνωντα: ή σύ/αψις τών υπό τής πα- 
ραγράρου 4 τοΰ άρύρου 1 πρΟιβλεπομένω*/ δα/είων. ώς καί οΐ 
έν γέ-/ε: όρο: πραγματοποίησε ως τσύτων καί νά έξουσιοδο- 
τήτα*, ό Υπουργός τών Οικονομικών διά τή/ ύπογιραρή/ τών 
σχετικών συμβάσεων, τήν έκδοση ή ύπογραρήν τών παραστα- 
ιικών τιΤ/.ων τών δανείων καί τόν καύοσισχόν εν —έν ε: τών

3. Τής Επιτροπής μετέχουν έκάστοτε. καλούμενοι πρός 
τούτο υπο τού Προέδρου αυτής,'καί οί αρμόδιοι, κατά περί- 
πτωσιν. επί τοΰ συζητοα;χέ-/ου -δέματος ’Υπουργοί.

. , Άρώρον 3.
1. Η Επιτροπή άπορασίζει έπί όλων τών -δεμάτων, τώ/ 

σχετικών προς το Πρόγραμμα Ερευνών καί τή/ έν γενει ά/ά- 
πτ*.α:ν των εις τη-/ Χώρα/ έπισττιχυ/ικων ερευνών και τής 
τεχνολογίας κ.αί παρακο'λου-ύεί, έποπτεύίε και συντονίζει τή> 
έρ αρμογήν του.

λεπτομερειών εκόόσεως ή συνομολογήσεώς των.

4, Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκ.δ:δομέ-/ων προτάσΐ*. 
τού Πρωόοπουργού. τού Υπουργού Συ·/τονισμού κ.αί τοϋ κατά 
περίπτωσιν άρμοδίου Υπουργού, μετ άπόρασιν τής Επιτρο
πής, διορίζονται τά μέλη τών ύπό τών σχετικών διατάξεων 
προβλεποχενων συλλογικών και μονομελών όργά/ων διοική- 
σεως τής Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ε/ερ-ρείας. τού 
Ευνικοΰ Ιδρύματος Ερευ/ών. τού Ινστιτούτου Ωκεανογρχ
οϊκών καί Αλιευτικών Έρεσ/ών και τοΰ Βύνικοϋ Κέντρου 
Κοί'/ωνικών Ερενών.


