
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απα-
σχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και ερ-
γασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2017.

2 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-
μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 
31/12/2016.

3 Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 11240/14.06.2016 
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Του-
ρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα 
κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουρ-
γικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επι-
πλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» 
(Β΄2840)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.», 
(Β΄1739).

4 Καθορισμός προσόντων του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου και του Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύ-
ματος Έρευνας και Καινοτομίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 56835/1191 (1)
  Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απα-

σχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, 

βιο τεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και ερ-

γασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2017.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98) «Κωδι-

κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄180) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄29) «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄210) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 95/1993 (Φ.Ε.Κ. Α΄40) «Καθορι-
σμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
Εργασίας».

6. Τη διάταξη του άρθρου 18 του π.δ/τος της 08-04-1932
(Φ.Ε.Κ. Α΄114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των 
Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστή-
ματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 
του ν.δ. 1037/1971 (Φ.Ε.Κ. Α΄235) «περί χρονικών ορίων 
λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπι-
κού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27-06-1932 (Φ.Ε.Κ. Α΄212), 
«περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
8ώρου εργασίας διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14-08-1950 (Φ.Ε.Κ. Α΄202), 
«περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και 
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄95) «περί 
χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του άρ-
θρου 1, όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/1973 
(Φ.Ε.Κ. Α΄342).

10. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ. 13. του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄222), «Έγκρι-
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 
(Φ.Ε.Κ. Α΄18).

11. Τη διάταξη της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 55 του 
ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄258), «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά-
πτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό 
με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/
2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄88), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄191), «Κώ-
δικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

13. Τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄154), 
«Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση 
των διατάξεων του ν. 1712/1987 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115) για τον 
εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των 
εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλλες 
διατάξεις».

14. Την από 25/11/2016 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου-
λίου Εργασίας (ΑΣΕ).

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απα-
σχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτε-
χνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το 
Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2017, τις τριάντα (30) ώρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο 
με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης 
ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας 
ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομέ-
νου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέ-
ντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερω-
ριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των 
πλαισίων της παρ.1, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας 
των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπε-
ρωριακής εργασίας, πριν την έναρξη πραγματοποίησής 
της, στο «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται 
στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των 
επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του π.δ/τος
της 27.6/4-7-1932 καθώς και των επιχειρήσεων στις 
οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με 
τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις 
διατάξεις του π.δ/τος της 27.6/4-7-1932.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

I

Αριθμ. 1744 (2)
    Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-

μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 

31/12/2016.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128 Α/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, 
σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημι-
ουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή 
(άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα-
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 9 του ν. 2579/1998).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/1999 (ΦΕΚ 16 Α/ 99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύνα-
ψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημο-
σίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2628/1998 «Σύ-
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /1998), όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7-10-2009).

11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).

12. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α/2014).

13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α/2015). 

14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.10.2015 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β/2015). 

15. Την αριθμ. 2/16773/0023/Α/20.03.2003 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003 
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δα-
νείου, σε άυλη μορφή, λήξης 25.07.2025». 

16. Την αρ. 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων

του Ελληνικού Δημοσίου. 
17. Την αριθμ. 421/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουρ-

γού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφο-
ράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων 
ομολόγων λήξης 25.07.2025 με έτος βάσης 2015=100», 
αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι-
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627, 
λήξης 25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της 
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφω-
να με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα 
Δεκέμβριο 2016 όπως παρακάτω:
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Ημ/νία 
Αναπροσαρμογής

BIN Ονομαστική Αξία Δείκτης Αναφοράς Λόγος Δεικτών 
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο
Κεφάλαιο

31/12/16 GR0128005627 48.000.000,00 100,79161 1,24375 59.700.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/12/2016 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 81,03840, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, για 

το τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

Αριθμ. 23132 (3)
    Κατάργηση της υπ' αριθμ. 11240/14.06.2016 από-

φασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ' αρ. 

21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρι-

σμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλει-

διών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 

προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμέ-

νων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄2840)», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.», (Β΄1739).

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπ' όψιν:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 

(Α΄ 155), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35, παρ.1 του 
ν. 4305/2014 (Α΄ 237),

β. της υποπερίπτωσης γγ, της περίπτωσης β της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155),

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ε. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων»,

στ. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. της με α.π. Υ7/25.09.2015 (Β΄2109) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-

ρισμού, Έλενα Κουντουρά.» όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ' αριθμ. Υ156/14-07-2016 (2199/Β/15-07-2016) 
όμοια απόφαση «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρ-
μοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.» και ισχύει,

η. του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού (Α΄ 179), όπως ισχύει,

θ. της υπ’ αρ. 21185 /2014 απόφασης Υπουργού Τουρι-
σμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και 
καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 
των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερι-
σμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β'2840), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ' αρ. 91/07.01.2015 (Β'69) όμοια απόφαση και ισχύει,

ι. της υπ' αρ. 11240/14.06.2016 απόφασης Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
«Τροποποίηση της υπ' αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης 
Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύ-
στημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργι-
κών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων 
δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.», (Β΄1739).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση της υπ' αρ. 11240/14.06.2016 απόφα-
σης Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
«Τροποποίηση της υπ' αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης 
Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύ-
στημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργι-
κών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων 
δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄2840)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.», (Β΄1739).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 

Η Υπουργός

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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Αριθμ. 1 (4)
    Καθορισμός προσόντων του Επιστημονικού Συμ-

βουλίου και του Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύ-

ματος Έρευνας και Καινοτομίας.

   Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. του ν. 4429/2016 (Α 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας 

και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», και ιδίως τα άρθρα 
8, 9 και 13,

β. την με αριθμ. 667/7.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 614) απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων για τη «Συγκρότηση Επιστημονικής Επι-
τροπής για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΕΛΙΔΕΚ)», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα προσόντα των μελών του Επιστημο-
νικού Συμβουλίου (ΕΣ) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευ-
νας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ως εξής:

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ αποτελείται 
από εννέα (9) μέλη, επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι 
οποίοι προέρχονται από τους εξής τομείς: α) γεωπονι-
κών επιστημών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών 
και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστη-
μών, ε) ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος 
και ενέργειας, ζ) ιατρικής και επιστημών υγείας, η) επι-
στημών μηχανικού και τεχνολογίας και θ) καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας.

Τα μέλη πρέπει να είναι προσωπικότητες με μεγάλο 
επιστημονικό κύρος, που έχουν διακριθεί διεθνώς για το 
ερευνητικό έργο τους και να διαθέτουν σημαντική εμπει-
ρία σε θέματα διαμόρφωσης επιστημονικής πολιτικής.

Το σύνολο των μελών του ΕΣ είναι επιθυμητό να κα-
λύπτει την ευρύτερη Ελληνική επιστημονική κοινότητα 
προερχόμενο από διαφορετικά ιδρύματα του δημόσιου 
η ιδιωτικού τομέα. Επίσης είναι επιθυμητό μέλη του ΕΣ 
να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία από τεχνολογικά ανε-
πτυγμένες χώρες του εξωτερικού.

Τα Μέλη πρέπει:
α. να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
β. να έχουν συμμετάσχει επιτυχώς, ως επιστημονικοί 

υπεύθυνοι σε ερευνητικά έργα που εγκρίθηκαν μετά από 
ανταγωνιστική εθνική ή διεθνή διαδικασία και κρίση,

γ. να έχουν τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και διοικητική 
εμπειρία διαχείρισης έρευνας και των αποτελεσμάτων 
αυτής, σε Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικό Φορέα, της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής,

δ. να έχουν πλούσιο επιστημονικό έργο δημοσιευμένο 
σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστη-
μονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, το οποίο θα πρέπει 
επίσης να έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, όπως τεκμηριώ-
νεται, μεταξύ άλλων, από κατάλληλους βιβλιομετρικούς 
δείκτες απήχησης ή από διεθνείς διακρίσεις και βραβεία,

ε. να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Συνεκτιμώμενο προσόν για την εκλογή των μελών του 

ΕΣ είναι η πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητάς 
τους από φορείς (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 
13α του ν. 4310/2014) που συμμετέχουν με εκπροσώ-
πους στη ΓΣ του Ιδρύματος. Πρόταση μπορεί να υπο-
βάλει η Σύγκλητος ή οι Γ.Σ. των Τμημάτων των ΑΕΙ ή τα 

Δ.Σ. των Ερευνητικών Κέντρων ή τα Επιστημονικά Συμ-
βούλια των Ινστιτούτων των ερευνητικών φορέων που 
συμμετέχουν με εκπροσώπους στη ΓΣ του Ιδρύματος. 
Πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητας μπορούν να 
υποβάλουν, επίσης, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ). Η πρόταση υποστήρι-
ξης της υποψηφιότητας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 
Κάθε φορέας ή κάθε μέλος του ΕΣΕΚ μπορεί να υποβάλει 
έως τρεις (3) προτάσεις υποψηφίων.

Το μέλος του ΕΣ που προέρχεται από τον τομέα της 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας δεν απαιτείται να κα-
τέχει τα ως άνω προσόντα (σημ. γ & δ) αλλά θα πρέπει 
να έχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία ή να έχει διευθύνει 
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) εταιρείας του ιδι-
ωτικού η δημόσιου τομέα και να έχει σημαντικά διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας.

2. Καθορίζουμε τα προσόντα του Διευθυντή του Ελ-
ληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) 
ως εξής:

Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ είναι επιστήμονας με διεθνές 
κύρος, διοικητική εμπειρία και αξιόλογη ερευνητική δρα-
στηριότητα. Διαθέτει ευρύ όραμα, γνώση και κατανόηση 
των σημαντικών εξελίξεων στην επιστήμη και έρευνα, 
συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής έρευνας. 
Γνωρίζει τις διαδικασίες και τις δυνατότητες χρηματο-
δότησης στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.

Ο Διευθυντής πρέπει:
α. να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος,
β. να έχει συγγραφικό έργο, σε μονογραφίες ή πρω-

τότυπες δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνούς κύρους,
γ. να έχει συμμετάσχει επιτυχώς, ως επιστημονικός 

υπεύθυνος, σε ερευνητικά έργα,
δ. να έχει τεκμηριωμένη και εκτενή διοικητική ικανό-

τητα και εμπειρία, σε ερευνητικούς εθνικούς ή διεθνείς 
φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

ε. να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα,
στ. να μην έχει συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία 

υποβολής της υποψηφιότητάς του, το 63ο έτος της ηλι-
κίας του.

Συνεκτιμώμενο προσόν για την εκλογή του Δ/ντη 
είναι η πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητάς του 
από φορείς (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13α 
του ν. 4310/2014) που συμμετέχουν με εκπροσώπους 
στη Γ.Σ. του Ιδρύματος. Πρόταση μπορεί να υποβάλει η 
Σύγκλητος ή οι Γ.Σ. των Τμημάτων των ΑΕΙ ή τα Δ.Σ. των 
Ερευνητικών Κέντρων ή τα Επιστημονικά Συμβούλια των 
Ινστιτούτων των ερευνητικών φορέων που συμμετέχουν 
με εκπροσώπους στη Γ.Σ. του Ιδρύματος. Πρόταση υπο-
στήριξης της υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν, 
επίσης, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΣΕΚ). Η πρόταση υποστήριξης της υπο-
ψηφιότητας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Κάθε φορέας 
ή κάθε μέλος του ΕΣΕΚ μπορεί να υποβάλει έως τρεις (3) 
προτάσεις υποψηφίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02041102112160004*
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