
Το  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  &  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ), αποτελεί βάσει του νομοθετικού 
πλαισίου  ίδρυσης  και  λειτουργίας  του,  Πανεπιστημιακό  Ίδρυμα 
προσανατολισμένο  στην έρευνα,  όπως μαρτυρεί  ο  τίτλος  του,  υπαγόμενο 
στο  ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ κι  εποπτευόμενο  από  το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Ειδικότερα,  το  ΕΠΙΣΕΥ  ΕΜΠ  ιδρύθηκε  δυνάμει  του  ΠΔ  271/1989,  το 
οποίο ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν 
τροποποιηθεί  περαιτέρω  δυνάμει  του  άρθρου  11  του  Ν.  3685/2008 
‘’  Θεσμικό  πλαίσιο  για  τις  μεταπτυχιακές  σπουδές’’  ,  υπό  τον  τίτλο 
Ερευνητικά  Πανεπιστημιακά  Ινστιτούτα,  το  οποίο  τροποποιήθηκε 
περαιτέρω δυνάμει  του  άρθρου 32 του N. 3794/2009 ‘’  Ρύθμιση θεμάτων   
του  πανεπιστημιακού  και  τεχνολογικού  τομέα  της  ανώτατης  
εκπαίδευσης  και  άλλες  διατάξεις’’,  υπό  τον  τίτλο Ερευνητικά 
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ).  Καίτοι  τα  τελευταία  δύο νομοθετήματα 
επηρεάζουν  με  τις  ρυθμίσεις  τους,  άμεσα,  το  συστατικό  διάταγμα  του 
Ινστιτούτου,  αυτά  δεν  έχουν  καταργηθεί  ή  ρητώς  τροποποιηθεί  από  το 
αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας. Ερμηνευτικά, όμως, λόγω του ότι οι εν λόγω 
διατάξεις είναι νεότερες και το περιεχόμενό τους διαλαμβάνει το σύνολο των 
Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, τυγχάνουν αμέσως εφαρμοστέα. 

Ι. Βάσει του άρθρου 1§1 του ιδρυτικού διατάγματος, το Ινστιτούτο ανήκει  
οργανικά  στο  Ε.Μ.  Πολυτεχνείο  και  συνδέεται  με  το  Τμήμα Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών και  Μηχανικών Υπολογιστών  του ιδρύματος αυτού,  γεγονός  το 
οποίο  αναντίρρητα  επικυρώνει  το  χαρακτηρισμό  του  εν  λόγω  ΝΠΙΔ,  ως 
Πανεπιστημιακού,  ήτοι  συνιστά  οργανικό  τμήμα  του  ΕΜΠ,  απολαύον 
διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 
271/1989.

Στο  αυτό  πνεύμα  και  με  ρητές  αναφορές  στο  γεγονός  ότι  τα  ΕΠΙ 
αποτελούν τον ερευνητικό βραχίονα και πυρήνα των Πανεπιστημίων, κινείται 
και η διάταξη του άρθρου Άρθρο 11§1α  του  Ν. 3585/2008, σύμφωνα με την 
οποία  τα  Ερευνητικά  Πανεπιστημιακά  Ινστιτούτα  (Ε.Π.Ι.)  είναι  νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),  τα οποία τελούν υπό την εποπτεία 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κι έχουν ως αντικείμενο 
την έρευνα σε μια καθορισμένη περιοχή της επιστήμης ή της τεχνολογίας1. Τα 
Ε.Π.Ι.  λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων Τμημάτων του ίδιου ή 
άλλων  Πανεπιστημίων  και  μπορούν  να  συνεργάζονται  και  με  φορείς  του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και με επιστημονικές ενώσεις και συλλόγους 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα Ε.Π.Ι. δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα,  
όπως έχει οριοθετηθεί από τις κείμενες διατάξεις.
1 Αντίστοιχη είναι η διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, σε εκτέλεση του οποίου εξεδόθη το 
τροποποιητικό  του  ιδρυτικού  ΠΔ  271/1989,  ΠΔ  13/1998,  το  οποίο  ορίζει  ότι  1.  Τα  ερευνητικά 
πανεπιστημιακά ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), τα οποία έχουν  
ως αντικείμενο την έρευνα σε μια καθορισμένη περιοχή της επιστήμης ή της τεχνολογίας.  Τα Ε.Π.Ι.  
ιδρύονται  από  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα  του  αυτού  ή  άλλων  Α.Ε.Ι.,  τα  οποία  μπορούν  να  
συνεργάζονται και με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Τα Ε.Π.Ι. δεν ανήκουν στο δημόσιο  
τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί από τις κείμενες διατάξεις. 
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ΙΙ. Σύμφωνα με το  άρθρο 2 του ιδρυτικού ΠΔ σκοπός του Ινστιτούτου 
είναι:
α.  Η  διεξαγωγή  έρευνας,  η  ανάπτυξη  της  τεχνογνωσίας  και  η  μεταφορά 
τεχνολογίας.
β. Η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Ελλάδα.
γ. Η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την στήριξη της ελληνικής  
ηλεκτρονικής  βιομηχανίας,  η  ανάπτυξη  των  τηλεπικοινωνιών  και  η  
αυτοματοποίηση της βιομηχανίας παραγωγής στην Ελλάδα.
δ.  Υποστηρίζει  τις  μεταπτυχιακές  σπουδές  που  διεξάγονται  στο  Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών  Υπολογιστών  του  Ε.Μ.  
Πολυτεχνείου καθώς επίσης και γενικότερα τους σκοπούς του ίδιου Τμήματος.
2.  Τομείς  (επιστημονικές  περιοχές)  δραστηριότητες  του  ινστιτούτου  είναι  
κυρίως οι εξής:
α. Συστήματα ανθρώπου μηχανής
β. Τηλεπικοινωνίες
γ. Βιομηχανική αυτοματοποίηση
δ. Υβριδικά και ολοκληρωμένα κυκλώματα
ε. Λογικό εφαρμογών και συστήματα διοίκησης
στ. Υλικό και υπολογιστικά συστήματα.
3. Για την επίτευξη του σκοπού του το ινστιτούτο:
α.  Εκπονεί  και  διεξάγει  μελέτες  και  ερευνητικά  προγράμματα  τα  οποία  
αναφέρονται στην περιοχή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του ινστιτούτου.
β.  Παράγει  πρωτότυπα  προϊόντα  και  παρέχει  υπηρεσίες  σχετικές  με  τις 
ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του.
γ.  Προωθεί  την  ανάπτυξη  σχέσεων  και  συνεργάζεται  με  άλλα  ερευνητικά 
ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή 
δραστηριότητα.
δ. Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του.
ε. Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και
στ. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς 
του.

Στο αυτό πνεύμα περί του σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας, κινούνται και 
οι διατάξεις του άρθρου 11§1β-δ του Ν. 3585/2008, ως ισχύει, σύμφωνα με 
τις οποίες β) Η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί στην ενίσχυση των ερευνητικών  
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τα Τμήματα των Πανεπιστημίων 
και  τους  Τομείς  τους,  όπως  επίσης  από  τα  Εργαστήρια  και  τις  Κλινικές.  
Ειδικότερα, η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων  κυρίως  διεπιστημονικού,  διατμηματικού  ή 
διαπανεπιστημιακού  χαρακτήρα,  περιφερειακής  ή  εθνικής  εμβέλειας,  ή  σε 
περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες ή  
στην  ανάπτυξη  ερευνητικών  δραστηριοτήτων  που  απαιτούν  υποδομές 
μεγάλης κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση, η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί και  
στην ερευνητική υποστήριξη του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου, ιδίως σε 
μεταπτυχιακό  επίπεδο,  με  διασφάλιση  αποτελεσματικής  αλληλεπίδρασης 
μεταξύ μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας.
γ)  Η  ίδρυση  ενός  Ε.Π.Ι.  εντάσσεται  στο  συνολικό  στρατηγικό  σχεδιασμό 
έρευνας του οικείου Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.
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δ) Στα Ε.Π.Ι. μπορεί να εκπονείται μέρος ή και το σύνολο της διπλωματικής  
εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών και της διδακτορικής διατριβής υποψήφιων 
διδακτόρων2. Στις περιπτώσεις αυτές, η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος ή οι  
Γ.Σ.Ε.Σ.  των  συνεργαζόμενων  με  το  Ε.Π.Ι.  Τμημάτων  δύνανται  να 
αποφασίσουν  τη  συμμετοχή  ενός  (1)  ερευνητή,  που  είναι  κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος, στις οικείες τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές και  
στις αντίστοιχες επταμελείς εξεταστικές επιτροπές. 

ΙΙΙ. Σύμφωνα με τη διαδικασία & τις προϋποθέσεις ίδρυσης το άρθρο 
11§2 Ν. 3585/2008 τα Ε.Π.Ι. ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο 
εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και  
Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων. Για την ίδρυση Ε.Π.Ι.  απαιτείται  
πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και έγκριση της Σ.Ε.Σ3. 
3. Στοιχεία κάθε πρότασης για την ίδρυση Ε.Π.Ι.,  τα οποία αναφέρονται και  
στο σχετικό προεδρικό διάταγμα, είναι ιδίως τα ακόλουθα:
α) Το αντικείμενο, ο σκοπός, οι στόχοι και η έδρα του.
β) Η σχέση του με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
γ) Οι τομείς ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων.
δ) Οι φορείς, τα συνεργαζόμενα νομικά και τυχόν φυσικά πρόσωπα και οι όροι  
συνεργασίας τους.
ε)  Μελέτη  σκοπιμότητας  και  βιωσιμότητας  και  έκθεση  συμβατότητας  με  το  
στρατηγικό  σχεδιασμό  και  τον  ακαδημαϊκό  −  αναπτυξιακό  προγραμματισμό 
του οικείου Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.
στ)  Η  αρχική  χρονική  διάρκεια,  η  δυνατότητα  ανανέωσης  ή  κατάργησης  
ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι χώροι και η υπάρχουσα ή  
αναγκαία  υλικοτεχνική  υποδομή,  καθώς  και  οι  πηγές  και  το  ύψος  της  
χρηματοδότησης αναλυτικά.
ζ)  Τα σχετικά με  την οικονομική διαχείριση  και  τον οικονομικό έλεγχο των  
Ε.Π.Ι.

2 Αντίστοιχη είναι η διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, σε εκτέλεση του οποίου εξεδόθη το 
τροποποιητικό του ιδρυτικού ΠΔ 271/1989, ΠΔ 13/1998, το οποίο ορίζει ότι β) Στα Ε.Π.Ι. μπορεί να  
εκτελείται μέρος ή και το σύνολο της διδακτορικής διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
3 Αντίστοιχη είναι η διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, σε εκτέλεση του οποίου εξεδόθη το 
τροποποιητικό του ιδρυτικού ΠΔ 271/1989, ΠΔ 13/1998, το οποίο ορίζει ότι 2. Τα Ε.Π.Ι. ιδρύονται με  
προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας  
και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του διαπανεπιστημιακού συμβουλίου έρευνας.  Για την ίδρυση  
Ε.Π.Ι.  απαιτείται  εισήγηση ερευνητικής ομάδας ή της Γ.Σ. τομέα, πρόταση της Γ.Σ. του τμήματος με  
ειδική σύνθεση προς τη Σύγκλητο και εισήγηση της Συγκλήτου προς το διαπανεπιστημιακό συμβούλιο  
έρευνας. Πρόταση για ίδρυση Ε.Π.Ι. προς τη Σύγκλητο μπορεί επίσης να υποβληθεί από τη Γ.Σ. τμήματος  
με ειδική σύνθεση. 
3.  Στοιχεία,  τα  οποία  περιλαμβάνει  κάθε  εισήγηση  ή  πρόταση  και  τα  οποία  περιλαμβάνονται  στο  
προεδρικό διάταγμα, είναι τα ακόλουθα:
α) Το αντικείμενο και ο σκοπός του. 
β) Η σχέση του με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. 
γ) Οι τομείς ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων.
δ) Οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιθανώς συμμετέχουν. 
ε)  Ο  χρόνος,  οι  χώροι  και  το  κόστος  κατ`  έτος  λειτουργίας  του,  η  υπάρχουσα  και  η  αναγκαία  
υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, οι πηγές και το  
ύψος της χρηματοδότησής του αναλυτικά. 
στ) Το προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα. 
Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων προκειμένου να εγκρίνει  την ίδρυση Ε.Π.Ι.  ασκεί  
ουσιαστικό έλεγχο μόνο στο υπό ε` και στ` στοιχεία. 
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η)  Τα προσόντα,  οι  διαδικασίες  πλήρωσης και  ο  αριθμός των θέσεων του 
προσωπικού κατά κατηγορία και  ειδικότητα,  η  αποζημίωση των μελών του 
Δ.Σ.,  οι  αποδοχές  του  Διευθυντή  και  γενικά  κάθε  θέμα  σχετικά  με  την 
οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Ε.Π.Ι.

IV. Ως προς τη Διοίκηση των ΕΠΙ  4  ,   όπου η παρουσία των Μελών ΔΕΠ 
και της Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής Κοινότητας είναι ουσιωδέστατη, το άρθρο 
11§5  του  Ν.  3585/2008,  ορίζει  ότι α)  Το  Ε.Π.Ι.  διοικείται  από  Διοικητικό 
Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από: αα) Τον Διευθυντή του Ε.Π.Ι. αβ) Τρία 
(3) μέλη Δ.Ε.Π. κάθε Τμήματος που συμμετέχει  στο Ε.Π.Ι.,  του ίδιου ή του 
συγγενέστερου  γνωστικού  αντικειμένου  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  που 
καλύπτει  το  Ε.Π.Ι.,  τα  οποία  ορίζονται  από  τη  Γ.Σ.Ε.Σ.  του  οικείου  ή  των  
οικείων Τμημάτων τα οποία συμμετέχουν ενεργά στα ερευνητικά προγράμματα 
του  Ινστιτούτου.  Σε  περίπτωση  συνεργασίας  τριών  (3)  ή  περισσότερων 
Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου για την ίδρυση Ε.Π.Ι., κάθε Τμήμα 
συμμετέχει  στο  Δ.Σ.  με  ένα  (1)  ή  δύο  (2)  το  πολύ  μέλη  Δ.Ε.Π.,  όπως 
καθορίζεται  εκάστοτε  με  το  προεδρικό διάταγμα ίδρυσής του.  αγ)  Έναν (1) 
εκπρόσωπο κάθε φορέα που συμμετέχει στο Ε.Π.Ι. αδ) Έναν (1) ερευνητή του 
Ε.Π.Ι. β) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής. 
«Σε περίπτωση που συμμετέχει σε ΕΠΙ μόνο ένα Τμήμα, στο ΔΣ συμμετέχουν  
τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ. Για τις θέσεις του Διευθυντή και των μελών του ΔΣ των 
ΕΠΙ μπορεί  να επιλέγονται  και  ομότιμοι  ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του 
συμμετέχοντος  ή  συμμετεχόντων  τμημάτων του ίδιου  ή  του  συγγενέστερου 
γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει το ΕΠΙ.»5

6. α) {………….}
γ) Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. και για το διορισμό του Διευθυντή εκδίδεται  
σχετική  διαπιστωτική  απόφαση  του οικείου  Πρύτανη,  η  οποία δημοσιεύεται  
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. {……}.
4 Ειδικότερα, ως προς τη Διοίκηση του ΕΠΙΣΕΥ το Άρθρο 3 ΠΔ 271/1989 ορίζει ότι "1. Το Ινστιτούτο 
διοικείται, σύμφωνα με τις §§ 5&6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, από: α) το διοικητικό συμβούλιο, 
β) το διευθυντή, γ) τον αναπληρωτή διευθυντή.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) το διευθυντή του Ινστιτούτου, ως πρόεδρο, β) τρία 
μέλη  ΔΕΠ  της  βαθμίδας  καθηγητή  ή  αναπληρωτή  καθηγητή  του  Τμήματος  Ηλεκτρολόγων  και 
Μηχανικών  Υπολογιστών  του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  και  τα  οποία  ορίζονται  με  τη 
διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του εδαφίου α' της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, γ) 
δύο (2)  ερευνητές  που προτείνονται  από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου,  οι  οποίοι  θα 
πρέπει να έχουν πείρα και ειδίκευση στις επιστημονικές περιοχές του Ινστιτούτου κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 άρθρο 2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και 
λειτουργία,  τη  διαχείριση  της  περιουσίας  και  τη  διάθεση  των πόρων  αυτού,  καθώς  και  για  κάθε 
ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) 
χαράζει  τη  γενική  ερευνητική,  πολιτική  του  Ινστιτούτου  και  αποφασίζει  για  τα  διεξαγόμενα 
προγράμματα, β) εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του, γ) καθορίζει την οικονομική 
πολιτική του Ινστιτούτου, δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 
Ινστιτούτου,  ε)  προσλαμβάνει  ύστερα  από  εισήγηση  του  διευθυντή,  το  αναγκαίο  προσωπικό  και 
καθορίζει τις αποδοχές του επιστημονικού προσωπικού και στ) καταρτίζει και εκδίδει τον κανονισμό 
λειτουργίας του Ινστιτούτου.
4.{ ……..}
5.  Ο  αναπληρωτής  διευθυντής  του  Ινστιτούτου  είναι  μέλος  ΔΕΠ  της  βαθμίδας  καθηγητή  ή 
αναπληρωτή καθηγητή που διορίζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παραγ. 7 του άρθρου 17 Ν. 
2083/1992.
Ο αναπληρωτής διευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
6. Ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου είναι άμισθοι".
5 Προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 32§2 Ν. 3794/2009
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7. {……}.
γ) Ανεξάρτητα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο διαδικασίες αξιολόγησης 
τα Ε.Π.Ι.  υποχρεούνται να υποβάλλουν προς το Τμήμα, τη Σύγκλητο και το  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού 
έτους πλήρη απολογισμό του ερευνητικού και άλλου έργου που επιτελέστηκε  
από αυτά. 6. 

V. Ως προς τη Χρηματοδότηση το άρθρο 10Α του ΠΔ 271/1989, ορίζει 
ότι  το  ΕΠΙΣΕΥ  έχει,  μεταξύ  άλλων  πόρων,  έσοδα  από  την  εκτέλεση 
ερευνητικών  προγραμμάτων για  λογαριασμό  τρίτων  (δημοσίων  υπηρεσιών, 
διεθνών και μη οργανισμών, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και ιδιωτών).
Περαιτέρω, το άρθρο 17 του Ν. 2083/1992, σε εκτέλεση του οποίου εξεδόθη 
το τροποποιητικό του ιδρυτικού ΠΔ 271/1989, ΠΔ 13/1998, το οποίο ορίζει ότι 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να χρηματοδοτεί  
κατά προτεραιότητα την ίδρυση και λειτουργία Ε.Π.Ι, τα οποία εμπίπτουν σε  
συγκεκριμένες περιοχές  της  επιστήμης ή τη  τεχνολογίας,  που καθορίζονται  
από το ίδιο και ανακοινώνονται στα Α.Ε.Ι.
Το άρθρο 11§4α του Ν. 3585/2008 ορίζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και  
Θρησκευμάτων μπορεί να χρηματοδοτεί  βάσει κριτηρίων ποιότητας και  των  
αποτελεσμάτων  αξιολόγησης  των  οικείων  Τμημάτων,  σύμφωνα  με  το  ν.  
3374/2005,  την  ίδρυση  και  λειτουργία  Ε.Π.Ι.,  τα  οποία  εμπίπτουν  σε 
συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης ή της τεχνολογίας, που καθορίζονται με 

6 Στο άρθρο 17 του Ν. 2083/1992, σε εκτέλεση του οποίου εξεδόθη το τροποποιητικό του ιδρυτικού 
ΠΔ 271/1989, ΠΔ 13/1998, το οποίο ορίζει τα ακόλουθα: Όργανα διοίκησης των Ε.Π.Ι. είναι:
α) το διοικητικό συμβούλιο
β) ο διευθυντής και 
γ) ο αναπληρωτής διευθυντής. 
6. α) Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από:
- Το διευθυντή του Ε.Π.Ι. ως πρόεδρο.
- Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, το οποίο συνεργάζεται με το Ε.Π.Ι. Τα μέλη Δ.Ε.Π. πρέπει να  
συμμετέχουν  ενεργά  στα  ερευνητικά  προγράμματα  του  ινστιτούτου  και  ορίζονται  τα  δύο  (2)  από  τη 
Γ.Σ.Ε.Σ και το άλλο από τη Σύγκλητο. 
- Δύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ε.Π.Ι.
- Έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε φορέα που συμμετέχει στο Ε.Π.Ι.
………."
β) Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. 
γ)  Το  Δ.Σ.  είναι  αρμόδιο  για  την  εν  γένει  διοίκηση  του  Ε.Π.Ι.  κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  
προεδρικό διάταγμα ίδρυσης και τον κανονισμό λειτουργίας. 
7.  Διευθυντής  του Ε.Π.Ι.  διορίζεται  καθηγητής  ή αναπληρωτής καθηγητής ενός  από τα τμήματα του  
Α.Ε.Ι. με τα οποία συνδέεται  το Ινστιτούτο, ο οποίος θα πρέπει να έχει πείρα και ενεργό ερευνητική  
δραστηριότητα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο, το δε ερευνητικό και γενικότερα επιστημονικό του έργο  
σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του ινστιτούτου θα πρέπει να είναι υψηλής στάθμης και  
διεθνώς αναγνωρισμένο. Αναπληρωτής διευθυντής διορίζεται μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής αναγνωρισμένου  
κύρους με διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο που καλύπτει το ινστιτούτο. Ο  
διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής επιλέγονται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι. με την ειδική  
σύνθεση  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  12  παρ.  1  εδ.  α`  του  νόμου  αυτού.  Σε  περίπτωση  
διαπανεπιστημιακού Ε.Π.Ι. η επιλογή θα γίνεται από κοινού από τις Συγκλήτους των οικείων Α.Ε.Ι. με  
την ειδική σύνθεση, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο αντίστοιχο διάταγμα ίδρυσης του Ε.Π.Ι. Η θητεία  
του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια  
διαδικασία.  Για  την  επιλογή  του  διευθυντή  και  του  αναπληρωτή  διευθυντή  εκδίδεται  σχετική  
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
8. Για την αξιολόγηση του ερευνητικού και του εν γένει έργου των Ε.Π.Ι. εφαρμόζονται αναλόγως οι  
αντίστοιχες για την αξιολόγηση του έργου των Α.Ε.Ι. διατάξεις. 
9{…………. }
10. {……….}
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απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  
ανακοινώνονται στα Πανεπιστήμια.
β) Τα Ε.Π.Ι.  υποχρεούνται να καταβάλλουν στα Πανεπιστήμια,  με τα οποία 
είναι  συνδεδεμένα,  ποσοστό  των  ετήσιων  εσόδων  τους  από  τις 
χρηματοδοτήσεις των κάθε είδους ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, εκτός 
εκείνων που προέρχονται από κρατική ή κοινοτική επιχορήγηση ή αφορούν 
στις υποδομές τους ή δίνονται ειδικά στο Ε.Π.Ι. για τη χορήγηση υποτροφιών.  
Το εν λόγω ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 15% των  
ετήσιων εσόδων τους, καθορίζεται  με απόφαση της Σ.Ε.Σ. κάθε ιδρύματος,  
λαμβανομένου υπόψη κατά πόσο το Ε.Π.Ι. χρησιμοποιεί ή όχι υποδομές του 
οικείου Πανεπιστημίου. Το ανωτέρω ποσό, που καταβάλλεται από τα Ε.Π.Ι.  
στα συνδεδεμένα ιδρύματα, κατατίθεται ετησίως στους Ειδικούς Λογαριασμούς 
Κονδυλίων Έρευνας των οικείων ιδρυμάτων.
γ) Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Π.Ι., μετά την εκκαθάριση τα περιουσιακά του 
στοιχεία  καταγράφονται  από  τριμελή  επιτροπή,  στην  οποία  προεδρεύει  ο 
Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων του οικείου ιδρύματος και  μετέχουν 
δύο  υπάλληλοι  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του  ιδρύματος,  οριζόμενοι  από 
αυτόν. Τα εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο οικείο ίδρυμα.
δ)7 «Τα ΕΠΙ μπορούν να χρηματοδοτούνται, για βασική έρευνα στο γνωστικό  
αντικείμενο τους καθώς και για έρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη τομέων 
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιονδήποτε φορέα 
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,  να συμμετέχουν σε  χρηματοδοτήσεις  που 
προβλέπονται  στο  Εθνικό  Στρατηγικό  Πλαίσιο  Αναφοράς  (ΕΣΠΑ)  και  να 
συνάπτουν  προγραμματικές  συμβάσεις  με  το  Δημόσιο,  Ν.Π.Δ.Δ.,  
Οργανισμούς  Τοπικής  και  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  και  Ν.Π.Ι.Δ.  του  
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και  
Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου  Υπουργού,  ορίζονται  το  ύψος,  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις 
οικονομικής ενίσχυσης των ΕΠΙ, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της 
παρούσας παραγράφου.»

7 Προ  της  αντικατάστασής  του  από  το  άρθρο  32§1  του  Ν.  3794/2009 ‘’Ρύθμιση  θεμάτων  του 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’ με τίτλο 
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), το εδάφιο α΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 
του  άρθρου  11  του  Ν.  3685/2008  είχε  την  ακόλουθη  διατύπωση:  Τα  Ε.Π.Ι.  μπορούν  να  
χρηματοδοτούνται  από  οποιονδήποτε  φορέα  του  δημόσιου  ή  ιδιωτικού  τομέα,  να  συμμετέχουν  σε 
χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και να  
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου  
τομέα. Στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, τα ως  
άνω νομικά πρόσωπα αυτά μπορούν επίσης να αναθέτουν  απευθείας  σε Ε.Π.Ι.  έναντι  αμοιβής έργο  
παροχής  αγαθών,  υπηρεσιών  ή  προϊόντων  εφαρμοσμένης  έρευνας.  Για  την  ανάθεση  καταρτίζεται  
αμφοτεροβαρής σύμβαση, στην οποία ορίζονται οι όροι εκτέλεσής της και οι αμοιβαίες υποχρεώσεις και  
τα δικαιώματα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
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