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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Προς:  τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Χρήστο Βασιλάκο, gensec@gsrt.gr 

 

Θέμα:  Νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες στο νομοσχέδιο «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 

 

Αξιότιμε κ. Γενικέ, 

Η κοινότητά μας, της οποίας είστε μέλος, βασίζεται, ως γνωστόν, σε τεκμήρια για την εξαγωγή των 

ερευνητικών της συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων. Επιτρέψτε μας, λοιπόν, μέσα από αυτό το πρίσμα, 

να σχολιάσουμε ορισμένα βασικά θέματα, στα οποία αναφερθήκατε στην Επιστολή σας της 7
ης

 Νοεμβρίου 

2014 προς τους Προέδρους των Ερευνητικών Κέντρων, θέματα τα οποία –κατά την άποψή μας– χρειάζεται 

να αποσαφηνιστούν μέσω συμπληρωματικών νομοτεχνικών βελτιώσεων ή/και τροπολογιών στο υπό 

συζήτηση στη Βουλή ν/σ για την ΕΤΑΚ. 

Στην προαναφερθείσα επιστολή σας αναφέρετε ότι:  

 

1. «Όλα τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς, συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του 

θεσμικού πλαισίου σύστασής τους, όσον αφορά τη φύση τους σκοπούς, την εποπτεία τη διοίκηση και 

τη λειτουργία τους. Κατά συνέπεια δε θα υπάρξει θεσμικό κενό με την ψήφιση του σχεδίου νόμου». 

Τα Προεδρικά Διατάγματα σύστασης των ερευνητικών κέντρων ορίζουν (εκτός από τους σκοπούς, 

την εποπτεία, τη διοίκηση και τη λειτουργία τους) και τις οργανικές θέσεις, καθώς και το εργασιακό 

καθεστώς του προσωπικού, ανά κατηγορία. Κατά συνέπεια, τα Προεδρικά αυτά Διατάγματα πρέπει 

να διατηρηθούν τουλάχιστον έως την αντικατάστασή τους από νέα, έτσι ώστε τα ερευνητικά κέντρα 

να μην κινδυνεύσουν να αποτελέσουν κελύφη κενά εργαζομένων την επομένη της ψήφισης του ν/σ. 

Σε διαφορετική περίπτωση, οι οργανικές θέσεις και το υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού 

ασφαλώς θα θεωρηθούν καταργημένα.  

Προσθήκη παραγράφου στο Κεφάλαιο ΣΤ’ 

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ τα Προεδρικά Διατάγματα σύστασης και 

λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ, καθώς και οι εσωτερικοί τους 

κανονισμοί, μέχρι τη δημοσίευση νέων.  

Ανάλογη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 

Επίσης, το νομοσχέδιο, και μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, δεν λαμβάνει ξεκάθαρη πρόνοια για 

το ήδη υπηρετούν προσωπικό. Για να μην υπάρξουν παρερμηνείες θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητή 

διάταξη, όπως η ακόλουθη: 

Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 47  (Μεταβατικές Διατάξεις) 

Το ήδη υπηρετούν προσωπικό (ερευνητές, Ε.Λ.Ε., τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, διοικητικοί 

υπάλληλοι) των υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ διατηρεί την 

ίδια σχέση εργασίας και τη θέση την οποία κατέχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος.    
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Επιπρόσθετα, με τη νομοτεχνική βελτίωση 37, διαγράφηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 13 «Τα 
ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν το χαρακτήρα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διέπονται 
συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις περί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».  

Η ανωτέρω παράγραφος πρέπει να επανέλθει στο συγκεκριμένο άρθρο 

 

2. «Διευκρινίστηκε (νομοτεχν. βελτ. 53) στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 ότι στα ΝΠΔΔ το προσωπικό 

διορίζεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ενώ στα ΝΠΙΔ το προσωπικό διορίζεται με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή σύμβαση ανάθεσης έργου. Εκ 

παραδρομής στο κείμενο των νομοτεχνικών βελτιώσεων (σημείο 55) γράφηκε ότι «η εργασιακή σχέση 

του ερευνητικού κέντρου ΝΠΔΔ με τους ερευνητές Α’ και β» βαθμίδας και τους ΕΛΕ αντίστοιχης 

βαθμίδας είναι διάρκειας αορίστου χρόνου», ενώ στο υπό κατάθεση κείμενο αναγραφόταν ότι «είναι 

μόνιμη». Αυτό θα διορθωθεί αναλόγως ώστε να καλύπτει την υφιστάμενη εργασιακή σχέση». 

Ως προς τα ανωτέρω, υπάρχει στο ν/σ προφανής σύγχυση ανάμεσα στην εργασιακή σχέση των 

ερευνητών, ανάλογα με το εάν υπηρετούν σε ερευνητικά κέντρα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και στη μονιμότητα 

των ερευνητών, η οποία είναι ανεξάρτητη από την εργασιακή τους σχέση. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες: 

� του Ν. 1514/1985, Άρθρο 16 παράγραφος 1, Άρθρο 17, παράγραφοι 2, 3, και 4 για τους ερευνητές, 

� του Ν. 3653/2008, Άρθρο 42, παράγραφοι 2, 3 και 4 για τους ερευνητές, και  

� του Ν. 4009/2011, Άρθρο 16, παράγραφος 2 για τους καθηγητές ΑΕΙ, 

οι ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας και, αντίστοιχα, οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές των 

ΑΕΙ, εκλέγονται ως μόνιμοι. Επίσης μόνιμοι είναι οι ερευνητές Γ’ και οι επίκουροι καθηγητές, μετά 

από κρίση. 

Η μονιμότητα των ερευνητών Α’ και Β’ βαθμίδας, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης 

(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), διασφαλίζει τόσο την ερευνητική τους ελευθερία, με βάση τα 

διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, όσο και τη μη διακριτή μεταχείριση των ερευνητών σε σχέση με τους 

καθηγητές ΑΕΙ και πρέπει να διασφαλιστεί και στο παρόν νομοσχέδιο.  

Ας σημειωθεί ότι με την προαναφερθείσα άρση της μονιμότητας, η εργασιακή σχέση των ερευνητών 

που είναι αορίστου χρόνου (και βρίσκονται σήμερα κυρίως σε ΝΠΙΔ ερευνητικά κέντρα, αλλά όχι 

μόνο), σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, λύεται «αναιτιωδώς», με απλή καταβολή αποζημίωσης 

(δείτε και τη σχετική γνωμοδότηση του καθηγητή Εργατικού Δικαίου, κ. Παπαδημητρίου). 

Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει, τέλος, πρόνοια ώστε το τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 

των ερευνητικών κέντρων που έχουν τον χαρακτήρα ΝΠΔΔ να διορίζεται σε μόνιμες οργανικές 

θέσεις. 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνουμε: 

Προσθήκη παραγράφου στο Άρθρο 29 

Οι ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι ερευνητές Γ’ βαθμίδας εκλέγονται για 

τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία θητεία ύστερα από κρίση. 

(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους καθηγητές ΑΕΙ του Ν. 4009/2011) 

Διαγραφή της νομοτεχνικής βελτίωσης 55 που αποτελεί τροποποίηση του εδαφίου δ της 

παραγράφου 2 του Άρθρου 18  

Η εργασιακή σχέση του ερευνητικού κέντρου ΝΠΔΔ με τους ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας και τους 

ΕΛΕ αντίστοιχης βαθμίδας είναι διάρκειας αορίστου χρόνου. Η εργασιακή σχέση του ερευνητικού 

κέντρου ΝΠΙΔ με τους ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας και τους ΕΛΕ αντίστοιχης βαθμίδας είναι 

διάρκειας αορίστου χρόνου.  

(η εργασιακή σχέση των ερευνητών και ΕΛΕ καλύπτεται από τις γενικές διατάξεις που αφορούν σε όλο 

το προσωπικό των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αντίστοιχα, βλ. και νομοτεχνική βελτίωση 53 που αναφέρεται πιο 

πάνω) 
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Προσθήκη πρότασης στο άρθρο 18  

Το τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων που έχουν τον 

χαρακτήρα ΝΠΔΔ διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις.  

(Διατύπωση του Ν. 1514/85, Άρθρο 20, παράγραφος 1 και Άρθρο 21, παράγραφος 2)  

 

3.  «Εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των μισθολογικών δαπανών του προσωπικού των ερευνητικών 

Κέντρων» 

Όμως, στο Άρθρο 23 (Δημόσια χρηματοδότηση), παράγραφος 3, εδάφιο α, μετά τις νομοτεχνικές 

βελτιώσεις, εντοπίζονται τα εξής: 

(α) Για να χρηματοδοτηθεί η μισθοδοσία των τακτικών υπαλλήλων των ερευνητικών κέντρων που 

υπάγονται στη ΓΓΕΤ, τα κέντρα πρέπει πρώτα να ενταχθούν στο ΕΜΕΕΥ, γεγονός που μπορεί να 

καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης. Το μεταβατικό χρονικό διάστημα έως την 

ίδρυση του ΕΜΕΕΥ και την ένταξη των κέντρων σε αυτό δεν προσδιορίζεται στο ν/σ, όπως δεν υπάρχει 

πρόνοια για την πλήρη κάλυψη της μισθοδοσίας, έως ότου τα κέντρα ενταχθούν στο ΕΜΕΕΥ. 

(β) Το εδάφιο α αποτελεί μια μακροσκελή πρόταση, με αποτέλεσμα να μην γίνεται καθόλου σαφές αν 

η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη είναι ανεξάρτητη της αναφερόμενης «σχετικής προγραμματικής 

συμφωνίας», η οποία καλύπτει (και;) μέρος των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέντρων και 

των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ. 

Λόγω όλων των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικές δυσχέρειες και προβλήματα 

στο μέλλον σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης αυτής και προκειμένου να υλοποιηθεί πράγματι η 

δεδηλωμένη πρόθεσή σας για πλήρη κάλυψη των μισθολογικών δαπανών του τακτικού προσωπικού 

σε όλα τα κέντρα της ΓΓΕΤ από τον κρατικό προϋπολογισμό, με την ψήφιση του νόμου, προτείνουμε η 

εν λόγω παράγραφος να διατυπωθεί ως ακολούθως: 

Άρθρο 23 - Τροποποίηση του εδαφίου α της παραγράφου 3 

Η δημόσια χρηματοδότηση παρέχεται προς τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, τους 

τεχνολογικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του 

σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της και έχει την μορφή: 

α) Χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πλήρη κάλυψη των μισθολογικών 

δαπανών των ερευνητών, των ΕΛΕ, του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού 

προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που είναι εγγεγραμμένα στο 

ΕΜΕΕΥ και υπάγονται στη ΓΓΕΤ,. Χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς επίσης 

και μέρους των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που 

υπάγονται στη ΓΓΕΤ σύμφωνα με τους όρους σχετικής προγραμματικής συμφωνίας, τη διάκριση των 

δραστηριοτήτων τους σε οικονομικές και μη οικονομικές, το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων και τους κανόνες του ανταγωνισμού. 

 

4.  Σε ό,τι αφορά την Υπουργική τροπολογία για τη «μισθολογική εξομοίωση των ερευνητών και ΕΛΕ με 

τις αντίστοιχες βαθμίδες των καθηγητών ΑΕΙ» [βλ. υποσημείωση 1] έχουμε να παρατηρήσουμε ότι 

χρήζει: 

(i) Νομοτεχνικών βελτιώσεων. Πιο αναλυτικά, η τροπολογία αυτή (α) αναγράφει ότι είναι τροπολογία 

του Ν. 3205/2003, ενώ αυτός έχει αντικατασταθεί από το Ν. 4093/2012 και (β) αναφέρεται σε 

καθηγητές ΑΕΙ και βασικό μηνιαίο μισθό Ερευνητή Δ' ίσο με τον εκάστοτε βασικό μισθό του "Λέκτορα 

ΑΕΙ", ενώ υπάρχει διαφορά στο βασικό μισθό της τέταρτης βαθμίδας στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. 

(ii) Έγκρισης από το ΓΛΚ. 

 

Επιπλέον, από το ν/σ λείπουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις για τους ερευνητές Γ’ και Δ’ βαθμίδας, οι οποίες 

προτείνουμε να περιληφθούν στο ν/σ με βάση τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 4009/2011 για τους 

επίκουρους καθηγητές και τους λέκτορες των πανεπιστημίων. 

                                                 
[1] http://www.esos.gr/arthra/35739/tropologia-gia-ti-misthologiki-exomoiosi-ton-ereyniton 
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Πρόσθετες τροποποιήσεις που θεωρούμε βασικές για το εν λόγω ν/σ είναι οι ακόλουθες: 

Άρθρο 2 

Το άρθρο 2, ενώ βρίθει ορισμών (συνολικά 46 τον αριθμό), δεν ορίζει τους ερευνητικούς φορείς του 

δημόσιου τομέα. Αντίθετα, οι ορισμοί των παραγράφων 23 και 25 ανοίγουν ένα παράθυρο σε πληθώρα 

δήθεν «ερευνητικών οργανισμών», οι οποίοι δεν έχουν ως κύριο σκοπό τους την επιστημονική και 

τεχνολογική έρευνα, να μπορούν να απορροφούν κονδύλια Έρευνας και Καινοτομίας (εκατοντάδες 

οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα που φέρουν στους σκοπούς τους τη λέξη «έρευνα» ή 

οποιοδήποτε παράγωγό της, ιδιωτικοί «ερευνητικοί φορείς», κλπ.). Για όλους αυτούς τους οργανισμούς 

το ν/σ δεν θεσμοθετεί ούτε ανεξάρτητες αξιολογήσεις, ούτε αποτίμηση του έργου τους (η «αξιολόγηση» 

της οποίας ο ορισμός υπάρχει στην παράγραφο 2 εξαντλείται στα άρθρα 31 και 32 που αφορούν στην 

αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ και στην αξιολόγηση προόδου της χώρας στην έρευνα  

αντίστοιχα...). Με βάση τα ανωτέρω, προτείνουμε: 

Προσθήκη παραγράφου (ορισμού) στο Άρθρο 2 

«Ερευνητικός φορέας»: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό 

την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, 

καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων και της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων. 

(Διατύπωση του άρθρου 2.ι.β. στο Ν. 3653/2008). 

Ο ορισμός αυτός πρέπει να εξειδικευτεί στη συνέχεια, όπως στο άρθρο 32 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 

3653/2008. 

 

Άρθρο 13 

Μετά και τη νομοτεχνική βελτίωση Νο 39, στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του προς ψήφιση 

νομοσχεδίου προβλέπεται η σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση, διάσπαση ερευνητικών κέντρων και 

ινστιτούτων ή/και ορίζεται ο σκοπός και η νομική τους φύση με Προεδρικό Διάταγμα και μετά από 

πρόταση του ΕΣΕΚ. Δηλαδή, παρακάμπτοντας τη νομοθετική εξουσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, η 

εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί κατά το δοκούν να αλλάζει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του ερευνητικού 

συστήματος της χώρας.  

Ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ευκαιριακών μικροπολιτικών και 

πελατειακών επιδιώξεων. Αυτό ήθελε να προλάβει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (Δεκέμβριος 2013, 

άρθρο 13.1) το οποίο προέβλεπε Νόμο αντί για την έκδοση Π.Δ. Με βάση τα ανωτέρω, προτείνουμε: 

Τροποποίηση της παραγράφου 5 

Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται και 

ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους με νόμο και μετά από πρόταση του ΕΣΕΚ.    

 

Πέραν των ανωτέρω, το νομοσχέδιο εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά δομικά προβλήματα που 

αποτυπώθηκαν σε προηγούμενα σχετικά έγγραφα της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Καθώς όμως 

διαφαίνεται, δυστυχώς, ότι η πολιτική ηγεσία δεν επιθυμεί την ορθολογική αντιμετώπιση/διόρθωσή 

τους, παρακαλούμε να υποστηρίξετε τις ανωτέρω, ελάχιστες νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και 

τροπολογίες, ώστε με την ψήφιση του νόμου τουλάχιστον: 

(α) τα ερευνητικά μας κέντρα να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται και να λειτουργούν απρόσκοπτα, με 

το υπάρχον προσωπικό,  

(β) η θεσμική θέση του ερευνητή να μην έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, και  

(γ) ο εθνικός χώρος έρευνας να μην κατακλυστεί από φορείς μη ερευνητικούς κατά βάση και τα 

κονδύλια για Έρευνα και Καινοτομία του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου να αξιοποιηθούν 

ουσιαστικά, για την ανάπτυξη της χώρας. 

Με εκτίμηση, 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 

Μαρία Θ. Στουμπούδη Μαρία A. Κωνσταντοπούλου 
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Κοινοποίηση: 

Καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, minister@minedu.gov.gr 

Κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργό Οικονοµικών, minister@minfin.gr 

Κύριο Νικόλαο ∆ένδια, Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, minister@mindev.gov.gr 

Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργό ∆Μ & Η∆, ypourgos@ydmed.gov.gr 

Κύριο Μαυρουδή Βορίδη, Υπουργό Υγείας, minister@yyka.gov.gr 

Κύριο Γιάννη Μανιάτη, Υπουργό Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, secmin@prv.ypeka.gr 

Κύριο Χαράλαµπο Αθανασίου, Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Grammateia@justice.gov.gr 

Κύριο Αργύρη Ντινόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, ypourgos@ypes.gr 

Κύριο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, secmin@ggde.gr 

Κύριο ∆ηµήτριο Σταµάτη, Υπουργό Επικρατείας, gram@ypep.gr 

Κύριο Αλέξανδρο ∆εµερτζόπουλο, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, yfgramadem@minedu.gov.gr 

Κύριο Φώτιο Καϋµενάκη, Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr 

Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραµµατέα ΥΠΑΙΘ, gengram@minedu.gov.gr 

Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr 

Καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα, Πρόεδρο ΕΣΥΠ, esyp@otenet.gr   

Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ∆Ε Ελληνικών Πανεπιστηµίων, lilnikol@interel.uoa.gr 

Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chrysoul.john@gmail.com 

Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, agk@cperi.certh.gr 

∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ, posdep@posdep.gr & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr 

Προέδρους και Τοµείς Παιδείας Κοµµάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

Πρόεδρο και Μέλη της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων 

Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρία Θ. Στουμπούδη: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 712, 19013 Ανάβυσσος Αττικής. Τηλ. 2291076392, Fax 
2291076419, e-mail: mstoum@hcmr.gr 
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 1530 Αγία Παρασκευή. Tηλ. 
2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr 

 


