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Σύλλογος Ερευνητών
_____________________________

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 7

Προς: Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικού, κ. Γ. Αναγνωστόπουλο,
Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού, κ. Κ. Μακρή
Κοιν.: Γραμματέα Ειδικής Επιτροπής Κρίσης, κ. Μ. Βαϊδάκη,
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ ΕΑΑ

Θέμα: Διαδικασία διατύπωσης γνώμης ερευνητών ΕΑΑ για την αξιολόγηση των υποψήφιων
Διευθυντών

Αγαπητοί κε Αναγνωστόπουλε και κα Μακρή,
Σχετικά με τη διαδικασία για τη διατύπωση γνώμης των ερευνητών για την επιλογή του Διευθυντή
του Κέντρου, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών
του ΕΑΑ (ΣΕΕΑΑ), η οποία βασίζεται στα παρακάτω:
1. Στο N. 4386/2016, άρθρο 14 παρ. 7δ σύμφωνα με τον οποίο: «Για την αξιολόγηση διευθυντή
ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των ερευνητών και η γνώμη
του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου αντίστοιχα, η οποία
εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου
λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του διευθυντή ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον
της επιτροπής. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν
εκφράζεται γνώμη από αυτόν. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον
Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.»
2. Στο έγγραφο της ΓΓΕΤ «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4386/2016»
(Α.Π.114444/13/12-7-2016)
«Ως προς τη γνώμη των Ερευνητών και του λοιπού προσωπικού για την αξιολόγηση διευθυντή
ερευνητικού κέντρου (άρθρο 16 του ν.4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 14 του
ν. 4386/2016).
Μέχρι την έκδοση των νέων Εσωτερικών Κανονισμών των φορέων, στους οποίους θα
περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη, μπορεί να εφαρμοστούν κατ’ αναλογία οι αντίστοιχες
ρυθμίσεις για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων που υπάρχουν στους υφιστάμενους
Εσωτερικούς Κανονισμούς των φορέων»
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3. Στον άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΑΑ: «Διατύπωση της γνώμης των
ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων για την επιλογή του Διευθυντή
Ινστιτούτου»
«Η γνώμη του συνόλου των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του
Ινστιτούτου, που απαιτείται για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή του
Ινστιτούτου, διατυπώνεται με την παρακάτω διαδικασία: Με ευθύνη του Προέδρου της
Επιτροπής Κρίσης των υποψηφίων αποστέλλεται από το γραμματέα της επιτροπής στη Δ/νση
Διοικητικού του ΕΑΑ, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την τελευταία ορισθείσα συνεδρίαση της
επιτροπής, ο κατάλογος και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντη
Ινστιτούτου. Με ευθύνη του Δ/ντή Διοικητικού συγκαλείται συνέλευση των ερευνητών και των
ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του Ινστιτούτου. Η συνέλευση, αφού διαπιστωθεί απαρτία
των 2/3 του συνόλου των ερευνητών και του συνόλου των ΕΛΕ του Ινστιτούτου, εκλέγει τριμελή
επιτροπή, η οποία αποτελείται από ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες. Η
επιτροπή έχει την ευθύνη της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων Δ/ντών Ινστιτούτου.
Έκαστος ερευνητής και ειδικός λειτουργικός επιστήμονας συμπληρώνει εμπιστευτικά τα
παρακάτω έντυπα. Η συμπλήρωση του εντύπου αποτελεί και τη διατύπωση της γνώμης του. Η
τριμελής επιτροπή συγκεντρώνει τα έντυπα για όλους τους υποψήφιους, τα επεξεργάζεται και
διατυπώνει την συνολική γνώμη των ερευνητών-ειδικών λειτουργικών επιστημόνων σε
έγγραφο, το οποίο αποστέλλει μαζί με την κατάταξη των υποψηφίων με ιεραρχική σειρά στον
γραμματέα της επιτροπής κρίσης.»
Το ΔΣ του ΣΕΕΑΑ στηριζόμενο στα παραπάνω προτείνει την ακόλουθη διαδικασία σχετικά με τη
διατύπωση γνώμης των ερευνητών για την αξιολόγηση των υποψήφιων Διευθυντών του Κέντρου:
Α) Με ευθύνη της η Δ/ση Διοικητικού 15 ημέρες πριν από τη σύγκληση της επιτροπής φροντίζει να
αποσταλούν ηλεκτρονικά τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων σε όλους τους ερευνητές και
συγκαλεί συνέλευση των ερευνητών.
Β) Στη συνέλευση εκλέγεται ένας ερευνητής από κάθε Ινστιτούτο ως εκπρόσωπός του. Οι 3
εκλεγμένοι εκπρόσωποι από τα 3 Ινστιτούτα του ΕΑΑ θα συγκροτήσουν την επιτροπή που θα έχει
την ευθύνη της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης, η οποία απαιτείται για την αξιολόγηση των
υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή του Κέντρου.
Γ) Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το έγγραφο της ΓΓΕΤ, η διατύπωση γνώμης για τον Διευθυντή
Κέντρου μπορεί να γίνει κατ’ αναλογίαν με αυτή του Διευθυντή Ινστιτούτου, το ΔΣ του ΣΕΕΑΑ θα
προτείνει στη συνέλευση το ερωτηματολόγιο να συμπεριλαμβάνει και τις απαιτήσεις που
προβλέπει ο νόμος για τη θέση του Διευθυντή Κέντρου. Η συνέλευση θα αποφασίσει σχετικά με το
ερωτηματολόγιο.
Δ) Η τριμελής επιτροπή θα επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες της διαδικασίας έκφρασης γνώμης. Η
πρόταση του ΔΣ του ΣΕΕΑΑ είναι η ακόλουθη: i) Η τριμελής επιτροπή συντάσσει το ειδικό έντυπο
για τη διατύπωση γνώμης, όπως αυτό θα διαμορφωθεί από την συνέλευση των ερευνητών του
ΕΑΑ, ii) Η τριμελής επιτροπή, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΑΑ, συντάσσει τον
κατάλογο των ερευνητών ανά Ινστιτούτο και αποστέλλει ηλεκτρονικά το έντυπο διατύπωσης
γνώμης στους ερευνητές του καταλόγου, iii) Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εγκαθιστούν
ψηφοδόχο σε κάθε Ινστιτούτο του ΕΑΑ, iv) κάθε ερευνητής του Ινστιτούτου συμπληρώνει
εμπιστευτικά το ειδικό έντυπο, το εκτυπώνει και το εσωκλείει σε λευκό φάκελο τον οποίο
τοποθετεί στην ψηφοδόχο και υπογράφει στον αντίστοιχο κατάλογο. Η διαδικασία αυτή γίνεται
ανά Ινστιτούτο με την ευθύνη του αντίστοιχου μέλους της τριμελούς επιτροπής, v) η τριμελής
επιτροπή θα συγκεντρώσει όλα τα έντυπα, θα τα επεξεργαστεί και θα διατυπώσει τη συνολική
γνώμη (και όχι ανά Ινστιτούτο) των ερευνητών σε έγγραφο, το οποίο θα αποστείλει μαζί με την
κατάταξη των υποψηφίων Διευθυντών με ιεραρχική σειρά στην γραμματέα της ειδικής επιτροπής
κριτών, vi) μέλος της επιτροπής θα παρουσιάσει ενώπιον της επιτροπής τα αποτελέσματα της
έκφρασης γνώμης.
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Θεωρούμε ότι η διαδικασία που προτείνουμε θα εξασφαλίσει την αντιπροσωπευτική και
απρόσκοπτη έκφραση γνώμης των ερευνητών που απαιτείται από το νόμο για την αξιολόγηση των
υποψήφιων Διευθυντών του Κέντρου και είμαστε στη διάθεσή σας για την εφαρμογή της.
Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών του ΕΑΑ

Η Πρόεδρος
Δρ Γ. Τσιροπούλα
Διευθύντρια Ερευνών

O Γεν. Γραμματέας
Δρ Γ. Δρακάτος
Διευθυντής Ερευνών
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