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Προς:  Διευθυντές και Προέδρους ΔΣ Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ 

 
Θέμα:  Έγκαιρη εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4386/2016 
 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι, 

Ο πρόσφατα δημοσιευμένος Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (11-
05-2016) προβλέπει μία σειρά διαδικασιών μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, τη σημασία και 
κατά συνέπεια την αναγκαιότητα έγκαιρης τήρησης των οποίων θα θέλαμε να τονίσουμε. 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 14, παράγραφο 7 του προαναφερθέντος νόμου, δύο από τα επτά μέλη της 
επιτροπής κρίσης των Δ/ντών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων είναι Ερευνητές Α’ βαθμίδας, 
οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητές και ΕΛΕ) του 
οικείου Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα. Επιπλέον, σύμφωνα με τη 
μεταβατική διάταξη στο Άρθρο 25, παράγραφο 11, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή στις 11-07-2016). 
 
Με δεδομένη την ασφυκτική προθεσμία εφαρμογής της συγκεκριμένης ρύθμισης ζητούμε από τα 
ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων, τα οποία οφείλουν «να προτείνουν στο ΕΣΕΚ κατάλογο 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας, το αργότερο 
εντός δύο (2) μηνών», να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εφαρμογή 
της ρύθμισης για την εκλογή των Ερευνητών μελών στις επιτροπές κρίσης των Δ/ντών. 
 
Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η διαδικασία θα γίνει για πρώτη φορά για τις επιτροπές 
κρίσης Δ/ντών, οι οποίες εκκρεμούν, σε έξι Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και πέντε Ινστιτούτα (Ι). 
 
Προτείνουμε η εκλογή των εκλεκτόρων να πραγματοποιηθεί με την ακόλουθη απλή και 
αδιάβλητη διαδικασία, σε αναλογία με πολλές αντίστοιχες διαδικασίες εκλογής που 
διενεργούνται στα ΕΚ εδώ και χρόνια, ως εξής: Η Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) ή η Διεύθυνση 
Διοικητικού (ΔΔ) του ΕΚ να ξεκινήσει με τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής (ΕΦΕ), είτε με 
κλήρωση είτε με εκλογή, μέλη της οποίας θα μπορούν να είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ του Κέντρου ή 
του Ινστιτούτου, αντίστοιχα. Η ΕΦΕ αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την εκλογική διαδικασία, 
έχοντας τους καταλόγους από τη ΓΔ ή τη ΔΔ όσων δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα 
(δηλ. των Ερευνητών Α’ βαθμίδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο), καθώς και όσων 
ψηφίζουν. Μετά την πρόσκληση για υποψηφιότητες και την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, η ΕΦΕ 
ανακοινώνει την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, κατά την οποία οι εκλογείς θα μπορούν 
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να επιλέξουν από το ψηφοδέλτιο έως δύο (2) υποψήφιους εκλέκτορες. Οι δύο υποψήφιοι που 
συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται ως τακτικά μέλη της επιτροπής κρίσης και 
οι επόμενοι δύο ως αναπληρωματικά. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη ΓΔ ή τη ΔΔ του 
ΕΚ και στη συνέχεια διαβιβάζονται μέσω του ΕΚ στο ΕΣΕΚ. 
 
Όπως πλειστάκις η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών έχει επισημάνει, οι Ερευνητές θα έπρεπε να 
εκλέγουν απευθείας τους Δ/ντές των ΕΚ/Ι (κατ’ αντιστοιχία με την εκλογή των μονοπρόσωπων 
οργάνων διοίκησης στα ΑΕΙ από τους Καθηγητές), οπότε, η (μειοψηφική) συμμετοχή τους στην 
εκλογή αυτών θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Συνεπώς, οι όποιες κωλυσιεργίες και 
καθυστερήσεις στις προαναφερθείσες διαδικασίες τυχόν εκδηλωθούν στα ΕΚ θα θεωρηθεί ότι 
έχουν ως στόχο τη μη εφαρμογή της ρύθμισης για τη συμμετοχή εκλεγμένων από το σώμα των 
Ερευνητών μελών στις επιτροπές κρίσης των Δ/ντών και θα αντιμετωπιστούν από τους Ερευνητές 
με καθολική αντίδραση.  
 
Επιπλέον, για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΚ, τα οποία βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα 
σε θεσμική εκκρεμότητα, κρίνουμε απαραίτητο: 
 
 Να επισπευστούν οι διαδικασίες για την εκλογή Επιστημονικών Συμβουλίων 

Ινστιτούτων. 
 Να οριστούν Αναπληρωτές Δ/ντές σε όλα τα Ινστιτούτα. 
 Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες κρίσεων/εξελίξεων των Ερευνητών. 

 
Ευελπιστούμε στην αγαστή συνεργασία των μελών των ΔΣ των ΕΚ για την επίσπευση των 
προαναφερθεισών διαδικασιών που κρίνονται θεσμικά ιδιαίτερα σημαντικές. 
 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Μάχη Δ. Χατζηγιάννη 
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Κύριο Νικόλαο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, minister@minedu.gov.gr 
Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, 
fotakis@minedu.gov.gr 
Καθηγήτρια Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
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