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Προς:  τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
 fotakis@minedu.gov.gr 

 
Θέμα:  Άμεση εφαρμογή της παραγράφου 9 του Άρθρου 14 του Ν. 4386/2016 για την αξιολόγηση της 
 θητείας των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων  
 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Ο Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (11-05-2016) προβλέπει την αξιολόγηση 

της θητείας των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και Ινστιτούτων (Ι). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14, παράγραφος 9: «Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους 

υποβάλλουν στο μέσον και κατά τη λήξη της θητείας τους, στο Δ.Σ. και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους. Ταυτόχρονα με την ως άνω έκθεση 

πεπραγμένων υποβάλλεται αντιστοίχως στο Δ.Σ. και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των 

διευθυντών. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού 

κέντρου ή ινστιτούτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό του Κανονισμό.»  

Εννέα μήνες μετά τη δημοσίευση του προαναφερθέντος νόμου, στη συντριπτική πλειοψηφία των ΕΚ η 

παραπάνω ρύθμιση δεν έχει εφαρμοσθεί. Για το λόγο αυτό ζητούμε από τα ΔΣ των ΕΚ να προβούν σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εφαρμογή της. 

Επειδή είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της θητείας των Διευθυντών, 

προτείνουμε η διαδικασία να διεξαχθεί (όσον αφορά στους Ερευνητές και ΕΛΕ) με τον ακόλουθο απλό 

και αδιάβλητο τρόπο, σε αναλογία με συναφείς διαδικασίες που διενεργούνται στα ΕΚ εδώ και χρόνια, ως 

εξής:  

Στην περίπτωση αξιολόγησης Δ/ντή Ινστιτούτου, συγκαλείται συνέλευση των Ερευνητών και των ΕΛΕ  του 

Ινστιτούτου, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης (ΓΔ) ή της Διεύθυνσης Διοικητικού (ΔΔ) του ΕΚ. Η 

συνέλευση, με διαπιστωμένη απαρτία των Ερευνητών και των ΕΛΕ, εκλέγει 3μελή επιτροπή που θα έχει 

την ευθύνη της διατύπωσης γνώμης του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητές και ΕΛΕ) του Ινστιτούτου 

που απαιτείται για την αξιολόγηση του Δ/ντή. Στην περίπτωση αξιολόγησης Δ/ντή ΕΚ (με περισσότερα του 

ενός Ινστιτούτα) συγκαλείται είτε συνέλευση του συνόλου των Ερευνητών και ΕΛΕ του ΕΚ και εκλέγεται 

3μελής επιτροπή (δηλαδή ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία), είτε συγκαλείται συνέλευση των 

Ερευνητών και των ΕΛΕ σε κάθε Ινστιτούτο, όπου εκλέγεται ένας Ερευνητής ή ΕΛΕ ως εκπρόσωπος του 
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Ινστιτούτου. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι από όλα τα Ινστιτούτα του ΕΚ θα συγκροτήσουν την επιτροπή που 

θα έχει την ευθύνη της διατύπωσης γνώμης του ερευνητικού προσωπικού του ΕΚ που απαιτείται για την 

αξιολόγηση του Δ/ντή. 

Κάθε Ερευνητής και ΕΛΕ θα συμπληρώνει εμπιστευτικά ένα ειδικό έντυπο αξιολόγησης. Η συμπλήρωση 

του εντύπου αποτελεί και το μέσο διατύπωσης της γνώμης του για την αξιολόγηση της θητείας του Δ/ντή.  

Έργο της επιτροπής θα είναι: 

 Η σύνταξη του ειδικού εντύπου αξιολόγησης. Προτεινόμενες κατευθύνσεις με βάση τις οποίες θα 

συνταχθεί το έντυπο αξιολόγησης είναι: 

α) συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδότησης για την ενίσχυση ερευνητικού προσωπικού και 

ερευνητικών υποδομών του ΕΚ ή του Ινστιτούτου, 

β) συμβολή στην ανάπτυξη του ερευνητικού έργου και της προβολής του ΕΚ ή του Ινστιτούτου,  

γ) συμβολή στην αξιοποίηση του ερευνητικού έργου, και  

δ) διοικητική και διαχειριστική ικανότητα, (ανάληψη πρωτοβουλιών, συνεργασία, αξιοκρατική 

συμπεριφορά, αποτελεσματικότητα, κ.λπ.). 

 Η διοργάνωση παρουσίασης του υπό αξιολόγηση Δ/ντή. 

 Η διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης του Δ/ντή από τους Ερευνητές και ΕΛΕ (συγκέντρωση 

των εντύπων και επεξεργασία αυτών) 

 Η σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης, η οποία θα κοινοποιηθεί στο ερευνητικό προσωπικό και θα 

αποσταλεί στο ΔΣ του ΕΚ και στη συνέχεια αρμοδίως στον Υπουργό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν. 4386/2016 (άρθρο 14 παρ. 9). 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ,  

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών έχει διαχρονικά προτείνει την ψήφιση και εφαρμογή συγκεκριμένων 

θεσμικών μέτρων, που θα ενισχύουν τους μηχανισμούς αποτίμησης, διαφάνειας και ελέγχου στη 

διοίκηση των ΕΚ και Ινστιτούτων. Η αξιολόγηση της θητείας των Δ/ντών στο μέσον και κατά τη λήξη της 

θητείας τους είναι ένα από αυτά. Λόγω των καθυστερήσεων και των κωλυσιεργιών που έχουν εκδηλωθεί 

στα ΕΚ ως προς την εφαρμογή της ρύθμισης για την αξιολόγηση των Δ/ντών των ΕΚ/Ι ζητούμε τις άμεσες 

ενέργειές σας ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες αποστολής στο ΥΠΠΕΘ από τα ΕΚ: 

 των εκθέσεων πεπραγμένων της θητείας των υπό αξιολόγηση Διευθυντών ΕΚ/Ι και 

 των εκθέσεων αξιολόγησης της θητείας των Διευθυντών από το σύνολο του προσωπικού των 

ΕΚ/Ι. 

 

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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Κοινοποίηση: 

Γραφείο Πρωθυπουργού  
Καθηγητή Κωσταντίνο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων 
minister@minedu.gov.gr 
Καθηγητή Ιωάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
gengram@minedu.gov.gr  
Κυρία Πατρίτσια Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 
Κύριο Μιχαήλ Καλογήρου, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr 
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, presidents@synodos-ek.gr 
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή. 
Tηλ. 2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr  
Μάχη Δ. Χατζηγιάννη: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552. Τηλ. 2107491630, Fax, 
2107489130  e-mail: ahadji@ekke.gr 
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