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Θέμα:   Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την 
λειτουργία του ΑΠΕΛΛΑ στη διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του 
ερευνητικού προσωπικού των  Ερευνητικών Κέντρων  

 
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 

η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (EEE) έχει πολλάκις επιχειρηματολογήσει για τη δημιουργία του Ενιαίου 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕ&Ε) με στόχο την ώσμωση και συνέργεια σε ισότιμη 
βάση των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ).  

Στο πλαίσιο αυτό, επανειλημμένα, είχε προτείνει την επέκταση της ισχύος του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ και 
στα ΕΚ για τις κρίσεις πρόσληψης/προαγωγής των Ερευνητών. Με το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 4559/2018 
και την Υπουργική απόφαση (ΥΑ), που εκκρεμούσε για την εφαρμογή του, ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα 
εφαρμοστεί  το σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στα ΕΚ, καθώς και η κατάρτιση και τήρηση μητρώων εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών, όπως είχε προταθεί από την ΕΕΕ.  

Ειδικότερα, για το σχέδιο της ΥΑ που μας αποστείλατε (α.π. 110344/30/10/2019) προτείνουμε, κατ’ αρχάς, 
να τεθεί συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός, έως τον οποίο θα πρέπει οι Ερευνητές να έχουν 
εγγραφεί στο ΑΠΕΛΛΑ και τα ΕΚ να έχουν ολοκληρώσει τις διοικητικές πράξεις που είναι απαραίτητες 
για την άμεση εφαρμογή της ΥΑ. Είναι απαραίτητο να προστεθούν προθεσμίες για τις διαδικασίες που 
προβλέπονται, ώστε να μην υπάρξουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 

Προκειμένου, επίσης, να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε περιπτώσεις εκλογής ή προαγωγής, που είναι σε 
εξέλιξη, προτείνουμε να υπάρξει πρόνοια, ώστε όσες διαδικασίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί με τη 
δημοσίευση της ΥΑ, να ολοκληρωθούν, κατ’ εξαίρεση, με το προηγούμενο καθεστώς. 

Επιπλέον, θεωρούμε πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί διοικητικά η εφαρμογή της ΥΑ και από τα ΕΚ που 
εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όσον αφορά στις 
κρίσεις και τις προαγωγές των Ερευνητών, όπως π.χ. τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. 

Επίσης θα θέλαμε να τονίσουμε πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα σε αντιστοιχία με τις υπο-ενότητες του 
σχεδίου της ΥΑ : 

Γ. Γενικό μητρώο - Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών 
φορέων 

α) Θεωρούμε σημαντικό, προς αποφυγή προβλημάτων στην εφαρμογή της ΥΑ, να διευκρινιστεί το ζήτημα 
της συμμετοχής των Ερευνητών Γ’ στο ΑΠΕΛΛΑ (στην οποία αναφέρεται, προφανώς σε αντιστοιχία με τη 
συμμετοχή των μόνιμων Επίκουρων των ΑΕΙ), λόγω του θεσμικού πλαισίου (Ν. 4386/2016) που διέπει 
μέχρι σήμερα τις διαδικασίες κρίσεων/προαγωγών των Ερευνητών στα ΕΚ και βάσει του οποίου 
προβλέπεται η χρήση του εθνικού καταλόγου κριτών.   

Ειδικότερα στο άρθρο 21 (Ν. 4386/2016) αναφέρονται τα ακόλουθα:  
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παράγραφος 3.α: «…….Δύο (2) από τα μέλη αυτά είναι ερευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και 
δύο (2) είναι εξωτερικά και προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών…….» 

παράγραφος 3.β: «β) Για πρόσληψη στη βαθµίδα Γ΄ ή για προαγωγή από τη βαθµίδα ∆΄ στη Γ΄ 
συγκροτούνται 5µελείς επιτροπές κρίσης. Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από τον διευθυντή του 
οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου και από τέσσερα (4) ακόµα 
µέλη, τα οποία επιλέγονται µε κλήρωση και κατέχουν βαθµίδα ανώτερη ή ίση µε τη βαθµίδα της υπό 
πλήρωση θέσης.» 

Όμως στο άρθρο 22 ( Ν. 4386/2016) που αναφέρεται στον εθνικό κατάλογο κριτών περιλαμβάνονται οι εν 
ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθµίδας: «1. Συστήνεται εθνικός κατάλογος κριτών, ο οποίος περιλαµβάνει 
αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους 
των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. και τους εν 
ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθµίδας της ηµεδαπής. Ο εν λόγω κατάλογος χρησιµοποιείται από τους 
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α για τις κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού και 
από το εποπτεύον Υπουργείο για τις αξιολογήσεις των εν λόγω φορέων.» 

Με αποκλειστικό γνώμονα τη νομική θωράκιση και διασφάλιση των διαδικασιών των 
κρίσεων/προαγωγών του ερευνητικού προσωπικού στα ΕΚ θεωρούμε κρίσιμη την αντιμετώπιση του 
θέματος που προκύπτει με τη διαφοροποίηση που διαφαίνεται ανάμεσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και 
στην ΥΑ. 

β) Προτείνουμε η εγγραφή των Ερευνητών στο σύστημα να γίνεται αυτοδίκαια από την αρμόδια υπηρεσία 
του ΕΚ, ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί με κεντρικό έλεγχο και να ολοκληρωθεί ταχύτερα. 

ζ) Προτείνουμε η διαδικασία να πραγματοποιείται ως ακολούθως: «… με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας 
του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα».  

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δομή και τη λειτουργία των ΕΚ, υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές με όσα ισχύουν στα ΑΕΙ, κυρίως λόγω του διαφορετικού πρότυπου διοίκησης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων από τα Ινστιτούτα σε αντίθεση με την 
αρμόδια κεντρική υπηρεσία του ΕΚ που έχει την ενημέρωση και τον πλήρη έλεγχο για τις διοικητικές  
πράξεις. 

Ε. Ορισμός επιτροπής κρίσης και εισηγητικής επιτροπής 

α) Προτείνουμε, για λόγους διαφάνειας των διαδικασιών και ενημέρωσης των υποψηφίων, την προσθήκη 
προθεσμίας για την ανάρτηση στο σύστημα των διοικητικών πράξεων που αφορούν στη διαδικασία 
κρίσης/προαγωγής.  

Όπως προβλέπεται ορθώς στη Δα) ενότητα του σχεδίου, η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
για τις διαδικασίες πρόσληψης ή προαγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. 
Συνεπώς προτείνουμε την προσθήκη προθεσμίας για την ανάρτηση στο σύστημα των διοικητικών πράξεων  
τουλάχιστον 10 ημερών πριν τη συνεδρίαση της επιτροπής.  

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 

 

Κοινοποίηση: 
Καθηγητή Αθανάσιο  Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 
Κυρία Α. Σιταρένιου, Δ/νση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων,  a.sitareniou@gsrt.gr  
 
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή. Tηλ. 
2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr  
Γεωργία Κ. Τσιροπούλα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Κουφός, 15236, Πεντέλη,  Τηλ. 2108109191, e-mail: 
georgia@noa.gr 
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