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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Διαδικασία για τη διατύπωση γνώμης του ειδικού επιστημονικού-τεχνικού & 
διοικητικού προσωπικού σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του 
Διευθυντή του ΕΚΚΕ.

Ενημερώνεται το ειδικό επιστημονικό-τεχνικό & διοικητικό προσωπικό του ΕΚΚΕ ότι σύμφωνα
με την παρ. 7δ, του άρθρου 14, του ν. 4386/2016: «…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…. Οι  ανωτέρω γνώμες  εκφράζονται  όπως  προβλέπεται  στον  Οργανισμό ή  τον
Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου». 

Επιπλέον,  λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 13 του Εσωτερικού Κανονισμού (Υ.Α.
αριθ.  88453/03.06.2019 (ΦΕΚ 2280/11.06.2019,  τ.  Β΄),  η  διαδικασία για την  αξιολόγηση των
υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή ορίζεται ως εξής:
«Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπ’ όψιν η γνώμη των ερευνητών και η γνώμη
του  λοιπού  προσωπικού  του  ΕΚΚΕ,  η  οποία  εκφράζεται  ενώπιον  της  επιτροπής  κατά  την
ακόλουθη διαδικασία: 
α)  Εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  υποψηφιοτήτων,  η
Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΚΚΕ με ανακοινώσεις της, αφενός προς το ερευνητικό και αφετέρου
προς  το  ειδικό  επιστημονικό-τεχνικό  και  διοικητικό  προσωπικό,  οι  οποίες  αναρτώνται  στην
ιστοσελίδα του Κέντρου και αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του προσωπικού, καλεί
το προσωπικό σε συνελεύσεις, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, υπό την προεδρία, αντιστοίχως, του
αρχαιότερου ερευνητή και του αρχαιότερου διοικητικού υπαλλήλου. 
β) Η συνέλευση ορίζεται σε ημέρα που δεν απέχει λιγότερο από δέκα (10) και περισσότερο από
είκοσι  (20)  ημέρες  από την ημέρα της  πρόσκλησης και  έχει  απαρτία  εφόσον διαπιστωθεί  ότι
μετέχουν σε αυτήν τα 2/3 του προσωπικού κάθε κατηγορίας. Και οι δύο συνελεύσεις εκλέγουν
από μία τριμελή επιτροπή που θα έχει την ευθύνη της διατύπωσης γνώμης της κάθε κατηγορίας
προσωπικού του ΕΚΚΕ, η οποία υποβάλλεται γραπτώς προς την ανωτέρω ειδική επιτροπή κριτών
και υποστηρίζεται και προφορικώς ενώπιόν της.
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γ) Κάθε μέλος  του προσωπικού συμπληρώνει εμπιστευτικά ειδικό έντυπο αξιολόγησης και  το
παραδίδει στην τριμελή επιτροπή της κατηγορίας του. Η συμπλήρωση του εντύπου αποτελεί και
τη διατύπωση της γνώμης των μελών του προσωπικού για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη
θέση του Διευθυντή. 

δ) Ο καθορισμός και η διατύπωση των  ερωτημάτων, βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση,
είναι αρμοδιότητα των ανωτέρω επιτροπών. Ειδικότερα, έργο της επιτροπής των Ερευνητών και
ΕΛΕ, καθώς και της επιτροπής του λοιπού προσωπικού,  είναι:  1) Η σύνταξη ειδικού εντύπου
αξιολόγησης. 2) Η διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων από τους Ερευνητές
και ΕΛΕ και αντίστοιχα από το λοιπό προσωπικό (συγκέντρωση των εντύπων και επεξεργασία).
3) Η σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης. 

ε)  Ο προγραμματισμός των παρουσιάσεων των υποψηφίων γίνεται  με τη συνεργασία των δύο
επιτροπών». 

Κατόπιν  τούτων,  συγκαλείται  συνέλευση  του  ειδικού  επιστημονικού-τεχνικού  &  διοικητικού
προσωπικού  την  Πέμπτη,  30  Ιουνίου  2022  και  ώρα  12.00, για  την  εκλογή  της  τριμελούς
επιτροπής  της  εν  λόγω κατηγορίας,  που θα  έχει  την  ευθύνη  της  διατύπωσης  γνώμης  για  την
αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του ΕΚΚΕ.

                                                 
                                                                                                            Η αν. Προϊσταμένη
                                                                                                       της Δ/νσης Διοικητικού
                                                                                                                       
 

                                                                                                                  Α. Δανέλη
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