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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΣΜΗΜΑ Α’ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

----- 
Δ/ΝΗ ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΣΜΗΜΑ  Α’  ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

----- 

  
 
 
Μαροφςι, 20 Δεκεμβρίου 2013 
Αρ.Πρωτ.  Βαθμόσ Προτερ. 
Φ.11/196295/Ε5 

Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: http://www.minedu.gov.gr  
Πλθροφορίεσ:  
Δ/ςθ Προςωπικοφ Ανωτάτθσ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ:  
Σθλ. 210-3442307– Ελ. .Μοςχι,  210-3443238 Π. Λινάρδοσ 
Δ/ςθ Ανωτάτθσ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ: 
Σθλ. 210-3442449- Ε. Ηλιοποφλου, 210-3443141 – Ν. Σςαλκάνθ 

 ΠΡΟ:  

Σουσ κ.κ. Πρυτάνεισ και Προζδρουσ 
όλων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιςτιμια, 
Σ.Ε.Ι. και Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) 

 
  

 
 ΚΟΙΝ.: Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και 

Σεχνολογίασ  

 
ΘΕΜΑ:  Εγκφκλιοσ  ςχετικά με τθν εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ «ΑΠΕΛΛΑ»  

 
  

ασ ενθμερϊνουμε ότι εκδόκθκε θ υπϋ αρικμ. πρωτ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 
2619/τ. Βϋ/16-10-2013) κοινι Τπουργικι Απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 
και του Τπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα «Ανάπτυξθ και λειτουργία θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ διαδικαςιϊν εκλογισ και εξζλιξθσ κακθγθτϊν κακϊσ και 
κατάρτιςθσ και τιρθςθσ μθτρϊων εςωτερικϊν και εξωτερικϊν μελϊν»  
 
ε εφαρμογι τθσ ανωτζρω ΚΤΑ καλοφνται όλα τα Ιδρφματα να ορίςουν τον Τπεφκυνο του 
Ιδρφματοσ κακϊσ και τον Αναπλθρωτι του (άρκρο 2 τθσ ΚΤΑ) μζχρι τισ 15/1/2014 μζςω τησ 
φόρμασ τησ ςελίδασ https://apella.minedu.gov.gr/registration και να κοινοποιιςουν τθν εν 
λόγω Απόφαςθ ςτθν κατά περίπτωςθ αρμόδια Διεφκυνςθ του ΤΠΑΙΘ.  
 
Ωσ δεφτερο βιμα εφαρμογισ καλοφνται τα Ιδρφματα να ενημερώςουν άμεςα όλουσ τουσ 
κακθγθτζσ πρϊτθσ βακμίδασ και τουσ αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ του Ιδρφματόσ τουσ, ότι 
υποχρεοφνται να προχωριςουν μζχρι την 28/2/2014 ςτθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ των 
ατομικϊν τουσ ςτοιχείων ςτθ ςχετικι βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ ΑΠΕΛΛΑ, ςτθ 
διαδικτυακι διεφκυνςθ https://apella.minedu.gov.gr. Προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ 
ταχεία και αςφαλισ δθμιουργία των μθτρϊων αξιολογθτϊν, κα ςταλεί από το φορζα 
διαχείριςθσ θλεκτρονικι πρόςκλθςθ ςε όλουσ τουσ ωσ άνω κακθγθτζσ, με οδθγίεσ για τθν 
επιβεβαίωςθ/ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων τουσ. Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ τουσ οι ωσ 
άνω κακθγθτζσ οφείλουν να αναρτοφν και ζνα ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα ι να 
ςυμπλθρϊνουν ςτο ςχετικό πεδίο τον ενιαίο εντοπιςμό πόρων (URL)  του Ιδρφματοσ, ςτον 
οποίο διατθροφν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα.  
Επιπροςκζτωσ, τα Ιδρφματα οφείλουν να ενθμερϊνουν κακθγθτζσ και ερευνθτζσ ιδρυμάτων 
τθσ αλλοδαπισ, κατά προτεραιότθτα εκείνουσ οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
από τθν ΑΔΙΠ καταλόγουσ, ϊςτε να εγγραφοφν αυτοβοφλωσ ςτο ςφςτθμα ΑΠΕΛΛΑ και να 
αποκτιςουν ζτςι τθ δυνατότθτα να ςυμπεριλθφκοφν ςτα Μθτρϊα Εξωτερικϊν Μελϊν των ΑΕΙ. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

https://apella.minedu.gov.gr/registration
https://apella.minedu.gov.gr/
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Μετά τθν 28/2/2014 οι υπεφκυνοι κάκε Ιδρφματοσ κα μποροφν να προςδιορίηουν ςτο 
ςφςτθμα ΑΠΕΛΛΑ τα επίςθμα Μθτρϊα Εςωτερικϊν και Εξωτερικϊν μελϊν του Ιδρφματοσ, 
βάςει των ςτοιχείων των καταχωρθμζνων ςτθν εφαρμογι κακθγθτϊν και ερευνθτϊν. Οι 
Επιτροπζσ Επιλογισ που ςυςτινονται μετά τθν 1/4/2014 πρζπει να ορίηονται με βάςθ τα 
μθτρϊα του υςτιματοσ ΑΠΕΛΛΑ. 
 
Μζχρι τθν 31/3/2014, θ ςφςταςθ των Επιτροπϊν επιλογισ /εξζλιξθσ Κακθγθτϊν κα γίνεται με 
βάςθ τθν υφιςτάμενθ διαδικαςία. 
 
θμειϊνεται ότι όλεσ οι προτάςεισ για ζγκριςθ προκθρφξεων που κα διαβιβάηονται ςτο ΤΠΑΙΘ,  
μετά την 1/4/2014 κα πρζπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν μνεία τθσ προαναφερόμενθσ 
ΚΤΑ, κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ με βάςθ τθν οποία όλεσ οι υποψθφιότθτεσ κα υποβάλλονται 
μόνο μζςω του θλεκτρονικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ΑΠΕΛΛΑ. ε διαφορετικι 
περίπτωςθ, δεν κα είναι δυνατόν να εκδοκοφν και να δθμοςιευκοφν ςε ΦΕΚ οι προκθρφξεισ 
κζςεων Κακθγθτϊν Πανεπιςτθμίων οφτε οι ςχετικζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ ζγκριςθσ 
προκιρυξθσ κζςεων μελϊν Ε.Π. των ΣΕΙ.  
 
Επιπλζον, οι δθμοςιεφςεισ ςτον τφπο τθσ κάκε προκιρυξθσ κα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά 
και τον κωδικό ανάρτθςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτο ςφςτθμα ΑΠΕΛΛΑ, τον οποίο κα λαμβάνουν 
μετά τθ δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ τθσ ςχετικισ Τ.Α. ζγκριςθσ προκιρυξθσ. 
 
Οι εκκρεμοφςεσ διαδικαςίεσ εκλογισ/εξζλιξθσ, κακϊσ και εκείνεσ που κα διαβιβαςτοφν μζχρι 
31/3/2014, κα διεκπεραιωκοφν μζχρι τζλουσ με τθν υφιςτάμενθ μεταβατικι διαδικαςία. 
 
 
Σζλοσ, για οποιαδιποτε τεχνικι πλθροφορία ι διευκρίνιςθ ςχετικά με το πλθροφοριακό 
ςφςτθμα ΑΠΕΛΛΑ, λειτουργεί ειδικό γραφείο αρωγισ χρθςτϊν 
(https://apella.minedu.gov.gr/contact) 
 

 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΤΡΙΑΖΗ  

 

Εςωτ. Διανομή:                        

- Δ/νςθ Προςωπικοφ Ανϊτ. Πανεπιςτ. Εκπ/ςθσ 
  Σμιμα Αϋ Ανϊτερου Διδακτ. Προςωπικοφ 
- Δ/νςθ  Aνϊτατθσ Tεχνολ. Eκπαίδευςθσ 
  Σμιμα Α’ Διδακτ. Προς/κοφ 
- Διεφθυνςη Λειτουργικήσ Ανάπτυξησ Πληροφοριακών 

υςτημάτων Σμιμα Α’  

 

https://apella.minedu.gov.gr/contact

