ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΕΑΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΑΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΕΛΚΕ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΕ
Στις 8/5/2017 και ώρα 10:00 π.μ., και μετά από πρόσκληση του ΠΕΑΑ, πραγματοποιήθηκε
προγραμματισμένη συνάντηση του ΔΣ ΣΕΕΑ με τον ΠΕΑΑ και εκπροσώπους του ΕΛΚΕ
προκειμένου να γίνει μία συζήτηση για θέματα ΕΛΚΕ. Από το ΔΣ συμμετείχαν τα 6 από τα 7
μέλη, οι: Α. Αναστασιάδης, Γ. Δρακάτος, Β. Κοτρώνη, Κ. Λαγουβάρδος, Π. Μπούμης, Γ.
Τσιροπούλα. Από την πλευρά του ΕΛΚΕ παρόντες ήταν οι: Π. Πουλόπουλος, Α. Ταουκίδου,
Β. Καραγιάννη, καθώς και ο λογιστής κ. Ράδης
Η συζήτηση έγινε σύμφωνα με την προκαθορισμένη Ημερήσια Διάταξη και είχε ως εξής
(περίπου):
1) Λειτουργία ΕΛΚΕ και προβλήματα
Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΕΑΑ έκανε αναφορά στους λόγους δημιουργίας των ΕΛΚΕ που
σύμφωνα με το ΦΕΚ είναι: «η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από
οποιαδήποτε πηγή περιλαμβανομένων κονδυλίων από ΠΔΕ, άλλες εισφορές, δωρεές» κλπ.
Σκοπός τα κονδύλια αυτά να διατίθενται για «χρηματοδότηση ερευνητικών και
τεχνολογικών προγραμμάτων, δημοσιεύσεις, προβολή, συνέδρια, αμοιβές επιστημόνων,
απονομή βραβείων...». Σήμερα τα κονδύλια προέρχονται μόνο από τις παρακρατήσεις των
προγραμμάτων που φέρνουν οι ερευνητές και διατίθενται για την κάλυψη συμβασιούχων,
κυρίως του ΕΛΚΕ, και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Κέντρου. Συμπέρασμα: Ο
ΕΛΚΕ δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Παρ’ όλ’ αυτά οι
ερευνητές δεν έχουν σταματήσει την προσπάθεια να φέρνουν εξωτερικές χρηματοδοτήσεις
με τις οποίες καλύπτονται πολλοί συμβασιούχοι, αλλά και πολλές ανάγκες του Κέντρου.
Έχουν όμως φτάσει σε μία κοινή διαπίστωση, η οποία καταγράφτηκε κατά την ευρεία
συζήτηση που έγινε στη Γεν. μας Συνέλευση και αποτυπώθηκε στην επιστολή μας προς το
ΔΣ: θεωρούν ότι η λειτουργία του ΕΛΚΕ δεν είναι ικανοποιητική. Η διαπίστωση αυτή είναι
κοινή, καθώς όλοι μας έχουμε βρεθεί ενώπιον προβλημάτων που προέρχονται από τη
δυσλειτουργία του ΕΛΚΕ και θεωρούμε υποχρέωσή μας να την επισημάνουμε, δεν
θεωρούμε όμως δική μας υποχρέωση να πούμε σε τι οφείλεται και πως θα διορθωθεί.
Τόσο ο ΠΕΑΑ όσο και ο Αναπλ/της Προϊστάμενος ΕΛΚΕ κ. Π. Πουλόπουλος είπαν ότι ένας
βασικός λόγος στον οποίο οφείλονται κάποια από τα προβλήματα στη λειτουργία του ΕΛΚΕ
είναι η υποστελέχωση του. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι με τη διαδικασία
των μετατάξεων θα στελεχωθεί ο ΕΛΚΕ με 1‐2 άτομα.
2) Κατάθεση ετήσιου οικονομικού απολογισμού ΕΛΚΕ – Διαφάνεια
Η Πρόεδρος μετέφερε την απόφαση της Γεν. Συνέλευσης με βάση την οποία ζητάμε, για
ακόμα μία φορά, την κατάθεση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού των
παρακρατήσεων του ΕΛΚΕ για το 2016, την οποία δεν έχουμε λάβει. Ζητήθηκε με έμφαση,

όχι μόνο στα πλαίσια της διαφάνειας, αλλά και επειδή αυτό προβλέπεται στον κανονισμό
λειτουργίας του ΕΛΚΕ, η άμεση και σαφής ενημέρωση, μέσω της κατάθεσης του οικ.
απολογισμού, των εισροών στον ΕΛΚΕ για το 2016 από τις παρακρατήσεις των διαφόρων
έργων, όπως και που δαπανήθηκε αυτή η παρακράτηση. Ο κ. Πουλόπουλος δεσμεύτηκε να
τον ετοιμάσει και να τον στείλει.
3) Σύνταξη Επικαιροποιημένου Οδηγού Χρηματοδότησης Έργων
Το ΔΣ ΕΑΑ έχει ορίσει επιτροπή αποτελούμενη από τους συν. Γ. Δρακάτο, Β. Κοτρώνη και
Άλ. Μπονάνου, στην οποία θα συμμετέχουν και οι Π. Πουλόπουλος και Ά. Ταουκίδου από
τον ΕΛΚΕ, η οποία θα ασχοληθεί με την επικαιροποίηση του υφιστάμενου Οδηγού
Χρηματοδότησης, που ισχύει από το 2008‐2009, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τη νέα
νομοθεσία. Στο σημείο αυτό παρενένεβη η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΕΑΑ και ρώτησε γιατί,
αφού το ΔΣ του ΕΑΑ μπορεί να δημιουργεί επιτροπές έκρινε με απόφασή του ότι δεν
γίνεται αποδεκτή η πρότασή μας για τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης που ΕΛΚΕ
κρίνοντας την Επιτροπή ως «μη θεσμική». Αναφέρθηκε στον Δημόκριτο, όπου λειτουργεί
«Επιτροπή Ερευνών» από το 2002. Ο Πρόεδρος είπε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι
θεωρήθηκε ότι ζητήσαμε να ορίσει ο Σύλλογος την επιτροπή. Παρ’ όλο που δεν είναι
κατανοητό γιατί δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση υποσχεθήκαμε ότι θα στείλουμε άμεσα
νέα επιστολή προκειμένου να λυθεί αυτή η παρεξήγηση.
4) Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών με
το νέο σύστημα
Έγινε παρουσίαση από τον ΠΕΑΑ, τον Αναπλ/τη Προϊστάμενος ΕΛΚΕ και τον λογιστή του
ΕΛΚΕ, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών με το νέο σύστημα, που οφείλονται κυρίως στη νομοθεσία και στην κεντρική
Διοίκηση. Αναμένονται οριστικές αποφάσεις, οπότε θα υπάρξει και τελική ενημέρωση.
5) Συζητήσεις για ταμειακές διευκολύνσεις – προγράμματα INTERREG
Ο ΠΕΕΑΑ ανέφερε ότι η έλλειψη ταμειακής ρευστότητας εμποδίζει την καταβολή ταμειακών
διευκολύνσεων και άρα τη συμμετοχή σε προγράμματα INTERREG, τα οποία δεν δίνουν
προκαταβολικά χρήματα. Τονίσθηκε η δυσαρέσκεια του μελών του συλλόγου στην
πρόσφατη απόφαση του ΔΣ του ΕΑΑ να μην εγκρίνονται πλέον υποβολές προτάσεων στο
πλαίσιο INTERREG, εφόσον ο ΕΥ δεν μπορεί να εξασφαλίσει, μέσω ταμειακών υπολοίπων
δικών του προγραμμάτων, τον απαραίτητο δανεισμό για την υλοποίηση του. Ακολούθησε
διεξοδική συζήτηση και συμφωνήθηκε να διερευνηθεί: α) η δυνατότητα δανεισμού του
ΕΛΚΕ από το Τραπεζικό σύστημα, β) η έμμεση αύξηση της παρακράτησης υπερ ΕΑΑ,
συμπεριλαμβάνοντας στις προτάσεις που κατατίθενται και ανθρωπομήνες για την
υποστήριξη του έργου από στελέχη του ΕΛΚΕ, ώστε να διευκολυνθεί η ρευστότητα του
ΕΛΚΕ

6) Συζήτηση σχετικά με «εσωτερικά» και μη προγράμματα (παροχών, μελετών κ.α.).
Θα πρέπει να καθοριστεί το είδος των δαπανών που μπορούν να πραγματοποιούνται από
«εσωτερικά» προγράμματα. Εκφράσαμε τη διαμαρτυρία μας για προηγούμενη απόφαση
του ΔΣ σύμφωνα με την οποία δαπάνες από εσωτερικά προγράμματα πρέπει να έχουν την
έγκριση του Διευθυντή. Θα στείλουμε αίτημα στο ΔΣ να αναιρεθεί αυτή η απόφαση.
7) Εντολές Πληρωμής: ορθή συμπλήρωση και έγκαιρη υποβολή των εντολών
πληρωμής
Ο κ. Πουλόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιούργουνταια από την μη ορθή
συμπλήρωση των Εντολών Πληρωμής. Ο λογιστής του ΕΛΚΕ αναφέρθηκε σε τιμολόγια που
δεν φτάνουν ποτέ στον ΕΛΚΕ κια σε διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω
αμέλειας. Χρειάζεται στενότερη συνεργασία ΕΛΚΕ και Ερευνητών ώστε να αποφεύγονται
άσκοπες ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις. Προτάθηκε από τον ΣΕΕΑΑ να οργανωθούν
ενημερωτικές ημερίδες στελεχών του ΕΛΚΕ προς τους ερευνητές, ώστε να εντοπιστούν τα
σχετικά προβλήματα, να διευκρινιστούν οι διαδικασίες και να ελαχιστοποιηθούν τα
προβλήματα που προκύπτουν (όπως και για το Θέμα 9).
8) Στελέχωση ΕΛΚΕ με άτομο που θα αναλάβει αποκλειστικά τη μισθοδοσία των
συμβασιούχων
Δεν συζητήθηκε
9) Φύλλα χρονοχρέωσης: Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και προβλήματα
εφαρμογής
Προτάθηκε να πραγματοποιηθεί «Σεμινάριο Ενημέρωσης» των ερευνητών από μέλη του
ΕΛΚΕ για τον τρόπο συμπλήρωσης των Φ.Χ., τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και
προτάσεις για την αποφυγή λαθών. Ο κ. Πουλόπουλος αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική
υποβολή διαφόρων εγγράφων, η οποία εξαρτάται από την προμήθεια κατάλληλων
λογισμικών κλπ. Η Πρόεδρος έκανε αναφορά στο Δημόκριτο, όπου, εδώ και κάποια χρόνια,
γίνεται ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με τη χρήση ηλεκτρονικών
υπογραφών και πρότυπων εγγράφων μεταξύ όλων των υπηρεσιών και όλων των μελών του
Κέντρου. Πρότεινε στον Πρόεδρο να ενημερωθεί για το Σύστημα αυτό, καθώς θα
αποδεσμεύσει προσωπικό, αλλά και θα συντομεύσει χρονικά διάφορες διαδικασίες.
Πληροφορηθήκαμε ότι κάποιο λογισμικό έχει ήδη αγοραστεί από το ΕΑΑ, το οποίο όμως
φαίνεται να αφορά την οικονομική διαχείριση.
Το ΔΣ του ΣΕΕΑΑ

