ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σύλλογος Ερευνητών
_____________________________

Αθήνα, 18 Μαΐου 2017
Αρ. Πρωτ.: 5

Προς: Πρόεδρο και μέλη ΔΣ ΕΑΑ,
Αν. Προϊστάμενο ΕΛΚΕ, κ. Π. Πουλόπουλο

Θέμα: Λειτουργία ΕΛΚΕ ΕΑΑ και έγκριση δαπανών εσωτερικών προγραμμάτων

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε συνέχεια της επιστολής μας προς το ΔΣ του ΕΑΑ με Αρ. Πρωτ. 2/13.03.2017, αλλά και της
συνάντησής μας με τον Διευθυντή ΕΑΑ, καθ. Μ. Πλειώνη, η οποία έγινε στις 8.05.2017,
επαναφέρουμε δύο αιτήματά μας τα οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα ικανοποιηθεί:
1) Ζητάμε να μας κοινοποιηθεί ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός των παρακρατήσεων του
ΕΛΚΕ για το 2016, καθώς αυτό προβλέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του.
2) Προτείνουμε τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΛΚΕ (ΕΠΕ), στην οποία να
συμμετέχουν ο προϊστάμενος του ΕΛΚΕ, 3 ερευνητές (1 από κάθε Ινστιτούτο) και 1
εκπρόσωπος των εργαζομένων. Η Επιτροπή αυτή, η σύσταση της οποίας μπορεί να
συμπεριληφθεί στο νέο Εσωτερικό Κανονισμό, θα αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ ΕΛΚΕ –
Ερευνητών και ΕΛΚΕ – ΔΣ ΕΑΑ και ο ρόλος της θα είναι συμβουλευτικός και εποπτικός.
Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής, μπορεί να είναι: α) άσκηση
συμβουλευτικού ρόλου σε θέματα βελτιστοποίησης διαδικασιών και μείωσης της
γραφειοκρατίας, β) έλεγχος διαφάνειας, γ) προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του
ΕΛΚΕ.
Επιπλέον, ζητάμε την αναίρεση προηγούμενης απόφασης του ΔΣ του ΕΑΑ σύμφωνα με την οποία
θα πρέπει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου να εγκρίνει δαπάνες από εσωτερικά προγράμματα.
Θεωρούμε ότι κύριοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση οποιουδήποτε προγράμματος είναι ο
Επιστημονικώς Υπεύθυνος του προγράμματος και ο ΕΛΚΕ και ως εκ τούτου η έγκριση δαπανών από
τον Διευθυντή είναι περιττή.

Γεωργία Τσιροπούλα: ΙΑΑΔΕΤ, ΕΑΑ, τηλ. 210 8109191, e‐mail: georgia@noa.gr
Γεώργιος Δρακάτος: ΓΙ, ΕΑΑ, τηλ. 210 3490164, e‐mail: g.drakat@noa.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις ή συνεργασία στα θέματα αυτά, αν χρειαστεί.
Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών του ΕΑΑ

Η Πρόεδρος
Δρ Γ. Τσιροπούλα
Διευθύντρια Ερευνών

O Γεν. Γραμματέας
Δρ Γ. Δρακάτος
Διευθυντής Ερευνών
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