ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σύλλογος Ερευνητών
_____________________________

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 2
Προς: Πρόεδρο και μέλη ΔΣ ΕΑΑ,
Αν. Προϊστάμενο ΕΛΚΕ, κ. Π. Πουλόπουλο

Θέμα: Λειτουργία ΕΛΚΕ ΕΑΑ

Αξιότιμοι κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ερευνητών ΕΑΑ
(ΣΕΕΑΑ), που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2017, έγινε, μεταξύ άλλων, εκτεταμένη συζήτηση
σχετικά με τη λειτουργία του ΕΛΚΕ του ΕΑΑ, η οποία κρίνεται ως μη ικανοποιητική, καθώς και αναφορά
σε προβλήματα που δημιουργούνται από αυτήν. Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητήσουμε:
1) Την κατάθεση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού του ΕΛΚΕ, καθώς αυτό προβλέπεται από
τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του.
2) Την σύνταξη νέου, επικαιροποιημένου Οδηγού Χρηματοδότησης έργων, καθώς αυτό
προβλέπεται από το ν. 4386/2016.
3) Την σαφή καταγραφή των βημάτων που απαιτούνται για την καταβολή των επιμισθίων, στην
οποία θα έχει ληφθεί υπ’ όψιν η διαφορετικότητα των έργων. Η καταγραφή αυτή, την οποία
είχαμε ζητήσει και με την επιστολή μας με Αρ. Πρωτ. 3/17.02.2016, δεν έχει, δυστυχώς, γίνει
μέχρι σήμερα.
4) Την αποσαφήνιση του τρόπου πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στα Ταμεία τόσο στα
παλαιότερα όσο και στα νέα έργα.
Επιπλέον αποφασίστηκε να 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
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μείωσης της γραφειοκρατίας, β) έλεγχος διαφάνειας, γ) προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του
ΕΛΚΕ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις ή συνεργασία σε επιμέρους θέματα, 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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