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_____________________________

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 3
Προς: Mέλη Άτυπης Επιτροπής
Κοιν.: Πρόεδρο και μέλη ΔΣ ΕΑΑ

Θέμα: Καταβολή Επιμισθίων

Αγαπητοί συνάδελφοι,
πληροφορηθήκαμε από τις ενημερώσεις που απέστειλαν τόσο ο εκπρόσωπος των ερευνητών στο ΔΣ του
ΕΑΑ συν. Χ. Κοντοές όσο και η Γραμματέας του ΔΣ κ. Μ. Βαϊδάκη, ότι στην τελευταία του συνεδρίαση το ΔΣ
σας όρισε μέλη μίας άτυπης επιτροπής, η οποία θα συγκεντρώνει τις εντολές πληρωμών επιμισθίων ή
πρόσθετων αμοιβών πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό να προβαίνει στον τυπικό έλεγχο νομιμότητας
αυτών και να εισηγείται στο ΔΣ την έγκρισή τους. Σας απηύθυνε επίσης την προτροπή «αν η επιτροπή
διαπιστώσει ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις επί της διαδικασίας να τις φέρει στο ΔΣ ΕΑΑ για συζήτηση».
Το ΔΣ του ΣΕΕΑΑ στην τελευταία συνεδρίασή του ασχολήθηκε διεξοδικά με τις σχετικές ΚΥΑ και την
εφαρμογή τους και κατέληξε στο κατ’ αρχήν συμπέρασμα ότι πουθενά δεν προβλέπεται η έγκριση εντολών
πληρωμής επιμισθίων από το ΔΣ. Αντίθετα αυτό που προβλέπεται στην ΚΥΑ 2/8051/0022/1999 στο άρθρο 2
είναι ότι: «Η χορήγηση επιμισθίου ανά πρόγραμμα εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ερευνητικού Κέντρου ...». Επιπλέον, στην ΚΥΑ 2/21650/0022/2000 στο άρθρο 3, παρ. Γ αναφέρεται η
διαδικασία που απαιτείται με ευθύνη του επιστημονικού υπεύθυνου για την καταβολή επιμισθίου στον
ενδιαφερόμενο.
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Δεν επιθυμούμε, προφανώς, να προκαταλάβουμε το έργο της επιτροπής, στην οποία οριστήκατε μέλη.
Θεωρούμε όμως ότι η επιτροπή μπορεί, στηριζόμενη στις ΚΥΑ, να προβεί: α) στον καθορισμό της
διαδικασίας έγκρισης επιμισθίων/πρόσθετων αμοιβών των ερευνητικών προγραμμάτων από το ΔΣ του ΕΑΑ
και β) στη σαφή καταγραφή των απαιτούμενων βημάτων που θα πρέπει να ακολουθούν οι επιστημονικοί
υπεύθυνοι για την καταβολή επιμισθίων, έτσι ώστε και ο νόμος να τηρείται και ο προβλεπόμενος έλεγχος
εκ μέρους του ΕΛΚΕ να είναι εύκολος, χωρίς να απαιτείται η εμπλοκή συναδέλφων ερευνητών σε μία
τέτοιου είδους ελεγκτική διαδικασία, και να μην αυξάνεται η γραφειοκρατία.

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών του ΕΑΑ

Η Πρόεδρος
Δρ Γ. Τσιροπούλα
Διευθύντρια Ερευνών

OΓεν. Γραμματέας
Δρ Γ. Δρακάτος
Διευθυντής Ερευνών
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