ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΣΕΕΑΑ Συνεδρίασης 15/1/2016
Την Παρασκευή, 15/1/2016 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΑΑ. Η
Συνεδρίαση έλαβε χώρα στην Πεντέλη και διήρκησε από τις 10:15 έως τις 13:45.
Παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ..
Η Ημερήσια Διάταξη, περιελάμβανε ως θέματα τα εξής:
1) Επικαιροποίηση καταλόγου μελών ΣΕΕΑΑ
2) Ασφαλιστικές εισφορές επιμισθίων
3) Τροπολογίες του νόμου 4310/2014
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της Συνεδρίασης του
Δ.Σ. της 18/12/2015.
ΘΕΜΑ 1ο
Ομόφωνα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του καταλόγου των
μελών του ΣΕΕΑΑ. Θα σταλεί στα αναφερόμενα ως σήμερα μέλη σχετική
ενημέρωση και θα διαγραφούν όσα μέλη έχουν αποχωρήσει από το ΕΑΑ για
διάφορους λόγους. Η ετήσια συνδρομή των μελών παραμένει στα δέκα (10,00) Ευρώ
και άσχετα με τις οφειλές των προηγούμενων ετών, μέλη θα θεωρούνται όσοι
πληρώσουν τη συνδρομή των δύο τελευταίων ετών (2015 και 2016).
ΘΕΜΑ 2ο
Στη συζήτηση του 2ου θέματος κλήθηκε και συμμετείχε ο εκπρόσωπος των ερευνητών
στο Δ.Σ. του ΕΑΑ, σ. Χ. Κοντοές.
Η Πρόεδρος κατέθεσε σχετικό με το θέμα έγγραφο, το οποίο της έστειλε ο
Προϊστάμενος του ΕΛΚΕ, σ. Π. Πουλόπουλος και στο οποίο έχει συγκεντρώσει τις
διάφορες παροχές, που ο ίδιος ως εκκαθαριστής δαπανών δεν θεωρεί ότι αποτελούν
μισθό και άρα δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν καταρχάς ότι η οποιαδήποτε παρακράτηση
είναι παράλογη και παράτυπη αφού δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα. Επίσης
επισημαίνεται ότι δημιουργούνται προβλήματα ανισονομίας από την πιθανή
παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, εξαιτίας των διαφορετικών ασφαλιστικών
καθεστώτων των ερευνητών (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ).
Ο σ. Χ. Κοντοές ενημέρωσε ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη σχετική συζήτηση στο
Δ.Σ./ΕΑΑ και έχει συσταθεί σχετική επιτροπή με σκοπό να διερευνήσει όλες τις
πτυχές του μείζονος αυτού θέματος.
Σε κάθε περίπτωση οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι ή όποια απόφαση παρθεί
από το Κέντρο θα πρέπει προφανώς να διασφαλίζει την νομιμότητα και να
συμβαδίζει με την σχετική ΚΥΑ, σε καμιά περίπτωση όμως αυτό να μη υιοθετηθεί

επειδή απλά έχει εφαρμοστεί σε ορισμένα άλλα ΕΚ ή ελλείψει σχετικού πλαισίου
(π.χ. για την ανταποδοτικότητα).
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, το ΔΣ/ΣΕΕΑΑ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
 Να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην παραπάνω επιτροπή καθώς και να
ζητήσει τη διεύρυνσή της με τη συμμετοχή δύο επιπλέον μελών του
ΔΣ/ΣΕΕΑΑ
 Να διερευνήσει την περίπτωση υπαγωγής των επιμισθίων των ερευνητών στις
εξαιρέσεις που αναφέρονται στο έγγραφο του συν. Πουλόπουλου.
 Να ζητηθεί τόσο από το ΔΣ/ΕΑΑ όσο και από τον ΕΛΚΕ να μην αλλάξει το
υφιστάμενο καθεστώς έως ότου παραδώσει τα συμπεράσματά της η σχετική
επιτροπή, αλλά και, κυρίως, έως την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου, η
οποία μπορεί να αλλάξει άρδην τα δεδομένα
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί του συγκεκριμένου θέματος, ο
Εκπρόσωπος των Ερευνητών αποχώρησε.
ΘΕΜΑ 3ο
Συζητήθηκαν διεξοδικά οι προτεινόμενες από την ΕΕΕ τροπολογίες του
Ν.4310/2014.
Ο ΣΕΕΑΑ ορισμένες τις υιοθετεί ως έχουν, σε άλλες έχει μικρές διαφοροποιήσεις και
τέλος πρότεινε και άλλες.
Θα σταλεί στα μέλη του ΣΕΕΑΑ αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων
τροπολογιών, οι οποίες θα πρέπει να αναρτηθούν στη διαβούλευση η οποία
παραμένει ανοιχτή ως τη Δευτέρα 18/1 στις 14μμ

Οι Παρόντες

