ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΣΕΕΑΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2/2016
Την Παρασκευή, 12/2/2016 συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΣΕΕΑΑ. Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα στις
εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη και διήρκησε από τις 09:15-12:00. Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του
Δ.Σ.
Η Ημερήσια Διάταξη περιελάμβανε τα εξής θέματα:
1) Ενημέρωση για τη συνεδρίαση άτυπης επιτροπής από τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου που
συμμετείχαν + συζήτηση για την απόφαση ΔΣ ΕΑΑ + συζήτηση για το τι κάνουμε
2)

Πρόταση για σύσταση άτυπης επιτροπής συνεργασίας με τον ΕΛΚΕ σε μόνιμη βάση

3)

Θέματα λειτουργίας ΕΛΚΕ
α) Ταμειακές διευκολύνσεις και προτεραιότητες
β) Εθνική συμμετοχήγ) Διαφάνεια στις δαπάνες του Κέντρου που επιβαρύνουν τις

παρακρατήσεις
δ) Ποσοστό 40% επί των παροχών υπηρεσιών
ε) Διαχειριστική επάρκεια
στ) Global timesheets

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της Συνεδρίασης της 25/1/2016.
ΘΕΜΑ 10
Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ./ΣΕΕΑΑ που συμμετείχαν στην άτυπη επιτροπή, ενημέρωσαν το Δ.Σ./ΣΕΕΑΑ
για τις συζητήσεις που έγιναν πριν καταλήξουν στην εισήγηση προς το Δ.Σ/ΕΑΑ. Έγινε εκ νέου
διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το τι ακριβώς προβλέπεται στις ΚΥΑ, τι γίνεται
στα άλλα Κέντρα, ενώ συζητήθηκε και η απόφαση του ΔΣ του ΕΑΑ η σχετική με το θέμα. Δεδομένου ότι
από τις ΚΥΑ δεν προκύπτει ότι απαιτείται έγκριση του ΔΣ για κάθε εντολή πληρωμής, αλλά έγκριση
καταβολής επιμισθίου ανά πρόγραμμα, αποφασίστηκε να γραφτεί επιστολή προς την επιτροπή που όρισε
το ΔΣ του ΕΑΑ για να ασχοληθεί με το θέμα της καταβολής επιμισθίων με κοινοποίηση στο ΔΣ, όπου θα
εκφράζονται οι απόψεις μας.

ΘΕΜΑ 2ο
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να ζητηθεί η σύσταση μίας άτυπης επιτροπής σε μόνιμη βάση στην οποία
θα προταθεί να συμεττέχουν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γ. Δρακάτος, Β. Κοτρώνη και Π. Μπούμης
και η οποία θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον ΕΛΚΕ με σκοπό την ταχεία επίλυση τυχόν
προβλημάτων.
ΘΕΜΑ 3ο
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ΕΛΚΕ.
Για τα θέματα αυτά, όπως και για το Θέμα 2 αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο του
ΕΑΑ, ώστε να τεθούν και συζητηθούν.

