ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΣΕΕΑΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28/3/2016
Τη Δευτέρα, 28/3/2016 συνεδρίασε το ΔΣ του ΣΕΕΑΑ. Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις
του ΕΑΑ στην Πεντέλη και διήρκησε από τις 09:00-10:30. Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του ΔΣ.
Είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν για τη συζήτηση του 1ου θέματος ο εκπρόσωπος των Ερευνητών στο
ΔΣ/ΕΕΑ Δρ. Χ. Κοντοές και ο Δρ. Β. Καραστάθης
Η Ημερήσια Διάταξη περιελάμβανε τα εξής θέματα:
1) Ενημέρωση για το θέμα των ασφαλειοκρατήσεων στα επιμίσθια των ερευνητών
2) Συζήτηση επί του αιτήματος του Δρ. Α. Κατσιγιάννη
3) Συζήτηση για τον νέο Νόμο για την έρευνα
ΘΕΜΑ 10
Ο σ. Β. Καραστάθης ως μέλος της άτυπης επιτροπής που έχει συσταθεί για το θέμα των
ασφαλεικρατήσεων/επιμισθίων των Ερευνητών ενημέρωσε το ΔΣ/ΣΕΕΑΑ για τις εξελίξεις σχετικά με το
θέμα των ασφαλειοκρατήσεων, ως απόρροια της συνάντησης του Αναπλ. Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ κ.
Παναγιώτη Πουλόπουλου, της νομικής συμβούλου του ΕΑΑ κας Άννας Ταουκίδου και του ιδίου, με
εξωτερικό σύμβουλο-εργατολόγο, τον κ. Μπούρλο. Αφού μετέφερε στο ΔΣ/ΣΕΕΑΑ τα βασικά σημεία
της συνάντησης, τόνισε ότι ο εξωτερικός σύμβουλος-εργατολόγος πρότεινε ξεκάθαρα την αναγκαιότητα
επιβολής ασφαλειοκρατήσεων στα επιμίσθια των ερευνητών. Σε αυτή τη θέση ήταν σύμφωνη και η
νομική άποψη της κας Ταουκίδου. Έτσι ενδέχεται ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα κινείται και η
σχετική εισήγηση προς το ΔΣ/ΕΑΑ.
Μετά από τη δυσμενή αυτή εξέλιξη, το ΔΣ/ΣΕΕΑΑ αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τον ΠΕΑΑ, ο
οποίος την απεδέχθη και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 31/3/2016.
Το ΔΣ/ΣΕΕΑΑ συμφώνησε να ζητηθεί από τον ΠΕΑΑ να καλυφθούν οι ασφαλειοκρατήσεις στο σύνολό
τους από τον ΕΛΚΕ, και πιο συγκεκριμένα από την παρακράτηση των έργων, τονίζοντας παράλληλα τη
δυσχέρεια υλοποίησης των έργων στην περίπτωση που αυτά επιβαρυνθούν επιπλέον με τις
ασφαλειοκρατήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, αποχώρησαν οι συνάδελφοι κκ. Κοντοές και Καραστάθης.
ΘΕΜΑ 2ο
Πριν το ΔΣ/ΣΕΕΑΑ λάβει θέση, ζήτησε και αναμένει διευκρινήσεις από τον σ. Δρ. Α. Κατσιγιάννη.
ΘΕΜΑ 3ο
Η συζήτηση ανεβλήθη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης καλύφθηκε από το πρώτο θέμα και
καθώς δεν υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στο θέμα του νέου νόμου.

