ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.Ε.Α.Α.
2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η Γ. Συνέλευση έγινε στην αίθουσα «Α. Χαρλαύτης». Διαπιστώθηκε η απαιτούμενη
απαρτία για την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης βάσει του καταστατικού, με
παρόντα 15 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη εκ των 45 μελών του Σ.Ε.Ε.Α.Α..
Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης
Σύμφωνα με την Α.Π. 12 - 20/02/2017 πρόσκληση του Δ.Σ.Ε.Ε.Α.Α. τα θέματα είναι τα
ακόλουθα:
1. Εκλογή Προεδρείου ΓΣ: Πρόεδρος εξελέγη ομόφωνα ο Δρ. Αθ. Γκανάς και
Γραμματέας η Δρ. Β. Ασημακοπούλου
2. Απολογισμός δραστηριοτήτων και Οικονομικός Απολογισμός,
Ελεγκτικής Επιτροπής, ψηφοφορία για τα πεπραγμένα

έκθεση

3. Άλλα Θέματα

Θέμα 2
Απολογισμός δραστηριοτήτων
Η πρόεδρος του συλλόγου Δρ. Γ. Τσιροπούλα ενημέρωσε για τα πεπραγμένα από τη
συγκρότηση σε σώμα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, μέχρι σήμερα. Εστάλησαν 13 επιστολές
στο ΔΣ του ΕΑΑ, τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις
και ο Σύλλογος συμμετείχε στη διαβούλευση του νέου νόμου για την έρευνα. Δυστυχώς
η ανταπόκριση του ΔΣ του ΕΑΑ ήταν μη ικανοποιητική.
Αποφασίστηκε η κινητοποίηση του ΔΣ του συλλόγου ώστε να υπάρχει καλύτερη
επικοινωνία με τα μέλη του και η αξιοποίηση της ιστοσελίδας του συλλόγου
http://seeaa.noa.gr/ με την προσθήκη και άλλων θεμάτων για την αύξηση της
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επισκεψιμότητας της. Θα πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να μην υπάρχουν
αλληλεπικαλύψεις με άλλες ιστοσελίδες και να είναι ενημερωμένη.
Ο απολογισμός των πεπραγμένων του 1ου έτους εγκρίθηκε ομόφωνα, δεν υπήρξαν
άκυρα ή λευκά.
Οικονομικός απολογισμός
Η ταμίας του συλλόγου Δρ Β. Κοτρώνη παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό των
ετών 2015-2016 και κατέθεσε την επιστολή της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία
επισυνάπτεται. Το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού στις 17/1/2017 ήταν
3756,72€. Τα χρήματα του συλλόγου βρίσκονται στην Τράπεζα Πειραιώς και λόγω
πολυπλοκότητας των διαδικασιών ο λογαριασμός βρίσκεται ακόμα στο όνομα του
συναδέλφου Δρ. Γ. Μπαλάση.
Ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 3: Άλλα θέματα
Τέθηκαν από τους παρόντες τα εξής για συζήτηση στα άλλα θέματα:

Α. Λειτουργία ΕΛΚΕ
Στη συζήτηση που έγινε οι παρόντες συνάδελφοι τόνισαν ότι:
-

δεν είναι ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του ΕΛΚΕ και θα πρέπει να
ενισχυθεί ο ΕΛΚΕ με εξειδικευμένο προσωπικό ώστε το 20% παρακράτηση που
ισχύει να είναι πιο ανταποδοτικό για τους ερευνητές. Επιπλέον, θα μπορούσε
να υπάρχει υπάλληλος της υπηρεσίας ο οποίος να δουλεύει στα «μεγάλα»
προγράμματα κατ’αντιστοιχία με άλλους ΕΛΚΕ.

-

Ενώ προβλέπεται δεν κατατίθεται ετήσιος οικονομικός απολογισμός του ΕΛΚΕ
ενώ δεν γίνεται ούτε προϋπολογισμός για το επόμενο έτος.

-

Δεν υπάρχει επικαιροποιημένος οδηγός διαχείρισης έργων. Επιπλέον, έρχονται
οδηγίες από τον ΈΛΚΕ (π.χ. excel) που δεν είναι κατανοητές.

-

Εκφράστηκε δυσαρέσκεια όσον αφορά στην αδυναμία του ΕΛΚΕ για την παροχή
βοήθειας σε υποβολή προτάσεων και για την ενημέρωση νέων προκηρύξεων.

Κατόπιν αυτού αποφασίστηκε:
- να προταθεί η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΛΚΕ (ΕΠΕ) που θα λειτουργεί
ως συμβουλευτική και εποπτική επιτροπή του ΕΛΚΕ. Η σύσταση και λειτουργία της
οποίας θα προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΑΑ. Έγιναν δύο προτάσεις για
σύνθεση της ΕΠΕ: Α) πενταμελής επιτροπή όπου θα συμμετέχουν ο Προϊστάμενος
ΕΛΚΕ, 3 Ερευνητές (1 από κάθε Ινστιτούτο) και 1 Εκπρόσωπος των υπόλοιπων
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εργαζομένων που θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων όπως
και οι 3 ερευνητές. Β) τετραμελής επιτροπή με τον Προϊστάμενο ΕΛΚΕ και 3 ερευνητές.
Υπερψηφίστηκε η πρόταση Α με 12 ψήφους υπέρ (η πρόταση Β έλαβε 3 ψήφους).
Ενδεικτικά συζητήθηκαν κάποιες από τις πιθανές αρμοδιότητες της ΕΠΕ: (α) εισηγήσεις
και συνεργασία σχετικά με θέματα λειτουργίας και στρατηγικής ανάπτυξης (β) να ασκεί
συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα βελτιστοποίησης διαδικασιών, μείωσης
γραφειοκρατίας, (γ) παρακολούθηση λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης (δ) έλεγχος
διαφάνειας (δ) να αποτελεί διεπαφή μεταξύ ΕΛΚΕ-Ερευνητών αλλά και ΕΛΚΕ-ΔΣ ΕΑΑ.
- ομόφωνα: να ζητηθεί η επικαιροποίηση του οδηγού διαχείρισης προγραμμάτων
- ομόφωνα: να ζητηθεί ετήσιος οικονομικός απολογισμός του ΕΛΚΕ

Β. Ασφαλειοκρατήσεις
Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πώς θα γίνουν οι πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών
προς τα Ταμεία όταν έρθουν νέα έργα αφού ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να γίνονται
σε μηνιαία βάση. Όμως η χρηματοδότηση των προγραμμάτων έρχεται σε δόσεις και
έτσι υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας του ΕΛΚΕ και αναμένονται δυσκολίες στις μηνιαίες
πληρωμές των συμβασιούχων των έργων. Άλλοι ΕΛΚΕ αποδίδουν το καθαρό ποσό
στους εργαζόμενους όταν έρθουν τα χρήματα.
Αποφασίστηκε να σταλεί στον ΕΛΚΕ αίτημα ενημέρωσης για τις μηνιαίες καταβολές.

Γ. Κρίσεις ερευνητών
Σχετικά με αυτό το θέμα ο σύλλογος θα πρέπει να μιλήσει με τον ΠΕΑΑ και με τη
Διεύθυνση Διοικητικού ΕΑΑ για να αποσαφηνιστεί τι ισχύει τελικά.

Δ. Αξιολόγηση διευθυντών
Οι αξιολογήσεις των Διευθυντών των Ινστιτούτων θα πρέπει να προχωρήσουν
σύμφωνα με τον κανονισμό. Η παρουσίαση των πεπραγμένων των Διευθυντών στην
ολομέλεια του κάθε Ινστιτούτου δεν είναι απόφαση ΔΣ ΕΑΑ αλλά θα πρέπει να ζητηθεί.
Αποφασίστηκε να ζητήσει ο Σύλλογος να έχουν κατατεθεί στο επόμενο ΔΣ ΕΑΑ οι
εκθέσεις πεπραγμένων των Διευθυντών ώστε να προχωρήσει η αξιολόγησή τους. Αυτό
ισχύσει και για τους τρεις Διευθυντές καθώς έχουν φτάσει (και ξεπεράσει) το μισό της
θητείας τους. Σκόπιμο είναι τα ΕΣΙ να αναλάβουν τον συντονισμό της διαδικασίας, να
έρθουν σε επαφή με την Διοίκηση για να ξεκαθαριστεί πώς θα γίνει η ολομέλεια και να
προκύψει η εκλογή αντιπροσώπων των Ινστιτούτων που θα αναλάβουν τη διαδικασία.
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