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Ανάβυσσος, 1 Αυγούστου 2016 

 

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον εκπρόσωπο των ερευνητών, στην τελευταία 
συνεδρίαση του το ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ μετά από πολύωρη συζήτηση αποφάσισε να 
αναβάλει την έγκριση όλων των υπηρεσιακών σημειωμάτων που αφορούσαν τις 
πρόσθετες αμοιβές,  επικαλούμενο ζητήματα νομιμότητας ως προς την καταβολή 
τους σε μέρος του προσωπικού του Κέντρου. 

Προς ενημέρωση των συναδέλφων, θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε τα γεγονότα 
που οδήγησαν το ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ να συζητήσει την καταβολή των πρόσθετων 
αμοιβών: 

- Σε προηγούμενη συνεδρίαση του το ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ ζήτησε από την 
επιτροπή, την οποία  το ίδιο έχει ορίσει για την σύνταξη ενός κανονισμού για την 
χορήγηση των πρόσθετων αμοιβών που θα συμπεριληφθεί στο νέο εσωτερικό 
κανονισμό, να προτείνει διαδικασία για να καταβληθούν οι καθυστερούμενες εδώ 
και ένα χρόνο πρόσθετες αμοιβές, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ρυθμίσεις επί του 
θέματος που θεσμοθετήθηκαν με την ψήφιση του νόμου 4386/2106 για την έρευνα. 

- Η επιτροπή υπέβαλε το πόρισμα της μετά από διεξοδική συζήτηση με την 
νομική σύμβουλο του ΕΛΚΕΘΕ η οποία είναι μέλος της επιτροπής. 

- Κατόπιν αυτού, το ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ αποφάσισε να δεχθεί την υποβολή 
υπηρεσιακών που αφορούσαν στην καταβολή πρόσθετων αμοιβών για διάστημα 
ενός χρόνου (Ιούνιος 2015-Μάϊος 2016) και εξέδωσε την  σχετική εγκύκλιο 
πρόσκλησης κατάθεσης των υπηρεσιακών. 

Παρόλα αυτά, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξαν τόσο από τον 
Πρόεδρο όσο και από μέλη του ΔΣ ενστάσεις όσον αφορά την νομιμότητα της 
καταβολής πρόσθετων αμοιβών στο μη ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου με 
αποτέλεσμα να αναβληθεί συνολικά η έγκριση όλων των υπηρεσιακών 
σημειωμάτων.  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι οι όποιες 
ενστάσεις σχετικά με την νομιμότητα υπήρξαν αφού το ίδιο το ΔΣ είχε καλέσει τους 
επιστημονικούς υπεύθυνους να υποβάλουν υπηρεσιακά σημειώματα για όλο το 
προσωπικό, αποδεχόμενο την πρόταση της επιτροπής η οποία είχε την σύμφωνη 
γνώμη της νομικής συμβούλου του Κέντρου. 

Το ΔΣ του ΣΕΕ θεωρεί απαράδεκτη την στάση του ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ να αναβάλει 
συνολικά την έγκριση όλων των υπηρεσιακών σημειωμάτων για πρόσθετες αμοιβές 
παρά το γεγονός ότι για το ερευνητικό προσωπικό δεν υφίσταται κανένα απολύτως 
ζήτημα νομιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητούμε από το ΔΣ του Κέντρου να 
προχωρήσει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του στην έγκριση των αμοιβών που 
αφορούν το ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου καθώς και να προσδιορίσει άμεσα 
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την νόμιμη διαδικασία καταβολής των πρόσθετων αμοιβών και των αμοιβών 
αποδοτικότητας για το λοιπό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 

   Η Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας 

     

Ελένη Καμπέρη          Κώστας Καπίρης 

 


