ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΘΗΝΑ»
‘ATHENA’ R.C. RESEARCHERS’ ASSOCIATION
http://www.athenaresearchers.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 7/11/2012
Συμμετοχή:
Μαρία Γαβριηλίδου (ΜΓ)
Θοδωρής Δαλαμάγκας (ΘΔ)
Χρήστος Εμμανουηλίδης (ΧΕ)
Αθανάσιος Καλογεράς (ΑΚ)
Γιώργος Παυλίδης (ΓΠ)
Μαρία Τζεβελέκου (ΜΤ)
Αγγελική Φωτοπούλου (ΑΦ)
Απών: Χρήστος Κουλαμάς (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων)
Την 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση της απερχόμενης
Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ερευνητών του Ερευνητικού
Κέντρου ‘Αθηνά’.
1.

Παράδοση – παραλαβή

1.1. Ενημέρωση για οικονομικά θέματα Συλλόγου
Έγινε ενημέρωση από τον ΘΔ, ταμία της Διοικούσας Επιτροπής. Μέχρι την ολοκλήρωση της
τυπικής διαδικασίας συγκρότησης του Συλλόγου δεν υπήρχε δυνατότητα τήρησης τραπεζικού
λογαριασμού με δικαιούχο το Σύλλογο και το ταμείο τηρήθηκε σε λογαριασμό του ΘΔ. Τηρήθηκε
αρχείο κινήσεων σε excel για όλα τα έσοδα – έξοδα και υπάρχει διαθέσιμο το Καταστατικό και η
Πράξη Ίδρυσης του Συλλόγου. Τα έξοδα είναι κυρίως παραστατικά εξόδων για τη νομική
υποστήριξη από τον δικηγόρο κ. Παπαδημητρίου, καθώς και άλλα μικροποσά (π.χ. σφραγίδα, πάγια
έξοδα τήρησης ιστοχώρου, κλπ). Τα έσοδα είναι οι εισφορές των μελών του συλλόγου. Το
υπόλοιπο είναι 268.8 ευρώ. Αποφασίστηκε να ζητηθεί νομική συμβουλή από τον κ. Παπαδημητρίου
για τα διαδικαστικά τήρησης λογαριασμού και πιθανή υποχρέωσης τήρησης Βιβλίων και έκδοσης
ΑΦΜ. Την επικοινωνία θα κάνει ο νέος Ταμίας (ΑΚ). Ο ΘΔ θα στείλει όλα τα σχετικά και το αρχείο
κινήσεων και η ΑΦ τα στοιχεία επικοινωνίας του κ. Παπαδημητρίου στον ΑΚ. Τα μέλη ευχαρίστησαν
τον ΘΔ για το επιτυχημένο έργο του.
1.2. Ενημέρωση για θέματα Γραμματείας του Συλλόγου
Έγινε ενημέρωση από τον ΓΠ για τις εργασίες της Γραμματείας. Τηρήθηκε πλήρες ηλεκτρονικό
αρχείο εγγράφων που περιλαμβάνει πρωτόκολλο
εγγράφων, πρακτικά συνεδριάσεων της
Διοικούσας Επιτροπής, Επιστολές προς τρίτους, καθώς και έγγραφα και υλικό συναφές με τη
λειτουργία του Συλλόγου. Με μέριμνα του ΓΠ έγιναν επίσης τρεις (3) ηλεκτρονικές λίστες, για τη
Διοικούσα Επιτροπή/Διοικητικό Συμβούλιο, για τα μέλη του Συλλόγου και για το σύνολο των
Ερευνητών / ΕΛΕ του Αθηνά. Τηρήθηκε επίσης ιστοχώρος με τακτική ενημέρωση για τρέχοντα
θέματα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η ανάρτηση των πρακτικών. Το αρχείο παραδόθηκε
στον ΧΕ. Τα μέλη ευχαρίστησαν τον ΓΠ για το επιτυχημένο έργο του.
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1.3. Ενημέρωση για θέματα της Διοικούσας Επιτροπής / Διοικητικού Συμβουλίου
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την ΑΦ σε σχέση με τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της
Διοικούσας Επιτροπής από την απερχόμενη πρόεδρο ΑΦ. Πραγματοποιήθηκαν πολλές συνεδριάσεις
και η Διοικούσα Επιτροπή έκανε σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων τόσο προς το Κέντρο, το ΔΣ και
τον πρόεδρο του ΔΣ του Κέντρου, όσο και προς τρίτους φορείς. Κατά την παρελθούσα περίοδο η
ένταση και η ταχύτητα με την οποία έτρεξαν θέματα ήταν τέτοια που απαίτησε τη συνεχή
δραστηριοποίηση της Διοικούσας Επιτροπής. Βασικά θέματα που απασχόλησαν τη Διοικούσα
Επιτροπή και το Σύλλογο ήταν εσωτερικά θέματα στο Ε.Κ.’Αθηνά’ (οργάνωσης, εκπροσώπησης στο
ΔΣ, εκπροσώπησης ΕΛΕ σε ΕΓΣ, οικονομικά, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής δυσπραγίας με
συνέπεια τη μη έγκαιρη καταβολή μισθοδοσίας, Εσωτερικός Κανονισμός, διαδικασίες διαχείρισης
έργων), θέματα που σχετίζονται με το ερευνητικό/νομικό πλαίσιο (νόμος για την έρευνα,
συσχέτιση και ισοτιμία με ΑΕΙ, κλπ) και θέματα σε σχέση με την αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού
της χώρας. Σε όλους τους παραπάνω άξονες χρειάζεται συνέχιση της δραστηριότητας από το νέο
ΔΣ, καθώς υπήρξε μέχρι τώρα η αίσθηση ότι τα θέματα δεν προχωρούν με ικανοποιητική ταχύτητα
από το ΕΚ ‘Αθηνά’. Παράλληλα με την ενημέρωση η ΑΦ διαθέτει ότι σχετικό υπάρχει διαθέσιμο σε
σχέση με τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής στη νέα πρόεδρο του ΔΣ ΜΓ. Τα μέλη
ευχαρίστησαν την ΑΦ για το επιτυχημένο έργο της.
2. Τρέχοντα Θέματα
Πραγματοποιήθηκε επισκόπηση των θεμάτων με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί το νέο ΔΣ του
Συλλόγου. Κατόπιν εισήγησης της προέδρου ΜΓ και της απερχόμενης προέδρου ΑΦ και σχετικής
συζήτησης μεταξύ των μελών, συμφωνήθηκε η ενασχόληση με τους παρακάτω άξονες θεμάτων
-

θέματα Ε.Κ. Αθηνά (θεσμικά/κανονισμού/ΠΔ, οικονομικά, διοικητικά, εκπρόσωπος, στο ΔΣ,
κλπ)

-

θέματα νομικού πλαισίου (νόμος περί έρευνας, σχέση και ισοτιμία με ΑΕΙ, οικονομικά,
θεσμικό πλαίσιο ΝΠΙΔ/ΝΠΔΔ, πλαίσιο διοίκησης Ερευνητικών Κέντρων, κλπ)

-

θέματα ερευνητικού ιστού (αναδιάταξη ερευνητικού ιστού, θέση Ε.Κ. ‘Αθηνά’ στον
ερευνητικό ιστό, θεματικές/ΤΕΣ κλπ).

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη για τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ.
Αποφασίστηκαν οι παρακάτω ενέργειες για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
-

Επικοινωνία του ΑΚ με τον κ. Παπαδημητρίου για διαδικαστικά θέματα τήρησης ταμείου του
Συλλόγου

-

Επικαιροποίηση του καταλόγου μελών.

-

Επόμενη συνεδρία του ΔΣ την Τετάρτη, 15/11, 3μμ.

-

Το ΔΣ να ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΚ ‘Αθηνά’ κ. Ιωαννίδη για ενημέρωση
επί των θεμάτων που αφορούν στα οικονομικά θέματα του Κέντρου, καθώς και στα θέματα
της διοικητικής αναδιάρθρωσης. Η πρωτοβουλία θα προχωρήσει με μέριμνα του ΔΣ.
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Μετά τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρία.

Τα μέλη της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και του νέου ΔΣ:
Μαρία Γαβριηλίδου

Αθανάσιος Καλογεράς

Θοδωρής Δαλαμάγκας

Γιώργος Παυλίδης

Χρήστος Εμμανουηλίδης

Μαρία Τζεβελέκου

Αγγελική Φωτοπούλου
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