


 
ii) Από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ τα οποία σχηματίζονται από την παρακράτηση έως 15% από τα 
διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Από αυτά αμείβονται: 
   α) Μόνιμοι/ΙΔΑΧ υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στον ΕΛΚΕ (για υπερωριακή εργασία). 

β)  Μόνιμοι/ΙΔΑΧ υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες στο ΕΚΠΑ (για υπερωριακή 
εργασία). 

γ)  Σημαντικός αριθμός υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίοι εργάζονται στον 
ΕΛΚΕ. 

δ) Μεγάλος αριθμός υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίοι απασχολούνται σε 
διάφορες δραστηριότητες του ΕΚΠΑ. 

− Σύμφωνα με τα απαντητικά έγγραφα της Προϊσταμένης Γραμματείας  της Επιτροπής Ερευνών κ. Ε. 
Καφεντζή με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 00459/19.1.15 και 01997/9.3.15 (συνημμένα 2 και 3), έχουμε να 
παρατηρήσουμε τα κάτωθι: 

i)   Ενώ μας εστάλησαν κατάλογοι των προσθέτων μηνιαίων αποδοχών για το 2013 και 2014 δεν 
υπήρξε ουδεμία απάντηση στα ερωτήματα μας: 
 

α)  για "αποστολή αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων για την αμοιβή των συγκεκριμένων 
ατόμων, των ωρών εργασίας τους και την απόφαση για την παραγωγή συγκεκριμένου έργου 
από αυτούς εκτός του ωραρίου τους".  
Έχουν αυτές δημοσιευθεί αρμοδίως; Ποιός βεβαιώνει τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες, την 
ανάγκη πραγματοποίησης συγκεκριμένου έργου από τα συγκεκριμένα άτομα και ποιός 
υπογράφει τις αντίστοιχες εντολές πληρωμής; Μόνο για δύο υπαλλήλους οι οποίοι δεν 
υπηρετούν στον ΕΛΚΕ, στον πίνακα για το 2013, καταγράφεται το είδος υπερωριακής εργασίας. 
 

β) για "αποστολή αντιστοίχων στοιχείων (μικτά και καθαρά ποσά ανά υπάλληλο και αποφάσεις 
οργάνων για τη χορήγηση αυτών) ανά έτος 

 

από το 2009 έως και το 2012".  Κάθε έτος ο ΕΛΚΕ 
χορηγεί βεβαιώσεις προσθέτων αποδοχών για φορολογική χρήση και προφανώς είναι 
μηχανογραφημένα και εύκολο να εκτυπωθούν στην συγκεντρωτική μορφή που ζητείται. 

ii)  Από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τα ανωτέρω απαντητικά έγγραφα της κ.Καφεντζή 
προκύπτει ότι:  

− Από τις αμοιβές οι οποίες καταχωρήθηκαν το 2013, από 1/1/2013 έως 9/9/2013 (λόγω μετέπειτα 
απεργίας διοικητικού προσωπικού) διατέθηκε το ποσό των 276.946,57 ευρώ διαμοιρασμένο σε 
81 υπαλλήλους Μόνιμους/ΙΔΑΧ του ΕΛΚΕ ως μικτές πρόσθετες αποδοχές. 

− Από τις αμοιβές οι οποίες καταχωρήθηκαν το 2014, διατέθηκε το ποσό των 240.386,20 ευρώ 
διαμοιρασμένο σε 56 υπαλλήλους Μόνιμους/ ΙΔΑΧ του ΕΛΚΕ ως μικτές πρόσθετες αποδοχές. 
Αυτό το ποσό αφορά πρόσθετες αποδοχές από 1/1/2014 έως 31/10/2014 αλλά και σε λίγες 
περιπτώσεις και πρόσθετες αποδοχές το μήνα 12/2013.  

− Από τα αμοιβές οι οποίες καταχωρήθηκαν το 2013, διατέθηκε το ποσό των 139.512,04 ευρώ 
διαμοιρασμένο σε 86 υπαλλήλους Μόνιμους/ΙΔΑΧ οι οποίοι υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες στο 
ΕΚΠΑ ως μικτές πρόσθετες αποδοχές. 

− Από τα αμοιβές οι οποίες καταχωρήθηκαν το 2014 διατέθηκε το ποσό των 71.586,02 ευρώ 
διαμοιρασμένο σε 62 υπαλλήλους Μόνιμους/ΙΔΑΧ του οι οποίοι υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες 
στο ΕΚΠΑ ως μικτές πρόσθετες αποδοχές. 



−  
iii)  Μια προσεκτική εξέταση των πινάκων αυτών δημιουργεί πολλά ερωτηματικά όπως, ενδεικτικά  

αναφέρονται τα κάτωθι: 
− το ύψος των αποδοχών για υπερωριακή απασχόληση, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 

της τάξης των 1000-1400 ευρώ μηνιαίως. 
− Παρατηρείται η συστηματική και αδιάλειπτη μηνιαία υπερωριακή αμοιβή των 74 εκ των 81 

υπαλλήλων του ΕΛΚΕ για υπερωριακή απασχόληση από 1/1/2013 – 9/9/2013. Είναι δυνατόν 
κάθε μήνα οι ανάγκες της υπηρεσίας να απαιτούν την υπερωριακή εργασία των ίδιων ακριβώς 
υπαλλήλων για να καλύψουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες του Ιδρύματος; Ποιές είναι αυτές οι 
ανάγκες και από ποιά αρχή έχουν πιστοποιηθεί, όταν μάλιστα υπάρχει και σημαντικός αριθμός 
υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οι οποίοι εργάζονται στον ΕΛΚΕ. 
Από τους υπαλλήλους αυτούς για έναν ή περισσότερους μήνες  μικτές πρόσθετες μηνιαίες 
αποδοχές μεταξύ 500-800 ευρώ έλαβαν 23 άτομα, μεταξύ 800-1000 ευρώ έλαβαν 19 άτομα 
και περισσότερα από 1.000 ευρώ έλαβαν 6 άτομα. 

− Αντιστοίχως, από τα αμοιβές οι οποίες καταχωρήθηκαν το 2014 παρατηρείται ότι από τους 56 
υπαλλήλους Μόνιμους/ ΙΔΑΧ του ΕΛΚΕ, για έναν ή περισσότερους μήνες μικτές πρόσθετες 
μηνιαίες αποδοχές, μεταξύ 500-800 ευρώ έλαβαν 10 άτομα, μεταξύ 800-1000 ευρώ έλαβαν 9 
άτομα και περισσότερα από 1.000 ευρώ έλαβαν 17 άτομα. 

− Αναφορικά με τους υπαλλήλους Μόνιμους/ΙΔΑΧ οι οποίοι υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες στο 
ΕΚΠΑ και έλαβαν τις ανωτέρω αναφερόμενες πρόσθετες μικτές αποδοχές, οι περισσότεροι 
αμείβονται περιστασιακά και με μικρά ποσά, κυρίως φύλακες, τεχνικοί, οδηγοί. Υπάρχει όμως 
και περιορισμένος αριθμό υπαλλήλων οι οποίοι αμείβονται υπερωριακά κάθε μήνα και μάλιστα 
με σημαντικά ποσά. 

− Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής επίσης το γεγονός ότι υπάλληλοι φέρεται να έχουν λάβει το μικρό 
χρονικό διάστημα 1/9/2013-9/9/2013, αμέσως πριν την έναρξη της απεργίας των διοικητικών 
υπαλλήλων, ιδιαιτέρως και δυσανάλογα υψηλές αποδοχές σε σχέση με το μέσο όρο των 
πρόσθετων αποδοχών των προηγούμενων μηνών. 

− Δικαιολογούνται πρόσθετες αμοιβές την περίοδο των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα  για μία 
περίοδο 23/12/2013 - 31/12/2013 ύψους άνω των χιλίων ευρώ χωρίς να δίνεται καμία απόφαση 
ή δικαιολογία υπερωριακού έργου που τους έχει ανατεθεί ώστε να δικαιολογεί τη νομιμότητα 
χορήγησης τέτοιων παροχών; 

− Συγκρίνοντας τις αποδοχές για υπερωριακή απασχόληση των αμειβομένων από την 
παρακράτηση του 15% του ΕΛΚΕ, με εκείνες των αμειβομένων από ερευνητικά προγράμματα, 
προκύπτει ότι κατά κανόνα οι πρόσθετες αποδοχές απο  το 15% της παρακράτησης του ΕΛΚΕ 
για υπερωριακή απασχόληση  τις οποίες λαμβάνει κατηγορία των ανωτέρω υπαλλήλων είναι  
υψηλότερες αυτών τις οποίες λαμβάνουν διοικητικοί  οι οποίοι αμείβονται από ερευνητικά 
προγράμματα. Η χορήγηση υπερωριακής αμοιβής εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
δεν διέπεται από την κείμενη νομοθεσία; 

 
Δεδομένης της αδιάλειπτης μηνιαίας υπερωριακής αμοιβής ορισμένων υπαλλήλων ακόμα και τους 

καλοκαιρινούς μήνες υποβλήθηκε ερώτημα δειγματοληπτικά, για 4 υπαλλήλους του ΕΛΚΕ και έναν 
υπάλληλο άλλης υπηρεσίας του ΕΚΠΑ, να μας γνωστοποιηθούν οι άδειες τις οποίες έλαβαν το 2013. 
Στην απάντηση της (με αρ.κεντρ.πρωτ. ΕΚΠΑ 1415011902/13.4.2015) η κ.α. Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αρετουλάκη  μας γνωρίζει τις άδειες τις οποίες έλαβε ο υπάλληλος που δεν 
υπηρετεί στον ΕΛΚΕ ενώ, αντιθέτως, αναφέρει ότι για κανέναν από τους 4 υπαλλήλους "οι οποίοι 



υπηρετούν στον Ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας, δεν υπάρχουν στοιχεία στο προσωπικό τους 
μητρώο για τη χορήγηση αδειών εντός του έτους 2013" (συνημμένο 4). 

 
Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι η τελευταία ετήσια έκθεση ορκωτών λογιστών σχετικά με τον ΕΛΚΕ 

η οποία συζητήθηκε στη Σύγκλητο, αφορά το έτος 2010. 
 
Παρακαλώ για ενέργειες της αρμοδιότητος σας 
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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  
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Καθηγητής Δημήτρης Μπερτσιμάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Συνημμένα: 

1. έγγραφο με αρ.κεντρ.πρωτ.1415008525/15.1.15  
2. έγγραφο με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 00459/19.1.15 
3. έγγραφο με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ  01997/9.3.15  
4. έγγραφο με αρ.κεντρ. πρωτ. 1415011902/13.4.2015 
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