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ΠΡΟΣ: τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής
Επιστημών Αγωγής

Θέμα
: Ενημέρωση για την λειτουργία Αποκεντρωμένης Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε.
στη Σχολή Επιστημών Αγωγής
Με την από 5-3-2019 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΚΠ446ΨΖ2Ν832) εγκρίθηκε η δράση των Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε. με αντικείμενο την επί
τόπου υποστήριξη των Επιστημονικών Υπευθύνων σε χώρους των Σχολών του Πανεπιστημίου,
κυρίως όπου υπάρχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, σε διαχειριστικά θέματα σχετικά
με διοικητική και οικονομική υποστήριξη των έργων/προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω
του Ε.Λ.Κ.Ε. Η υποστήριξη έγκειται κατά κύριο λόγο στην υποβοήθηση των Επιστημονικών
Υπευθύνων και των συνεργατών τους κατά την διαδικασία σύνταξης προϋπολογισμών έργων,
διαφόρων τύπων αιτημάτων, προσκλήσεων πρόσληψης προσωπικού και σε ένα πρώτο έλεγχο
δικαιολογητικών και παραστατικών που πρόκειται να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της
Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε.
Στόχος της δράσης αυτής είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη και ενημέρωση των
Επιστημονικών Υπευθύνων και των συνεργατών τους ως προς διαχειριστικά θέματα που
αντιμετωπίζουν στα έργα/προγράμματά τους. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν τα σφάλματα
στα έγγραφα/αιτήματα που κατατίθενται στην Μ.Ο.Δ.Υ. και συνεπώς θα εξαλειφθούν
σημαντικές καθυστερήσεις στο συνολικό χρόνο ανταπόκρισης του συστήματος λειτουργίας της
Μ.Ο.Δ.Υ. και θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των εργασιών των
έργων/προγραμμάτων.
Για την λειτουργία της δράσης αυτής έχει τοποθετηθεί στη Σχολή Επιστημών Αγωγής
ένα άτομο το οποίο έχει επιμορφωθεί σε όλα τα διαχειριστικά αντικείμενα των
έργων/προγραμμάτων προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εν λόγω
θέσης. Ειδικότερα, ο ρόλος του στελέχους της Αποκεντρωμένης Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι να
αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των Επιστημονικών Υπευθύνων της Σχολής Επιστημών
Αγωγής και των συνεργατών τους με τα στελέχη της Μ.Ο.Δ.Υ. στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης

της συνέργειας αυτών. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω στελέχους αφορούν στην ενημέρωση
όλων των διαδικασιών λειτουργίας, των οδηγιών εργασίας και των εντύπων της Μ.Ο.Δ.Υ.
καθώς επίσης και την υποστήριξη των διαχειριστικών θεμάτων που σχετίζονται με τα έργα και
προγράμματα που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. (ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ, προγράμματα παροχής
υπηρεσιών, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών κ.λπ.), όπως η υποβοήθηση στην
κατάρτιση και τον έλεγχο:
• αρχικών προϋπολογισμών και των τροποποιήσεών τους,
• αιτημάτων για την προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών,
• αιτημάτων επιλογής προσωπικού, σχεδίων προσκλήσεων,
• αιτημάτων για την έγκριση των μετακινήσεων
• αιτημάτων πληρωμής αμοιβών και δαπανών και των αντιστοίχων
δικαιολογητικών τους
• συμβάσεων απασχόλησης φυσικών προσώπων, προμήθειας ειδών/παροχής
υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών, δωρεών, χορηγιών κ.λπ.
Στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και συγκεκριμένα στο Γραφείο 3 της Κοσμητείας (ισόγειο)
Ναυαρίνου 13Α, απασχολείται καθημερινά τις ώρες 7:30-15:30 η κα Λύρα Κανέλλα, τηλ. 2103688040 email: supp-edc@elke.uoa.gr στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για
εξατομικευμένη
υποστήριξη
και
συνεργασία
σε
διαχειριστικά
θέματα
των
έργων/προγραμμάτων σας. Η εν λόγω υπάλληλος υπάγεται διοικητικά στην Μ.Ο.Δ.Υ. του
Ε.Λ.Κ.Ε. ενώ ο Κοσμήτορας της Σχολής εποπτεύει την απασχόλησή της στη Σχολή.
Ευελπιστούμε ότι με την ανωτέρω δράση και με την συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων μερών θα επιταχυνθούν οι χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτημάτων σας από την
Μ.Ο.Δ.Υ. και θα μειωθεί ο χρόνος που δαπανάται από το επιστημονικό προσωπικό για
διαχειριστικές διαδικασίες με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας της Σχολής
Επιστημών Αγωγής.
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