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Συνοπτικά Πρακτικά
Η ανωτέρω ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο "Καραθεοδωρή" του Τμήματος
Μαθηματικών την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017. Όσοι δεν ήταν δυνατόν να παραστούν
είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ημερίδα μέσω Live streaming σε
συνεργασία με το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. στο url: http://mcold.gunet.gr/live/math.php

Παρόντες ήταν οι :
1. Ο Πρύτανης, Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ.- Δημόπουλος
2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρύτανη, Καθηγητής Θ.
Σφηκόπουλος
3. Η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών, κ. Ε. Καφεντζή
4. Η Αν. Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών, κ. Β. Δημακοπούλου
5. Ο κ. Ευάγγελος Μάλλιος, νομικός σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας
και Καινοτομίας, κ. Κ. Φωτάκη
Στην ημερίδα παρίσταντο μέλη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, της Γραμματείας του
ΕΛΚΕ και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του καθώς και μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες αυτών.

Ο Πρύτανης μετά τον χαιρετισμό των παριστάμενων παρουσίασε ένα σύντομο ιστορικό για
την ένταξη των Ειδικών Λογαριασμών στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τις διεργασίες
που προηγήθηκαν μέχρι την ψήφιση του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Στο σημείο αυτό
ευχαρίστησε :
Α) τον Αναπληρωτή Πρύτανη, Καθηγητή Θ. Σφηκόπουλο για την συμβολή του στην
αναδιάρθρωση της δομής του ΕΛΚΕ και της ενίσχυσής του με προσωπικό.
Β) τον κ. Μάλλιο για την συμβολή του στην δημιουργία του νέου νομοθετικού πλαισίου,
Γ ) την κα Καφεντζή, καθώς είναι από τα λίγα στελέχη των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ που γνωρίζει σε
βάθος την λειτουργία του και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις ομάδες εργασίας και τις
συναντήσεις με φορείς (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, κτλ.), και
Δ) την Επιτροπή Ερευνών για την υποστήριξη της έρευνας.

Σκοπός του νέου νομοθετήματος και του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η υποστήριξη της
ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου με διαφάνεια, ετοιμότητα,
νομιμότητα και λογοδοσία. Τέλος, ανέφερε ότι η τήρηση διαδικασιών θα γίνει από τον ΕΛΚΕ
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά είναι σημαντικό για την προστασία όλων
συμπεριλαμβανομένων των Επιστημονικών Υπευθύνων που για πρώτη φορά προστίθενται
στα όργανα διοίκησης και φέρουν ευθύνη για την σκοπιμότητα της δαπάνης, η τήρηση των
απαιτήσεων του νέου νόμου.
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Καθηγητής Θ.
Σφηκόπουλος ο οποίος ανέφερε ότι ο νέος νόμος επηρεάζει την καθημερινότητα των
ερευνητών καθώς αφορά όχι μόνον τα ΑΕΙ αλλά και τα ερευνητικά ινστιτούτα. Επομένως,
σκοπός του όλου εγχειρήματος δεν ήταν η εξαίρεση κάποιου φορέα από τον κανόνα αλλά η
ενσωμάτωση των διαδικασιών στη λειτουργία του με τρόπο που να διευκολύνει την
έρευνα.
Ανέφερε ότι για την δημιουργία του νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε ένας
παραδειγματικός διάλογος με τους αρμόδιους φορείς με άπειρες ώρες συναντήσεων και
πλήθος παρεμβάσεων. Ευχαρίστησε με την σειρά του τον κ. Μάλλιο για την αρωγή του
προς τα Πανεπιστήμια ώστε να αρθεί το κλίμα δυσπιστίας που είχε δημιουργηθεί για τους
ΕΛΚΕ.
Στη συνέχεια έκανε μια ιστορική αναδρομή των αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου που
αφορούν τον ΕΛΚΕ και μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου με αναφορά σε τέσσερις
μεγάλες ενότητες αλλαγών στο πλαίσιο του νέου νόμου: α) Όργανα Διοίκησης ΕΛΚΕ και
τρόπος ορισμού της, β) αλλαγές στον τρόπο διάθεσης των διαθεσίμων του ΕΛΚΕ, γ)
προμήθειες και δ) απασχόληση. Στη συνέχεια ανέπτυξε μια σειρά ενεργειών της Διοίκησης
για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος σημειωτέον
είναι ο πρώτος ΕΛΚΕ που είχε ήδη προχωρήσει στην ενσωμάτωση των νέων απαιτήσεων
στις διαδικασίες λειτουργίας του:
Α) η μεταφορά του ΕΛΚΕ στον ίδιο χώρο για την αμεσότερη συνεργασία των υπαλλήλων
και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους,
Β) η αναδιάρθρωση του οργανογράμματός του ώστε να είναι πιο ευέλικτος και να
προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία ξεχωριστού
Τμήματος Προμηθειών, ενίσχυση του Τμήματος Στήριξης έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής
αριθμός χειριστών έργων και δημιουργία του Help Desk για το οποίο απώτερος στόχος της
Διοίκησης είναι να γίνει υπηρεσία μιας στάσης έτσι ώστε όλοι να εξυπηρετούνται από εκεί.
Γ) πλήρης ανασχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛΚΕ για να εναρμονιστεί
με τον νέο νόμο.
Δ) η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 20% με προσωπικό που μετακινήθηκε από
άλλες υπηρεσίες, συμβασιούχους και νέο προσωπικό που προσλήφθηκε μέσω ΑΣΕΠ.

Ακολούθως, τον λόγο πήρε τον λόγο ο κ. Μάλλιος που ευχαρίστησε από πλευράς
Υπουργείου την Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών στην ουσιαστική συμβολή του για την
κατάρτιση του νέου Νόμου, μετά από κοπιαστικές διαδικασίες που κράτησαν οκτώ μήνες.
Επίσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ κατάφερε σε σύντομο χρονικό
διάστημα να ενσωματώσει τις αλλαγές του νέου νόμου στις διαδικασίες λειτουργίας του.
Τέλος, επεσήμανε ότι χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω παρεμβάσεις στο θέμα των
προμηθειών.
Στο σημείο αυτό ο Πρύτανης παρουσίασε τα Τμήματα του ΕΛΚΕ, τους Προϊσταμένους και
τους Νομικούς του ΕΛΚΕ.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερίδας ακολούθησαν οι εξής παρουσιάσεις:
Α) Ενημέρωση για τις ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ, από τον Καθηγητή
Σπ. Ευθυμιόπουλο. Ο κ. Ευθυμιόπουλος παρουσίασε την πορεία των εργασιών της ομάδας
εργασίας, που ορίστηκε με την υπ’αρ. 338/27-4-2015 174η Πράξη Πρύτανη προκειμένου
να συνεπικουρεί το έργο της Επιτροπής Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρόταση της ομάδας εργασίας είναι σημαντικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών γενικού
περιεχομένου να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.
Β) Σύνταξη και Παρακολούθηση Προϋπολογισμών Ερευνητικών Έργων και Προγραμμάτων
σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Στην ομάδα εργασίας για
την αποδελτίωση του νέου νόμου συμμετείχαν οι Γ. Κανέλης, Προϊστάμενος Τμήματος
Στήριξης Έργων, Δ. Φωτάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου & Ανθρωπίνων Πόρων, Π.
Καρούζου, και Μ. Μιχαλοπούλου, Νομικοί του ΕΛΚΕ. Την παρουσίαση έκανε η κα Π.
Καρούζου.
Επισημάνθηκε ότι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος για την σκοπιμότητα της
δαπάνης ενώ για την νομιμότητα οι υπάλληλοι της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών.
Ενημερώθηκαν τα μέλη ΔΕΠ ότι η Υπηρεσία βρίσκεται στην διαδικασία σύνταξης του νέου
εντύπου προϋπολογισμού τον οποίο θα πρέπει να καταθέσουν έως 15/11/2017 στην
Υπηρεσία, δεδομένου ότι πλέον ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το 2018 που θα σταλεί
προς έγκριση από τη Σύγκλητο αποτελείται από το άθροισμα των επιμέρους
προϋπολογισμών όλων των έργων που θα υλοποιηθούν κατά το 2018.
Γ) Απασχόληση προσωπικού σε έργα και προγράμματα του ΕΛΚΕ σύμφωνα με τον Ν.
4485/2017. Στην ομάδα εργασίας για την αποδελτίωση του νέου νόμου συμμετείχαν οι Δ.
Φωτάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου & Ανθρωπίνων Πόρων και Ν. Κορέντζελου,
Νομικός του ΕΛΚΕ. Την παρουσίαση έκανε η κα Κορέντζελου, ενώ στη συνέχεια
ακολούθησαν ερωτήσεις μέσα από τις οποίες αναδύθηκαν ειδικά προβλήματα που
αφορούν στην απασχόληση σε προγράμματα με ασφυχτικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης.
Δ) Διαδικασία Προμηθειών και το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Στην
ομάδα εργασίας για την αποδελτίωση του νέου νόμου συμμετείχαν οι Γ. Καββαδίας,
Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προμηθειών και Μ. Μιχαλοπούλου, Νομικός ΕΛΚΕ.

Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Γ. Καββαδία. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση
και αποτυπώθηκαν τα γενικότερα προβλήματα που αφορούν στις προμήθειες ειδών ή στην
παροχή υπηρεσιών.
Τονίστηκε ότι οι συμβάσεις δεν θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία όταν κατατίθενται στην
Υπηρεσία και αυτή θα πρέπει να προστίθεται όταν υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο.
Στο σημείο αυτό έγινε αναφορά από τον κ. Μάλλιο για την αναγκαιότητα σύναψης
συμβάσεων – πλαίσιο που θα διευκολύνουν τις διαδικασίες προμήθειας. Η κα Καφεντζή
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο ΕΛΚΕ έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία με νομικούς για την
σύνταξη προκήρυξης που αφορά σε σύμβαση – πλαίσιο τόσο για τις μετακινήσεις όσο και
για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου και αντιδραστηρίων.
Συζητήθηκε, επίσης, για την απασχόληση και τις μετακινήσεις που είναι επείγουσες και
απολύτως απαραίτητες για την υλοποίηση ενός έργου να γίνει μια προσπάθεια για
νομοθετική ρύθμιση.
Ε) Χρηματοοικονομική Παρακολούθηση Εσόδων ΕΛΚΕ (Διαχείριση ΠΜΣ, POS και
Τιμολογίων). Η παρουσίαση έγινε από την κα Α. Μακρή, Προϊστάμενη Τμήματος Εσόδων
ΣΤ) Λειτουργία Help Desk και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΚΕ. Η παρουσίαση έγινε
από την κα Β. Δημακοπούλου, Αναπληρώτρια Γραμματέα και Προϊστάμενη Τμήματος
Επικοινωνίας, Προβολής και Ποιότητας Υπηρεσιών. Παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας
του και στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία του Help Desk αν και τονίστηκε ότι η
λειτουργία του γραφείου είναι πολύ πρόσφατη, μόνον δύο εβδομάδες. Επισημάνθηκε
πάντως η αναγκαιότητα ύπαρξης αυτής της δομής για την γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση
της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε να αποφευχθεί η διγλωσσία μεταξύ διαφορετικών
υπαλλήλων ή Τμημάτων ειδικά σε αυτήν την μεταβατική περίοδο που υπάρχει το νέο
νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ. Παράλληλα, ο χρόνος που κερδίζεται από τους
υπόλοιπους υπαλλήλους ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν γρηγορότερα και
αποτελεσματικότερα τις καθημερινές τους εργασίες είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Ζ) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΛΚΕ. Την παρουσίαση έκανε ο κ. Α. Κονναρής, Προϊστάμενος
Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων ο οποίος παρουσίασε τις εργασίες που έχουν
προγραμματιστεί να γίνουν το άμεσο διάστημα είτε από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης είτε με
την αρωγή εξωτερικών συνεργατών για την ανάπτυξη του λογισμικού του ΕΛΚΕ ώστε να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΚΕ.
Με το πέρας των παρουσιάσεων και αφού διατυπώθηκαν και απαντήθηκαν κάποια
ερωτήματα, ο κ. Πρύτανης έκλεισε τις εργασίες της ημερίδας, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν
συνεχείς ενημερώσεις για τα ανωτέρω θέματα καθώς και νέες συναντήσεις όπου κριθεί
απαραίτητο.
Επισημαίνεται ότι οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.elke.uoa.gr/announcements.aspx και η μαγνητοσκόπηση της ημερίδας είναι
διαθέσιμη
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://delos.uoa.gr/opendelos/search?ev=2ef31542&sb=Date&sd=ascending

