ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΙ – ΑΘΗΝΑΣ
Εμφορούνται από τις κατωτέρω αντιλήψεις οι υποψήφιοι
συνάδελφοι και κυρίως, δεσμεύονται να τις εφαρμόσουν;

Η θεμελιώδης αρχή της ίσης μεταχείρισης των
συναδέλφων διοικητικά και επιστημονικά
Οι αποφάσεις και οι διοικητικές πράξεις να αξιολογούν με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο τα τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία για όλους τους
συναδέλφους
π.χ. Στα εκλεκτορικά,
Στην προϋπηρεσία,
Στην εγκυρότητα των δημοσιεύσεων, κ.α

Η αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας
Η εξασφάλιση του πρώτιστου δικαιώματος για το οποίο άλλωστε επιλέξαμε
την επαγγελματική & επιστημονική αυτή πορεία.
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Η αρχή της αποκεντρωμένης διοίκησης & της
ισοκατανομής των πόρων
Ι. Κατανομή πόρων βάση πραγματικών αναγκών με

αλγοριθμικό τρόπο. Η αρχή αυτή εξασφαλίζει τη μείωση των
διαβουλεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων και της διοίκησης και
αδυνατίζει τις εξαρτήσεις.
Α. Οργανικές θέσεις – προκηρύξεις: Κατανομή
αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος των τμημάτων
(προηγούνται τα ολιγομελή τμήματα).
Β. Κονδύλια για αναλώσιμα, εξοπλισμό κ.α. Αλγόριθμος

ανάλογα με το είδος του επιστημονικού πεδίου, το
είδος των εργαστηρίων κ.α.
Γ. Συνεδριακό κέντρο, αμφιθέατρα κ.α. Κατανομή με
προκαθορισμένη διάρκεια και χρησιμοποίησή τους τις
συγκεκριμένες ημερομηνίες, χωρίς φυσικά να υπάρχει
υποχρέωση για αίτημα προς τη διοίκηση. Μπορεί να γίνεται
χρήση των προκαθορισμένων ημερομηνιών με συνεννόηση
μεταξύ των τμημάτων) ανά σχολή και ανά τμήμα ώστε να
προγραμματίζονται κατά ορθολογικό τρόπο οι εκδηλώσεις.
Δ. Εκπαιδευτικές άδειες
Ε. Χρηματοδότηση συμμετοχών σε συνέδρια κ.α.
ΙΙ. Κατανομή βασικών κωδικών του προϋπολογισμού

στα τμήματα για αποτελεσματική διαχείρισή και έγκαιρη
προμήθεια των υλικών.
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Η αρχή του προγραμματισμού και της
σκοπιμότητας (αιτιολογίας) των πράξεων.
Α. Η κατάθεση του προϋπολογισμού να εμπεριέχει πλήρη

αιτιολογική έκθεση τουλάχιστον για τους βασικούς κωδικούς,
ώστε να κατανοείται η ανταποκρισημότητα των ποσών σε είδη και
ενέργειες.
Β. Ο προγραμματισμός των έργων να είναι αναλυτικός, να
αναφέρεται σε συγκεκριμένα έργα, να αιτιολογείται η
σκοπιμότητά τους και να κατατίθεται με την έγκριση του
προϋπολογισμού.
Γ. Με την κατάθεση του προϋπολογισμού να κατατίθεται
αναλυτικός απολογισμός πεπραγμένων για τη δυνατότητα
αξιολόγησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του
προγραμματισμού των έργων.

Η αρχή της χρονολογικής προτεραιότητας.
Προώθηση αιτημάτων, ή πράξεων με προτεραιότητα ανάλογα με την
ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών.
π.χ. Εξωτερική αξιολόγηση, Μεταπτυχιακά, κα
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Η αρχή της διαφάνειας και της εύρυθμης
διοικητικής λειτουργίας.
Α. Οι εισηγήσεις στο συμβούλιο πρέπει να γίνονται από
τους διοικητικούς Διευθυντές.
Β. Τα πρόχειρα πρακτικά υπογράφονται με τη λήξη της
συνεδρίασης.
Γ. Τα πρακτικά καθαρογράφονται εντός 5 ημερών.
Δ. Τα οριστικά πρακτικά υπογράφονται κάθε 2η συνεδρίαση.
Ε. Τα εγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας
διάταξης

αιτιολογούνται επαρκώς και καταγράφεται όταν απαιτείται
η γνώμη των μελών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει
ομόφωνη απόφαση.
ΣΤ. Οριοθέτηση χρονικών περιορισμών στα διαφορετικά
διοικητικά στάδια για τη λήψη αποφάσεων ή απαντήσεων σε
αιτήματα.

Η αρχή της αλληλεγγύης.
Νομική στήριξη των συναδέλφων από τη Νομική Υπηρεσία του
Ιδρύματος, όπως σε περιπτώσεις αγωγών, μηνύσεων κατά τη
συμμετοχή σε εκλεκτορικά κ.α.
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Η αρχή της ικανοποίησης του προσωπικού αλλά
και η αρχή του ελέγχου του εκπαιδευτικού έργου,
των αποφάσεων και των πράξεων.
Ενισχύεται κάθε δράση ή ενέργεια που αποβλέπει στην
ικανοποίηση των συναδέλφων, του ΕΤΠ και των Διοικητικών από
την άσκηση των καθηκόντων τους και διευκολύνονται ενέργειες
και πρωτοβουλίες. Παράλληλα, σεβόμαστε και τους φοιτητές στη
δύσκολη εκπαιδευτική τους προσπάθεια.
Διεκδίκηση των δικαιωμάτων των καθηγητών και άσκηση των
καθηκόντων τους σύμφωνα με τις θεσμικές προκύπτουσες
υποχρεώσεις με στόχο τη διαμόρφωση υγιούς σχέσης Διοίκησης &
Λειτουργών.
Όσο καλύτερα ασκούμε τα καθήκοντά μας τόσο περισσότερα
απαιτούμε.

H αρχή της διαφάνειας, της αξιοκρατίας & της
αποτελεσματικότητας
Επιλογή ιδρυματικών υπευθύνων έργων με προκήρυξη που θα
προσδιορίζει επακριβώς τα κριτήρια επιλογής.
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Η αρχή της ανωτερότητας
(μη αντεκδικητικότητας).
Οι προσπάθειες του νέου συμβουλίου επικεντρώνονται στο νέο
σχεδιασμό, στην πολιτική εφαρμογή των ανωτέρω αρχών και στην
αποφυγή προηγούμενων λαθών, στάσεων και συμπεριφορών. Ας
προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά: Ποιότητα και συνεχής
βελτίωση.
Ενίσχυση και όχι απαξίωση όλων των θετικών δράσεων, ενεργειών
& διαδικασιών των προηγούμενων διοικήσεων.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΥΛΗΣ
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