Δημήτρης Κωβαίος, Υποψήφιος Αντιπρύτανης ΑΠΘ
Θέσεις για τη διοίκηση και τους υπαλλήλους

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι διοικητικοί υπάλληλοι
Όπως γνωρίζετε, έχω υποβάλει την υποψηφιότητα μου για τη θέση του Aντιπρύτανη στις εκλογές
που θα διεξαχθούν στις 11 Ιουνίου, στο Πανεπιστήμιό μας. Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας
εκθέσω συνοπτικά τις θέσεις μου για τη διοικητική λειτουργία και τον σπουδαίο ρόλο των
διοικητικών υπαλλήλων στην εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας, πέραν των γενικών
θέσεων που έχω ήδη εκφράσει.
Πιστεύω ότι ο διοικητικός μηχανισμός είναι καταλυτικής σημασίας, καθώς ορίζει το πλαίσιο
μέσα από το οποίο υλοποιούνται οι στόχοι και επιτελείται η αποστολή του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού μας έργου. Στο Πανεπιστήμιο, οι διοικητικές υπηρεσίες αποτελούν τις βάσεις
πάνω στις οποίες «χτίζεται» το παραγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.
Πιστεύω ότι για να λειτουργήσει αποδοτικά η διοίκηση του Πανεπιστημίου μας,
χρειάζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, με επίκεντρο την «ανθρώπινη πλευρά» και την
πίστη στο κοινό καλό:
Α. Καλή σχέση προϊσταμένων-υπαλλήλων και επιβράβευση καταβαλλόμενης προσπάθειας από
κάθε υπάλληλο. Ηθική αναγνώριση και έμπρακτη επιβράβευση της υψηλής αποδοτικότητας,
της δημιουργικότητας και της ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών.
Β. Φροντίδα για τους χώρους και το περιβάλλον εργασίας. Κατάλληλοι χώροι εργασίας, ώστε
σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, οι υπάλληλοι να μπορούν να αποδώσουν σύμφωνα με
τις δυνατότητες τους.
Γ. Διαρκής επιμόρφωση των υπαλλήλων στις εξελίξεις που αφορούν την υπηρεσία τους, ώστε να
έχουν άριστη γνώση του αντικειμένου τους.
Δ. Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων και αποφυγή αυταρχικών πρακτικών διοίκησης.
Ε. Ορθολογική κατανομή των εργαζομένων στις διαφορετικές υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες,
λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τις δεξιότητές τους, με
στόχο την μέγιστη αποτελεσματικότητα στο παραγόμενο έργο.
Ζ. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τυποποίηση των διαδικασιών, αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών, ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών.
Οι αρχές μου αυτές, που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις, με πίστη
στο κοινό καλό, διέκριναν τη μέχρι σήμερα πολυετή μου διοικητική ενασχόληση. Θεωρώ ότι
εξ αιτίας των αρχών αυτών, έχω αναπτύξει άριστες σχέσεις με όλους τους διοικητικούς
υπαλλήλους με τους οποίους κατά καιρούς έχω συνεργαστεί και με βάση αυτές προέκυψε ένα
επιτυχημένο διοικητικό έργο. Πιστεύω ότι εφόσον εκλεγώ, θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο να
υπηρετώ το κοινό καλό, βασιζόμενος στη συνεργασία μαζί σας και με σεβασμό στις ικανότητες και
δεξιότητες του κάθε ενός από εσάς.
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