Δημήτρης Κωβαίος, Υποψήφιος Αντιπρύτανης ΑΠΘ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καθηγήτριες, καθηγητές, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ,
διοικητικοί υπάλληλοι,
Με την επιστολή αυτή, θα ήθελα να σας ανακοινώσω την πρόθεσή μου, να είμαι υποψήφιος
για τη θέση του Αντιπρύτανη, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Πρόκειται για μία δύσκολη απόφαση, που έλαβα μετά από έντονο προβληματισμό και με
συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης και τιμής που συνεπάγεται η θέση αυτή.
Είμαι καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, με αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Ζωολογία και
Παρασιτολογία, πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας και κάτοχος δύο διδακτορικών
διπλωμάτων,
ενός
από
το
Τμήμα
Γεωπονίας
(1990)
και
ενός
από
το Department of Pure and Applied Ecology, University of Amsterdam (1995). Υπηρετώ στο
ΑΠΘ από το 1980, σε όλες τις βαθμίδες και από το 2002 ως Καθηγητής.
Παράλληλα με την ερευνητική και διδακτική μου δραστηριότητα, υπηρέτησα το Πανεπιστήμιό
μας, από πολλές «θεσμικές» θέσεις και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, έχω διατελέσει:












Κοσμήτωρ της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για δύο
συνεχόμενες θητείες (2013-2017 και 2017 έως σήμερα).
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, για 6 συνεχόμενες
ετήσιες θητείες, από το 2013 έως σήμερα.
Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, για 8 συνεχόμενα έτη, από το 2011 έως
σήμερα.
Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, για δύο έτη (2011-2013).
Διευθυντής και επιστημονικώς υπεύθυνος του πρώτου στην Ελλάδα διακρατικού
μεταπτυχιακού προγράμματος με Πανεπιστήμιο της Ρωσίας (Συνεργασία του ΑΠΘ,
Τμήμα Γεωπονίας, με το RUDN University of Moscow). Το μεταπτυχιακό αυτό
πρόγραμμα, με τίτλο “Organic Farming”, λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2018, με
20 φοιτητές.
Διευθυντής του Τομέα Φυτοπροστασίας, του Τμήματος Γεωπονίας, για τέσσερα έτη
(2005-2007 και 2008-2010).
Πρόεδρος της Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης «Επιστημών Φυτοπροστασίας» για τρία έτη,
από το 2003 έως το 2006.
Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, του
Τμήματος Γεωπονίας, από το 2015 έως σήμερα.
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του Παιδικού Κέντρου, του ΑΠΘ,
όπου φοίτηταν τα τρία μου παιδιά, από το 1998 έως το 2000.
Κύριος υπεύθυνος, μαζί με τις πρυτανικές αρχές και τη διοίκηση του Αγροκτήματος,
για τη δημιουργία 600 περιαστικών κήπων στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, που διατέθηκαν
σε αντίστοιχες οικογένειες της πόλης μας.
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Η απόφαση να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπρύτανη, στηρίζεται στην άποψη ότι
αποτελεί υποχρέωσή μας, εκτός από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, να υπηρετούμε το
κοινό καλό του Πανεπιστημίου μας. Βρίσκομαι καθημερινά πολλές ώρες στο Πανεπιστήμιο
και προσπαθώ από διαφορετικές θέσεις να είμαι χρήσιμος, σε συνεργασία με τους
συναδέλφους και τους φοιτητές μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργικής συνεργασίας
αποτελεί η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, όπου με την ιδιότητα του αναπληρωτή
Προέδρου και με πολύωρη καθημερινή προσπάθεια, μαζί με τις Πρυτανικές αρχές, τους
Κοσμήτορες των Σχολών και τους εργαζόμενους, έχουμε αλλάξει την εικόνα της. Ειδικότερα,
βελτιώθηκαν σημαντικά οι υποδομές της και η παρεχόμενη σίτιση, προς όφελος των χιλιάδων
φοιτητών/τριών μας. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο οικονομικό αποθεματικό.
Πιστεύω ιδιαίτερα στη δυναμική του δημόσιου Πανεπιστημίου μας που έχει ως επίκεντρο
τον φοιτητή, τον σπουδαίο διαχρονικό ρόλο του στην εκπαίδευση των χιλιάδων παιδιών της
ελληνικής οικογένειας και τη συμβολή του στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας μας. Τα τρία μου παιδιά φοιτούν ή φοίτησαν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου μας.
Νομίζω όμως ότι, παραμένουν άλυτα δύο μεγάλα προβλήματα, παρά τις αδιαμφισβήτητες
προσπάθειες των πρυτανικών αρχών και τη βελτίωση που πράγματι έχει επιτευχθεί. Το ένα
πρόβλημα είναι αυτό της φύλαξης των χώρων και της ασφάλειας των φοιτητών μας καθώς
και των εργαζομένων. Στο πρόβλημα αυτό, κατά τη γνώμη μου η λύση βρίσκεται στην ίδρυση
μίας πανεπιστημιακής υπηρεσίας φύλαξης, μετά από κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση ώστε
να επιτρέπεται η άμεση παρέμβασή της, όταν τελούνται αξιόποινες πράξεις. Η υπηρεσία αυτή
θα έχει την ευθύνη πραγματικής καθημερινής φύλαξης και ασφάλειας των χώρων και τη
διασφάλιση του πανεπιστημιακού ασύλου, δηλαδή της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην
έρευνα και διδασκαλία, όπως εξ άλλου γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
Το δεύτερο μεγάλο άλυτο πρόβλημα αφορά στη στάθμευση των αυτοκινήτων των μελών της
κοινότητας, στην κεντρική πανεπιστημιούπολη. Κατά την άποψή μου, η λύση είναι δυνατή με
τη διασφάλιση ικανού αριθμού θέσεων στάθμευσης για όλους τους εργαζομένους, σε
συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο των εισερχόμενων αυτοκινήτων στην πανεπιστημιούπολη.
Η λύση των δύο αυτών κύριων προβλημάτων (ασφάλεια, στάθμευση), αποτελεί την
απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του
Πανεπιστημίου μας.
Νομίζω ότι, υποχρέωση των νέων πρυτανικών αρχών είναι να συνεχίσουν και να
βελτιώσουν τις καλές πρακτικές που τώρα εφαρμόζονται, αλλά και να προτείνουν νέες ιδέες
και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων και τη συνεχή βελτίωση
της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην
ενδυνάμωση των θετικών χαρακτηριστικών του πανεπιστημίου μας, που είναι το υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας σε διαφορετικούς τομείς της επιστήμης, η εξωστρέφεια και
ιδιαίτερα η σχέση του με την ελληνική κοινωνία και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι
διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας, στελεχώνονται από ιδιαίτερα ικανά και
έμπειρα άτομα και επιτελούν με εξαιρετική επιτυχία το έργο τους. Εν τούτοις, ένα από τα
σοβαρά προβλήματα είναι η μεγάλη γραφειοκρατία, που δυσκολεύει την καθημερινή
διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου και του ΕΛΚΕ, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που
καταβάλλονται από το διοικητικό προσωπικό. Επίσης σοβαρά προβλήματα αποτελούν, η
ελλιπής χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και ο μεγάλος αριθμός μετεγγραφόμενων
φοιτητών.
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Με τις σκέψεις αυτές και με ιδιαίτερο σεβασμό προς όλους τους συνυποψηφίους, θα ήθελα
να ζητήσω τη στήριξή σας στην υποψηφιότητά μου, με κριτήριο τις θέσεις και τη μέχρι σήμερα
παρουσία και έργο μου.
Θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μου στη διεύθυνση koveos@agro.auth.gr
Σας ευχαριστώ θερμά
Δημήτρης Κωβαίος
Καθηγητής
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