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ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
(2η Επιστολή)
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καθηγήτριες, καθηγητές, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, διοικητικοί
υπάλληλοι,
Γνωρίζω ότι έχετε κουραστεί με τα συνεχή μηνύματά μας. Με βάση την αντίληψη αυτή, επέλεξα να σας
απευθύνω, αυτό μόνο το σύντομο μήνυμα και να αναφερθώ συνοπτικά στις αρχές μου και στο έργο
που έχω κάνει μέχρι σήμερα, υπηρετώντας το Πανεπιστήμιό μας.
Πιστεύω σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με άξονα τον φοιτητή, με εξωστρέφεια και δημιουργική
επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με χρηστή διοίκηση και
διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση.
Στο έργο μου που συνοπτικά περιγράφεται στη συνέχεια, αποτυπώνεται η φιλοσοφία και οι κανόνες
που έχω υπηρετήσει στην πολύχρονη ακαδημαϊκή μου διαδρομή.
1.
Φροντίδα για τον φοιτητή. Από το 2013 έως σήμερα έχω την κύρια ευθύνη για τη λειτουργία
της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (ΠΦΛ), ως αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου. Τα 6 χρόνια της συνεχούς θητείας μου, οι υπηρεσίες της ΠΦΛ προς τους φοιτητές μας
έχουν βελτιωθεί σε εξαιρετικό βαθμό, όπως οι ίδιοι δηλώνουν. Είμαστε η μόνη φοιτητική λέσχη στην
Ελλάδα που έχει καθιερώσει τον θεσμό των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, με τα οποία ζητείται από
τους φοιτητές μας να εκφράσουν την άποψή τους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Θα σας
παρότρυνα να δείτε και μόνοι σας τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης (Δείτε εδώ την άποψη των
2372 φοιτητών, που συμμετείχαν στο τελευταίο ερωτηματολόγιο του 2019).
2.
Διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση. Έχοντας την κύρια ευθύνη της οικονομικής
διαχείρισης της ΠΦΛ (όλα τα εντάλματα δαπανών υπογράφονται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο), με
διαφάνεια και χρηστή διοίκηση και με εξαιρετική συνεργασία σε όλη τη θητεία μου με τους Πρυτάνεις
και τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους εργαζόμενους, δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερα μεγάλο
οικονομικό αποθεματικό, με παράλληλη σημαντική βελτίωση των υποδομών και του προσφερόμενου
«μενού» στους φοιτητές μας, με την ίδια διαχρονικά δημόσια χρηματοδότηση. Επίσης, μέσω της ΠΦΛ
προσφέρεται η δυνατότητα υπηρεσιών σίτισης του προσωπικού του ΑΠΘ (δείτε εδώ τη γνώμη των
μελών της κοινότητας για το εστιατόριο του προσωπικού του ΑΠΘ) καθώς και υποστήριξης
επιστημονικών εκδηλώσεων-συνεδρίων με συμβολικό τίμημα. Επιπλέον, η ΠΦΛ προσφέρει
καθημερινά δωρεάν σίτιση στα παιδιά του Παιδικού Κέντρου του ΑΠΘ.
3.
Εξωστρέφεια προς την ελληνική κοινωνία και την κοινωνία της πόλης. Με πρωτοβουλία
μας, δημιουργήθηκαν στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου μας 600 κήποι, που καλλιεργούνται από
περίπου 2000 συμπολίτες μας σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Τα παραγόμενα
προϊόντα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των οικογενειών συμπολιτών μας. Πρόκειται για μία
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μοναδική δράση με απτό κοινωνικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, το μοντέλο της εξωστρέφειας και της
συνεργασίας αποδίδει καρπούς, όχι μόνο με την κοινωνία της πόλης, αλλά και με πολλά προγράμματα
υποστήριξης επιχειρήσεων και παραγωγικών δομών καινοτόμων προϊόντων στα οποία έχω την
επιστημονική ευθύνη.
4.
Προώθηση συνεργασίας στην έρευνα /εκπαίδευση με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Μεταξύ των πολλών διεθνών συνεργασιών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδιαίτερη σημασία έχει η
πρωτοβουλία μας για τη δημιουργία του πρώτου ιστορικά στην Ελλάδα κοινού αγγλόφωνου
μεταπτυχιακού προγράμματος με το RUDN University of Moscow, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο
πανεπιστήμιο της Ρωσίας. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα με αντικείμενο “Organic Farming”
ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο 2018 και το παρακολουθούν ήδη 19 φοιτητές.
5.
Διοικητική λειτουργία. Έχω υπηρετήσει το Πανεπιστήμιό μας από όλες σχεδόν τις διοικητικές
θέσεις ευθύνης (έχω διατελέσει Διευθυντής Εργαστηρίου, Διευθυντής Τομέα, Διευθυντής
Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας της Σχολής
Γεωπονίας και Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΦΛ). Όλα τα χρόνια της διοικητικής μου
ενασχόλησης από θέσεις ευθύνης, συνεργάστηκα απόλυτα αρμονικά και αποδοτικά με τους
διοικητικούς υπαλλήλους. Θεωρώ ότι η πολυετής εμπειρία μου στη διοίκηση, θα βοηθήσει
σημαντικά, εφόσον εκλεγώ, στην εκτέλεση των καθηκόντων μου. Ειδικότερα σε ότι αφορά στη
διοικητική λειτουργία και πάντα σεβόμενος το έργο κάθε διοικητικού υπαλλήλου, θα προσπαθήσω να
εξασφαλιστεί διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Επίσης, θα επιδιώξω να προωθηθεί ο ψηφιακός
προσανατολισμός, με επιμόρφωση και συστηματική προετοιμασία των υπαλλήλων για τις
αναπτυσσόμενες εφαρμογές πληροφορικών συστημάτων καθώς και τη διεκδίκηση νέων υπαλλήλων
από μετατάξεις.
Όμως υπάρχουν και προβλήματα που «δυσχεραίνουν»» την καθημερινότητά μας και σχετίζονται με την
ασφάλεια των φοιτητών και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και είναι απαραίτητο να
αντιμετωπιστούν. Η επίλυση του προβλήματος φύλαξης θα αποτελέσει πρωταρχικό στόχο μας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι η ανανέωση και κατάλληλη
εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας φύλαξης και παράλληλη νομοθετική ρύθμιση, ώστε η
υπηρεσία αυτή να είναι σε θέση να προσφέρει ουσιαστική προστασία στους εργαζόμενους και τους
χιλιάδες φοιτητές μας. Όραμά μου είναι ο χώρος του Πανεπιστημίου να γίνει το ασφαλέστερο σημείο
της πόλης μας, ένα «άσυλο» για την ανάπτυξη της επιστήμης και της τέχνης. Προς αυτή την
κατεύθυνση θα πρέπει ο υπαίθριος χώρος του Πανεπιστημίου να αναμορφωθεί αισθητικά,
καλύπτοντας παράλληλα την ανάγκη στάθμευσης των αυτοκινήτων όλων των εργαζομένων.
Σε αυτό το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και προκλήσεις και παράλληλα έχει
μία τεράστια δυναμική και σημασία για την πόλη της Θεσσαλονίκης και τη χώρα μας, χρειαζόμαστε ο
ένας τον άλλον, χρειάζονται όλοι. Το αξίωμα του Αντιπρύτανη έχει τεράστιες ευθύνες και δυνατότητες
και εφόσον με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις σε συνεργασία
μαζί σας, ώστε νικητής να είναι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο που όλοι αγαπούμε, το ΑΠΘ μας.
Με τιμή
Δημήτρης Κωβαίος
Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φ.Π
Υποψήφιος Αντιπρύτανης
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ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Επιγραμματικά)

* Καθημερινότητα (Ασφάλεια, φύλαξη, στάθμευση αυτοκινήτων)
* Συντήρηση κτιριακών υποδομών (Τεχνική υπηρεσία)
* Μέριμνα για τον φοιτητή μας (Σίτιση, διαμονή, εκπαίδευση)
* Οικονομική διαχείριση (Διαφάνεια, αποτελεσματικότητα)
* Εξωστρέφεια, Ενίσχυση των σχέσεων με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και την ελληνική
κοινωνία
* Εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία. Δια βίου εκπαίδευση, προσέλκυση ερευνητικών
κονδυλίων.
* Διοικητική λειτουργία (Επιμόρφωση, αξιοκρατία, εργασιακό περιβάλλον)
* Λειτουργία του ΕΛΚΕ (απλοποίηση και πλήρης ηλεκτρονική υποστήριξη των διαδικασιών)
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