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ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Π.Α. 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

 

Προς τις Καθηγήτριες,  τους Καθηγητές και  τους  Λέκτορες 

Προς  τις Φοιτήτριες και τους Φοιτητές 

 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ( Ε.Κ.Π.Α.) 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές, 

Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία μου τόσο στα πλαίσια της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. όσο και ως Κοσμήτορα της 
Σχολής Επιστημών της Αγωγής νομίζω ότι οι θέσεις μου για το Πανεπιστήμιο είναι κατά μεγάλο μέρος ήδη 
γνωστές στους περισσοτέρους σας.  

Κατά συνέπεια, η σημερινή επικοινωνία μας έχει περισσότερο ως σκοπό να καταθέσω πλέον και με τη μορφή 
έγγραφης δέσμευσης όσα θα ήθελα να γνωρίζετε, ενόψει του γεγονότος ότι υπέβαλα αίτηση με την οποία 
εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να συμπεριληφθώ μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη στις 
επικείμενες πρυτανικές εκλογές. Για τον λόγο αυτό ζητώ την κατανόησή σας για την έκταση αυτού του 
κειμένου, εφόσον εξ αντικειμένου το συγκεκριμένο δεν μπορεί να είναι τόσο συνοπτικό, όπως θα ήταν τυχόν 
ένα κείμενο «απλής υπόμνησης και της δικής μου της υποψηφιότητάς». 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές, 

Αρχικά ας δούμε την αφετηρία μας: 

Με επίγνωση της ιστορίας, των καταβολών, των επιτευγμάτων, των παθογενειών αλλά και της σημαντικής 
παρουσίας στην διεθνή επιστημονική κοινότητα καθώς και της μεγάλης προσφοράς του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ελληνική 
κοινωνία. Σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο κατά την οποία βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες στην 
ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό πανεπιστήμιο, μέσα σε συνθήκες πολυεπίπεδης κρίσης, με συνέπειες 
πολιτισμικές, θεσμικές, οικονομικές και κοινωνικές, μέσα σε συνθήκες μεγάλων προκλήσεων, διεθνοποίησης 
και ανταγωνισμού, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντί σήμερα να ασχολείται με το «τι 
σημαίνει δημόσιο πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα», με το πώς αυτό οργανώνεται και λειτουργεί, με το τι 
στόχους θέτει, με τι αυτό θα μπορούσε επιπλέον να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία καθώς και με το πως 
αυτό θα επενδύσει διεθνώς τα επιτεύγματα των αξιόλογων επιστημόνων του, ενισχύοντας τη θέση του μέσα 
από μία ακόμα πιο ποιοτική και ανταγωνιστική λειτουργία στο πλαίσιο της διεθνούς κατάταξης, δυστυχώς 
έχει περιέλθει σε δεινή κατάσταση, καθημερινά δίνοντας «μία μάχη επιβίωσης», έναν καθημερινό αγώνα για 
τα ελάχιστα και για τα αυτονόητα, όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η θέρμανση, τα στοιχειώδη αναλώσιμα.   

Με επίγνωση των δραματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με επίγνωση του ότι η μεγάλη υποχρηματοδότηση σε συνδυασμό με τη διοικητική 
αποσάθρωση και την αποδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών (μετά τη συνεχιζόμενη διαθεσιμότητα 
των διοικητικών στελεχών του Ε.Κ.Π.Α.) καθώς και με την αύξηση των εισακτέων και των μεταγραφέντων 
φοιτητών, διαμορφώνουν ζοφερές συνθήκες, οι οποίες εκ των πραγμάτων δημιουργούν πλέον τον κίνδυνο 
σοβαρής υποβάθμισης των σπουδών και αδυναμίας λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο άμεσο μέλλον.  

Όραμα και Προτεραιότητες πηγαίνουν μαζί. 

Κατά την άποψή μου το όραμά μας για  το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει σήμερα τις εξής βασικές προτεραιότητες: 
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Πρώτη προτεραιότητα:   

Με όραμα, δημιουργικά αλλά και κριτικά και διεκδικητικά: κρούοντας κατ΄αρχήν προς κάθε κατεύθυνση 
«τον κώδωνα του κινδύνου» για την επερχόμενη αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας του Ε.Κ.Π.Α. 
Προσδοκούμε από την Πολιτεία, από τη νέα Κυβέρνηση, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να στηρίξει 
έμπρακτα το πολλαπλά τραυματισμένο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Ξεκινάμε με επίγνωση των μεγάλων προβλημάτων και των δυσχερειών αλλά και με ακλόνητη βούληση  να 
συνεχίσουμε προσφέροντας ένα αίσθημα ασφάλειας και θετικής προοπτικής στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα που θα προκύπτει από τη δημιουργία ενός μετώπου άμυνας και στήριξης του Δημόσιου 
Πανεπιστημίου, εφόσον με την πρόταση της υποψηφιότητάς μου δεν διεκδικώ  τη θέση του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για να διαχειρισθώ την κρίση αλλά μέσα από μία 
συλλογική προσπάθεια να συμβάλλω ώστε να την υπερβούμε. 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντιμετωπίζει ήδη σοβαρότατα οικονομικά και 
λειτουργικά προβλήματα. Ενόψει αυτών σεβόμενοι την ανάγκη διατήρησης και βελτίωσης της ποιότητας των 
παρεχόμενων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σπουδών, απαιτείται να εξασφαλιστούν 
ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις: 

 επαρκής χρηματοδότηση, η οποία θα επιτρέψει την κάλυψη στοιχειωδών λειτουργικών δαπανών και 
εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής ως προς τις ήδη υποχρηματοδοτούμενες διοικητικές, 
εκπαιδευτικές και εργαστηριακές δραστηριότητες, 

 επιστροφή όλων των διοικητικών υπαλλήλων του, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, 

 εξασφάλιση ικανού αριθμού διδακτικού προσωπικού με την προκήρυξη θέσεων καθηγητών,  

 δυνατότητα πρόσληψης εκτάκτου διδακτικού προσωπικού καθώς και προσωπικού για την διεξαγωγή του 
πρόσθετου εργαστηριακού έργου και των επιπλέον πρακτικών ασκήσεων. 

Άμεσες προτεραιότητες αποτελούν: 

 η επίλυση του προβλήματος της καθαριότητας, με νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει την άμεση 
αντιμετώπιση του θέματος, λόγω των αλλεπάλληλων εμπλοκών στους επί σειρά ετών προκηρυχθέντες 
δημόσιους διαγωνισμούς  

 η επίλυση του προβλήματος της φύλαξης 

 η αντιμετώπιση του προβλήματος της θέρμανσης, με εξασφάλιση των αναγκαίων 

Απευθύνουμε επείγουσα και αγωνιώδη έκκληση προς την Πολιτεία, προς τη νέα Κυβέρνηση, στης οποίας 

τη συνεργασία προσβλέπουμε και από την οποία ζητούμε να συνδράμει και να στηρίξει το πολλαπλά  

τραυματισμένο  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό συνεπάγεται: 

 να ανταποκριθεί άμεσα στα προαναφερόμενα αιτήματα, που αποτελούν προαπαιτούμενα 
στοιχειώδους λειτουργίας  

 να μεριμνήσει αποφασιστικά για οικονομική ενίσχυση ικανή να διασφαλίσει τη λειτουργία του 
αρχαιότερου πανεπιστημίου της χώρας. 

Μόνο υπ΄ αυτές τις προϋποθέσεις το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αποφύγει τον 
κίνδυνο μιας αντικειμενικής αδυναμίας λειτουργίας. 

Απόφασή μας αλλά και αναπόδραστη εξέλιξη στην πορεία μας αποτελεί να αντιμετωπίσουμε τα τρέχοντα 
φλέγοντα προβλήματα και παράλληλα να μην υποστείλουμε τον αγώνα των αναγκαίων κρίσιμων 
μεταρρυθμίσεων για να γυρίσουμε οριστικά σελίδα και να οδηγηθούμε στην ανατροπή της σημερινής 
μίζερης πραγματικότητας.   
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Δεύτερη προτεραιότητα:  

Αποτελεί η καθιέρωση δημοκρατικής-αποκεντρωμένης-συμμετοχικής διοίκησης, η εξασφάλιση διαφάνειας 
και εξορθολογισμού καθώς και η τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών. 
Είναι αδήριτη ανάγκη να υπερβούμε ένα κυρίως ψυχολογικό κλίμα αποστασιοποίησης που διαμορφώθηκε 
από αστοχίες σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ συντελεστών της πανεπιστημιακής κοινότητας, κυρίως δε 
μεταξύ, αφενός των οργάνων διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. και αφετέρου των φοιτητριών και των φοιτητών μας, 
εφόσον εφεξής  πρέπει να συλλειτουργήσουμε και να συνεργαστούμε. Αυτά όλα συνεπάγονται οκτώ (8) 
προϋποθέσεις: 

α) καθολική αποδοχή και διασφάλιση, αφενός της συνταγματικά κατοχυρωμένης ακαδημαϊκής ελευθερίας 
και αυτοτέλειας του δημόσιου Πανεπιστημίου, και αφετέρου της επίλυσης τυχόν αναφυομένων 
προβλημάτων αποκλειστικά με εξαντλητικό δημοκρατικό διάλογο, κατηγορηματικά αποκλειομένων τυχόν 
αυταρχικών ή εξωακαδημαϊκών παρεμβάσεων. 

β) άνοιγμα ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου για το δημόσιο πανεπιστήμιο και το Ε.Κ.Π.Α. στον 21ο αιώνα. 

γ) θεσμοθέτηση συγκεκριμένων οργανωμένων διαδικασιών συνεργασίας, συμμετοχής και συνδιαβούλευσης 
με τους συντελεστές της πανεπιστημιακής κοινότητας, ιδιαίτερα, δε, με τους φοιτητές, με απόλυτο σεβασμό 
στα θεσμικά τους όργανα και στις εκπροσωπήσεις τους. 

δ) σε ακαδημαϊκό πλαίσιο δεν μπορεί, ακόμα και αν ο νόμος το επιτρέπει, να ισχύει η λογική της επιβολής  
«της του ενός ανδρός αρχής». Δηλαδή, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο 
διοικείται μεν από τον Πρύτανη επιφυλασσομένου ενός εξαιρετικά ουσιαστικού ρόλου για τη Σύγκλητο, με 
σεβασμό στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Σχολών και των Τμημάτων.   

ε) λειτουργία με ευελιξία και αντιγραφειοκρατικό πνεύμα, αλλά και καθιέρωση γενικευμένης εφαρμογής των 
προβλεπομένων θεσμικών διαδικασιών, ώστε να εμπεδώνεται ένα κλίμα «ασφάλειας δικαίου», και όχι μία 
πρακτική alla cart εφαρμογής των θεσμικών διαδικασιών, κάτι που μπορεί να οδηγεί σε διακρίσεις ή να 
αφήνει περιθώρια αυθαιρεσίας ή και ανομίας. 

στ) αξιοποίηση ολόκληρου του δυναμικού του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου σε ειδικές 
επιτροπές επεξεργασίας ή διαχείρισης διαφόρων θεμάτων, αξιοκρατικά και χωρίς διακρίσεις.   

ζ) η δημοκρατική αρχή είναι αυτονόητα σεβαστή. Όμως, αν όχι σε όλα τουλάχιστον στα πιο κρίσιμα 
ζητήματα, πρέπει όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων να προκρίνεται ως πλέον πρόσφορη, μάλλον η 
συνδιαμόρφωσή τους στη βάση ενός ευρύτερου consensus και μιας αναγκαίας ακαδημαϊκής και 
συναδελφικής δεοντολογίας, παρά στη βάση πλειοψηφιών και μειοψηφιών.  

η) Δηλαδή, αναφέρομαι σε μία λειτουργία χωρίς παρασκήνια, χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, χωρίς 
αιφνιδιασμούς, χωρίς τετελεσμένα. Τις αρχές αυτές εξάλλου, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω 
ότι υπηρέτησα και μέχρι σήμερα με συνέπεια και χωρίς συγκυριακούς υπολογισμούς. 

 

Τρίτη προτεραιότητα:  

Αποτελεί η εμπέδωση μίας λειτουργίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., η οποία θα την αναβαθμίζει στην 
πράξη, από μηχανισμό λήψης αποφάσεων για την άσκηση μόνο της τρέχουσας διοίκησης και διαχείρισης, 
σε όργανο πρωτίστως λήψης στρατηγικών ακαδημαϊκών αποφάσεων για το Πανεπιστήμιο και πολιτικών 
που αφορούν  μείζονος σημασίας ακαδημαϊκούς τομείς, όπως: 

 καθιέρωση διαδικασίας Προγραμματισμού και Απολογισμού (όχι μόνον οικονομικού) σε επίπεδο 
Συγκλήτου. Έτσι, όλες οι προτεραιότητες, δράσεις και έργα (διοικητικά, οικονομικά, ακαδημαϊκά) θα 
προβλέπονται και θα ελέγχονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ώστε υφίσταται προγραμματισμός και 
λογοδοσία.  

 η εκπαιδευτική και η ερευνητική επέκταση καθώς και οι αναπτυξιακές  παρεμβάσεις και προοπτικές του 
Ε.Κ.Π.Α., τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, θέτοντας προτεραιότητες για συνεργασίες με Ιδρύματα ή και 
περιοχές ανά την υφήλιο.     
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 η ερευνητική πολιτική, η πολιτική προσέλκυσης κονδυλίων, καθώς και η αναζήτηση χορηγιών για 
ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς, (επώνυμα εργαστήρια, επώνυμες «έδρες» κ.λπ.).  

Τέλος, η κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού και Οργανισμού του Ε.Κ.Π.Α., δεν αποτελεί ένα τυπικό 
οργανωτικό ζήτημα, αλλά αφορά όλες τις σημαντικές οργανωτικές, διοικητικές και ακαδημαϊκές επιλογές 
του Ιδρύματος. Το όποιο σχέδιο αυτού πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής, εκτεταμένης και 
διεξοδικής συζήτησης στα πλαίσια της Συγκλήτου. 

Προφανώς, για όλα σχεδόν τα επιμέρους αλλά σημαντικά ακαδημαϊκά, διοικητικά ή διαχειριστικά 
ζητήματα     υπάρχουν και λειτουργούν στο Ε.Κ.Π.Α. αρμόδια όργανα ή επιτροπές. Ωστόσο, η γενική 
κατεύθυνση και ο προσανατολισμός της πολιτικής στους κρίσιμους τομείς θα πρέπει να είναι αντικείμενο 
διεξοδικής συζήτησης και προβληματισμού στο επίπεδο της Συγκλήτου, και όχι η Σύγκλητος να καταλήγει 
απλά να επικυρώνει προειλημμένες αποφάσεις. Τέτοιες κρίσιμες περιοχές θεμάτων αποτελούν: 

 η άρση της κατάστασης διοικητικής αποσάθρωσης, ο εξορθολογισμός και ο έλεγχος των διοικητικών και 
των οικονομικών λειτουργιών, η πλήρης μηχανοργάνωση και η εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών, που 
θα εξασφαλίζουν την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών, διαχειριστικών και 
οικονομικών διαδικασιών. (π.χ. η καθιέρωση μίας smart card/ έξυπνης κάρτας, μπορεί να διευκολύνει από 
τη λειτουργία των βιβλιοθηκών  μέχρι την οργάνωση και λειτουργία της σίτισης).  

 η αξιοποίηση της μεγάλης κινητής και κυρίως ακίνητης περιουσίας και των κληροδοτημάτων του 
Ε.Κ.Π.Α., με τον βέλτιστο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται συνδυασμός αυξημένων κατά το δυνατόν 
αποδόσεων με το μικρότερο κατά το δυνατόν επενδυτικό ρίσκο.   

 η αξιοποίηση των υποδομών του Ε.Κ.Π.Α. με γνώμονα την κοινωνική αποστολή του Πανεπιστημίου μας 
αλλά και με στάθμιση της σχέσης κόστους-οφέλους, στη βάση μίας λογικής ανταποδοτικότητας. 

 η πρόσληψη συμβούλων-εταιρειών για τη στήριξη του έργου του Ε.Κ.Π.Α. σε πολλούς από τους 
προαναφερόμενους τομείς. 

Σημαντικότατη επιλογή αποτελεί η συλλειτουργία, η συνεργασία, η συμπληρωματικότητα, η από κοινού 
αξιοποίηση δομών, υποδομών, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των Σχολών, των Τμημάτων, 
των Εργαστηρίων, των Νοσοκομείων, των Κλινικών, των Ινστιτούτων, των Μουσείων, του συνόλου δηλαδή 
των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δομών του Πανεπιστημίου μας, με σκοπό την αναβάθμιση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου,  την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την διεθνοποίησή μας και ιδίως 
την ενίσχυση της παρουσίας και των διεθνών συμμετοχών του Ε.Κ.Π.Α. σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς 
και σε διακρατικά – διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Προγράμματα Επίβλεψης 
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών. Ειδικά, όσον αφορά αυτή την προτεραιότητα θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψιν επιπλέον επτά (7) ζητήματα και συγκεκριμένα τα εξής: 

α) ότι η Εξωτερική Αξιολόγηση, που πραγματοποιήθηκε και στο Ε.Κ.Π.Α., προφανώς προσφέρει μία αφετηρία 
και βάση συζήτησης. Σήμερα φαίνεται αναγκαία και η αξιολόγηση των διαδικασιών αξιολόγησης, με στόχο να 
γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις. 

β) ένας επιπλέον λόγος, για τον οποίο είναι αναγκαία η συνεργασία, η συλλειτουργία και η 
συμπληρωματικότητα των Τμημάτων της Σχολής μας συνδέεται με την κατάσταση σε επίπεδο Μελών ΔΕΠ: 
τα Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων μας είναι συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και με 
συγκεκριμένες δυνατότητες. Γίνονται πολλές αφυπηρετήσεις Μελών ΔΕΠ, ενώ ως γνωστόν, από την άλλη 
πλευρά δεν υπάρχουν νέες προκηρύξεις και νέοι διορισμοί. Το πρόβλημα θα διογκωθεί τα αμέσως επόμενα 
χρόνια.  

γ) όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, σε επίπεδο διοικητικού προσωπικού, υπάρχουν μεγάλες πλέον 
ελλείψεις. Πέραν δε της ανθρώπινης και ανθρωπιστικής διάστασης για τους διοικητικούς υπαλλήλους οι 
οποίοι επλήγησαν από τα πρόσφατα μέτρα της διαθεσιμότητας, υπάρχουν πλέον σοβαρές ελλείψεις και 
προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, παρά την πελώρια προσπάθεια 
όσων διοικητικών υπαλλήλων συνεχίζουν να υπηρετούν.   
δ) έχουμε ήδη σημαντική παρουσία στον τομέα των διεθνών συνεργασιών, που πρέπει ωστόσο να 
ενισχυθούν.  
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ε) αντίστοιχες σημαντικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται και θα πρέπει να ενισχυθούν και στα 
πλαίσια των υπαρχόντων ερευνητικών και εκπαιδευτικών δομών. 
στ) η τεχνογνωσία που υπάρχει στη διαχείριση μεγάλων προγραμμάτων, κάτι το οποίο αποτελεί ένα 
σημαντικό κεφάλαιο, θα πρέπει ιδιαιτέρως να αξιοποιηθεί.  

ζ) σημαντική, επίσης, είναι και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Για παράδειγμα, είναι αναγκαία η από 
κοινού αξιοποίηση των υποδομών νέων τεχνολογιών και τηλεδιασκέψεων.   

Η Φοιτητική Μέριμνα αποτελεί τομέα που χρειάζεται εμπλουτισμό, διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση όσον 
αφορά τις παροχές (ιδίως όσον αφορά τη φοιτητική στέγη) αλλά και απόλυτο εξορθολογισμό –σε συνεργασία 
με την Πολιτεία- του πλαισίου οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας της. 

Το πρόβλημα απορρόφησης των αποφοίτων των Τμημάτων των Σχολών μας στην αγορά εργασίας, έχει 
καταστεί πλέον πολύ σοβαρό. Γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε το ζήτημα του «ανοίγματος» 
των Προγραμμάτων Σπουδών σε νέες θεματικές και κατευθύνσεις, να προσφέρουμε δυνητικά στους 
αποφοίτους μας νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε καινοτόμους τομείς. Για το σκοπό αυτό θα χρειασθεί να 
δοθεί έμφαση στην λειτουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας/Διασύνδεσης Πανεπιστημίου και Αγοράς 
Εργασίας με την αναδιοργάνωση των σχετικών δομών. 

Άλλος τομέας, στον οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση και να αναδιοργανωθεί αποτελεί η εκπαίδευση 
ενηλίκων, η δια βίου συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η εκπαίδευση των ευπαθών 
ομάδων, η ενδυνάμωση της σχέσης εθελοντισμού-εκπαίδευσης καθώς και των σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α. με 
τοπικές κοινωνίες, στα πλαίσια μίας -παραδοσιακής ή e-learning- «δια βίου» εκπαίδευσης, ικανής να 
προσφέρει τόσο στα αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική 
κοινωνία, όσο και το ζητούμενο της αειφόρου ανάπτυξης.  

 

Τέταρτη προτεραιότητα 

Αποτελεί η κατεπείγουσα ανάγκη άμεσης προώθησης μίας σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων κρίσιμης 
σημασίας, με τις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα: 

 απευθείας ανάθεσης του έργου και των υπηρεσιών καθαριότητας του Ε.Κ.Π.Α., 

 πρόσληψης φυλάκων/επιστατών, 

 εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου της φοιτητικής μέριμνας, με τη μετατροπή της «Φοιτητικής 
Λέσχης» από διακριτό Ν.Π.Δ.Δ. σε υπηρεσία του Πανεπιστημίου, 

 τροποποίησης και γενικότερα εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και παρακρατήσεων 
εισφορών από τον Ε.Λ.Κ.Ε., ώστε να υπάρξει «παλιννόστηση» των κονδυλίων έρευνας, 

 καθολικής καθιέρωσης της δυνατότητας αμοιβής των Μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. για την απασχόλησή τους 
σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον πρόκειται για απασχόληση πέραν της κατά νόμο 
προβλεπομένης, 

 αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, με στόχο την 
τροποποίηση και τον εξορθολογισμό τους, 

 αξιολόγησης της ισχύουσας σήμερα διαδικασίας εκλογής και εξέλιξης των Μελών Δ.Ε.Π., όπως αυτή 
προβλέπεται νομοθετικά αλά και όπως αυτή λειτουργεί στην πράξη 

 καταγραφής γενικότερα όλων των προβλημάτων (οργανωτικών, διοικητικών, διαχειριστικών, 
λειτουργικών, ακαδημαϊκών), που προέκυψαν από το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο, και πρότασης 
σχετικών τροποποιήσεων, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, δίνοντας και νέες 
προοπτικές για τον τρόπο θεσμικής οργάνωσης και εκφοράς της ακαδημαϊκής υπόστασης του σύγχρονου 
δημόσιου πανεπιστημίου καθώς και της σχέσης του με την κοινωνία, με την οικονομία και με την υπόθεση 
της ανάπτυξης.  
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Καθένας από εμάς έχει την προσωπική του διαδρομή. Αυτό όμως το οποίο θέλω εξ αρχής να τονίσω σχετικά 
με την προσωπική μου πορεία, είναι ότι από αυτήν δεν με βαρύνουν «αποσκευές», οι οποίες να μου 
υπαγορεύουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις.  Μόνη μου δέσμευση αποτελεί το συμφέρον του Δημόσιου 
Πανεπιστημίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των μελών της 
Πανεπιστημιακής μας κοινότητας. 

Θεωρώ αναγκαίο να συνδιαμορφώσουμε συνθήκες οι οποίες θα μας επιτρέπουν να κάνουμε όσο γίνεται 
καλύτερα τη δουλειά μας. Γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να στηρίξουμε την 
εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, τις επιστήμες που υπηρετούμε και κυρίως το δημόσιο πανεπιστήμιο, 
χάριν της κοινωνίας και των φοιτητριών και φοιτητών μας, που είναι τα παιδιά μας, το μέλλον και η 
ελπίδα της πατρίδας μας, χάριν των οποίων εξάλλου υπάρχουμε και λειτουργούμε.  

Το έργο αυτό, ασφαλώς, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να έλθει σε πέρας μόνον από τον Πρύτανη, 
γενικότερα από τις Πρυτανικές Αρχές  ή μόνον από ορισμένους. Ασφαλώς, την κύρια πρωτοβουλία και 
ευθύνη μπορεί και έχει ο Πρύτανης, όπως έχει άλλωστε και την υποχρέωση λογοδοσίας  για την υλοποίησή 
τους. Όμως είναι βέβαιο ότι το όποιο θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι το προϊόν της ατομικής 
και συλλογικής προσπάθειας όλων μας.  

Έχοντας τη βούληση να εργασθώ με όλους σας προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε όχι μόνο συνθήκες 
υπέρβασης της κρίσης αλλά κυρίως συνθήκες αναβάθμισης του επιπέδου σπουδών, της έρευνας και της 
διεθνούς δυναμικής παρουσίας του Ε.Κ.Π.Α., αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ζητώ τη στήριξή Σας.  

 

                                                                                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

                                                                                                                         

                                                                                             Καθηγητής  Δημοσθένης  Ι. Δασκαλάκης  

 


