Αφιέ ρωµα στο Βασ ίλη Ζαχα ρόπου λο

Η Δραστηριότητα του Βασίλη Ζαχαρόπουλου
σχετικά με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας
του ΤΕΙ Κρήτης
του Φίλιππου Βερβερίδη
Καθηγητή, Αν/τη Διευθυντή του ΚΤΕ Κρήτης

Ο καθηγητής Βασίλης Ζαχαρόπουλος
τοποθετήθηκε ως ο πρώτος Διευθυντής
του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης (ΚΤΕ) με Υπουργική Απόφαση το 2002.
Η θητεία του ανανεώθηκε για μια τριετία με
νέα Υπουργική Απόφαση το 2005 και στη
συνέχεια έως το 2008. Ήταν από τους
πρωτεργάτες και θεμελιωτές του θεσμού
λειτουργίας του Κέντρου μας. Μετά το
πέρας της θητείας του αυτής ως Διευθυντής, συνέχισε να βρίσκεται στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του ΚΤΕ

“

πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας του
ΚΤΕ Κρήτης ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος κατάφερε να αναδείξει το φορέα ως τον καλύτερο και πιο ενεργό ανάμεσα στα υπόλοιπα
Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας της Ελλάδας.
Επιπρόσθετα, ανέπτυξε συνεργασίες με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις με στόχο την
ανάπτυξη της έρευνας και την εφαρμογή της
στην τοπική κοινωνία. Κατάφερε να δημιουργήσει μία μεγάλη ομάδα ερευνητών
αποτελούμενη τόσο από Καθηγητές του
ιδρύματος μας (ΤΕΙ Κρήτης), όσο και από

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας του ΚΤΕ
Κρήτης ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος κατάφερε να αναδείξει το φορέα ως τον καλύτερο και πιο ενεργό ανάμεσα
στα υπόλοιπα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας της Ελλάδας.

Κρήτης από τη θέση του Εκπροσώπου ΕΠ
του ΤΕΙ Κρήτης, μετά από δική του επιλογή, όπως συνέχισε και να διαχειρίζεται
τόσο τα προγράμματα του που εισήγαγε
μέσω του ΚΤΕ, όσο και να στηρίζει το
φορέα.
Είναι γεγονός ότι ο Βασίλης δούλεψε με
συνέπεια για να δημιουργήσει ένα φορέα,
ο οποίος υλοποίησε πολλά προγράμματα
τόσο Εθνικά όσο και Ευρωπαϊκά. Από τα

”

αξιόλογους ερευνητές εντός και εκτός της
χώρας οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Βασίλη
ως Διευθυντή του ΚΤΕ μπήκαν τα θεμέλια
για την προσέλκυση αξιόλογου ερευνητικού
δυναμικού στα θεσμικά πλαίσια της λειτουργίας του. Ως αποτέλεσμα αυτού, το ΚΤΕ
Κρήτης από το 2002 έως και σήμερα προσέλκυσε 54 Κύριους Ερευνητές, 39 Επίκου-
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Η ιστοσελίδα του ΚΤΕ : www.ctr-crete.gr/
ρους, 61 Συνεργάτες και 158 Επισκέπτες, οι
οποίοι εργάστηκαν σε προγράμματα του Κέντρου. Ο ίδιος συμμετείχε σε 5 Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 25 Εθνικά και Αναπτυξιακά από τα
οποία το τελευταίο του ολοκληρώθηκε στις
31/10/2011.
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Εξαιτίας όλη αυτής της δραστηριότητας
του ΚΤΕ με την αρχική επιστασία του Βασίλη
Ζαχαρόπουλου, το ΚΤΕ κατάφερε από το
2002 που ξεκίνησε τη λειτουργία του έως
σήμερα να λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και διατηρήθηκε αυτοδύναμα
ως φορέας χωρίς να πάρει ποτέ κάποιας
μορφής κρατική επιχορήγηση.

Φ. Βερβερίδης: Καθηγητής, Αν/τής Διευθυντής του ΚΤΕ Κρήτης

