Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Ήταν πολύ μεγάλος, έφυγε πολύ νωρίς

του Γιάννη Παχουλάκη
Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Το Βασίλη Ζαχαρόπουλο τον γνώρισα το
2003 σε μια συνάντηση στο γραφείο του
Προϊσταμένου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠ),
αφού είχα ήδη συμπληρώσει κάποια εξάμηνα ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο ΤΕΙ.
Στη συνάντηση μας εκείνη την ημέρα μιλήσαμε για τη δυναμική του Τμήματος, την
πολύ καλή δουλειά που γινόταν από τότε
στο Τμήμα, τους άριστους συνεργάτες και
ανθρώπους που το στελεχώνουν. Μου παρουσίασε τις δυνατότητες συνεισφοράς μου
μετά από την ένταξή μου σε αυτό. Από τη
μέρα εκείνη, από αυτή και μόνο τη συζή-

“

ΤΕΙ Κρήτης, ένα από τα πρώτα στην Ελλάδα
που είχε πρόσφατα ιδρυθεί. Θυμούμαι
πολύ ζωηρά τον ενθουσιασμό του Βασίλη
για το ΚΤΕ, μια που τις μέρες εκείνες λόγω
της έλλειψης χώρων και υποδομών ο Βασίλης πρόθυμα με φιλοξένησε στα γραφεία
του ΚΤΕ. Έτσι για ένα διάστημα έζησα από
κοντά την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό
που έδειχνε ο Βασίλης για το ΚΤΕ όπως άλλωστε και με ό,τι άλλο καταπιανόταν. Ενδιαφερόταν πάντα να ενημερωθεί τόσο για
την πρόοδο των ήδη ενταγμένων προγραμμάτων, όσο και για να συζητήσομε ιδέες και
να υποβάλουμε νέες προτάσεις σε εθνικό
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που έδειχνε ο Βασίλης για το ΚΤΕ όπως άλλωστε και με
ό,τι άλλο καταπιανόταν

τηση, πίστεψα ότι με τον άνθρωπο αυτόν
μπορώ να συνεργαστώ σε όλα τα επίπεδα.
Για μένα η αμεσότητα, η εξωστρέφεια και η
ευγένεια ψυχής, έμφυτα χαρακτηριστικά του
Βασίλη, συνδυασμένα με την εσωτερική του
ανάγκη για προσφορά και πρόοδο τον έκαναν εξαιρετικά λειτουργικό και μη εριστικό,
με αποτέλεσμα να βρω στο πρόσωπό κάποιον που μπορούσαμε να ανταλλάσουμε
απόψεις και να με κατευθύνει στην πορεία
μου στο ΕΠΠ.
Παράλληλα ξεκίνησε η συνεργασία μας
στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) του

”

και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος συμμετείχε ζωντανά σε όλα τα
επίπεδα δράσης του ΚΤΕ, από τα διαδικαστικά της γραμματείας και τα χρηματοοικονομικά ως την πρόοδο των έργων που
αναλάμβανε ο φορέας. Συνεχώς προσπαθούσε να προωθήσει και να αναπτύξει περισσότερο το ΚΤΕ. Ιδιαίτερο βάρος έδινε
στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στις δράσεις του, με συνεχή ανοιχτή πρόσκληση και
«στρατολόγηση» συναδέλφων και άλλων
επιστημόνων.
Περισσότερο άμεση έγινε η συνεργασία
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Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος ...

από κάτω της ανθρώπους,
ομάδες και ερευνητικά εργαστήρια. Αυτό ήταν ιδιαίτερα
σπουδαίο για ένα ίδρυμα
όπως το ΤΕΙ Κρήτης που έχει
πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία, αλλά και
που από τη φύση του, είναι
αποκεντρωμένο με σημαντική παρουσία σε όλους
τους νομούς της Κρήτης.
Τόσο στο ΚΤΕ όσο και στο
Τμήμα μου, που επίσης τον
έζησα από κοντά, ο Βασίλης
ήταν μια ενοποιητική δύναμη, μια δυνατή «κόλλα»
και πάντα έβρισκε τον τρόπο
με κατανόηση και κύρος να
εξομαλύνει διαφορές και να συνδυάζει
απόψεις ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Βασίλης ήταν πολύ
ισχυρή προσωπικότητα που είχε πολλά
ακόμη να προσφέρει, και δυστυχώς έφυγε
πολύ νωρίς.

μας με το Βασίλη κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και ενημέρωσης από μένα του διαδικτυακού τόπου του ΚΤΕ. Τότε γνώρισα εκ
των πραγμάτων πολλές λεπτομέρειες για
τη λειτουργία του ΚΤΕ, αλλά και τον τρόπο
που το έβλεπε ο Βασίλης. Πολλές χρήσιμες παρατηρήσεις του ενσωματώθηκαν
στον ιστοχώρο (www.ctrcrete.gr) και ανταλλάσσαμε
ηλεκτρονικά μηνύματα σε
καθημερινή βάση για την περίοδο εκείνη. Η ηλεκτρονική
αλληλογραφία μας αφορούσε σε θέματα οργάνωσης της ιστοσελίδας, του
περιεχομένου και της παρουσίασης. Μου έκανε εντύπωση πάντα η θέρμη που
είχε για το ΚΤΕ που το
έβλεπε σαν παιδί του οποίου
την «ανατροφή», ώστε να
μπορεί να εξελιχθεί, είχε
αναλάβει. Ιδιαίτερα οξυδερκής και επιτυχημένος ήταν
Εκθεση καινοτομικών Προιόντων του ΤΕΙ Κρήτης. Με τον
επίσης ο τρόπος σύστασης
πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια διακρίνονται
και λειτουργίας του ΚΤΕ σαν οι: Δημήτρης Νανόπουλος, Ευάγγελος Καπετανάκης, Χαρά
ομπρέλα που συγκέντρωνε Αθανασακη - Μιχαηλίδου και Βασίλης Ζαχαρόπουλος.
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Το Συμβούλιο ΤΕΙ για την ανανέωση της θητείας του Βασίλη Ζαχαρόπουλου ως
Διευθυντή ΚΤΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Αριθμός Πράξης 939

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Στο Ηράκλειο, σήμερα 12-1-2005, μέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π,μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης.
Παρόντες:
Χαρά Αθανασάκη – Μιχαηλίδου,
Πρόεδρος ΤΕΙ
Γιάννης Καλιακάτσος
Αντιπρόεδρος
Βασίλης Μανιός,
Αντιπρόεδρος
Γιάννης Καρουζάκης,
Γενικός Γραμματέας
Κώστας Σαββάκης,
Διευθυντής ΣΤΕΦ
Στέφανος Καραγιάννης,
Διευθυντής ΣΔΟ
Κώστας Σινάνης,
Διευθυντής ΣΤΕΓ
Ζηνοβία Καταπότη,
Διευθύντρια ΣΕΥΠ
Φίλιππος Βαλλιανάτος,
Διευθυντής Παραρτήματος Χανίων
Απόντες:
Γιάννης Λεονταράκης,
Εκπρόσωπος σπουδαστών
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Ευαγγελία Πιτσούλη
_________________________________________________________________________________
ΘΕΜΑ 15ο
Ανανέωση θητείας διευθυντή ΚΤΕ
..................................................................................................................................
Η πρόεδρος προτείνει στο Συμβούλιο του ΤΕΙ να εισηγηθεί στην Υπουργό την ανανέωση της
θητείας του κ. Βασίλη Ζαχαρόπουλου με το ακόλουθη αιτιολογία που προκύπτει από τον απολογισμό του ΚΤΕ που κατατέθηκε στο Συμβούλιο:
Το ΚΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης κατά την προηγούμενη τριετία επιτέλεσε σημαντικό έργο
Συγκεκριμένα
• Έχει στελεχωθεί με μεγάλο αριθμό ερευνητών, εντός και εκτός ΤΕΙ
• Έχει έτοιμο προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
• Έχουν λειτουργήσει τα από το νόμο προβλεπόμενα όργανα και οι επιμέρους τομείς
• Εχει στελεχωθεί με το απαραίτητο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό
• Με ελάχιστη κρατική επιχορήγηση (περίπου 3 εκ. δραχμές) έχει πετύχει την έγκριση δεκάδων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και διαχειρίστηκε κονδύλια ύψους μεγαλύτερου του
ενός (1) εκατ. Ευρώ. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτή τη στιγμή παρουσιάζει πλεόνασμα
που θα επενδυθεί για την ανάπτυξή του
• Υπάρχουν οι κατά το νόμο προβλεπόμενοι έλεγχοι ορκωτών λογιστών που επικυρώνουν
τη σωστή διαχείριση των κονδυλίων
• Έχει καταστεί αξιόπιστος εταίρος στην έρευνα και τη μεταφορά τεχνολογίας όπως προκύπτει από το εύρος των συνεργασιών του με ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και φορείς καθώς και
με την τοπική αυτοδιοίκηση
• Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο, όπως προκύπτει από τον αριθμό των δημοσιεύσεων και
των συμμετοχών σε συνέδρια
• Έχει υποβάλλει προς έγκριση κυρίως μέσω κοινοπραξιών, σημαντικά προγράμματα ιδίως
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έγκριση των οποίων θα διευρύνει ακόμη περισσότερο τον κύκλο των
εργασιών του και την επίτευξη των στόχων του
• Συγκριτικά με τα υπόλοιπα ΚΤΕ έχει κερδίσει ομόφωνη αναγνώριση για τις δραστηριότητές
του και αποτελεί πρότυπο επιτυχούς λειτουργίας
• Η συνεργασία του με τα όργανα του ΤΕΙ υπήρξε πολύ καλή, και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που υποστήριξε δραστηριότητες του ΤΕΙ.
Η συμβολή του Διευθυντή στα παραπάνω υπήρξε καθοριστική. Κινητοποίησε το ερευνητικό
δυναμικό, δημιούργησε οργανωτικές και υποστηρικτικές δομές, αναζήτησε διαδικασίες και πόρους, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ενεργό συμμετοχή όλων των επιστημόνων του
ΚΤΕ. Το ποσοστό της προσωπικής του συμβολής στην αναζήτηση εταίρων και χρηματοδοτήσεων
και στην ερευνητική διαδικασία είναι πολύ υψηλό, όπως προκύπτει από τον κατάλογο των έργων
και από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις. Κατόρθωσε να συνδυάσει με επιτυχία την οργανωτική διοικητική δουλειά στη διοίκηση της έρευνας με αξιόλογο ερευνητικό έργο.
Οι υποδομές σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους που έχει δημιουργήσει και η εμπειρία που
απέκτησε αποτελούν εγγύηση για την περαιτέρω επιτυχή πορεία του ΚΤΕ που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση και του ίδιου του ΤΕΙ
Το ΤΕΙ έχει και άλλους αξιόλογους επιστήμονες με ερευνητικές και διοικητικές ικανότητες.
Όμως στην παρούσα φάση ανάπτυξης του ΚΤΕ, η ανανέωση της θητείας του κ. Ζαχαρόπουλου
στη θέση του δ/ντή ΚΤΕ κρίνεται απαραίτητη, ώστε να αξιοποιηθεί προς όφελος του ΚΤΕ και του
ΤΕΙ η εμπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας του και να συνεχίσει το θετικό έργο που επιτελέστηκε.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά από την οποία το Συμβούλιο ΤΕΙ αποφάσισε ομόφωνα, με αποχή δύο (2) μελών:
Συμφωνεί με το σκεπτικό που ανέπτυξε η πρόεδρος και εισηγείται στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την ανανέωση της θητείας του κ. Βασίλη Ζαχαρόπουλου στη θέση του
δ/ντή ΚΤΕ ΤΕΙ Κρήτης για την επόμενη τριετή θητεία.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΤΑΠΟΤΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
Η Γραμματέας
Ευαγγελία Πιτσούλη
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