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Φρέσκια ενδεκάδα στα πανεπιστήμια
Από την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνουν καθήκοντα οι νέοι πρυτάνεις σε έντεκα ΑΕΙ, με στόχο
την επανεκκίνηση
Νίκος Μάστορας | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ |
Θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά είναι οι νέοι πρυτάνεις των
πανεπιστημίων που εκλέχτηκαν πριν από λίγους μήνες με βάση τον νέο νόμο λειτουργίας της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι νέοι πρυτάνεις σε 11 πανεπιστήμια αναλαμβάνουν καθήκοντα
από την ερχόμενη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Καλούνται να παίξουν καλή μπάλα σε
ταλαιπωρημένο γήπεδο: υποχρηματοδότηση, ενδοακαδημαϊκές αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε
Συμβούλια και Συγκλήτους, αναστάτωση λόγω της διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων,
ξεκαθάρισμα των αιώνιων φοιτητών και προσπάθεια να αρχίσει ομαλά η νέα ακαδημαϊκή
χρονιά.
Οι καινούργιοι επικεφαλής των ιδρυμάτων θα επιχειρήσουν επανεκκίνηση. Τα πανεπιστήμια
τη χρειάζονται εδώ και καιρό. Ας ελπίσουμε ότι με τις νέες ηγεσίες τους, επιτέλους, θα την
επιτύχουν.
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο καθηγητής Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου και πρόεδρος της Νομικής Σχολής
Θεόδωρος Φορτσάκης διαδέχεται τον Θεοδόση Πελεγρίνη στην πρυτανεία του αρχαιότερου
ιδρύματος της χώρας. Ο νέος πρύτανης είναι δικηγόρος στον Αρειο Πάγο, επισκέπτης
καθηγητής σε γαλλικά πανεπιστήμια, μέλος ΔΣ αρκετών επιστημονικών ενώσεων στην ΕΕ
και στην Ελλάδα, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος και μέλος νομοπαρασκευαστικών και
επιστημονικών επιτροπών για ζητήματα δημοσίου δικαίου. Επίσης πέρυσι το καλοκαίρι
ορίστηκε πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Τηλεόρασης, ενώ έχει
διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2000-2003). Αρχικό μέλημά του θα είναι η
συντονισμένη λειτουργία των δύο διοικητικών Αρχών του Πανεπιστημίου Συμβουλίου και
Συγκλήτου – πρυτανείας, η οποία είχε διαταραχθεί το προηγούμενο διάστημα, όπως και η
επίλυση των δυσλειτουργιών που προκλήθηκαν από τη διαθεσιμότητα των διοικητικών και
τα φοιτητικά θέματα.
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ο κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, συγκοινωνιολόγος Γιάννης Γκόλιας
αναλαμβάνει από τον Σίμο Σιμόπουλο τη σκυτάλη της διοίκησης του μεγαλύτερου
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τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας, του ιστορικού Πολυτεχνείου. Και στο ΕΜΠ είναι
ζητούμενο η σύμπνοια Συμβουλίου και πρυτανικών αρχών, αλλά και η εξεύρεση ισορροπίας
ανάμεσα στην παραδοσιακά αριστερή φυσιογνωμία πολλών μελών της πολυτεχνειακής
κοινότητας και στις τάσεις της εποχής για πανεπιστήμια περισσότερο προσανατολισμένα
στην αγορά εργασίας και πιο στενά συνδεδεμένα με τις επιχειρήσεις. Το συναινετικό προφίλ
που θεωρείται πως έχει ο κ. Γκόλιας, ο οποίος εξελέγη με ποσοστό 59%, αναμένεται να
συμβάλει στην εξομάλυνση των προβλημάτων. Ο νέος πρύτανης έχει διατελέσει μεταξύ των
άλλων αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του ∆ήμου Αθηναίων, μέλος του ∆Σ της
Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Οργανισμού Αθήνας και γενικός γραμματέας υπουργείου Μεταφορών.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στη θέση του Γιάννη Μυλόπουλου, ενός εκ των πλέον μαχητικών πρυτάνεων που αποχωρούν,
θα βρεθεί ο Περικλής Μήτκας. Ο νέος πρύτανης (εξελέγη με ποσοστό 56,4%) είναι
καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Από το 2010 έχει την ευθύνη του Κέντρου Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ΑΠΘ και έχει διατελέσει πρόεδρος ή μέλος πολλών πανεπιστημιακών
επιτροπών. Ο νέος πρύτανης, σε διαφορετική γραμμή από τον προκάτοχό του, θεωρεί
(«Καθημερινή» 3/8/2014) ότι τα πραγματικά προβλήματα των πανεπιστημίων δεν είναι τα
Συμβούλια και ο νέος νόμος-πλαίσιο, αλλά η απουσία σωστού στρατηγικού σχεδιασμού, οι
καταλήψεις, η υποχρηματοδότηση κ.ά., ενώ σκοπεύει να θεσπίσει καθηκοντολόγιο ώστε
καθένας να ξέρει ποια είναι τα καθήκοντά του.
Πανεπιστήμιο Πατρών
Την πρώτη γυναίκα πρύτανη στην ιστορία του υποδέχεται σε λίγες ημέρες το Πανεπιστήμιο
Πατρών. Στη θέση του απερχόμενου Γ. Παναγιωτάκη θα βρεθεί η καθηγήτρια ΠαθολογίαςΕνδοκρινολογίας Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου και κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών
Υγείας Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η οποία επικράτησε με μόλις τρεις ψήφους διαφορά του
αντιπάλου της Κ. Ραβάνη. Η νέα πρύτανης διετέλεσε μέλος του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ και υπεύθυνη
Σύμβουλος Ενδοκρινολογικών και Διαβητολογικών περιστατικών στην Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική Πατρών.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ο μέχρι πρότινος αντιπρύτανης Γεώργιος Καψάλης, καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, θα διαδεχθεί τον απερχόμενο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. Το γνωστικό
του αντικείμενο αφορά την Eλληνική Φιλολογία με έμφαση στις κλασικές σπουδές και την
Παιδική Λογοτεχνία. Ο νεοεκλεγείς πρύτανης έκανε λόγο (στο Ηπειρος ΤV1) για μια θητεία
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πρόκληση λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια εξαιτίας της
υποχρηματοδότησης και της έλλειψης διδακτικού προσωπικού.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Στη θέση του απερχόμενου Πάρη Τσάρτα θα καθήσει σε λίγες ημέρες ο καθηγητής στο
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στέφανος Γκρίτζαλης. Ο
νέος πρύτανης έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα γύρω από τη γνωστική περιοχή της Ασφάλειας
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Προστασίας της
Ιδιωτικότητας, ενώ έχει διατελέσει εμπειρογνώμονας για την ελληνική Δικαιοσύνη σε
θέματα Ασφάλειας Δικτύων και Προστασίας Ιδιωτικότητας.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σε γνώριμα λημέρια επιστρέφει ύστερα από οκτώ χρόνια ο καθηγητής του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Αθανάσιος Καραμπίνης, ο οποίος διαδέχεται
τον Κων. Ρέμελη. Ο κ. Καραμπίνης, ο οποίος ήταν έως τώρα μέλος του πρώτου Συμβουλίου
του Δημοκριτείου, διετέλεσε πρύτανης την περίοδο 2005-2006, ενώ έχει διατελέσει και
αντιπρύτανης. Η μακρά διοικητική εμπειρία του εκτιμάται ότι θα βοηθήσει το ίδρυμα να
αναπτυχθεί.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Γιώργος
Πετράκος αναλαμβάνει πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη θέση του καθηγητή
Ιατρικής Γιάννη Μεσσήνη. Ο νέος πρύτανης είναι καθηγητής Οικονομικής του Χώρου, ενώ
διετέλεσε γενικός γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης στο υπουργείο Ανάπτυξης
(2010-12) και πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου. Ωστόσο
επειδή εκκρεμεί στο ΣτΕ αίτημα του κ. Μεσσήνη για ακύρωση των εκλογών, σε περίπτωση
θετικής απόφασης ενδέχεται να υπάρξουν ανακατατάξεις.
Μακεδονίας, ΑΣΚΤ και Γεωπονικό
Νέος πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη θέση του Ιωάννη Χατζηδημητρίου,
εξελέγη ο καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Αχιλλέας Ζαπράνης. Στην Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών ο Γιώργος Χαρβαλιάς παραχωρεί τη θέση του πρύτανη στον διευθυντή του Γ’
Εργαστηρίου Ζωγραφικής, τον καθηγητή Μάριο Σπηλιόπουλο. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, τέλος, τον απερχόμενο πρύτανη Κωνσταντίνο Φεγγερό θα διαδεχθεί ο καθηγητής
του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεώργιος Παπαδούλης.
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