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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκη, 19/9/2020
Τη θεαματική αλλαγή που παρουσιάζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά
τη συνάντηση που είχε με τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου χθες, Παρασκευή
18 Σεπτεμβρίου 2020, στην Πρυτανεία του ΑΠΘ.
Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος
Γ. Παπαϊωάννου, παρουσίασε στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις
δράσεις των Πρυτανικών Αρχών κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ιδιαίτερα
την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στον χώρο του Πανεπιστημίου, τα βήματα
που έχουν γίνει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΑΠΘ και την επιτυχή πορεία
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξαιτίας των συνθηκών που επέφερε η πανδημία,
καθώς και τις εμβληματικές δράσεις που σχετίζονται με την εξωστρέφεια και τη
διεθνή ανταγωνιστική ερευνητική παρουσία του Αριστοτελείου. Παράλληλα, ο κ.
Παπαϊωάννου ανέλυσε τους στόχους πάνω στους οποίους εργάζεται η διοίκηση του
ΑΠΘ αναφορικά με τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας στο campus και την
ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.
«Είναι τιμή μας να υποδεχόμαστε έναν απόφοιτο του Αριστοτελείου ως Αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρουσιάσαμε στον κ. Σχοινά τις οραματικές μας
προτεραιότητες για το αύριο, συζητήσαμε για το τι υπάρχει σήμερα και πώς
μπορούμε να το βελτιώσουμε. Ως Πρυτανικές Αρχές, έχοντας κοινούς στόχους και
κοινή θέληση, εργαζόμαστε ώστε να πάμε το Πανεπιστήμιο παρακάτω, όχι μόνο σε
μια λογική διοικητικής διαχείρισης αλλά σε μια λογική διαχείρισης του σήμερα με
στόχο το αύριο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ο κ. Αντιπρόεδρος έτεινε
ευήκοον ους σε όλες τις προτεραιότητες τις οποίες θέσαμε. Θέλω να τον
ευχαριστήσω γιατί από τη θέση στην οποία βρισκόταν και βρίσκεται βοήθησε
ιδιαίτερα για τη συμμετοχή του Αριστοτελείου στα ευρωπαϊκά δίκτυα, κάτι το οποίο
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ανοίγει ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές για τα μέλη του Πανεπιστημίου μας»,
σημείωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ.
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, από την πλευρά
του, δήλωσε ότι «είναι ο πρώτος Σεπτέμβριος που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη με τη
νέα μου ιδιότητα. Είναι πολύ συγκινητικό και τιμητικό να ξαναβρίσκω το νήμα της
πορείας μου από την αρχή, 35 χρόνια πριν. Το Αριστοτέλειο αλλάζει και αλλάζει
θεαματικά. Από τη μια μεριά νοικοκυρεύεται. Δεν έχει καμία σχέση ούτε ο χώρος
ούτε η λειτουργία με την κατάσταση στο Πανεπιστήμιο στα δικά μου τα χρόνια.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι δούλεψαν για να γίνει αυτό εφικτό. Από την
άλλη μεριά χαίρομαι πολύ που το Αριστοτέλειο συνεχίζει να είναι όπως ήταν πάντα,
ένας φορέας ακαδημαϊκής εξωστρέφειας, πρωταγωνιστής στις ευρωπαϊκές
συμμαχίες των Πανεπιστημίων. Έχει από τα υψηλότερα ποσοστά σε εισερχομένους
και εξερχομένους φοιτητές Erasmus. Δείχνει ότι δεν έχει χάσει τον ρόλο του ως
προμαχώνα εξωστρέφειας ευρωπαϊκής. Παρακίνησα τον φίλο Πρύτανη και τα μέλη
του Πρυτανικού Συμβουλίου να συνεχίσουν σε αυτόν τον δίδυμο δρόμο
νοικοκυρέματος και εξωστρέφειας. Το Αριστοτέλειο έχει μπροστά του και ένα μεγάλο
ορόσημο, το 2025, όταν θα γίνει 100 χρόνων. Λίγα πράγματα στην Ευρώπη είναι 100
χρόνων. Ας είναι αυτό λοιπόν μια πρόκληση από τώρα μέχρι τότε να δούμε πώς
αλλιώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Αριστοτέλειο. Πώς αλλιώς μπορούμε να
επικεντρώσουμε σε αυτές τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού, τώρα ειδικά που η
χώρα βρίσκεται σε μια συγκυρία που υπάρχουν αρκετοί πόροι και πολιτική βούληση
για κάτι τέτοιο».
Στη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν επίσης
ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων του ΑΠΘ, Καθηγητής Ανδρέας
Γιαννακουδάκης, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
του ΑΠΘ, Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Στ. Κωβαίος, και ο
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ευστράτιος Στυλιανίδης. Οι τέσσερις Αντιπρυτάνεις του ΑΠΘ παρουσίασαν στον
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέματα του χαρτοφυλακίου τους, καθώς και
τον σχεδιασμό τους για το προσεχές διάστημα.
Επισυνάπτονται φωτογραφίες:
Φωτογραφία 1: Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά.
Φωτογραφία 2: (Στο κέντρο) Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με τον Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά και τους Αντιπρυτάνεις του ΑΠΘ: (από
αριστερά) Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητή Ανδρέα Γιαννακουδάκη, Έρευνας και
Διά Βίου Εκπαίδευσης, Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστράτιο Στυλιανίδη, Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Χαράλαμπο Φείδα, και Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Δημήτριο Στ. Κωβαίο.
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Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί
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