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Εισαγωγικά 

 
Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων συντάσσεται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 8, παρ.11, του 

Ν. 4009/2011.  

Το Συμβούλιο έχει ήδη παρουσιάσει την πρώτη έκθεση για την χρονική περίοδο 2013-2015. 

Ωστόσο, μετά την κατάργηση των Συμβουλίων Α.Ε.Ι. με το Ν. 4485/2017 και το υπ’ αριθ. 

14363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, κρίνεται 

σκόπιμο να συνταχθεί και να δημοσιευθεί μία συνολική έκθεση των πεπραγμένων του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  κατά τη διάρκεια της θητείας του.   

Συγκρότηση  

Στις 22 Νοεμβρίου 2012 διεξήχθη με ηλεκτρονική ψηφοφορία η εκλογή των εσωτερικών 

μελών του Συμβουλίου. Επακολούθησε, κατά τις συνεδριάσεις 13/12/2012, 28/12/2012 και 

16/1/2013 η εκλογή  από τα εσωτερικά μέλη των εξωτερικών μελών και του Προέδρου του 

Συμβουλίου. Τελικά, με την υπ’ αριθ. Φ.120.61/48/31321/Β2/6-3-2013 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.Ο.Δ.Δ./118/21-3-2013), το 

Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συγκροτήθηκε ως ακολούθως: 

1. Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος. 

2. Δουβής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ήδη Καθηγητής), ως 

Αναπληρωτής Πρόεδρος. 

3. Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ήδη Καθηγητής), ως 

εσωτερικό μέλος. 

4. Καφετζής Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ήδη Καθηγητής), ως 

εσωτερικό μέλος. 

5. Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως εσωτερικό μέλος. 

6. Σαράντη Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως εσωτερικό μέλος. 

7. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως εσωτερικό μέλος. 

8. Γεραρής Χρίστος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της  Επικρατείας, ως εξωτερικό 

μέλος. 

9. Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος της εταιρείας TEMES S.A., 

ως εξωτερικό μέλος. 

10. Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, ως εξωτερικό μέλος. 

 

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου παραιτήθηκαν, σε διάφορα χρονικά σημεία, 

ο Πρόεδρος κ. Σβολόπουλος (1504/8-4-2013 αίτηση παραίτησης από τη θέση του Προέδρου 

και 1356/3-3-1015 από μέλος) και τα μέλη Αχ. Κωνσταντακόπουλος (12219/19-12-2014), Παν. 

Καφετζής (9960/25-11-2015), Ελ. Σαράντη (900/3-2-2016), Βασ. Κωνσταντινόπουλος (5140/14-7-
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2016)   και Αστ. Χουλιάρας (7507/22-9-2016). Μετά τις παραιτήσεις επελέγη ως Πρόεδρος, ο 

Χρ. Γεραρής και συμπλήρωσαν τη συγκρότηση του Συμβουλίου τα ακόλουθα μέλη: 

Μενουδάκος Κωνσταντίνος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας, 

Στεργιούλας Απόστολος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Τατούλη Παρασκευή Νομικός  

Λειτουργία  

Το Συμβούλιο συνήλθε σε τριάντα μία συνεδριάσεις μετά τη δημοσίευση της υπουργικής 

απόφασης συγκροτήσεως. Προηγουμένως πραγματοποίησε δύο άτυπες συνεδριάσεις, κατά 

τις οποίες συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα ενόψει και της διασποράς των σχολών του 

Πανεπιστημίου σε πέντε πόλεις (Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Κόρινθος και Ναύπλιο). Με 

δεδομένο ότι έληγε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το σχέδιο Αθηνά, το Συμβούλιο 

πρότεινε τη συγκέντρωση, σε πρώτο στάδιο, των σχολών στις τρεις πόλεις του οδικού άξονα 

Κορίνθου - Τριπόλεως -Καλαμάτας. 

Το  Συμβούλιο αντιμετώπισε κατά καιρούς δυσχέρειες στη λειτουργία του που οφείλονταν 

στο γεγονός ότι το Υπουργείο καθυστερούσε την έκδοση και δημοσίευση των διαπιστωτικών 

αποφάσεων αποδοχής των παραιτήσεων μελών και των πράξεων διορισμού νέων μελών 

Τέλος σημειώνεται ότι το Συμβούλιο αποποιήθηκε την είσπραξη της προβλεπόμενης από τη 

σχετική υπουργική απόφαση αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις. 

Γενικές παρατηρήσεις 

Παρατηρείται, καταρχάς, ότι το Συμβούλιο άσκησε τις αρμοδιότητές του με γνώμονα την 

εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημιακού ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας και της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, επιδιώκοντας πάντοτε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Έτσι 

συνεργάστηκε αρμονικά και εποικοδομητικά με τις πρυτανικές αρχές, το ακαδημαϊκό και το 

διοικητικό προσωπικό. 

Περαιτέρω παρατηρούνται τα εξής: 

1. Ένας από τους κύριους στόχους της θέσπισης του θεσμού των Συμβουλίων Α.Ε.Ι. 

ήταν η σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία. Η επίτευξη του 

στόχου αυτού κατέστη προβληματική όταν αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5, στοιχ. 

α΄ του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 με τον μεταγενέστερο νόμο 4076/2012. Η αρχική 

ρύθμιση δεν απαιτούσε την κατοχή πτυχίου για τα εξωτερικά μέλη, αλλά όριζε, ως 

εναλλακτικά προσόντα, τη διάκριση του υποψηφίου στην κοινωνική, οικονομική, 

πολιτική και πολιτιστική ζωή. Με τη νεότερη νομοθετική ρύθμιση ορίσθηκε ως τυπικό 

προσόν η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι.. Έτσι όμως αποκλείσθηκαν πρόσωπα, τα οποία δεν 

είναι πτυχιούχοι αλλά έχουν σημαντική παρουσία στη επαγγελματική και 

επιχειρηματική ζωή των τοπικών κοινωνιών. 

2. Η χάραξη στρατηγικής που ανήκει, μεταξύ, άλλων στις κύριες αρμοδιότητες του 

Συμβουλίου, αποδυναμώθηκε με το Ν. 4076/2012, ο οποίος αφαίρεσε την 

πρωτοβουλία αυτή από τα Συμβούλια απαιτώντας να ασκείται η σχετική 

αρμοδιότητα «μετά από εισήγηση της Συγκλήτου». Πάντως συνήλθαν σε κοινή 

συνεδρίαση στις 3-12-2014 το Συμβούλιο με τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και 

διατύπωσαν διάφορες προτάσεις στρατηγικής σημασίας. Από τις προτάσεις που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου αναφέρονται οι ακόλουθες: 

α) Προσέλκυση χορηγιών από τον ιδιωτικό τομέα για ερευνητικά προγράμματα, 

υποτροφίες, υποδομές (π.χ. εστίες) κ.α. β) Πρακτική άσκηση φοιτητών σε κοινωνικές 
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υπηρεσίες, οργανισμούς, καθώς και στη αλλοδαπή. γ) Συνεργασία με την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου για θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που θα ικανοποιεί ανάγκες 

της Περιφέρειας και συγχρόνως θα εξυπηρετεί την επιστημονική αναβάθμιση του 

Πανεπιστημίου. δ) Κατασκευή φοιτητικής λέσχης και εστίας για την προσέλκυση 

φοιτητών από μακρινές περιοχές και ε) Περιορισμός της γεωγραφικής εξακτίνωσης 

των σχολών του Πανεπιστημίου ή ακόμη και συγκέντρωση όλων των σχολών σε μία 

πόλη. 

Καθόσον αφορά την τελευταία πρόταση σημειώνεται ότι αποτέλεσε αντικείμενο 

ευρείας συζήτησης κατά την ως άνω κοινή συνεδρίαση των δύο πανεπιστημιακών 

οργάνων. Με ισχυρή πλειοψηφία έγινε δεκτόν ότι η διασπορά των σχολών σε πέντε 

πόλεις προκαλεί μεγάλα προβλήματα στη διδακτική, ερευνητική και διοικητική 

λειτουργία του Πανεπιστημίου. Επιπλέον συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για την 

τεχνική υποστήριξη, τη μίσθωση κατάλληλων κτιρίων και τις μετακινήσεις. Η 

σύμπτυξη της έδρας των σχολών αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.   

 

Οργανισμός του Ιδρύματος 

 
Το Συμβούλιο επεξεργάσθηκε σχέδιο του Οργανισμού του Πανεπιστημίου που πρότεινε ο 

Πρύτανης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου. Το  Συμβούλιο συγκρότησε Επιτροπή 

για να επεξεργαστεί σε πρώτη φάση το σχέδιο. Η Επιτροπή παρουσίαζε το προσχέδιο στο 

Συμβούλιο, το οποίο αποφάσιζε για την οριστική διαμόρφωση του κειμένου του σχεδίου. 

Από την πρώτη ανάγνωση του προταθέντος από το Πρύτανη σχεδίου του Οργανισμού, ο 

οποίος τελικά θα ίσχυε με τη μορφή προεδρικού διατάγματος, διαπιστώθηκε ότι τούτο δεν 

τηρούσε μια βασική νομοτεχνική αρχή που έχει διαμορφωθεί κατά την επεξεργασία των 

διαταγμάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή, να 

επαναλαμβάνονται στο κείμενο του διατάγματος νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες έχουν 

έναντι του διατάγματος υπέρτερη τυπική ισχύ. Και τούτο διότι υφίσταται ο κίνδυνος να 

προκληθούν ακυρότητες, κατά την εφαρμογή ή τη μεταγενέστερη τροποποίηση του 

διατάγματος, με την εσφαλμένη εκδοχή ότι οι νομοθετικές διατάξεις έχουν κανονιστικό 

χαρακτήρα. Έτσι αφαιρέθηκαν από το κείμενο του προταθέντος σχεδίου του Οργανισμού οι 

σχετικές νομοθετικές διατάξεις και έγινε αναδιατύπωση του σχεδίου. Παράλληλα το 

Συμβούλιο προχώρησε σε πολλές παρατηρήσεις νομιμότητας ή σκοπιμότητας. 

Όταν το Συμβούλιο είχε επεξεργασθεί τα μισά περίπου άρθρα του σχεδίου, ο υπουργός 

Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα καταρτισθεί νέος νόμος που θα καταργήσει ή θα τροποποιήσει 

σε βασικά σημεία το Ν. 4009/2011. Κατόπιν της πολιτικής αυτής απόφασης της Κυβέρνησης, 

το Συμβούλιο, κατά τη  συνεδρίαση 19/18-3-2015, διέκοψε την επεξεργασία του σχεδίου του 

Οργανισμού, ο οποίος θα έπρεπε πλέον να καταρτισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία και την 

ουσιαστική ρύθμιση του νέου νομοθετήματος.  

 

Εξωστρέφεια του Ιδρύματος 
 

Το Συμβούλιο συνέβαλε στην προώθηση δράσεων για την αύξηση της εξωστρέφειας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τη διασύνδεσή του με εγνωσμένου κύρους διεθνείς 

οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό συγκαταλέγεται και η έναρξη της συνεργασίας του 

Πανεπιστημίου με το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο CERN, με τη συμμετοχή φοιτητών του 
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Πανεπιστημίου σε θερινά σχολεία του CERN και την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών 

φοιτητών του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το CERN, ενώ τέθηκαν παράλληλα οι βάσεις 

για διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας με τη συμμετοχή ερευνητικών ομάδων του 

Πανεπιστημίου στην έρευνα του CERN. Ακολούθησε η υπογραφή μνημονίου MoU 

(Memorandum of Understanding) Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το 

CERN. Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία αυτή, καταλυτικός ήταν ο ρόλος του μέλους του 

Συμβουλίου Ομότιμης Καθηγήτριας κας Παπαδοπούλου Θεοδώρας, προς την οποία το 

Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του. 

Εποπτεία 

 
Στο πλαίσιο του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία εποπτικού ρόλου του Συμβουλίου 

Ιδρύματος, διενεργήθηκαν ενημερώσεις και παρουσιάσεις της συνολικής λειτουργίας του 

Ιδρύματος αλλά και επί μέρους δραστηριοτήτων από τον Πρύτανη, τους Αναπληρωτές 

Πρυτάνεις, καθώς και τις οικονομικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες. Οι ενημερώσεις 

και παρουσιάσεις αυτές συνέτειναν στην πληρέστερη κατανόηση των διαδικασιών και 

παραμέτρων της λειτουργίας του Ιδρύματος καθώς και των αναγκών του και συνακόλουθα 

συνεισέφεραν στη διαμόρφωση των προτάσεων και των αποφάσεων του Συμβουλίου 

Ιδρύματος. 

Μελέτη βιωσιμότητας  

 
Υπήρξε από επιχειρηματία πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Tο Συμβούλιο συνέταξε αναλυτικό σημείωμα για τη 

διαδικασία και το θεματικό περιεχόμενο της μελέτης. Δυστυχώς δεν επήλθε σύμπτωση 

απόψεων του Πανεπιστημίου και του χορηγού, ως προς το πρόσωπο  του μελετητή και την 

διαδικασία (ιδιωτική εταιρεία ή συνεργασία με πανεπιστημιακούς). Τελικά η πρόταση 

αποσύρθηκε. 

Καθήκοντα υπηρεσιακής φύσεως  

 
Το Συμβούλιο, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ασχολήθηκε με υπηρεσιακής 

μορφής  ζητήματα που προέβλεπε ο Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως. Τα 

κύρια ζητήματα ήσαν η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Κοσμητόρων, η έγκριση του 

οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων 

επενδύσεων, η ανακατανομή των πιστώσεων με τροποποίηση του προϋπολογισμού και η 

έγκριση διορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη με μεταβίβαση πρυτανικών αρμοδιοτήτων. 

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου άσκησαν τα καθήκοντά τους με στόχο τη χάραξη στρατηγικής στην 

αναβάθμιση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, την έμπνευση εξωστρέφειας και τη σύνδεση 

με το κοινωνικό σύνολο.  

Η παρούσα έκθεση να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

και αντίγραφο αυτής να διαβιβασθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

και στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Τρίπολη Αύγουστος 2017 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου 


