
 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

 

Τρίπολη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 

για την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις εκλογές για την ανάδειξη 

των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6324/12.08.2022 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΞΞΘ469Β7Δ-ΥΦ9) προκηρύχθηκαν εκλογές για την 

ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. Με την απόφαση 222/1/05.09.2022 της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 67ΘΤ469Β7Δ-4Σ7) συγκροτήθηκε πενταμελής 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο πλαίσιο της ως άνω εκλογικής διαδικασίας. 

Τα κάτωθι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής: 

1. Ανδρειωμένος Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, Πρόεδρος 

της Επιτροπής 

2. Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

3. Μαυρέας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών 

4. Πρεζεράκος Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής 

5. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 

 

συνήλθαν σε συνεδρίαση την Πέμπτη, 22/9/2022 και ώρα 12:00, ήτοι την τελευταία 

ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων και 3 ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 

4957/2022 και του άρθρου 3 παρ. 5 της ΚΥΑ 99286/Ζ1-08.08.2022, με σκοπό τον 

έλεγχο των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί, την εξέταση των προϋποθέσεων 



εκλογιμότητας των υποψηφίων και την ανακήρυξη των υποψηφίων κατά τη λήξη της 

προθεσμίας. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με χρήση της εγκεκριμένης από το Υπουργείο 

Παιδείας πλατφόρμας e:Presence της Εταιρείας του Δημοσίου «ΕΔΕΤ ΑΕ» (σχετικό 

έγγραφο 2345/02.12.2011 του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας). Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Καθηγητής του Τμήματος 

Φιλολογίας Ανδρειωμένος Γεώργιος. Ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης 

απαρτίας της επιτροπής, με πέντε τακτικά μέλη παρόντα σε σύνολο πέντε μελών και 

κατόπιν άρχισε η συνεδρίαση. 

Η επιτροπή παρέλαβε από τη γραμματεία τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας, 

οι οποίες έχουν ως ακολούθως (η παράθεση γίνεται κατ’ αύξουσα χρονολογική σειρά 

υποβολής): 

Ημερομηνία/ώρα 

ηλεκτρονικής υποβολής 

Αριθμός πρωτοκόλλου Υποψήφιος/α 

26/8/2022 12:41 μ.μ. 6524/26.08.2022 Βαρζάκας Θεόδωρος 

4/9/2022 12:15 μ.μ. 6769/5.9.2022 Κατσής Αθανάσιος 

6/9/2022 11:41 μ.μ. 6887/7.9.2022 Ζυγά Σοφία 

13/9/2022 10:45 π.μ. 7065/13.9.2022 Αλεξόπουλος Παναγιώτης 

13/9/2022 12:40 μ.μ. 7078/13.9.2022 Σαγιάς Νικόλαος 

14/9/2022 12:14 μ.μ. 7136/14.9.2022 Συρμακέσης Σπυρίδων 

16/9/2022 2:48 μ.μ. 7238/19.9.2022 Καπόλος Ιωάννης 

19/9/2022 1:54 μ.μ. 7291/19.9.2022 Μπιτσάνη Ευγενία 

21/9/2022 9:50 μ.μ. 7405/22.9.2022 Ζαχαριάς Νικόλαος 

 

Η επιτροπή εξέτασε τις αιτήσεις υποψηφιότητας ως προς το εμπρόθεσμο της 

υποβολής, το εάν υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα, την πληρότητά τους σύμφωνα 

με την προκήρυξη των εκλογών, καθώς και την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που 

θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους, 



σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4957/2022 και του άρθρου 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 

99286/Ζ1-08.08.2022. 

Όλες οι αιτήσεις υποψηφιότητας ήταν εμπρόθεσμες, υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικά 

μέσα, ήταν πλήρεις και οι υποψήφιοι πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που 

θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους. 

Δεν υπήρξαν αιτήσεις απόσυρσης υποψηφιότητας. 

Με βάση τα ανωτέρω, η επιτροπή διαπίστωσε ότι αριθμός των υποψηφίων επαρκεί 

για την πλήρωση των θέσεων των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, και 

συνακόλουθα δεν συντρέχει λόγος να εισηγηθεί προς τον Πρύτανη την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.  

Περί ώρας 13:10, η επιτροπή διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίασή της, και επανήλθε σε 

συνεδρίαση στις 15:00, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Ο 

κ. Πρόεδρος διαπίστωσε εκ νέου την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας της επιτροπής, με 

πέντε τακτικά μέλη παρόντα σε σύνολο πέντε μελών και κατόπιν η επιτροπή συνέχισε 

τις εργασίες της. 

Η επιτροπή ενημερώθηκε ότι στο μεσοδιάστημα δεν υπήρξαν νέες υποβολές 

υποψηφιοτήτων, αιτήσεις απόσυρσης υποψηφιότητας ή τροποποιήσεις των ήδη 

υποβληθεισών υποψηφιοτήτων.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ως υποψηφίους για τις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τους/τις κάτωθι (οι 

υποψήφιοι παρατίθενται με αλφαβητική σειρά): 



Υποψήφιος Ιδιότητα 

Αλεξόπουλος Παναγιώτης Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού 

Βαρζάκας Θεόδωρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων 

Ζαχαριάς Νικόλαος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

Ζυγά Σοφία Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής 

Καπόλος Ιωάννης Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων 

Κατσής Αθανάσιος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Μπιτσάνη Ευγενία Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών 

Σαγιάς Νικόλαος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

Συρμακέσης Σπυρίδων Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών 

 

Περί ώρας 15:25, η συνεδρίαση της επιτροπής ολοκληρώθηκε. Σε πίστωση των 

ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 

τα μέλη της επιτροπής. 

Το παρόν πρακτικό, μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, 

διαβιβάζονται προς τον αρμόδιο Αντιπρύτανη που έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση 

της εκλογικής διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 6.3 της ΚΥΑ 99286/Ζ1-08.08.2022 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

Α.Ε.Ι. 

. 



Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 

 

 

 

Ανδρειωμένος Γεώργιος 

Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας 

Πρόεδρος της Επιτροπής 

Βασιλάκης Κωνσταντίνος 

Καθηγητής του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 

 

 

Μαυρέας Κωνσταντίνος 

Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

Πρεζεράκος Παναγιώτης 

Καθηγητής του Τμήματος 

Νοσηλευτικής 

 

 

 

Σπυροπούλου Αγγελική 

Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών  

 

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του φορέα 


