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               Πανεπιστημίου Πατρών 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς την Σύγκλητο. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ΄ αριθμ. 80/35475/26.10.2020 έγγραφο από τον καθηγητή κ. Νικόλαο Αβούρη Πρόεδρο της 

Εφορείας ΒΚΠ με ένα σύντομο Απολογισμό της θητείας της Εφορείας (περίοδος 2014-2020) που 

ακολουθεί μετά το πέρας του εγγράφου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 

  

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 5/29.10.2020 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, και μετά από πρόταση του  Πρύτανη κ. Χρήστου Μπούρα (Σύμφωνα με το άρθρο 

91, παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ. Β΄ 3899/25.10.2019)), αποφάσισε 

ομόφωνα να εισηγηθεί προς την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών την ανασυγκρότηση της Επιτροπής 

Βιβλιοθήκης με μέλη ένα (1) από κάθε Σχολή με τον αναπληρωτή του, τους κ. κ.:  

 Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών με αναπληρωματικό μέλος τον Ηλία Κωνσταντόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 

 Χρυσή-Κασσιανή Καραπαναγιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας, με 

αναπληρωματικό μέλος τον Βασίλειο Παπαγεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών. 

 

 Αικατερίνη Κωστίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη 

Δημητρακόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 

 Ιωάννης Ζαρκάδης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, με αναπληρωματικό μέλος την  Φωτεινή 

Λάμαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής.  

 

 Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, με αναπληρωματικό μέλος 

την Αρχόντω Τερζή, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας. 

 

 Λεωνίδας Μαρούδας, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αναπληρωματικό μέλος 

τον Χρήστο Πιερρακέα, Επίκουρο  Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. 

 

 Αγγελική Καυγά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας, με αναπληρωματικό μέλος τον 

Γεώργιο Κατσέλη, Καθηγητή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr   

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης  

   

  Πάτρα 4η Νοεμβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 873/36522 
 

ΠΡΟΣ :  Τη Σύγκλητο του 
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 Ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος υποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού περί ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών. 

 

 Ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, ο οποίος 

υποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού περί ανάδειξης 

εκπροσώπων φοιτητών. 

 

Από τα ανωτέρω μέλη, Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται να οριστεί από την Σύγκλητο ο κ. Νικόλαος 

Αβούρης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Αναπληρώτρια  Πρόεδρος η κα Αικατερίνη Κωστίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας. 

 

Στην ως άνω Επιτροπή συμμετέχει άνευ ψήφου και ο κ. Ιωάννης Τσάκωνας, Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης 

και Κέντρου Πληροφόρησης, ως Εισηγητής. 

 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

       
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

                                                                                                               

                                   

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας 

 

 

Εφορεία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) 
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Σύντομος απολογισμός 

 

1. Εισαγωγή – Πλαίσιο λειτουργίας 

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία η Βιβλιοθήκη και 

Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ). Η ΒΚΠ αποτελεί κέντρο συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας και έχει 

ως σκοπό την υποστήριξη της τρέχουσας έρευνας και διδασκαλίας που επιτελείται στο ΠΠ μέσω της 

διάθεσης τεκμηριωμένης πληροφορίας, σε κάθε είδους μορφή (βιβλία, μη έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό 

υλικό, νόμιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου), με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών 

για την άριστη χρήση της. Η πληροφορία αυτή είναι στη διάθεση του κοινού της ευρύτερης περιοχής και 

στη διάθεση άλλων βιβλιοθηκών.  

Η ΒΚΠ εποπτεύεται από Εφορεία με τριετή θητεία, η οποία ορίζεται από την Σύγκλητο. Σύμφωνα με τον 

Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (εδάφιο 91.4.1 ) Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης, αποτελείται από μέλη 

ΔΕΠ, ένα (1) από κάθε Σχολή με τον αναπληρωτή του, έναν/μιαν (1) εκπρόσωπο συνολικά από τις 

κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, και έναν/μιαν (1) εκπρόσωπο 

από την κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών. Επίσης στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής, ο/η Προϊστάμενος/η της Βιβλιοθήκης ή ο/η νόμιμος/η αναπληρωτής/ρια 

του/της, που παράλληλα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων.  

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης (Εφορεία) έχει της ακόλουθες αρμοδιότητες (Εσωτ. Κανον. Εδάφιο 91.4.3):  

α. Εποπτεύει θέματα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.  

β. Εισηγείται στη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συμβούλιο την χάραξη της γενικότερης πολιτικής της 

Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την πολιτική του Ιδρύματος.  

γ. Κατανέμει τα κονδύλια της Βιβλιοθήκης.  

δ. Εισηγείται στη Σύγκλητο τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό.  

ε. Καταρτίζει και αναθεωρεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, ο οποίος 

εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.  

στ. Μεριμνά και συνεργάζεται για την αξιολόγηση ποιότητας των παρεχόμενων της Βιβλιοθήκης 

υπηρεσιών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής και των στόχων και 

διεργασιών του Εσωτερικού Συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Η Εφορεία που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 40/9.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Πατρών έχει την εξής σύνθεση:  

• Νικόλαος Αβούρης, Πρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας 

Υπολογιστών  

• Αικατερίνη Κωστίου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας. 

Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης  

• Χρυσή Καραπαναγιώτη, Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας. Αναπληρωματικό μέλος: 

Βασίλειος Παπαγεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών  

• Ιωάννης Ζαρκάδης, Μέλος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής. Αναπληρωματικό μέλος: Κυριάκος 

Κυπραίος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής  

• Δημήτριος Δαμάσκος, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας. 

Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Μεράντζας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας 

Αρχαιολογίας  

Η Εφορεία λειτούργησε με την ως άνω σύνθεση για δύο θητείες 2014-17 και 2017-2020.  

Στη συνέχεια περιλαμβάνονται κάποια από τα κύρια επιτεύγματα της ΒΚΠ και της Εφορείας της κατά την 

περίοδο αυτή.  

 

2. Κύρια Επιτεύγματα 

2.1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  

Η Εφορεία έχει σε διαδοχικές συνεδριάσεις της συζητήσει την επικαιροποίηση του κανονισμού της ΒΚΠ, 

ώστε να συγχρονίζεται με τις απαιτήσεις της εποχής και να εξυπηρετεί αποδοτικότερα την κοινότητά μας. 
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Ο νέος κανονισμός λειτουργίας ψηφίστηκε και προωθήθηκε προς τη Σύγκλητο. Όμως ως σήμερα δεν έχει 

ψηφιστεί, καθώς είχε προτεραιότητα ο νέος οργανισμός του Πανεπιστημίου και η συγχώνευση με το πρώην 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο κανονισμός παραμένει προτεραιότητα και για τη νέα Εφορεία, αλλά το υπάρχον 

σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού που έχει ψηφιστεί προωθεί την απλοποιημένη, ανοικτή και με πλήρη 

διαφάνεια χρήση της Βιβλιοθήκης (νέοι κανόνες για μέλη, για λειτουργία, για δωρεές, κ.λπ.)  

 

2.2 Νέο πληροφοριακό σύστημα βιβλιοθήκης KOHA  

H Εφορεία υποστήριξε πλήρως τη μετάβαση σε νέο πληροφοριακό σύστημα ανοιχτού κώδικα (από το 

ADVANCE στο KOHA) η ΒΚΠ εκσυγχρόνισε την αυτοματοποίηση πολλών λειτουργιών της με βάση 

αυτό το νέο σύστημα. Η ψηφιακή διεύθυνση της βιβλιοθήκης είναι πλέον library.upatras.gr  

Πλέον, το σύνολο των εφαρμογών της ΒΚΠ είναι σε Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. 

Η Εφορεία θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή επιλογή είναι ιδιαίτερα επωφελής για το ίδρυμα και την απαλλαγή 

του από δαπανηρά συμβόλαιά συντήρησης, και διευκολύνει τους χρήστες και το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης.  

 

2.3 Εμπλουτισμός συλλογής  

Κατά την περίοδο αυτή η έντυπη συλλογή της ΒΚΠ εμπλουτίστηκε σημαντικά, τόσο με τη μεταφορά της 

Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλολογίας το 2016 όσο και με την αποδοχή σημαντικών δωρεών από 

διακεκριμένους λογοτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων, όπως η δωρεά Ρέας Γαλανάκη και η δωρεά 

Γιάννη Πατίλη και Ηρώς Νικοπούλου και η δωρεά της βιβλιοθήκης του Θανάση Βαλτινού. Στο πλαίσιο 

αυτό θωράκισε τη θεσμική λειτουργία με τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Δωρεών.  

 

2.4 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)  

Η Εφορεία στήριξε όλες τις συνεργατικές δράσεις της ΒΚΠ με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Η Βιβλιοθήκη μας είναι ένα κομβικό μέλος στην Κοινοπραξία και καταφέρνει να 

ενσωματώνει με ευθύ τρόπο στην πανεπιστημιακή μας κοινότητα όλες τις εθνικές εξελίξεις. Παράλληλα, 

στήριξε τη δικτύωσή της με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς Βιβλιοθηκών (LIBER) και πλέον μπορούμε να 

υπερηφανευόμαστε ότι η ΒΚΠ είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη Βιβλιοθήκη.  

 

2.5 Πρωτοβουλίες πολιτισμού και εξωστρέφειας  

Με όλα τα μέσα της η Εφορεία συνέβαλλε στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος και στην σύνδεση του 

Πανεπιστημίου τόσο με την πόλη, όσο και με τους αποφοίτους του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 

Διαγωνισμός Μικροαφηγήματος, ο οποίος για δύο συνεχόμενα έτη υπήρξε μια εξαιρετική πρωτοβουλία 

που κατέληξε σε δύο καλαίσθητες εκδόσεις με μικρο-διηγήματα από μέλη της κοινότητάς μας. Τα μέλη 

της Εφορείας εκπροσώπησαν τη Βιβλιοθήκη σε πολλές εκδηλώσεις εντός και εκτός της 

Πανεπιστημιούπολης.  

 

2.6 Οργάνωση διεθνών συνεδρίων  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ΒΚΠ διοργάνωσε δύο μεγάλα διεθνή συνέδρια, το 47ο Ετήσιο 

Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών το 2017 και το Διεθνές Συνέδριο Τυπογραφίας και 

Οπτικής Επικοινωνίας το 2019. Και τα δύο αυτά συνέδρια ήταν απόλυτα επιτυχημένα, γεγονός που 

αποδεικνύει πως ως φορέας μπορεί να διοργανώσει επιστημονικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου και 

μέγιστης εμβέλειας.  

 

2.7 Διεθνής κινητικότητα Erasmus+  

Η Εφορεία στήριξε τη διοργάνωση τεσσάρων εβδομάδων Erasmus+ για την κινητικότητα προσωπικού 

Βιβλιοθηκών που φιλοξένησαν δεκάδες ξένους βιβλιοθηκονόμους, οι οποίοι έμειναν με άριστες 

εντυπώσεις από το Πανεπιστήμιο, την Πάτρα και την Ελλάδα.  

 

2.8 Οργάνωση αρχειοθήκης  
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Η ΒΚΠ προώθησε συστηματικά τη σύσταση νεών υπηρεσιών για την υποδοχή πρωτότυπου και 

πρωτογενούς ερευνητικού υλικού, όπως είναι τα αρχεία. Προς τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκε νέος χώρος 

αρχείου στο ισόγειο της ΒΚΠ και αξιοποιήθηκε ο υπάρχων εξοπλισμός, στο πλαίσιο δε του νέου 

κανονισμού ορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας του αρχείου, που πλέον, με τις κατάλληλες συνεργασίες, 

όπως αυτή με το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμήματος Φιλολογίας στο 

πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας, ή αναθέσεις, όπως αυτή για το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου μας, 

φυλάσσει πολύτιμο υλικό.  

 

2.9 Δράσεις προσβασιμότητας  

Η Εφορεία της ΒΚΠ υποστήριξε τις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου για την ισότιμη πρόσβαση όλων 

των φοιτητών στο επιστημονικό περιεχόμενο. Με απόφασή της εγκρίθηκε το πρόγραμμα εθελοντικής 

συνεισφοράς των φοιτητών για τη μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού για τους λεγόμενους εντυποανάπηρους 

φοιτητές. Είναι μεγάλη χαρά για την Εφορεία της ΒΚΠ να βλέπει να αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθεια 

από το Πανεπιστήμιο και να πλαισιώνεται η δράση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας με επιστημονικό 

προσωπικό.  

 

2.10 Λειτουργία αναγνωστηρίου  

Σε όλο το χρονικό διάστημα η Εφορεία προώθησε την εύρυθμη λειτουργία των αναγνωστηρίων και των 

υπηρεσιών δανεισμού σε διευρυμένο ωράριο με την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των προγραμμάτων 

απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ΒΚΠ, υπό κανονικές συνθήκες, λειτουργεί με συνέπεια από τις 

8 έως τις 9 το βράδυ καθιστώντας την το πλέον προσβάσιμο και φιλόξενο σημείο στην 

Πανεπιστημιούπολη.  

Επίσης, η Εφορεία καθοδήγησε τη λειτουργία της ΒΚΠ σε κάθε δύσκολη περίοδο. Χαρακτηριστικό είναι 

το παράδειγμα της κατάρτισης του σχεδίου λειτουργίας στις συνθήκες της πανδημίας του COVID-19. 

Στάθηκε πάντα με υπευθυνότητα απέναντι στις προκλήσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των επισκεπτών 

και του προσωπικού της.  

 

2.11 Λογοδοσία  

Πάγια υποχρέωση της ΒΚΠ ήταν και παρέμεινε η λογοδοσία απέναντι στο Ίδρυμα. Οι Ετήσιοι 

Απολογισμοί της με στοιχεία από τη λειτουργία και τα επιτεύγματα της ΒΚΠ κατά τη διάρκεια του έτους, 

υποβάλλονται στη διοίκηση του Ιδρύματος και αναρτώνται στο ιδρυματικό μας αποθετήριο «Νημερτής».  

 

2.12 Πρόταση διαμόρφωσης του κτηρίου ΒΚΠ  

Η Εφορεία και το προσωπικό της ΒΚΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου μας 

αναζήτησε λύσεις στο πρόβλημα της βελτίωσης της λειτουργίας και διαμόρφωσης του κτηρίου της ΒΚΠ 

σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και τις ανάγκες του Πανεπιστημίου του 21ου αιώνα. Μετά από σειρά 

συναντήσεων οι καθηγητές του Τμήματος  

Αρχιτεκτόνων κκ. Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής, και Κωνσταντίνος Γρίβας, Επίκουρος 

Καθηγητής, με ομάδα 28 φοιτητών τους στα πλαίσια του Ειδικού Εργαστηρίου Σχεδιασμού Εσωτερικών 

Χώρων (4ου έτους σπουδών) κατέθεσαν πρόταση με αντικείμενο τη διαμόρφωση του κτηρίου της ΒΚΠ. 

Η πρόταση περιλαμβάνει ιδέες για αλλαγή στην πρόσβαση του κτηρίου, αναδιάταξη των χώρων, 

εκμετάλλευση του αίθριου χώρου στην σημερινή είσοδο κλπ. Η μελέτη αυτή έχει κατατεθεί στη διοίκηση 

του Πανεπιστημίου και βρίσκεται στη φάση της κοστολόγησης και αναζήτησης πόρων υλοποίησής της.  

 

3. Επίλογος - προοπτική 

Η Εφορεία πιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη, ιδιαίτερα με τις ψηφιακές της υπηρεσίες καλείται να παίξει ένα 

κρίσιμο ρόλο υποστήριξης των μελών της κοινότητας στο νέο κατανεμημένο γεωγραφικά χώρο του 

Πανεπιστημίου μας. Κατά συνέπεια, η Εφορεία πιστεύει ότι η ενσωμάτωση της Βιβλιοθήκης του πΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας 
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υπηρεσίας, με κοινές τεχνολογικές υποδομές και με κοινό κανονιστικό πλαίσιο που να εγγυώνται συνολικά 

την ισότιμη πρόσβαση των μελών της κοινότητάς μας στην πληροφορία.  

Η Εφορεία επίσης εκτιμά ότι στον νέο Οργανισμό του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει υπάρχει σαφής 

αναπτυξιακή κατεύθυνση της Βιβλιοθήκης και να διευθετηθεί το ζήτημα της διοικητικής υπαγωγής όλων 

των μονάδων πληροφόρησης (πχ. Τμηματικές Βιβλιοθήκες) κάτω από την κεντρική επιστασία, όπως 

προβλέπεται από τον Νόμο 4009/2011 (άρθρο 48).  

Θεωρούμε ότι η Εφορεία της ΒΚΠ κατά τη θητεία της συνέβαλε ώστε το Πανεπιστήμιο Πατρών να διαθέτει 

μια ανοικτή βιβλιοθήκη, φιλόξενη για κάθε μέλος του, προσιτή και προσβάσιμη σε όλους, μονάδα 

πολιτισμού και προόδου στο πλαίσιο του ιδρύματος και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και 

της ευρύτερης περιοχής των Πατρών, που εκπροσωπεί επάξια το κύρος και την αξία του Ιδρύματός μας.  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και του διοικητικού 

προσωπικού που υποστήριξαν τους σκοπούς και διευκόλυναν το έργο της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 

οφείλουμε να δώσουμε σε κάθε μέλος του προσωπικού της ΒΚΠ για τον επαγγελματισμό και την 

υπευθυνότητα με την οποία προσεγγίζει τα καθήκοντα του και ιδιαίτερα τον ακούραστο εργάτη της ΒΚΠ, 

τον προϊστάμενο της ΒΚΠ κ. Ιωάννη Τσάκωνα, με τον οποίο η συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της 

θητείας μας υπήρξε εξαιρετική. 
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