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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ (76ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Η εβδομηκοστή έκτη (76η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Τμήματος στην Κόρινθο υπό την προεδρία της Προέδρου του Τμήματος 

Καθηγήτριας Λίνας Βεντούρα. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη της Γενικής Συνέλευσης: 

 

Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

1. Βεντούρα Λίνα, Καθηγήτρια Πρόεδρος Τμήματος 

2. Δημόπουλος Κώστας, Καθηγητής 

3. Κατσής Θανάσης, Καθηγητής  

4. Μπαγάκης Γεώργιος, Καθηγητής 

5. Τζιμογιάννης Θανάσης, Καθηγητής 

6. Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια 

7. Γαζή Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

8. Καρακατσάνη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

9. Καφετζής Τάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

10. Νικολακάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) 

11. Σπυριδάκης Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής 

12. Σουλιώτης Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής 

13. Φεφές Μιχάλης, Λέκτορας 

 

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
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Τακτικά Μέλη 

1. Παπαδάς Κωνσταντίνος, ως τακτικός εκπρόσωπος, ως 

αναπληρωματικός της Σκλιά Ευαγγελία 

 

 

Απουσίαζαν, αν και είχαν ειδοποιηθεί κανονικά ο Καθηγητής Καρύδης 

Βασίλειος, οι Αναπληρωτές Καθηγητές Βενιέρης Δημήτρης και Κοντούλη - 

Γείτονα Μαρία, η Επίκουρη Καθηγήτρια Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα και ο 

Λέκτορας Φερώνας Ανδρέας, οι οποίοι είχαν ειδοποιήσει τον Πρόεδρο για την 

απουσία τους. Απουσίαζε, επίσης, ο Καθηγητής Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο 

οποίος βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων, ο Καθηγητής Βασίλης Κουλαϊδής 

και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Δέσποινα Τσακίρη, οι οποίοι βρίσκονται σε 

εκπαιδευτική άδεια και ο Καθηγητής Κοντιάδης Ξενοφών, ο οποίος βρίσκεται σε 

αναρρωτική άδεια. Τέλος, απουσίαζε η εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών 

φοιτητών Σκούρα Ηλιάννα, καθώς και ο αναπληρωματικός της. 

 
 
Πρακτικά τήρησε η Ιωάννα Δούκα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/28.8.07 απόφαση 

της Διοικούσας Επιτροπής τους Ιδρύματος. 

 

Η συνεδρίαση άρχισε στις 15.00, αφού η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη της 

απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας (15 παρόντα μέλη επί συνόλου 20). 

 

Η συνεδρίαση περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 

 

 

……………………………………………………………………………………..…………… 

 

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Θέμα 1: Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για το γνωστικό 

αντικείμενο «Πολιτική Κουλτούρα με εφαρμογή στην Ανάλυση 

Δημόσιων Πολιτικών» στη βαθμίδα του Καθηγητή 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καφετζής αποχώρησε από την 

αίθουσα. 

 

Την εισήγηση επί του θέματος αναπτύσσει η Πρόεδρος του Τμήματος 

Καθηγήτρια κ. Λίνα Βεντούρα. Η εισήγηση έχει ως εξής: 
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  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, οι επταμελείς 

επιτροπές κρίσης για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας με 

γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, 

σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, 

τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής κρίσης προέρχονται από το 

μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών, από τα οποία ένα τουλάχιστον μέλος 

προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη 

μπορεί να προέρχονται, είτε από το μητρώο εσωτερικών μελών που 

προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, είτε από το μητρώο εξωτερικών 

μελών. 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι κριτήρια για τη 

συγκρότηση μιας επταμελούς επιτροπής κρίσης είναι, αφενός μεν, η 

συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων και του επιστημονικού έργου των 

μελών της προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, 

αφετέρου δε η προέλευση των εν λόγω μελών. 

Σε ό,τι αφορά τη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων, η ανωτέρω 

διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 19 δίνει σαφή προτεραιότητα στα μέλη που 

έχουν ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της υπό πλήρωση θέσης. Μόνο 

δε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια μέλη, είναι δυνατό να 

προχωρήσει η συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής και με καθηγητές 

συναφών γνωστικών αντικειμένων. Προφανώς, η ίδια λογική πρέπει να 

ακολουθηθεί και κατά τα επόμενα βήματα συγκρότησης της επταμελούς 

επιτροπής. Εφόσον υπάρχουν αντικείμενα που χαρακτηρίζονται 

περισσότερο συναφή προς το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, αυτά 

προηγούνται στη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής των 

αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως λιγότερο συναφή. 

Σε ό,τι αφορά την προέλευση των μελών μίας επταμελούς επιτροπής 

κρίσης, ο μόνος περιορισμός που τίθεται είναι ότι τρία τουλάχιστον μέλη 

πρέπει να προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών και ότι ένα 

τουλάχιστον από αυτά πρέπει να προέρχεται από ΑΕΙ (ή ερευνητικό 

κέντρο) της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να ανήκουν είτε στο 

μητρώο εσωτερικών μελών είτε στο μητρώο εξωτερικών μελών, πράγμα 

που σημαίνει ότι μπορεί και να μην υπάρχει κανένα μέλος από το μητρώο 

εσωτερικών μελών όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνάφειας των 

γνωστικών αντικειμένων. Τούτο διευκρινίζεται και στη σχετική 

κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(ΦΕΚ 134Β΄/3.2.12), όπου ορίζεται ότι «εάν δεν υπάρχει στο μητρώο 

εσωτερικών μελών επαρκής αριθμός καθηγητών που να πληρούν τις 

προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου α’ τότε οι ελλείπουσες θέσεις 

μεταφέρονται στο μητρώο εξωτερικών μελών». Επιπλέον στην ίδια 

κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου αναφέρεται ότι «Το προερχόμενο 
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από ΑΕΙ της αλλοδαπής μέλος των επιτροπών επιλογής πρέπει 

αποδεδειγμένα να είναι σε θέση αφενός μεν να κατανοεί το έργο των 

υποψηφίων που είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, αφετέρου δε να 

παρακολουθεί τις διαδικασίες επιλογής που πραγματοποιούνται στην 

ελληνική γλώσσα» (ΦΕΚ 134Β΄/3.2.12).  

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τη φύση του γνωστικού αντικειμένου «Πολιτική 

κουλτούρα με εφαρμογή στην ανάλυση των δημόσιων πολιτικών», με 

βάση την ανάλυση και αιτιολόγηση της πρότασης για την κατάρτιση των 

Μητρώων κριτών και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ, η 

πολιτική κουλτούρα επέχει τη θέση του κύριου θεωρητικού και 

μεθοδολογικού πλαισίου υπό το πρίσμα του οποίου επιχειρείται η 

εμπειρική προσέγγιση και η ερμηνεία των δημόσιων πολιτικών. 

Στη σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ επί της ανάλυσης και αιτιολόγησης της 

κατάρτισης των Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών/κριτών 

προσδιορίζονται συνάφειες διαφόρων γνωστικών πεδίων και 

αντικειμένων προς το κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική 

κουλτούρα με εφαρμογή στην ανάλυση των δημόσιων πολιτικών». 

Όπως προκύπτει από τα εν λόγω Μητρώα και τη σχετική αιτιολόγηση, 

έχουν συμπεριληφθεί σε αυτά καθηγητές/τριες πρώτης βαθμίδας,  το  

γνωστικό αντικείμενο των οποίων έχει αναφορά στην Πολιτική 

Κουλτούρα ή σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά πεδία και αντικείμενα 

που βρίσκονται σε συνάφεια προς το κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο 

«Πολιτική Κουλτούρα με εφαρμογή στην ανάλυση των δημόσιων 

πολιτικών»: 

-Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική Θεωρία 

-Πολιτική Κοινωνιολογία 

-Συγκριτική Πολιτική 

-Ιδεολογία 

-Επικοινωνία 

-Κράτος, κρατικές πολιτικές 

Υπό την προσέγγιση αυτή, η πρόταση για τη συγκρότηση της επταμελούς 

Επιτροπής διακρίνει δύο κατηγορίες συνάφειας προς το κρινόμενο 

γνωστικό αντικείμενο. 

Η πρώτη κατηγορία σημειώνεται με την ένδειξη ‘συνάφεια βάσει ΦΕΚ’ και 

περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας με αναφορά στο ΦΕΚ 

διορισμού τους των γνωστικών πεδίων και αντικειμένων που 

χαρακτηρίστηκαν παραπάνω ως συναφή προς επιμέρους διαστάσεις του 

γνωστικού αντικειμένου «Πολιτική κουλτούρα με εφαρμογή στην 

ανάλυση των δημόσιων πολιτικών». Οι σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις 

μεταξύ αυτών των γνωστικών πεδίων και αντικειμένων είναι τόσο στενές 

ώστε να μην μπορεί να υπάρχει μία συνολική και σαφής διάκριση ως προς 

το ποιο από αυτά είναι περισσότερο ή λιγότερο συγγενές προς το  εύρος 

του παρόντος γνωστικού αντικειμένου (:‘Πολιτική Κουλτούρα με 
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εφαρμογή στην ανάλυση των δημόσιων πολιτικών’). Για το λόγο αυτό η 

πρόταση για ένταξη ενός Καθηγητή αυτής της κατηγορίας στην επταμελή 

Επιτροπή δεν συνοδεύεται από ειδική αιτιολόγηση.  

Η δεύτερη κατηγορία σημειώνεται με την ένδειξη «συνάφεια βάσει 

έργου», και περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας με έργο σε κάποιο ή 

κάποια από τα προαναφερθέντα γνωστικά πεδία και αντικείμενα που 

έχουν χαρακτηριστεί ως συναφή προς το κρινόμενο γνωστικό 

αντικείμενο, μολονότι στο ΦΕΚ διορισμού μπορεί να μην υπάρχει 

εξειδικευμένη αναφορά σ’ αυτά.   

 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, η πρόταση για τη συγκρότηση της 

επταμελούς επιτροπής κρίσης για το γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική 

κουλτούρα με εφαρμογή στην ανάλυση των δημόσιων πολιτικών» 

διαμορφώνεται ως εξής:  

 

Α. Τακτικά Μέλη 

 

Από το Μητρώο εξωτερικών μελών των ελληνικών πανεπιστημίων 

 

Με βάση το Μητρώο κριτών, υπάρχει μόνον ένα εσωτερικό μέλος από το 

Παν/μιο Πελοποννήσου (Αστέριος Χουλιάρας) το αντικείμενο του οποίου,  

βάσει ΦΕΚ (‘Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις’), καλύπτει εν 

μέρει τη συνάφεια μεταξύ των προαναφερθέντων γνωστικών πεδίων και 

του κρινόμενου γνωστικού αντικειμένου, ενώ δεν καλύπτει τη συνάφεια 

βάσει έργου, δεδομένου ότι το έργο του, με βάση το βιογραφικό του, 

αναφέρεται στη διεθνή πολιτική, και ειδικότερα στη διεθνή αναπτυξιακή 

βοήθεια, στις διεθνείς σχέσεις των χωρών της Αφρικής, και στις εξελίξεις 

των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών. Κατά συνέπεια, η επιλογή 

τακτικών μελών/κριτών μεταφέρεται σε εξωτερικά μέλη ΔΕΠ πρώτης 

βαθμίδας από ελληνικά πανεπιστήμια. 

 

1. Νικόλαος Δεμερτζής – Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, 

ΕΚΠΑ (ΦΕΚ, Πολιτική Κουλτούρα και Επικοινωνία).  

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω άμεσης συνάφειας με το 

κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ, και λόγω σημαντικού έργου 

σε πεδία που βρίσκονται σε συνάφεια προς το κρινόμενο γνωστικό 

αντικείμενο, και ειδικότερα σε αυτά της πολιτικής κουλτούρας, της 

ιδεολογίας και της επικοινωνίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Ν. Δεμερτζής, Κουλτούρα, Νεωτερικότητα, Πολιτική Κουλτούρα, 

Παπαζήσης, 1989. 
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- Ν. Δεμερτζής (επιμ.), Η Ελληνική Πολιτική Κουλτούρα Σήμερα, 

Οδυσσέας, 1994. 

- Ν. Δεμερτζής, Ο Λόγος του Εθνικισμού, Α. Σάκκουλας, 1996. 

- Ν. Δεμερτζής, Πολιτική Επικοινωνία, Παπαζήσης, 2002. 

 

2. Μαρία Παντελίδου – Μαλούτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ (ΦΕΚ, Πολιτική Επιστήμη με 

αναφορά σε θέματα πολιτικής συμπεριφοράς). 

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας με το κρινόμενο 

γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ και λόγω σημαντικού έργου σε πεδία 

που βρίσκονται σε συνάφεια του κρινόμενου γνωστικού αντικειμένου, και 

ειδικότερα σε αυτά της πολιτικής κουλτούρας, της πολιτικής 

συμπεριφοράς και της θεωρίας της Δημοκρατίας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

- Μ. Παντελίδου Μαλούτα, Πολιτικές Στάσεις και Αντιλήψεις. Πολιτική 

κοινωνικοποίηση στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, 

Gutenberg, 1987. 

- Μ. Παντελίδου Μαλούτα, Γυναίκες και Πολιτική, Gutenberg, 1992. 

- M. Pantelidou Maloutas, Τhe Gender of Democracy. Citizenship and Gendered 

Subjectivity, Routledge, 2006. 

Μ. Παντελίδου Μαλούτα, Πολιτική Συμπεριφορά, Σαββάλας, 2011. 

 

3. Ηλίας Νικολακόπουλος – Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ (ΦΕΚ, Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην 

εκλογική κοινωνιολογία).  

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας με το κρινόμενο 

γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ και λόγω σημαντικού έργου σε πεδία 

συναφή προς το κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο, και ειδικότερα στην 

μακρο-ιστορική /κοινωνιολογική και την μικρο- εμπειρική/ 

δειγματοληπτική μελέτη της πολιτικής συμπεριφοράς και του κομματικού 

φαινομένου, με πληθώρα σχετικών δημοσιεύσεων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

- Η. Νικολακόπουλος, Κόμματα και Βουλευτικές Εκλογές στην Ελλάδα, 

1946-1964, ΕΚΚΕ, 1985. 

- Η. Νικολακόπουλος, Η Καχεκτική Δημοκρατία, Πατάκης, 2001. 

- Η. Νικολακόπουλος (επιμ.), Κοινωνία και Πολιτική. Όψεις της Γ’ 

Ελληνικής Δημοκρατίας, 1974-1994, Θεμέλιο, 1996. 

- Η. Νικολακόπουλος (επιμ.), Εκλογές και Κόμματα στη Δεκαετία του ’80, 

Θεμέλιο, 1990.  
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4. Δημήτρης Χαραλάμπης – Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε, 

ΕΚΠΑ (ΦΕΚ, Πολιτική Επιστήμη). 

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας του αντικειμένου 

του βάσει ΦΕΚ (‘Πολιτική Επιστήμη’) και λόγω του έργου του σε πεδία 

συναφή προς το κρινόμενο αντικείμενο, και ειδικότερα στην Πολιτική 

Θεωρία περί κράτους και δημοκρατίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Δ. Χαραλάμπης, Στρατός και Πολιτική Εξουσία στην Ελλάδα. Η δομή της 

εξουσίας στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, Εξάντας, 1985. 

-Δ. Χαραλάμπης, Δημοκρατία και Παγκοσμιοποίηση, Ίδρυμα Σάκη 

Καράγιωργα, 1998. 

- Δ. Χαραλάμπης (με Δ. Γράβαρη), Η Δημοκρατία πέρα από το Έθνος-

Κράτος, Θεμέλιο, 2001. 

5. Γεώργιος Πλειός – Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε, ΕΚΠΑ 

(ΦΕΚ, Ιδεολογία και Πολιτικός Λόγος στη Μαζική Επικοινωνία).  

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας του αντικειμένου 

του βάσει ΦΕΚ και λόγω του έργου του σε πεδία συναφή προς το 

κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο, και ειδικότερα σε αυτά της πολιτικής 

κουλτούρας της εκπαίδευσης και της ιδεολογίας της επικοινωνίας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Δημήτρης Πλειός, Πολιτισμός της Εικόνας και Εκπαίδευση, Πολύτροπον, 

2005. 

- Δ. Πλειός, Ιδεολογία και Πολιτική, Παπαζήσης, 2000. 

 

6. Διονύσης Γράβαρης – Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΦΕΚ, Θεωρία Κράτους και Κοινωνικής Πολιτικής). 

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας, βάσει ΦΕΚ,  με 

γνωστικά πεδία του κρινόμενου γνωστικού  αντικειμένου και λόγω έργου 

του που αφορά στο κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο, και ειδικότερα στο 

κράτος και στις κρατικές/δημόσιες πολιτικές. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Δ. Γράβαρης, Κρίση του Κοινωνικού Κράτους και Νεωτερικότητα, Ίδρυμα 

Σάκη Καράγιωργα, 1997. 

- Δ. Γράβαρης (με Π. Γετίμη), Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική: η 

σύγχρονη προβληματική, Θεμέλιο, 1993.   

   

  Από το μητρώο εξωτερικών μελών πανεπιστημίων εξωτερικού 

 

7. Ιωάννης Παπαδόπουλος – Καθηγητής στο Ινστιτούτο Πολιτικών και 

Διεθνών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών του  

Πανεπιστημίου της Λωζάννης, Ελβετία. 
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Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας του αντικειμένου 

του με το κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο και λόγω του έργου του που 

αφορά στο κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο, και ειδικότερα στις δημόσιες 

πολιτικές, τη συγκριτική πολιτική και την πολιτική θεωρία της 

δημοκρατίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- A, Benz, Y. Papadopoulos (eds), Governance and Democracy. Comparing 

National, European and Transnational Experiences, Routledge, 2006. 

-Y. Papadopoulos, Democratie Directe, Economica, 1998. 

-Y. Papadopoulos, Complexité Sociale et Politiques Publiques, Montchrestien, 

1995.  

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη 

 

Όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 

4009/2011, τα τακτικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο 

αριθμό μελών. Τα προτεινόμενα αναπληρωματικά μέλη έχουν μικρότερη 

συνάφεια προς το κρινόμενο αντικείμενο από τα αντίστοιχα τακτικά. Τα 

αναπληρωματικά μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών από ελληνικά 

πανεπιστήμια προτείνονται κατά φθίνουσα σειρά από άποψη συνάφειας 

προς το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Τέλος, σημειώνεται ότι τα 

αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν κατά σειρά οποιοδήποτε από τα 

τακτικά μέλη δηλώσει νόμιμο κώλυμα να είναι τακτικό μέλος της 

επταμελούς επιτροπής. 

 

Από το Μητρώο εξωτερικών μελών από ελληνικά πανεπιστήμια        

 

1. Μιχάλης Σπουρδαλάκης - Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ (ΦΕΚ, Πολιτική Κοινωνιολογία) 

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας, βάσει ΦΕΚ, με το 

κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο  στο πεδίο της Πολιτικής 

Κοινωνιολογίας, αν και το έργο του αφορά στη θεωρία των πολιτικών 

κομμάτων, στην ευρωπαϊκή Αριστερά και στην ελληνική πολιτική, με 

λίγες αναφορές στην πολιτική κουλτούρα και χωρίς αναφορά στις 

δημόσιες πολιτικές.     

 

2. Ιωάννης Βούλγαρης - Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ, Πολιτική Κοινωνιολογία). 

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται, λόγω συνάφειας, βάσει ΦΕΚ, με το 

κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας, 

αν και το έργο του αφορά σε ζητήματα πολιτικού και κοινωνικού 

εκσυγχρονισμού, παγκοσμιοποίησης και στην ελληνική πολιτική, 
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καλύπτοντας λιγότερο πλευρές των δημόσιων πολιτικών και με ελάχιστη 

αναφορά σε ζητήματα πολιτικής κουλτούρας. 

  

3. Στέφανος Πεσμαζόγλου - Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ, Πολιτική Ιδεολογία και Κρατικές 

Πολιτικές). 

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας, βάσει ΦΕΚ, με το 

κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο στα πεδία της Ιδεολογίας και των 

Κρατικών/Δημόσιων Πολιτικών, αν και το συγγραφικό, ερευνητικό και 

διδακτικό έργο του αφορά σε εκπαιδευτικά, πολιτικά και ιδεολογικά 

ζητήματα του ελλαδικού και του νοτιοευρωπαϊκού χώρου, χωρίς αναφορά 

σε ζητήματα πολιτικής κουλτούρας και μικρότερη κάλυψη σε θέματα 

δημόσιας, κυρίως εκπαιδευτικής, πολιτικής.   

 

4. Κυριάκος Δοξιάδης - Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ (ΦΕΚ, Κοινωνική Θεωρία με ειδίκευση στην 

Επικοινωνία). 

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας, βάσει ΦΕΚ, με το 

κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της Επικοινωνίας, αν και το 

έργο του είναι προσανατολισμένο στη μελέτη της ιδεολογίας και του 

πολιτισμού μέσω της μεθοδολογίας ανάλυσης λόγου, στη φιλοσοφία της 

επικοινωνίας και σε ζητήματα κοινωνικής και ηθικής φιλοσοφίας, χωρίς 

αναφορά στις δημόσιες πολιτικές και περιθωριακή κάλυψη σε ζητήματα  

πολιτικής κουλτούρας. 

 

5. Εμμανουήλ Αγγελίδης - Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ, Πολιτική Θεωρία).  

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας, βάσει ΦΕΚ, με το 

κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της Πολιτικής Θεωρίας, αν και 

το έργο του αφορά στην Πολιτική Φιλοσοφία (και ειδικότερα στον 

Διαφωτισμό και τον Φιλελευθερισμό), και στη θεωρία των δικαιωμάτων, 

χωρίς αναφορά στις δημόσιες πολιτικές και στην πολιτική κουλτούρα. 

 

6. Πασχάλης Κιτρομηλίδης - Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ (ΦΕΚ, Πολιτική Επιστήμη). 

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω συνάφειας, βάσει ΦΕΚ, με το 

κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης, 

όμως το έργο του αφορά στην ιστορία των πολιτικών ιδεών, ιδιαίτερα σε 

ζητήματα σχετικά με τον Διαφωτισμό, την πρόσληψή του στη Ν.Α. 
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Ευρώπη και το Εθνικισμό, καθώς και σε ειδικότερα θέματα κλασσικής και 

νεότερης πολιτικής σκέψης, χωρίς καμία αναφορά σε δημόσιες πολιτικές 

και στην πολιτική κουλτούρα. 

Από το Μητρώο εξωτερικών μελών από πανεπιστήμια εξωτερικού 

 

7. Γεώργιος Τσεμπελής – Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, 

Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν, ΗΠΑ. 

 

Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω της συνάφειας του 

αντικειμένου του με το κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της 

Πολιτικής Επιστήμης και της Συγκριτικής Πολιτικής, αν και το έργο του 

και τα ενδιαφέροντά του αφορούν, όπως προκύπτει από το βιογραφικό 

του, στη Θεωρία των Παιγνίων και στη Θεωρία της Ορθολογικής 

Επιλογής, με αναφορά στη λειτουργία των πολιτικών θεσμών και όχι 

στην πολιτική κουλτούρα και τις δημόσιες πολιτικές. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επταμελής επιτροπή κρίσης για την εκλογή 

Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική κουλτούρα με εφαρμογή 

στην ανάλυση των δημόσιων πολιτικών» του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

προτείνεται, εφόσον δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, να 

συγκροτηθεί ως εξής: 

 

Τακτικά μέλη 

 

Α. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών κριτών προερχόμενα από ελληνικά 

πανεπιστήμια 

 

1. Νικόλαος Δεμερτζής, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική 

Κουλτούρα και Επικοινωνία». 

2. Μαρία Παντελίδου Μαλούτα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με 

γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με αναφορά σε θέματα 

πολιτικής συμπεριφοράς». 

3. Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό 

αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην εκλογική 

κοινωνιολογία». 
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4. Δημήτρης Χαραλάμπης, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική 

Επιστήμη». 

5. Γεώργιος Πλειός, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ιδεολογία και 

πολιτικός λόγος στη μαζική επικοινωνία». 

6. Διονύσης Γράβαρης, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία κράτους και 

κοινωνικής πολιτικής». 

 

Β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών κριτών προερχόμενα από 

πανεπιστήμια του εξωτερικού 

 

7. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής στη Σχολή Κοινωνικών & 

Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λοζάνης, Ελβετία, με γνωστικό 

αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη-δημόσιες πολιτικές». 

 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

 

Α. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών κριτών προερχόμενα από ελληνικά 

πανεπιστήμια 

 

1. Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό 

αντικείμενο «Πολιτική Κοινωνιολογία». 

2. Ιωάννης Βούλγαρης, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο 

«Πολιτική Κοινωνιολογία». 

3. Στέφανος Πεσμαζόγλου, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο 

«Πολιτική ιδεολογία και κρατικές πολιτικές». 

4. Κυριάκος Δοξιάδης, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό 

αντικείμενο «Κοινωνική θεωρία με ειδίκευση στην επικοινωνία». 

5. Εμμανουήλ Αγγελίδης, Καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο 

«Πολιτική Θεωρία». 
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6. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με 

γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη». 

 

 

Β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών κριτών προερχόμενα από 

πανεπιστήμια του εξωτερικού 

 

7. Γεώργιος Τσεμπελής, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική 

Επιστήμη».  

       
Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν κατά σειρά (και όχι κατ’ αντιστοιχία) 

τα τακτικά μέλη που προέρχονται από τα αντίστοιχα μητρώα. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Στο σημείο αυτό, και μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

έληξε η συνεδρίαση περί ώρα 16.00. 

 

Η Προϊσταμένη 

της Γραμματείας του Τμήματος 

 

 

Ιωάννα Δούκα 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

Λίνα Βεντούρα 

Καθηγήτρια 

 
 


