ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 102ης/21-6-2017 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Σήμερα Τετάρτη 21-6-2017, πραγματοποιείται η 102η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Κοινωνιολογίας στην αίθουσα Α3-1 στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο.
Παρόντες είναι:
Τα μέλη ΔΕΠ κ.κ.:
1. Ιωάννης Ζαϊμάκης (Πρόεδρος)
2. Στεφανία Καλογεράκη
3. Ευγενία Πετροπούλου
4. Ιωάννης Κουμπουρλής
5. Νικόλαος Σερντεδάκις
6. Γεώργιος Τσιώλης
7. Μαρία Κούση
8. Μηνάς Σαματάς
9. Αλίκη Λαβράνου
10. Αθηνά Σκουλαρίκη
11. Κωνσταντίνος Γκούνης
12. Χριστίνα Κωνσταντινίδου
13. Άγγελος Μουζακίτης
14. Βασίλειος Ρωμανός
15. Εμμανουήλ Τζανάκης
16. Βασιλική Πετούση
Απουσίαζαν τα μέλη ΔΕΠ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σωκράτης Κονιόρδος
Μύρων Αχείμαστος
Στέλλα Ζαμπαρλούκου
Χριστίνα Καρακιουλάφη
Βασίλης Αράπογλου
Εμμανουήλ Αλεξάκης (Εκπ. Άδεια)
Ελένη Φουρναράκη (Εκπ. Άδεια)

Πρακτικά τηρεί η Γραμματέας του Τμήματος α/α Μαρίνα Μουνδριανάκη.
Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και ξεκινάει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης :
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1) Ανακοινώσεις
2) Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων (υποψηφίων διδακτόρων & μεταπτυχιακών φοιτητών) για τη
χορήγηση της υποτροφίας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το ακαδ. έτος
2017-2018
3) Έγκριση ετήσιων Εκθέσεων Προόδου των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος
4) Ορισμός επιτροπής για μονιμοποίηση Εμμ. Τζανάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της ασθένειας και των ιατρικών θεσμών» (Κωδικός θέσης:
APP1869)
5) Ορισμός επιτροπής για μονιμοποίηση Βασ. Ρωμανού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Θεωρία» (Κωδικός θέσης: APP1801)
6) Φοιτητικά θέματα
7) Λήξη διετούς θητείας του Διευθυντή του ΠΜΣ ««Κοινωνιολογία» & απολογισμός του έργου του
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8) Ορισμός νέου Δ/ντή στο ΠΜΣ «Κοινωνιολογία» με διετή θητεία
9) Ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία» με διετή θητεία
10) Διάφορα
Ξεκινάει η συζήτηση για το 5ο θέμα:
4) Ορισμός επιτροπής για μονιμοποίηση Βασ. Ρωμανού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Θεωρία» (Κωδικός θέσης: APP1801)
Αποχωρεί από την αίθουσα ο κ. Βασίλειος Ρωμανός.
Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Ζαϊμάκης ενημερώνει τα μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. ότι θα πρέπει να ορισθεί το
εκλεκτορικό σώμα για τη μονιμοποίηση του κ. Βασίλη Ρωμανού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Θεωρία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. καλείται να προβεί στη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την παραπάνω θέση
λαμβάνοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2) Το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016
3)Το 4ο άρθρο του Ν. 4405 (ΦΕΚ129/13-7-16),
4)Το Ν. 4415/2016
5)Το Ν. 4452/2017
4) Την Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (ΦΕΚ 225 Τ.Β.)
5) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθμό 364/16-2-17, θέμα 9ο,
«Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών»
Ο κ. Ρωμανός Βασίλειος έχει ζητήσει με την υπ’ αριθμ 276/28-2-2017 αίτησή του μονιμοποίησή στη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Θεωρία».
Η 315η/29-3-2017 Συνέλευση ενέκρινε την αίτηση και ανέθεσε στη Γραμματεία του Τμήματος να
καταχωρήσει τη θέση στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όταν η υποστήριξη αυτής της διαδικασίας
καταστεί δυνατή, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (ΦΕΚ 225 Τ.Β) Υπουργική
Απόφαση.
Μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα (24-5-2017) του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ ότι «είναι πλέον
δυνατή η διαχείριση των αιτήσεων μονιμοποίησης/ανανέωσης θητείας των επί θητεία Επίκουρων
Καθηγητών» και αφού ο κ. Ρωμανός υπέβαλε και ηλεκτρονική αίτηση με κωδικό 76, η Γραμματεία του
Τμήματος δημιούργησε μία νέα θέση για τον κ. Ρωμανό με κωδικό θέσης ΑPP1801.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής κ. Ι. Ζαϊμάκης συγκάλεσε με την υπ’ αρ. πρωτ. 400 πρόσκληση
τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για να προβούν σήμερα Τετάρτη 21-6-2017 στη
συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος που θα κρίνει τη μονιμοποίηση του κ. Τζανάκη Εμμανουήλ.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης λαμβάνοντας υπόψη (α) τις παραγράφους 2,3 του άρθρου 19
του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 και το άρθρο τέταρτο του
Ν. 4405/2016 (β) την Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (ΦΕΚ 225 Τ.Β), (γ) την
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθμό 364/16-2-2017, Θέμα 13ο,
«Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Κοινωνιολογίας»
αποφασίζει τη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος.
Με βάση την παραπάνω νομοθεσία το Εκλεκτορικό Σώμα για τη νέα θέση ΔΕΠ συγκροτείται από πέντε
(5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών του Τμήματος
καθώς και από έξι (6) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών
του Τμήματος.
Τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων επιλέγονται από τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών.
Ως μέλη επιλέγονται καθηγητές ή ερευνητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση
θέση και μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη συναφούς αντικειμένου.
Με βάση τα παραπάνω τα μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την παρακάτω σύνθεση του
εκλεκτορικού σώματος:
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I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λαβράνου Αλίκη (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 12449) Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνική και Πολιτική
Φιλοσοφία (824/6-9-2016 τ.Γ').
Βιογραφικό:http://sociology.soc.uoc.gr//wp-content/uploads/2011/06/cv_lavranu_gr20131010.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Λαβράνου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
της αντικείμενο έχει άμεση συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το επιστημονικό και
συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει ζητήματα επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών και ζητήματα
σχετικά με τη συγκρότηση και θεμελίωση μιας κριτικής κοινωνικής θεωρίας τα οποία είναι απολύτως
παρεμφερή με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
2. Αχείμαστος Μύρων (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 14637) Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ (49/28.1.2016. τ. Γ’).
Βιογραφικό: http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=2705
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Αχείμαστου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το
γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, το ερευνητικό
του έργο αναπτύσσει ζητήματα που σχετίζονται με τη σκέψη των κλασσικών θεμελιωτών της
κοινωνιολογίας, αλλά και επιστημολογικά ζητήματα που περιστρέφονται γύρω από τη διάκριση
επιστήμης και ιδεολογίας τα οποία είναι συναφή με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
3. Γκούνης Κωνσταντίνος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 12520) Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό Αντικείμενο
Κοινωνική Ανθρωπολογία (384/28-4-2017 τ.Γ’).
Βιογραφικό:http://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2011/06/Gounis_CV_2013-1015GR.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Γκούνη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο είναι συγγενές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, μέρος του ερευνητικού
και συγγραφικού του έργου συζητά ζητήματα σχετικά με την κριτική του Νεωτερικού πολιτισμού μέσα
από την οπτική των Σχολών του Αμερικανικού Πραγματισμού και του μεταδομισμού. Τέλος, ο κ. Γκούνης
έχει έμμεση συνάφεια με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καθώς έχει επανειλημμένα
διδάξει στο Τμήμα Σύγχρονες Κοινωνικές Θεωρίες.

ΙB. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
4. Σεβαστάκης Νικόλαος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 15424) Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνική και
Πολιτική Φιλοσοφία. (349/26-3-2013 τ.Γ’)
Βιογραφικό: http://www.eps.auth.gr/el/polsci/faculty/5032
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Σεβαστάκη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο έχει άμεση συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, το ερευνητικό
και συγγραφικό του έργο αναπτύσσει θεματικές της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας (το
ζήτημα της ουτοπίας, κριτικές της νεωτερικότητας, προβλήματα αξιών, θεμελίωσης και ιδεολογίας στις
κοινωνικές επιστήμες) τα οποία είναι απολύτως συναφή με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση
θέσης.
5. Δοξιάδης Κυριάκος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 10983) Καθηγητής στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Σχολή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ &
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. (383/16-6-2011, Τ.Γ')
Βιογραφικό:
http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaktiko-kai-ereynhtikoproswpiko/tomeas-koinwnikis-8ewrias-kai-koinwniologias/kyrkos-do3iadhs.html
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Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Δοξιάδη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται αυτόματα λόγω
ομοειδούς γνωστικού αντικειμένου. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο προσανατολίζεται στη
μελέτη της ιδεολογίας και της εξουσίας δια μέσου της μεθοδολογίας της ανάλυσης λόγου, καθώς και σε
ζητήματα μεταδομιστικής κοινωνικής θεωρίας τα οποία είναι απολύτως συναφή με το Γνωστικό
Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
6. Λελεδάκης Κανάκης(κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 228)
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με
Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. (137/τνπδδ/10-062005)
Βιογραφικό:
http://www.panteion.gr/index.php?p=personnel&department=6&c_type_people_status=6
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Λελεδάκη στο εκλεκτορικό σώμα είναι αυταπόδεικτη λόγω ομοειδούς
γνωστικού αντικειμένου. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο επικεντρώνεται στο χώρο της
κοινωνικής θεωρίας και ειδικότερα στη σχέση ατόμου-κοινωνίας, δομής-δράσης, ψυχανάλυσης και
κοινωνιολογίας καθώς και σε ζητήματα κριτικής θεωρίας, όλα από τα οποία είναι απολύτως συναφή με
το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
7. Καβουλάκος Κωνσταντίνος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 10872) Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ με
Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία. (426/11-4-2012, τ. Γ')
Βιογραφικό: http://ww2.fks.uoc.gr/_/pw/cvs/kavoulakos/
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Καβουλάκου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το
γνωστικό του αντικείμενο έχει άμεση συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα το
ερευνητικό και συγγραφικό του έργο μελετά ζητήματα της νεότερης και σύγχρονης κοινωνικής
φιλοσοφίας, της κριτικής θεωρίας και της κριτικής του Νεωτερικού πολιτισμού επιχειρώντας να
θεμελιώσει μια κριτική κοινωνική σκέψη από τη σκοπιά των σύγχρονων προβλημάτων. Είναι, συνεπώς,
απολύτως συναφές με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
8. Γκιούρας Αθανάσιος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 7912) Καθηγητής στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,
Σχολή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ με
Γνωστικό Αντικείμενο Πολιτική Θεωρία (1005/30-07-2014 τ. Γ΄).
Βιογραφικό: http://www.soc.uoc.gr/political/?page_id=182
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Γκιούρα στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο είναι συγγενικό με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, στο ερευνητικό και
συγγραφικό του έργο ο κ. Γκιούρας ασχολείται με ειδικά ζητήματα της κοινωνικής σκέψης και ιδιαιτέρως
με την κλασσική κοινωνική θεωρία των Karl Marx και Max Weber. Είναι, συνεπώς, συναφές με το
Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
9. Αγγελίδης Εμμανουήλ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 9054) Καθηγητής στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με Γνωστικό
Αντικείμενο Πολιτική Θεωρία. (410 - 29.05.2009 τ.Γ’).
Βιογραφικό: http://www.uom.gr/media/docs/des/cv/Emmanouel_%20Aggelidis.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Αγγελίδη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο έχει άμεση συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, το ερευνητικό
και συγγραφικό του έργο είναι απολύτως συναφές με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης
καθώς επικεντρώνεται στους κλασσικούς θεμελιωτές της κοινωνικής και πολιτικής σκέψης, σε ζητήματα
σύστασης και αποδόμησης του κοινωνικού δεσμού, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνική
ανισότητα και τη θεμελίωση των αξιών.
10. Κύρτσης Αλέξανδρος-Ανδρέας (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 9734) Καθηγητής στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Σχολή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνιολογική
Θεωρία (232/12-3-2008 τ.Γ’).
Βιογραφικό:
http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaktiko-kai-ereynhtikoproswpiko/tomeas-koinwnikis-8ewrias-kai-koinwniologias/ale3andros-andreas-kyrtshs.html
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Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Κύρτση στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο έχει συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, το ερευνητικό και
συγγραφικό του έργο είναι συναφές με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καθώς εξετάζει
τις σύγχρονες θεωρητικές Σχολές (δομολειτουργισμός, θεωρία ορθολογικής επιλογής, κοινωνική
διάδραση, κριτική θεωρία) γύρω από το πρόβλημα της σχέσης κοινωνικής δομής και κοινωνικής δράσης.
11. Ναγόπουλος Νικόλαος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 14666) Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, Σχολή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ με Γνωστικό
Αντικείμενο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. (1101/15.10.2012 τ. Γ’)
Βιογραφικό:http://www.soc.aegean.gr/ext-files/gr/cv/gr-cv-nagopoulos.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Ναγόπουλου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το
γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, μέρος του
συγγραφικού και ερευνητικού του έργου συζητά προβλήματα της θεωρίας και της επιστημολογίας των
Κοινωνικών Επιστημών (σχέση σχετικισμού και ολισμού, τύποι κοινωνιολογικής και ιστορικής εξήγησης,
η κατανοητική μέθοδος, η θεωρία του κοινωνικού πράττειν, π.χ.) από τη σκοπιά της ανάπτυξης μιας
Κοινωνικής Φαινομενολογίας. Είναι, συνεπώς, συναφές με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση
θέσης.
ΙΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΙΙΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κωνσταντινίδου Χριστίνα (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1180373) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό Αντικείμενο
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (1345/31-12-2015 τ.Γ’).
Βιογραφικό: http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=386
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Κωνσταντινίδου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το
γνωστικό της αντικείμενο έχει συγγένεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, μέρος του
ερευνητικού και συγγραφικού της έργου εγείρει μια προβληματική γύρω από το ζήτημα της παραγωγής
νοήματος και της κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας από τα media υιοθετώντας τα
εννοιολογικά εργαλεία της σημειωτικής και της ανάλυσης του ρηματικού λόγου. Το έργο της, συνεπώς,
έχει έμμεση συγγένεια με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
2. Κονιόρδος Σωκράτης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18287) Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (1039/16-09-2013, τ. Γ΄).
Βιογραφικό: http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=285
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Κονιόρδου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο έχει έμμεση συγγένεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, μέρος του
ερευνητικού και συγγραφικού του έργου εξετάζει τις κοινωνιολογικές θεωρίες για την οικονομία, το έργο
του MaxWeber αναφορικά με τη συγγένεια Προτεσταντισμού και καπιταλισμού, κριτικές θεωρήσεις του
Νεωτερικού πολιτισμού καθώς και τη συζήτηση περί της «έδρασης» της οικονομίας στον ευρύτερο
κοινωνικό και πολιτισμικό ιστό (Polanyi, Granovetter, κ.α.). Το έργο του, συνεπώς, έχει έμμεση
συγγένεια με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης
IΙΒ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
3. Δεμερτζής Νικόλαος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 14830) Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ,
Σχολή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ με Γνωστικό Αντικείμενο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. (221/24-09-02, Τ.
ΝΠΔΔ)
Βιογραφικό: http://www2.media.uoa.gr/people/demertzis/
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Δεμερτζή στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο είναι συγγενές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, ο κ. Δεμερτζής, έχει
δημοσιεύσει ευρέως πάνω σε ζητήματα της πολιτισμικής θεωρίας και της πολιτικής κουλτούρας της
Νεωτερικότητας, ενώ μέρος του δημοσιευμένου έργου του εστιάζεται πάνω στη σχέση ιδεολογίας και
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επιστήμης, καθώς και της κοινωνικής θεωρίας με την Ψυχανάλυση. Είναι, επομένως, εμμέσως συναφές
με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
4. Κουζέλης Γεράσιμος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19835) Καθηγητής στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Σχολή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ &
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με Γνωστικό Αντικείμενο ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. (67/31-01-07, Τ.Γ')
Βιογραφικό: http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-dynamiko.html
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Κουζέλη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο έχει συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, στο ερευνητικό και
συγγραφικό του έργο, ο κ. Κουζέλης αναπτύσσει ζητήματα που συναρτώνται με την παράδοση της
Κριτικής κοινωνικής σκέψης (ιδιαιτέρως της Σχολής της Φραγκφούρτης) και την κριτική των μορφών
εξουσίας που συναντώνται στις νεωτερικές κοινωνίες. Είναι, επομένως, συναφές με το Γνωστικό
Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
5. Θεοτοκάς Νικόλαος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 3843) Καθηγητής στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με Γνωστικό
Αντικείμενο Ιστορική και θεωρητική Κοινωνιολογία (519/08-07-2009 τ.Γ’).
Βιογραφικό:http://polhist.panteion.gr/keni/index.php/el/people/41-people/cvs/51-hrissa
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Θεοτοκά στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο γειτνιάζει με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, το ερευνητικό και
συγγραφικό του έργο είναι συναφές με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καθώς
επικεντρώνεται σε ζητήματα της νεωτερικής κοινωνικής θεωρίας και ειδικότερα της Μαρξιστικής
παράδοσης σκέψης.
6. Σταυρακάκης Ιωάννης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19307) Καθηγητής στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με Γνωστικό Αντικείμενο Ανάλυση του
Πολιτικού Λόγου. (349/26-3-2013 τ.Γ’).
Βιογραφικό: http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=34
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Σταυρακάκη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το
γνωστικό του αντικείμενο έχει άμεση συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Το ερευνητικό και
συγγραφικό του έργο είναι επικεντρωμένο προς τη μελέτη και ερμηνεία των ποικίλων
κοινωνικοπολιτικών μετασχηματισμών που χαρακτηρίζουν την υστερο-νεωτερική κατάσταση
υιοθετώντας εργαλεία δανεισμένα από ρεύματα της κοινωνικής σκέψης που διαμορφώθηκαν τον 20 ο
αιώνα κυρίως (μεταδομισμός, δομική γλωσσολογία, σημειολογική, κονστρουκτιβισμός, ανάλυση λόγου,
ψυχανάλυση). Επιπρόσθετα, το έργο του διερευνά το νεωτερικό εγχείρημα της κριτικής της ιδεολογίας
και την αλλαγή παραδείγματος που επιφέρει η λεγόμενη «γλωσσολογική στροφή» στην εδραίωση του
επιχειρήματος περί της κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας. Είναι, κατά συνέπεια, απολύτως
συναφές με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
7. Ανανιάδης Γρηγόριος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 8505) Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ - 20ος ΑΙΩΝΑΣ. (357/τΓ΄/1-6-2007)
Βιογραφικό:http://polhist.panteion.gr/index.php/academic-staff
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Ανανιάδη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο έχει άμεση συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, το ερευνητικό
και συγγραφικό του έργο είναι απολύτως συναφές με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης:
επικεντρώνεται σε ζητήματα της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας εξετάζοντας τις σύγχρονες θεωρητικές
Σχολές (δομολειτουργισμός, θεωρία ορθολογικής επιλογής, κοινωνικής διαντίδρασης, κριτική θεωρία,
δομισμός, μεταδομισμός) υπό το πρίσμα της σχέσης δομής και δράσης, καθώς και σε κεντρικά
προβλήματα που απασχολούν τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (θετικιστικός, σχέση
υποκείμενου-δομής, ατομισμού και ολισμού, αιτιακής εξήγησης και ερμηνευτικής κατανόησης,
αντικειμενισμού και σχετικισμού, κείμενου και συγκείμενου, ιδεολογίας και ανάλυσης λόγου).
8. Μαρκουλάτος Ιορδάνης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1652420) Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Γνωστικό Αντικείμενο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (545/Γ/25-06-2010).
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Βιογραφικό: http://www.biblionet.gr/author/72877
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Μαρκουλάτου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το
γνωστικό του αντικείμενο έχει άμεση συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, το
διδακτικό και ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην επεξεργασία οντολογικών ζητημάτων που
αναφύονται στους κόμβους συναρμογής της σύγχρονης φιλοσοφίας με τις κοινωνικές επιστήμες,
ιδιαιτέρως αναφορικά με το ζήτημα της ενσωμάτωσης του κοινωνικού υποκειμένου στην περιβάλλουσα
βιωμένη πραγματικότητά του, το οποίο και προσεγγίζει μέσα από τη σχεσιακή οπτική του Maurice
Merleau-Ponty και, κυρίως, του Pierre Bourdieu. Είναι, συνεπώς, απολύτως συναφές με το Γνωστικό
Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
9. Φουρτούνης Γεώργιος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1640911) μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με Γνωστικό Αντικείμενο ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (999/τ.Γ/14-12-2009).
Βιογραφικό: http://polhist.panteion.gr/images/cv/fourtounis.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Φουρτούνη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το
γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, το ερευνητικό
και συγγραφικό του έργο επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνική θεωρία
αφού εξετάζει τα σύγχρονα θεωρητικά ρεύματα του δομισμού και του μεταδομισμού (ιδιαιτέρως μέσα
από το έργο των Louis Althusser, Michel Foucault και Jacques Derrida) αναφορικά με τα προβλήματα
της ιδεολογίας και του ρηματικού λόγου, της βιοεξουσίας και της βιοπολιτικής καθώς και τις σύγχρονες
«αποδομητικές» θεωρήσεις περί υποκειμενικότητας. Τέλος, μέρος του έργου του εστιάζεται στην
επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών. Παρουσιάζει, συνεπώς, άμεση συνάφεια με το Γνωστικό
Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
10. Kompridis Nikolas (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 33726) Καθηγητής στο INSTITUTE FOR SOCIAL JUSTICE,
AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY με Γνωστικό Αντικείμενο MODERN PHILOSOPHY, POLITICAL
PHILOSOPHY, CRITICAL THEORY, AESTHETICS.
Βιογραφικό: http://sydney.edu.au/environment-institute/contributors/professor-nikolas-kompridis/
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Kompridis στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το γνωστικό
του αντικείμενο έχει άμεση συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, το ερευνητικό
και συγγραφικό του έργο αναδύεται μέσα από την παράδοση της κριτικής κοινωνικής σκέψης και
εστιάζεται στο διάλογο μεταξύ της Σχολής της Φραγκφούρτης, της Κοινωνικής φαινομενολογίας και του
Αμερικάνικου Πραγματισμού αναφορικά με την τρέχουσα κριτική του λόγου, το νόημα της κριτικής και
τα προβλήματα θεμελίωσης των αξιών. Παρουσιάζει, συνεπώς, άμεση συνάφεια με το Γνωστικό
Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
11. Vardoulakis Dimitris (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1044803) Αναπληρωτής Καθηγητής στο Department of
Philosophy, Western Sydney University με Γνωστικό Αντικείμενο Φιλοσοφία, Πολιτική Θεωρία.
Βιογραφικό: https://dimvar.github.io/
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Vardoulakis στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ότι το
γνωστικό του αντικείμενο παρουσιάζει συνάφεια με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπρόσθετα, το
ερευνητικό και συγγραφικό του έργο είναι συγγενές με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης
καθώς εστιάζεται στο διάλογο μεταξύ της Σχολής της Φραγκφούρτης και του μεταδομισμού αναφορικά
με τα ζητήματα νομιμοποίησης της εξουσίας και της κυριαρχίας.
Ακριβές απόσπασμα
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