ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 102ης/21-6-2017 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 21-6-2017, πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος Κοινωνιολογίας στην αίθουσα Α3-1 στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο.
Παρόντες ήταν
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. Σωκράτης Κονιόρδος
2. Μύρων Αχείμαστος
3. Στέλλα Ζαμπαρλούκου
4. Χριστίνα Καρακιουλάφη
5. Βασίλης Αράπογλου
6. Εμμανουήλ Αλεξάκης (Εκπ. Άδεια)
7. 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
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7) Λήξη διετούς θητείας του Διευθυντή του ΠΜΣ ««Κοινωνιολογία» & απολογισμός του έργου
του
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 4ο θέμα:
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)
Αποχωρεί από την αίθουσα ο κ. Τζανάκης Εμμανουήλ.

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. Τζανάκη Εμμανουήλ στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της ασθένειας και των Ιατρικών
Θεσμών».
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. Τζανάκης Εμμανουήλ έχει ζητήσει με την υπ’ αριθμ 277/28-2-2017 αίτησή του
μονιμοποίησή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία
της ασθένειας και των Ιατρικών Θεσμών».
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 (29-5-2017) του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ ότι «είναι
πλέον δυνατή η διαχείριση των αιτήσεων μονιμοποίησης/ανανέωσης θητείας των επί θητεία
Επίκουρων Καθηγητών» και αφού ο κ. Τζανάκης υπέβαλε και ηλεκτρονική αίτηση με κωδικό
133, η Γραμματεία του Τμήματος δημιούργησε μία νέα θέση για τον κ. Τζανάκης με κωδικό
θέσης ΑPP1869.
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

2

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 364/162-2017, 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:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
IA. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γκούνης Κωνσταντίνος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 12520) Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό
Αντικείμενο Αστεακή 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. Κ. Γκούνη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι το
γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, μεγάλο
μέρος του επιστημονικού έργου του κ. Γκούνη εστιάζει σε θέματα ανθρωπολογίας της υγείας
και ιδιαίτερα της ψυχικής υγείας και επομένως έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της
υπό πλήρωση θέσης.
2. Ζαϊμάκης Ιωάννης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19689) Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό Αντικείμενο
Κοινωνιολογία των Τοπικών Κοινωνιών και του Πολιτισμού(49/28-1-2016, τ. Γ΄).
Βιογραφικό: http://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2011/05/Zaimakis-cv2016.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Ι. Ζαϊμάκη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι το
γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το
επιστημονικό έργο του κ. Ι. Ζαϊμάκη περιλαμβάνει θέματα δικτύων κοινωνικής προστασίας
ευάλωτων ομάδων και κοινωνιολογίας του σώματος (ιδιαίτερα του αθλούμενου σώματος) και
ομάδων που είναι συναφή με το Γνωστικό Αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
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3. Κούση Μαρία (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18232) Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνιολογία της
Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος (5/17-1-2000 τ.ΝΠΔΔ).
Βιογραφικό:
http://sociology.soc.uoc.gr/wpcontent/uploads/2011/05/KousisMariaCV_03122016.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Μ. Κούση στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι το
γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το
επιστημονικό έργο της κ. Κούση περιλαμβάνει τη μελέτη θεμάτων βιοηθικής και κοινωνικών
κινημάτων, μεταξύ των οποίων και εκείνων που σχετίζονται με την υγεία.

4. Πετούση Βασιλική (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 5610), Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό
αντικείμενο Κοινωνιολογία του Δικαίου και της Παρέκκλισης(1073/24-11-2008τ.ΝΠΔΔ).
Βιογραφικό: http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=394
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Πετούση στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από ό,τι το
γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το
επιστημονικό έργο της έργο περιλαμβάνει ζητήματα βιοηθικής, ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής και συγκρότησης του ενσώματου υποκειμένου.

5. Καρακιουλάφη Χριστίνα (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 5195) Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο
Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με
Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων (335/27-5-2011τ.Γ’).
Βιογραφικό: http://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2011/06/biografikokarakioulafi-elliniko.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Χ. Καρακιουλάφη στο εκλεκτορικό αιτιολογείται από το ό,τι
το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το
επιστημονικό έργο της κ Καρακιουλάφη περιλαμβάνει θέματα θεσμικής οργάνωσης
ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο χώρο της εργασίας και τους κινδύνους αυτοκτονίας και
επομένως είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης.

IΙA. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
6. Αλεξιάς Γεώργιος(κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 7239), Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και ψυχολογίας, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (524/τΓ/20-05-2013).
Βιογραφικό: http://www.panteion.gr/getfile.php?type=4&id=86
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Αλεξιά αιτιολογείται από το ό,τι το γνωστικό της αντικείμενο
ταυτίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης το επιστημονικό της
έργο περιλαμβάνει την κοινωνιολογία της ασθένειας και των ιατρικών θεσμών και επομένως
είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
7. Πουρκός Μάριος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16994), Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Προσχολικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης με
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Γνωστικό Αντικείμενο Ψυχοπαιδαγωγική: Εναλλακτικά-Βιωματικά πλαίσια
συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης και αγωγής(763/14-8-2008 τ. Γ΄).

γνωστικής

Βιογραφικό: http://www.edc.uoc.gr/ptpe/images/docs/cv/poyrkos_marios_cv_ell_2014.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Πουρκού αιτιολογείται από το ό,τι το γνωστικό του
αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης μεγάλο
μέρος από το επιστημονικό του έργο εμπίπτει στο χώρο της προσέγγισης του σώματος υπό την
οπτική των κοινωνικών επιστημών (κοινωνιολογία του σώματος, μεθοδολογία της έρευνας στο
πεδίο της διερεύνησης των ενσώματων βιωμάτων).
8. Οικονόμου Χαράλαμπος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 6988), Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με Γνωστικό Κοινωνιολογία και πολιτικές υγείας(288/113-2014 τ.Γ’).
Βιογραφικό: http://sociology.panteion.gr/getfile.php?type=4&id=26
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Οικονόμου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι
το γνωστικό του αντικείμενο ταυτίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
Το επιστημονικό του έργο εμπίπτει στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθένειας.
9. Αθανασίου Αθηνά (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 2345), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, στο Τμήμα
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπολογία του
φύλου και βιοπολιτική(290/τΓ/11-03-2013).
Βιογραφικό: http://www.panteion.gr/getfile.php?type=4&id=193
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Αθανασίου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι
το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το
επιστημονικό του έργο εμπίπτει με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς αφορά σε
μεγάλο μέρος στις βιοπολιτικές του σώματος .
10. Στυλιανίδης Στυλιανός(κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 17565), Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας,
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών με Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (923/Γ/26-08-2013).
Βιογραφικό: http://www.panteion.gr/getfile.php?type=4&id=84
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Στυλιανίδη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι
το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπλέον, το
επιστημονικό έργο του κ. Στυλιανίδη εστιάζει σε θέματα ψυχικής υγείας και ασθένειας, καθώς
και πολιτικών ψυχικής υγείας (ψυχιατρική μεταρρύθμιση).
11. Μαρία Κορασίδου (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 910), Μόνιμη Eπίκουρη καθηγήτρια, στο Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (504/τ.Γ/2712-2006).
Βιογραφικό: http://www.koinpolpanteion.gr/pdf/cv%20korasidou%20gr.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Κορασίδου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι το
γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωσης θέσης. Επίσης, το
επιστημονικό έργο της κ. Κορασίδου εμπίπτει στο χώρο της ιστορίας της υγείας και των
σχετικών κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και των πολιτικών υγείας της ίδιας περιόδου.
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ΙB. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΙB. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κωνσταντινίδου Χριστίνα (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18814) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με
Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (1345/31-12-2015 τ. Γ’).
Βιογραφικό:
http://sociology.soc.uoc.gr/wpcontent/uploads/2011/06/cv_chrkonstantinidou_greek-2015-1.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της καςΧρ. Κωνσταντινίδου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από
ό,τι το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το
επιστημονικό έργο της κα Κωνσταντινίδου περιλαμβάνει θέματα έμφυλης συγκρότησης του
ενσώματου υποκειμένου, αναπαραστάσεις του θνήσκοντος σώματος και επομένως είναι
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

2. Αχείμαστος Μύρων (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 6973), Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό Αντικείμενο
Κοινωνιολογία του Πολιτισμού: Ιδεολογία και Κουλτούρα (ΦΕΚ 49/28-1-2016 τ.Γ΄).
Βιογραφικό: http://sociology.soc.uoc.gr/wpcontent/uploads/2013/10/ACHEIMbio20131011.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Αχείμαστου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από ό,τι το
γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το
επιστημονικό έργο του κ. Αχείμαστου περιλαμβάνει την μελέτη της κλασικής γαλλικής
κοινωνιολογικής θεωρίας, η οποία αναδεικνύει θέματα τεχνικών του σώματος, και
βιοψυχοκοινωνικών κοινωνικών ρυθμίσεων (κοινωνιολογικοί προσδιορισμοί της αυτοκτονίας).

3. Ζαμπαρλούκου Στέλλα (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 13920) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό
Αντικείμενο Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης (189/3-3-2017 τ.Γ’).
Βιογραφικό: http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=383
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Στ. Ζαμπαρλούκου στο εκλεκτορικό αιτιολογείται από το ό,τι
το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το
επιστημονικό έργο της κ. κ. Ζαμπαρλούκου περιλαμβάνει θέματα κοινωνικής πολιτικής και
ανάπτυξης θεσμών πρόνοιας και φροντίδας ευάλωτων ομάδων.

4. Σαματάς Μηνάς (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1885), Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Γνωστικό Αντικείμενο Πολιτική
Κοινωνιολογία του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους (426/11-4-2012τ.Γ’)
Βιογραφικό: http://sociology.soc.uoc.gr/wpcontent/uploads/2011/06/samatas_cv_gr20131008.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Σαματά στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι το
γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης το
επιστημονικό έργο του κ. Σαματά περιλαμβάνει τη μελέτη των πανοπτικών μηχανισμών
επιτήρησης των ενσώματων πρακτικών και επομένως είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο
της υπό πλήρωση θέσης.
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ΙΙB. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
5. Μπαϊρακτάρης Κωνσταντίνος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19818), Αναπληρωτής Καθηγητής στο
Τμήμα Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με
Γνωστικό Αντικείμενο Ψυχοκοινωνικά συστήματα περίθαλψης στην κλινική ψυχολογία (89/175-93 τΝΠΔΔ).
Βιογραφικό: http://www.psy.auth.gr/el/faculty/136
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Μπαϊρακτάρη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι
το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το
επιστημονικό έργο του κ. Μπαϊρακτάρη περιλαμβάνει θέματα οργάνωσης συλλογικοτήτων
ψυχικά πασχόντων και προαγωγής αυτοβοήθειας ομοιοπαθών, καθώς και μελέτη οργάνωσης
των συστημάτων ψυχικής υγείας.
6. Παπαγαρουφάλη Ελένη (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 6421), Καθηγήτρια, στο Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνική ανθρωπολογία με
έμφαση στις διαδικασίες κοινωνικής και πολιτισμικής οργάνωσης στον ελληνικό χώρο
(182/τΓ/15-02-2013) .
Βιογραφικό: http://www.panteion.gr/getfile.php?type=4&id=190
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Παπαγαρουφάλη στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το
ό,τι το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης το
επιστημονικό έργο της κ. Παπαγαρουφάλη αναδεικνύει ζητήματα ανθρωπολογίας του σώματος,
της υγείας και της ασθένειας (πολιτισμικές εκφράσεις της πρακτικής των μεταμοσχεύσεων).
7. Phellas Constantinos (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 41728), Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της
Λευκωσίας, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικών
Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Sociology of Health, Sexualities, Ageing, Research
Methods».
Βιογραφικό: http://www.academia.edu/29362943/PHELLAS_CV
Αιτιολογία: Η συμμετοχή του κ. Phella αιτιολογείται από το ό,τι το γνωστικό του αντικείμενο
ταυτίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Το επιστημονικό του έργο
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνιολογίας της ασθένειας και των ιατρικών θεσμών.
8. Παπαδοπούλου Δέσποινα (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 52377) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, στο
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με
Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνιολογία του αποκλεισμού και της κοινωνικής μεταβολής» ().
Βιογραφικό: http://www.koinpolpanteion.gr/pdf/cv%20papadopoulou%20gr.pdf
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Παπαδοπούλου στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το
ότι το γνωστικό της αντικείμενο είναι συγγενές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Το έργο της
καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής και της ανάπτυξης των
θεσμών της κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των θεσμών παροχής
υπηρεσιών υγείας.
9. Καντσά Βενετία (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 9776), Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπολογία της συγγένειας (798/25.06.14 τ.Γ).
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Βιογραφικό: http://www.sa.aegean.gr/iridion/html/staff_cv.php?id=19
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Καντσά στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι το
γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης το
επιστημονικό έργο της κ. Καντσάεστιάζει σε θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και
κοινωνικών μορφοποιήσεων του ενσώματου υποκειμένου και του φύλου.

10. Αλεξάνδρα Χαλκιά (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 8889), Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών με Γνωστικό Αντικείμενο Φύλο και Κοινωνική Θεωρία (173/τ.Γ΄/10-032015).
Βιογραφικό: http://panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=29&lang=el
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Χαλκιά στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι το
γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης. Επιπροσθέτως το
επιστημονικό έργο της κ. Χαλκιά εστιάζει σε θέματα συγκρότησης της έμφυλης
υποκειμενικότητας (με έμφαση τη σεξουαλικότητα και τις πρακτικές ελέγχου της γονιμότητας
και άμβλωσης).

11. Αβδελά Έφη (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 2528), Καθηγήτρια, στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Γνωστικό Αντικείμενο
Σύγχρονη ιστορία(182/4-8-2004 τ.ΝΠΔΔ).
Βιογραφικό: http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/staff/dep/Avdela.html
Αιτιολογία: Η συμμετοχή της κ. Αβδελά στο εκλεκτορικό σώμα αιτιολογείται από το ό,τι το
γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης το
επιστημονικό έργο της κ. Αβδελά περιλαμβάνει πεδία που εμπίπτουν στο χώρο του έμφυλου
σώματος καθώς και της επιτήρησής του, ιδιαίτερα των νέων, καθώς και των θεσμικών
εγχειρημάτων επανεκπαίδευσής τους.
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