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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
   1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
 
Σήμερα,  Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 12:30, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου 
κας Γεωργίας Ξανθάκη – Καραμάνου (Αρ. Πρωτ: 7/6-9-2012) συνεδρίασε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλολογίας (Κτήριο Παλαιού Στρατοπέδου - Ανατολικό Κέντρο, 
Καλαμάτα) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλολογίας με τα εξής θέματα: 
 
 
1.Ανακοινώσεις προέδρου 
2.Μεταπτυχιακό Φιλολογίας. Υποδείξεις από το Υπουργείο Παιδείας 
3. Αίτηση της Λέκτορος κυρίας Γεωργίας Μυλωνάκου για εξέλιξη στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Λογοτεχνία: Θεωρία της 
Λογοτεχνίας και Διδακτική Νεοελληνικών Λογοτεχνικών Κειμένων» (Σύμφωνα με το 
άρθρο 77 του Ν.4009/2011). 
4.Ορισμός επταμελούς επιτροπής για μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
(Μονιμοποίηση) με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας». 
5.Διδακτορικές Διατριβές (Αίτηση για ανάκληση εκπόνησης Δ.Δ. κας Αγγελικής Βασιλείου-
Υποψήφιοι διδάκτορες κα Τόλια) 
6. Λοιπά Θέματα.  
7.Ανακοινώσεις μελών Γ.Σ.Ε.Σ.  
 
 
 
Παρόντες: 
Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
1. Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Πρόεδρος 
2. Γεώργιος Ανδρειωμένος, Μέλος 
3. Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, Μέλος 
4. Δήμητρα Δελλή, Μέλος 
5. Σοφία Καπετανάκη, Μέλος 
6. Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, Μέλος  
7. Ορέστης Καραβάς, Μέλος 
8. Γεωργία Μυλωνάκου, Μέλος 
9. Μαρία Ξέστερνου, Μέλος 
 
Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
1. Δημήτριος Βεργόπουλος (Τακτικό Μέλος) 
2. Αλεξάνδρα-Αρετή Βομβορή (Τακτικό Μέλος) 
 
Απουσίαζαν, αν και εκλήθησαν νομίμως το μέλος της Γενικής Συνελεύσεως Ειδικής Σύνθεσης 
Αν. Καθηγήτρια κα Ελένη Κουτριάνου. 
 
Στη συνεδρίαση χρέη Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως Ειδικής Σύνθεσης ανέλαβε η κα 
Χριστίνα-Μαρία Νικολαίδου, Δ.Ε. Πληροφορικής 
 
Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 
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Η κα Πρόεδρος καλωσορίζει τους συναδέλφους-μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. τους ευχαριστεί για 
την παρουσία τους και την βοήθειά τους και στην συνέχεια εισηγείται τα θέματα: 
 
 
4.Ορισμός επταμελούς επιτροπής για μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
(Μονιμοποίηση) με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας». 
 
Στο σημείο αυτό η κα Δελλή αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων. 
 
Την εισήγηση επί του θέματος αναπτύσσει η Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγήτρια κα Γεωργία 
Ξανθάκη-Καραμάνου. Η εισήγηση έχει ως εξής: 
 

Η Επίκουρος Καθηγήτρια κα Δήμητρα Δελλή έχει καταθέσει την υπ’ αριθ. 567/21-5-2012 
αίτηση για την μονιμοποίησή της στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Γλωσσολογία: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας», όπως ορίζεται στο άρθ. 77 του 
Νόμου 4009/2011. 
 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.4009/2011, οι επταμελείς επιτροπές κρίσης για την 
πλήρωση μιας θέσης επίκουρου καθηγητή απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης 
βαθμίδας και από αναπληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό 
έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, 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 
τουλάχιστον ένα 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 ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι κριτήρια για τη συγκρότηση μιας 
επταμελούς επιτροπής κρίσης είναι αφενός μεν η συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων των 
μελών της προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, αφετέρου δε η προέλευση 
των εν λόγω μελών.  
 
Σε ότι 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 
την πλήρωσης 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 
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που να πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου α΄ τότε οι ελλείπουσες θέσεις 
μεταφέρονται στο μητρώο εξωτερικών μελών». 
 
Για τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής κρίσης θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι, 
όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4009/2011, τα εξωτερικά 
και εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών 
μελών, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μελών για την αναπλήρωση 
των τακτικών μελών του μητρώου εσωτερικών μελών, τότε η αναπλήρωση γίνεται από το 
μητρώο των εξωτερικών μελών, όπως άλλωστε συμβαίνει και όταν δεν επαρκούν τα τακτικά 
μέλη.   
 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής 
Γλώσσας», στη σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ για την ανάλυση –αιτιολόγηση της συγκρότησης 
των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών/κριτών προσδιορίζεται η συνάφεια των 
διαφόρων γνωστικών αντικειμένων με το γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία: Ιστορία 
Ελληνικής Γλώσσας», ως εξής: 
Ως μείζων όρος του αντικειμένου θεωρείται η Γλωσσολογία και ως ειδίκευσή του η Ιστορία της 
Ελληνικής Γλώσσας, η οποία εν γένει εμπίπτει στον επιστημονικό κλάδο «Ιστορική 
Γλωσσολογία». Ο όρος «Γενική Γλωσσολογία» υποδηλώνει το σύνολο των κατευθύνσεων του 
αντικειμένου της Γλωσσολογίας. Ο όρος «Θεωρητική Γλωσσολογία» υποδηλώνει την 
θεωρητική ενασχόληση με το σύνολο των πιο πάνω κατευθύνσεων. Κατόπιν τούτων, η σειρά με 
την οποία ορίζεται το μητρώο των μελών/κριτών για την προαναφερθείσα θέση έχει την εξής 
λογική: τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, τα μέλη ΔΕΠ των οποίων το ΦΕΚ διορισμού 
ταυτίζεται απόλυτα με το υπό κρίση γνωστικό αντικείμενο. Εν συνεχεία, ορίζονται εκείνα τα 
μέλη ΔΕΠ των οποίων το γνωστικό αντικείμενο ταυτίζεται με τον χώρο της Ιστορικής 
Γλωσσολογίας. Κατόπιν τοποθετούνται τα μέλη ΔΕΠ των οποίων το αντικείμενο ταυτίζεται με 
τον μείζονα όρο «Γλωσσολογία», χωρίς έτερο προσδιορισμό. Αμέσως μετά, τίθενται όσοι έχουν 
στο ΦΕΚ διορισμού τους τον όρο «Γενική Γλωσσολογία». Ακολουθούν εκείνοι στων οποίων το 
ΦΕΚ αναγράφεται ο μείζων όρος («Γλωσσολογία») συνοδευόμενος από ειδίκευση που βρίσκεται 
πιο κοντά στην ιστορία της γλώσσας. Το αυτό ισχύει, ακολούθως, και για όσους φέρουν στα 
γνωστικά τους αντικείμενα τον προσδιορισμό «Γενική Γλωσσολογία» με συναφείς προς την 
θεωρία της γλώσσας (και ιδιαιτέρως της Ελληνικής) ειδικεύσεις. Κατακλείοντας, τίθενται όσοι 
έχουν στο ΦΕΚ διορισμού τους τον προσδιορισμό «Θεωρητική Γλωσσολογία» και στο τέλος 
αυτοί οι οποίοι έχουν την «Θεωρητική Γλωσσολογία» με επιμέρους ειδικεύσεις συναφείς προς 
την θεωρία και ανάλυση της γλώσσας.  
Κατά τη σχετική αναζήτηση και κατάρτιση του εσωτερικού μητρώου μελών δεν βρέθηκαν μέλη 
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα οποία να διαθέτουν άμεση ή έμμεση συνάφεια 
οποιασδήποτε κατηγορίας σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο.  
Από την αναζήτηση και κατάρτιση του μητρώου εξωτερικών μελών /κριτών από ελληνικά 
Πανεπιστήμια με το ίδιο ακριβώς γνωστικό αντικείμενο βρέθηκε μόνο η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια κα Ελένη Καραντζόλα, η οποία όμως τελεί σε αναστολή καθηκόντων και κατά 
συνέπεια δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην επταμελή επιτροπή..  
Κατόπιν αυτών, η επταμελής επιτροπή θα  καταρτισθεί με καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων 
των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ανωτέρω είναι συναφή προς το γνωστικό 
αντικείμενο: «Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας». 
Επιπλέον η επταμελής επιτροπή θα  συμπεριλάβει Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού 
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζεται, κατά κύριο λόγο, από το διδακτικό και 
ερευνητικό έργο τους στην Γλωσσολογία, στην Ελληνική Γλώσσα και στην Ιστορία της. 
Σημειωτέον, ότι όλοι μιλούν απταίστως την Ελληνική. Προτείνεται η κα Βασιλάκη που το 
γνωστικό της αντικείμενο περιέχει τον όρο Ελληνική Γλωσσολογία και αναπληρωματικό ο κ. 
Holton o οποίος έχει γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνικά και υπηρετεί σε Τμήμα Γλωσσών. 
 
 



4 

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζονται τα εξής μέλη της επταμελούς επιτροπής κρίσης για την 
μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία: Ιστορία 
Ελληνικής Γλώσσας»:  
 
 
Τακτικά Μέλη 

 

Α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών/κριτών  

 

Δεν υπάρχουν. 

 

Β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών προερχόμενα από Ελληνικά  

Πανεπιστήμια  

 

1.  Γιαννάκης  Γεώργιος,  Αναπληρωτής  Καθηγητής  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του 

Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  στο  γνωστικό  αντικείμενο:  «Ιστορική 

Γλωσσολογία με ειδίκευση στην ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία» 

2.  Χαραλαμπάκης  Χριστόφορος,  Καθηγητής  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του  Εθνικού  και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία» 

3.  Μήτσης  Ναπολέων,  Καθηγητής  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία» 

4.  Κουτσουλέλου  Σταματία,  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του 

Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  στο  γνωστικό  αντικείμενο: 

«Γλωσσολογία: Ανάλυση ομιλίας» 

5. Μποτίνης Αντώνιος,  Αναπληρωτής  Καθηγητής  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του  Εθνικού 

και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  στο  γνωστικό  αντικείμενο:  «Γλωσσολογία: 

Φωνητική» 

6. Γούτσος Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  στο  γνωστικό  αντικείμενο:  «Γλωσσολογία: 

Κειμενογλωσσολογία» 

 

Γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών προερχόμενα από  

Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

 

1. Vassilaki Sophie, Professeur of Laboratoire De Linguistice Formelle του Πανεπιστημίου 

INALCO στο γνωστικό αντικείμενο: « Linguistique grecque. Flexion verbale; temps et aspect. 

Théories énonciatives.» 

 

Αναπληρωματικά Μέλη  

 

Α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών/κριτών  

 

Δεν υπάρχουν. 

 

Β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών προερχόμενα από Ελληνικά  

Πανεπιστήμια  

 

 

1.  Σελλά‐ Μάζη  Ελένη,  Καθηγήτρια  του  Τμήματος  Τουρκικών  και  Σύγχρονων Ασιατικών 

Σπουδών  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  στο  γνωστικό 

αντικείμενο: «Γλωσσολογία με έμφαση στις σχέσεις ελληνικής και τουρκικής γλώσσας» 
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2.  Κάππα  Ιωάννα,  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του 

Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Γλωσσολογία» 

3.  Κατσιμαλή  Γεωργία,  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του 

Πανεπιστημίου  Κρήτης  στο  γνωστικό  αντικείμενο:  «Γενική  Γλωσσολογία‐Σύνταξη‐

Διδακτική» 

4.  Αναγνωστοπούλου  Ελένη,  Καθηγήτρια  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του  Πανεπιστημίου 

Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Γλωσσολογία» 

5.  Καλοκαιρινός  Αλέξιος,  Αναπληρωτής  Καθηγητής  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του 

Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Γλωσσολογία» 

6. Ράλλη Αγγελική, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο 

γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Γλωσσολογία» 

 

 

Γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών προερχόμενα από  

Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

 

1. Holton David, Professor of Faculty of Modern & Medieval Languages, Modern Greek Section 

του Cambridge Selwyn College στο γνωστικό αντικείμενο: «Modern Greek» 

 

 

Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν κατά σειρά (και όχι κατ΄ αντιστοιχία) τα τακτικά 

μέλη που προέρχονται από τα αντίστοιχα μητρώα.  

 
                         Η Πρόεδρος  
της Γενικής Συνελεύσεως Ειδικής Σύνθεσης                               Η τελούσα χρέη Γραμματέως         
του Τμήματος Φιλολογίας 
  
 
 
 
         Γεωργία Ξανθάκη- Καραμάνου                                                  Χριστίνα-Μαρία Νικολαίδου  
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου                             
 
 
 


