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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
   8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
 
Σήμερα,  Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:30, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου 
κας Γεωργίας Ξανθάκη – Καραμάνου (Αρ. Πρωτ: 622/18-06-2012 και 636/20-06-2012) 
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 της Προέδρου.  
2. Κατάρτιση μητρώων κριτών για εκλεκτορικά μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας. 
3. Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. 
4. Λοιπά θέματα. 
5. Ανακοινώσεις Μελών της Γ.Σ.Ε.Σ.  
 

ΘΕΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Αρ. Πρωτ: 636/20-06-2012)  

 
6. Ορισμός επταμελούς επιτροπής για μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία». 
 
 
 
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) 
 
Απουσίαζαν, αν και εκλήθησαν νομίμως το μέλος της Γενικής Συνελεύσεως Ειδικής 
Σύνθεσης Αν. Καθηγήτρια κα Ελένη Κουτριάνου και η εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών 
φοιτητών κα Αλεξάνδρα-Αρετή Βομβορή.  
 
Στη συνεδρίαση χρέη Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως Ειδικής Σύνθεσης ανέλαβε η κα 
Ειρήνη Μουτάφη, Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού 
 
Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 
 

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: 
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ΘΕΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Αρ. Πρωτ: 636/20-06-2012)  

 
ΘΕΜΑ 6. Ορισμός επταμελούς επιτροπής για μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία». 
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρκαντωνάτος 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 προκήρυξη της ανωτέρω θέσης έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 351Γ/28.03.12., η δε προθεσμία 
υποβολής υποψηφιοτήτων για την κατάληψη της εν λόγω θέσης έληξε την 11η Ιουνίου 2012. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή υπέβαλε υποψηφιότητα ο κ. Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, 
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο 
οποίος είχε ζητήσει την προκήρυξη της θέσης αυτής για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή. 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.4009/2011, οι επταμελείς επιτροπές κρίσης για 
την πλήρωση μίας θέσης αναπληρωτή 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 



 3

αριθμός καθηγητών που να πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου α΄ τότε οι 
ελλείπουσες θέσεις μεταφέρονται στο μητρώο εξωτερικών μελών». 
 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», 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 αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία». 
 
  
Μετά από πρόταση της Προέδρου, η Γ.Σ.Ε.Σ. ομόφωνα προτείνει για την συγκρότηση της 
επταμελούς επιτροπής τα μέλη εκείνα των οποίων  το γνωστικό τους αντικείμενο εμπεριέχει 
την ένδειξη «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία». Η επιλογή γίνεται από τα μέλη των μητρώων που 
έχουν διαπιστωθεί ότι έχουν Άμεση Συνάφεια βάσει Φ.Ε.Κ. και βάσει έργου. Επισημαίνεται  
επίσης η ταυτοσημία του γνωστικού αντικειμένου Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Αρχαία 
Ελληνική Γραμματεία, διότι  οι έννοιες Φιλολογία και Γραμματεία είναι ταυτόσημες.   
 
Τέλος, για τα Εξωτερικά Μέλη Εξωτερικού η επιλογή βασίζεται κατά κύριο λόγο στον βαθμό 
εγγύτητας και συνάφειας του ερευνητικού τους έργου με το γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία» και κατά δευτερεύοντα λόγο στην πιστοποιημένη ελληνομάθειά τους. 
Προτείνονται οι Καθηγητές της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας που ασχολούνται με το 
Αρχαίο Ελληνικό Δράμα και τις αφηγηματικές τεχνικές όπως και ο υποψήφιος.  

 
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.   
 

Κατόπιν αυτών τα σχετικά μητρώα έχουν καταρτισθεί με Καθηγητές των δύο πρώτων 
βαθμίδων οι οποίοι έχουν γνωστικό αντικείμενο με άμεση συνάφεια προς το αντικείμενο: 
«Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» 
 
 

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

«ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

Α. Τακτικά μέλη Επταμελούς Επιτροπή Κρίσης, όπως διαμορφώθηκε: 
 
Μέλη ΔΕΠ από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών/Κριτών (από το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου) 

1. Ξανθάκη-Καραμάνου Γεωργία, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία», ΦΕΚ 316/11-04-2008 τ. Γ΄ 

2. Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο “ Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία: Δομή, Ύφος, Σχόλια των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων ”, ΦΕΚ 312/17-
05-2011 τ. Γ΄ 
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Μέλη ΔΕΠ από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών/Κριτών (από άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια) 
3. Ιακώβ Δανιήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία», ΦΕΚ 125/25-08-1992 τα ΝΠΔΔ 

4. Ρεγκάκος Αντώνιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία», ΦΕΚ 72/13-05-1997 τ. ΝΠΔΔ 

5. Παππάς Θεόδωρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Αρχειονομίας και 
Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία 
Ελληνική Γραμματεία», ΦΕΚ 897/08-11/2007 τ. Γ΄ 

 
Μέλη ΔΕΠ από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών/Κριτών (από Πανεπιστήμια Εξωτερικού) 

6. Zimmermann Bernhard, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος 
Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Freiburg, Germany  

7. Carey Chris, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Κλασικών 
Σπουδών του Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, United Kingdom 

 
 

Β. Αναπληρωματικά μέλη Επταμελούς Επιτροπή Κρίσης, όπως διαμορφώθηκε: 
 

Μέλη ΔΕΠ από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών/Κριτών (από άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια) 
1. Καζάζης Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία», ΦΕΚ 16/12-02-1993 τ. ΝΠΔΔ 

2. Περυσινάκης Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», 
ΦΕΚ 67/16-04-1998 τ. ΝΠΔΔ 

3. Γκάρτζιου Αριάδνη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», 
ΦΕΚ 679/26-08-2009 τ. Γ΄ 

4. Πετρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο 
«Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», ΦΕΚ 338/28-04-2010 τ. Γ΄ 

5. Βασίλαρος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος ΦΠΨ του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία», ΦΕΚ 1161/29-12-2008 τ. Γ΄ 

 
Μέλη ΔΕΠ από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών/Κριτών (από Πανεπιστήμια Εξωτερικού) 

6. Lada-Richards Ismene, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών 
του Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 

7. Finglass P. J.. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του 
Πανεπιστήμιο του Nottingham, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 
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Η πρόταση γίνεται ομοφώνως δεκτή. 
 

Στο σημείο αυτό επιστρέφει ο κ. Μαρκαντωνάτος. 
 
Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση. 
 
 
 
                         Η Πρόεδρος  
της Γενικής Συνελεύσεως Ειδικής Σύνθεσης                               Η τελούσα χρέη Γραμματέως         
του Τμήματος Φιλολογίας 
  
 
         Γεωργία Ξανθάκη- Καραμάνου                                                  Ειρήνη Μουτάφη  
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου                            Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


