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Κύριοι συνάδελφοι, 

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19, άρθρο 77 παρ. 3 και 5β του Ν. 4009/2011 

(Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ.Α΄) και το άρθρο 3 και άρθρο τελευταίο της κανονιστικής απόφασης της 

Συγκλήτου κατ΄ άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. 

(Φ.Ε.Κ. 31/19-1-2012 τ. Β΄), την περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4009/2011 όπως α-

ντικαθίσταται από την παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.4076/2012 και την περίπτωση γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 (Α΄195) όπως αντικαθίσταται από την παρ. 4γ του άρθρου 34 
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του Ν.4115/2013, η Συνέλευση του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε αριθμ. 300/9-7-2014 

μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-

μών στη συνεδρίασή της αριθμ. 12/11-6-2014 επί της πρότασης του ως άνω Τμήματος (Συνέ-

λευση αριθμ. 299/11-6-2014) για την συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης 

του λέκτορα επί θητεία κ. Νικολάου Παναγιώτου, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Δημο-

σιογραφία », όρισε τα ακόλουθα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης με βάση το επι-

στημονικό έργο των μελών στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του υπό εξέ-

λιξη καθηγητή, και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό του έργο. 

Τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής είναι τα εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Από το ΑΠΘ (2): 

1. Άννα Τριανταφύλλου-Παναγιωταρέα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και 

ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Δί-

κτυα Επικοινωνίας, Έντυπη και Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία», ΦΕΚ 182/16-2-2012 τ.Γ’ και 

διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς της δημοσιογραφίας και της ειδησεογρα-

φίας, που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψήφιου. 

annapanagiotarea@gmail.com 

2. Ανδρέας Βέγλης, Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Τεχνολογιών Πλη-

ροφορίας και Επικοινωνίας στα ΜΜΕ», ΦΕΚ 280/10-3-2014 τ. Γ΄, και διδακτικό και επιστη-

μονικό έργο στις νέες τεχνολογίες στη δημοσιογραφία, τα κοινωνικά δίκτυα και την τε-

χνολογική σύγκλιση, που είναι συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου. 

veglis@jour.auth.gr 

Επιστήμονες της ημεδαπής από το μητρώο εσωτερικών μελών (4): 

1. Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού 

του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών,  με γνωστικό 

αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις & Επικοινωνία», ΦΕΚ 511/30-5-2008 τ.Γ΄ και διδακτικό και 

επιστημονικό έργο στους τομείς των διεθνών σχέσεων και της επικοινωνίας, που είναι 

ίδιο με το γνωστικό αντικείμενο του υποψήφιου. . cgiallou@panteion.gr 

2. Γιώργος Πλειός, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρω-

σης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικεί-

μενο « Ιδεολογία και Πολιτικός Λόγος στη Μαζική Επικοινωνία», ΦΕΚ 661/12-7-2012 τ. Γ΄ 

και διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς της μαζικής επικοινωνίας και των 

διεθνών ειδήσεων, που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψήφιου. 

gplios@uoa.gr 
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3. Νικόλαος Μπακουνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και 

Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, με 

γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική και Θεωρία της Δημοσιογραφίας» ΦΕΚ 58/1-2-2010 τ. Γ 

και διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς της πρακτικής και της θεωρίας της δη-

μοσιογραφίας, που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψήφιου. 

mpakou@otenet.gr 

4. Δημήτρης Καιρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, με γνω-

στικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις-Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής», ΦΕΚ 71/31-1-2012 

τ. Γ΄ με διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς των διεθνών σχέσεων και της ανά-

λυσης εξωτερικής πολιτικής που είναι συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψή-

φιου keridis@panteion.gr 

Επιστήμονες της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών (1) 

1. Philip Seib, Καθηγητής στο Annenberg School For Communication and Journalism, 

University of Southern California, με γνωστικό αντικείμενο «Journalism and Public 

Diplomacy» και διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς της δημοσιογραφίας και 

της δημόσιας διπλωματίας, που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του 

υποψήφιου.seib@usc.edu 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Από το ΑΠΘ (2): 

1. Κωνσταντίνος Βρύζας, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικεί-

μενο «Κοινωνιολογία των ΜΜΕ», ΦΕΚ 389/8-11-06 τ. Γ με διδακτικό και επιστημονικό 

έργο στην κοινωνιολογία της επικοινωνίας που είναι συγγενές με το γνωστικό αντι-

κείμενο του υποψήφιου. kvryzas@nured.auth.gr 

2. Σωφρόνιος Χατζησσαβίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Α-

γωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 

γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας», ΦΕΚ 161/28-6-2000 

τ.Ν.Π.Δ.Δ, και επιστημονικό έργο  στον τομέα της ειδησεογραφίας και του δημοσι-

ογραφικού λόγου που είναι συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψήφιου. 

sofronis@nured.auth.gr 

 

Επιστήμονες της ημεδαπής από το μητρώο εσωτερικών μελών (4): 

1. Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με γνωστικό 

αντικείμενο «Θεωρία Διεθνών Σχέσεων», ΦΕΚ 89/30-3-2006 τ. ΝΠΔΔ με  επιστημονικό 
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έργο στους τομείς των διεθνών σχέσεων, που είναι συγγενές με το γνωστικό 

αντικείμενο του υποψήφιου. iliaskou@uom.gr  

2. Παναγιώτης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις και 

Ασφάλεια στη Μεσόγειο», ΦΕΚ 1097/1-12-2008 τ. Γ με  επιστημονικό έργο στους τομείς 

των διεθνών σχέσεων, που είναι συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του 

υποψήφιου. tsakonas@rhodes.aegean.gr 

3. Κυριάκος Κεντρωτής, Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με γνωστικό 

αντικείμενο «Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ΦΕΚ 659/11-7-2012 τ. Γ΄ 

(ένταξη από Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με Π.Δ.88/2013) με  επιστημονικό 

έργο στους τομείς των εξωτερικών σχέσεων, που είναι συγγενές με το γνωστικό 

αντικείμενο του υποψήφιου. kkentrotis@uom.gr 

4. Αλέξης Ηρακλείδης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, με γνωστικό αντι-

κείμενο «Διεθνείς Σχέσεις-Πολιτική Επιστήμη: Θεωρία και Ανάλυση Διενέξεων», ΦΕΚ 

16/26-1-2005 τ.ΝΠΔΔ με διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς των διεθνών 

σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής  που είναι συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο 

του υποψήφιου. aherac@gmail.com 

 

Επιστήμονες της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών (1): 

1. Στέλιος Στυλιανού, Αναπληρωτής Καθηγητής, Department of Communication and 

Internet Studies, Cyprus University of Technology με γνωστικό αντικείμενο «Sociol-

ogy of Communication» με επιστημονικό έργο στην κοινωνιολογία της επικοινωνίας 

που είναι συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψήφιου.stelios. 

stylianou@cut.ac.cy 

 

Η σύνθεση της επιτροπής δεν μεταβάλλεται παρά μόνον εάν μέλος της παραι-

τηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος αυτό αντι-

καθίσταται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος, μέσα από 

τον κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση της επιτρο-

πής. (αρ. 24 παρ. 4 του Ν. 3549/2007, και το άρθρο 3 της κανονιστικής απόφασης της Συ-

γκλήτου κατ΄ άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4009/11). 

Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στην Ειδική Επταμελή Ε-

πιτροπή, να ενημερώσετε εγκαίρως και εγγράφως τη Γραμματεία.  

Σε περίπτωση που δεν λάβουμε απάντησή σας, θα θεωρήσουμε αυτόματα ότι 

αποδέχεστε τον ορισμό σας. 
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Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής να προ-

σέλθουν σε συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 

π.μ. στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ισό-

γειο της Σχολής ΝΟΕ του Α.Π.Θ., προκειμένου να ζητήσουν γραπτή αξιολόγηση του 

έργου του υποψηφίου από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο 

μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από καθηγητές 

ή ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών (άρθρο 19, 

παρ. 4 του Ν.4009/20011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 13 του Ν. 4115/30-1-

2013, τα άρθρα 3 παρ.8 και 9 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατά άρθρον 

77 παρ.3 του Ν.4009/2011, τη γνωμοδότηση αριθμ. 1695 της Νομικής Επιτροπής του 

Α.Π.Θ. με θέμα «Ζητήματα εφαρμογής των Νόμων 4009/2011, 4076/2012 και 4115/2013 

και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου 2842/14-12-2011. 

Με το παρακάτω σύνδεσμο έχετε πρόσβαση στο βιογραφικό, καθώς και στο σύ-

νολο του έργου του υποψηφίου. 

http://users.auth.gr/npanagiotou 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση. 

 

   Με τιμή 

                                                                                                Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                                ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 

                                                                 Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
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