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       Προς 

     Τα τακτικά και αναπληρωματικά 

     μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής 

 

     Κοινοποίηση: 

� Υποψήφιo: κ. Αντώνη Σκαμνάκη  

� Πρυτάνεις: 

   -Α.Π.Θ. 

   -Ε.Κ.Π.Α. 

   -Π.Π.Κ.Π.Ε. 

-Πανεπιστημίου Βιέννης  

� Κοσμήτορες: 

   -Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών  

 Επιστημών Α.Π.Θ. 

� Προέδρους των τμημάτων: 

� Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. 

� Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. 

� Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του 

Π.Π.Κ.Π.Ε. 

� Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Βιέννης. 

 

Κύριοι συνάδελφοι, 

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19, άρθρο 77 παρ. 3 και 4α του 

Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ.Α΄) και το άρθρο 3 και άρθρο τελευταίο της κανο-

νιστικής απόφασης της Συγκλήτου κατ΄ άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις ε-

κλογές Μελών Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 31/19-1-2012 τ. Β΄), και την περίπτωση ε΄ της 

παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4009/2011 όπως αντικαθίσταται από την παρ.4 του άρ-

θρου 3 του Ν.4076/2012, η Συνέλευση του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. α-

ριθμ. 300/9-7-2014 μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομι-

κών και Πολιτικών Επιστημών στη συνεδρίασή της αριθμ. 12/11-6-2014 επί της πρό-

τασης του ως άνω Τμήματος (Συνέλευση αριθμ. 297/9-4-2014) για την συγκρότηση 

της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του επί θητεία επίκουρου 

καθηγητή κ. Αντωνίου Σκαμνάκη, με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφί-

α:Ρεπορτάζ-Ειδήσεις», όρισε τα ακόλουθα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής 

με βάση το επιστημονικό έργο των μελών στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο 
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με εκείνο του υπό μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή και ιδίως με βάση το πρόσφα-

το 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 

«Δίκτυα Επικοινωνίας (Έντυπη και ηλεκτρονική Δημοσιογραφία)», ΦΕΚ 182/16-2-

2012 τ.Γ’, και διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς της δημοσιογραφίας και 

της ειδησεογραφίας, που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψήφιου. 

annapanagiotarea@gmail.com 

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

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Τεχνο-

λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στα Μ.Μ.Ε.», ΦΕΚ 280/10-3-2014 τ. Γ΄, και δι-

δακτικό και επιστημονικό έργο στις νέες τεχνολογίες στα ΜΜΕ, την δημοσιογραφία, 

τα κοινωνικά δίκτυα και την τεχνολογική σύγκλιση, που είναι συγγενές με το γνω-

στικό αντικείμενο του υποψηφίου. veglis@jour.auth.gr 

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

1. Στυλιανός Παπαθανασόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πο-

λιτική και οργάνωση των Μ.Μ.Ε.», ΦΕΚ 53/09-3-2005 τ.ΝΠΔΔ, και διδακτικό και επι-

στημονικό έργο στους τομείς που της δημοσιογραφίας, των έντυπων και ηλεκτρονι-

κών ΜΜΕ, που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου. 

spapath@media.uoa.gr 

2. Νίκος Μπακουνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων 

και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστη-

μών με γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική και θεωρία της δημοσιογραφίας», ΦΕΚ 

58/1-2-2010 τ. Γ΄, και διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς της δημοσιογρα-

φίας και των ΜΜΕ, που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου. 

mpakou@otenet.gr 

3. Κωνσταντίνος Μουρλάς Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικεί-

μενο «Νέες Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και εφαρμογές τους», ΦΕΚ 1109/16-10-2012 

τ.Γ΄, και διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς της διαδικτυακής επικοινωνίας 
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και των ψηφιακών μέσων, που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψη-

φίου. mourlas@media.uoa.gr 

4. Νίκος Δεμερτζής, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική κουλτούρα 

και Επικοινωνία», ΦΕΚ 221/24-9-2002 τ, ΝΠΔΔ, και διδακτικό και επιστημονικό έργο 

στους τομείς της μαζικής επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, που είναι συναφές με 

το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ndemert@media.uoa.gr 

 

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

1. Katharine Sarikakis, Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της 

Βιέννης με γνωστικό αντικείμενο «Communication Science», και διδακτικό και επι-

στημονικό έργο στους τομείς της επικοινωνίας, της μαζικής επικοινωνίας και της 

δημοσιογραφίας, που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου. 

Katharine.sarikakis@univie.ac.at 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Από το ΑΠΘ (2): 

1. Γεώργιος Καλλίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και 

ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο 

«Τεχνολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ηλεκτρικά μέσα μαζικής επικοινω-

νίας-ραδιόφωνο, τηλεόραση)», ΦΕΚ734/15-7-2013 τ.Γ, και διδακτικό και επιστημονικό 

έργο στον τομέα των νέων τεχνολογιών στα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία, που είναι 

συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου. gkal@jour.auth.gr 

2. Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α-

ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική επι-

στήμη και πολιτική Επικοινωνία», ΦΕΚ 1376/31-12-2012 τ.Γ΄, και διδακτικό και επιστη-

μονικό έργο στους τομείς  της επικοινωνίας, της πολιτικής επικοινωνίας και της δη-

μοσιογραφίας, που είναι συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου.  sophi-

akw@otenet,gr 

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

1. Μιχαήλ Μεϊμάρης, καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογί-

ες και Μ.Μ.Ε. στην Επικοινωνία και την Εκπαίδευση», ΦΕΚ 140/25-8-1997 τ. ΝΠΔΔ, και 
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διδακτικό και επιστημονικό έργο στη δημοσιογραφία και στην ειδησεογραφία, που εί-

ναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου. mmeimaris@media.uoa.gr 

2. Γεώργιος Πλειός, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «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 της ειδησεογραφίας, 

που είναι συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου. gplios@uoa.gr 

3. Μαρία-Αιμιλία Μητροπούλου-Κομνηνού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ε-

πικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία και Κοινωνιολογία», ΦΕΚ 140/25-8-1997 

τ. ΝΠΔΔ, και διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς των ΜΜΕ, της πολιτικής 

επικοινωνίας και εξουσίας, που είναι συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του υπο-

ψηφίου. mkomnin@media.uoa 

4. Νίκος Λέανδρος, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του 

Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών με γνωστικό αντι-

κείμενο «Οικονομικά με ειδίκευση στην οικονομία των μέσων», ΦΕΚ 1000/6-9-2013 τ.Γ΄, 

και διδακτικό και επιστημονικό έργο στον τομέα των έντυπων και ηλεκτρονικών 

ΜΜΕ, που είναι συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου. 

nleand@panteion.gr 

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

1. Georgios Terzis, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Vesalius College του Βελγίου με γνω-

στικό αντικείμενο «Journalism», και διδακτικό και επιστημονικό έργο στους τομείς 

της μαζικής επικοινωνίας, των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας, που είναι συναφέες 

με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου. georgiosteszis@vub.ac.be 

 

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

θεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος αυτό αντικαθί-

σταται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος, μέσα από τον 

κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση της επιτροπής. 

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

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

Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στην Ειδική Επταμελή Επι-

τροπή, 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 

11.30 π.μ. στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

στο ισόγειο της Σχολής ΝΟΕ του Α.Π.Θ., προκειμένου να ζητήσουν γραπτή αξιολό-

γηση 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 εξωτερι-

κών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 13 του Ν. 4115/30-1-2013. 

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

νολο του έργου του υποψηφίου. 

https://www.dropbox.com/sh/3hnfn951jvkiqm8/AADycQTV0b2MUetskd8M5Kdca?

n=171671210 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση. 

   Με τιμή 

                                                                                                Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                                ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 

                                              Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
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