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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Συνεδρίαση  Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής  για  μονιμοποίηση  Επίκουρου 
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο  αντικείμενο  «Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία 
και  Πολιτική  Φιλοσοφία  Διεθνών  Σχέσεων»,  του  Τμήματος  Διεθνών  και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών. 
   
 
Η  σημερινή  συνεδρίαση  πραγματοποιείται  στην  αίθουσα  τηλεδιάσκεψης,  που 
βρίσκεται  στο  κεντρικό  κτίριο  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  (Καραολή  και 
Δημητρίου 80, αίθουσα 010 στο ισόγειο). Η τηλεδιάσκεψη διεξάγεται με τη βοήθεια 
του  Κέντρου  Δικτύων,    τηρουμένων  όλων  των    προϋποθέσεων  ταυτοποίησης  και 
αξιοπιστίας του συστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. 

 
Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Καθηγητής κ. 
Π.  Ήφαιστος  ευχαριστεί  τα  μέλη  της E.E.E    που ανταποκρίθηκαν  στην Πρόσκληση 
του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και 
προσήλθαν  στην  σημερινή  συνεδρίαση.  Επίσης,  ευχαριστεί  τους  εκλεκτούς 
συναδέλφους  Καθηγητές  α΄βαθμίδας  κ.κ.  Ε.  Χειλά  και  Χ.  Παπασωτηρίου,  για  το 
χρόνο  που  αφιέρωσαν  για  τη  σύνταξη  της  κοινής    έκθεσης  αξιολόγησης  για  την 
μονιμοποίηση του Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
κου Ηλία Παπαγιαννόπουλου. 
Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής αναφέρει ότι,  για τις προϋποθέσεις  
για μονιμοποίηση Επικ. Καθηγητή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του 
Ν. 4009/11, αναφορικά με  τα προσόντα και  τα κριτήρια εξέλιξης εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/11 διατάξεις, οι οποίες ορίζουν τα εξής: 

• Η  κρίση  για  μονιμοποίηση  βασίζεται  κυρίως  στο  συνολικό  διδακτικό  και 
ερευνητικό έργο των κρινόμενων, λαμβανομένου υπόψη και του διοικητικού 
τους έργου. 

Επίσης,  στις  διατάξεις  της  Κανονιστικής  Απόφασης  της  Συγκλήτου  (Αριθμός 
Συνεδρίασης 6η/6‐2‐14 ΦΕΚ 393/τΒ/19‐2‐14)  για τα κριτήρια επιλογής και εξέλιξης 



σε  θέσεις  Καθηγητών  μέχρι  την  δημοσίευση  του  Οργανισμού  και  Εσωτερικού 
Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς εξετάζονται τα ακόλουθα:  

1. Η  συνάφεια  του  γνωστικού  αντικειμένου  της  υπό  πλήρωση  θέσης  με  το 
γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ή του επιστημονικού ή του 
ερευνητικού έργου του υποψηφίου. 

2. Η προσφορά του έργου του υποψηφίου στην πρόοδο της επιστήμης. 
3. Η αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισης του υποψηφίου στα απαιτούμενα 

ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα. 
4. Η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου. 
 

Συνεχίζοντας,  ο  Πρόεδρος  της  Ε.Ε.Ε.  αναφέρει  ότι  ο  Επικ  Καθηγητής  κ.  Ηλίας 
Παπαγιαννόπουλος  με  την  υπ΄αριθμ.  πρωτ. 20150113/12‐5‐15  αίτησή  του  ζήτησε 
την μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επικ.  Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο  
«Σύγχρονη  Πολιτική  Φιλοσοφία  και  Πολιτική  Φιλοσοφία  Διεθνών  Σχέσεων», 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  77,  παρ.4β  του  Ν.4009/11  και  το  άρθρο  34,  παρ.25  του 
Ν.4115/13. 
Ο  κ.  Ηλίας  Παπαγιαννόπουλος  με  την  αριθμ.  πρωτ.  20084683/18‐9‐2008  πράξη 
Πρύτανη  διορίσθηκε  Επίκουρος  Καθηγητής  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σύγχρονη 
Πολιτική  Φιλοσοφία  και  Πολιτική  Φιλοσοφία  Διεθνών  Σχέσεων»  η  οποία 
δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ  353/τ.Γ./12‐5‐2009.    Στη  συνέχεια  με  την  αριθμ.  πρωτ.  
20141798/29‐4‐2014  πράξη  του  Πρύτανη  ανανεώθηκε  η  θητεία  του  μετά  από 
αίτησή του.  
Σύμφωνα με τον Ν.4009/2011 αρθρ. 77 παρ. 4β σε συνδυασμό με το αρθρ. 34, παρ. 
25  του  Ν.  4115/2013  «Επίκουροι  με  θητεία  καθηγητές  που  υπηρετούν  κατά  τη 
δημοσίευση  του  παρόντος  νόμου,  υποβάλλουν  αίτηση  για  ανανέωση  της  θητείας 
τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από 
τη  συμπλήρωση  τριετίας  από  τη  δημοσίευση  της  πράξης  διορισμού  τους  στην 
Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.    Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των 
παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της 
μονιμοποίησης.   Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται 
αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες 
και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις  του παρόντος 
νόμου.    Σε περίπτωση αρνητικής  κρίσης  για  την ανανέωση ή  την  εξέλιξή  τους  και 
εφόσον  δεν  έχουν  μονιμοποιηθεί  κατά  τα  ανωτέρω,  αποχωρούν  από  το  ίδρυμα 
κατά τη λήξη της θητείας τους». 
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  19  και  77,  του  Ν.  4009/11,  όπως 
τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  καθώς  και  με  τις  διατάξεις  της  Κανονιστικής 
Απόφασης της Συγκλήτου (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/6‐2‐14) ΦΕΚ 393/τΒ/19‐2‐14 και 
κατ΄εφαρμογή  της  υπ΄  αριθμ.  Φ.  122.1/1137/145793/Β2/9‐10‐2013  ΚΥΑ  (ΦΕΚ 
2619/τ.Β’/16‐10‐2013),  η  Συνέλευση  του  Τμήματος  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών 
Σπουδών  της  22‐06‐15  αποφάσισε  τη  συγκρότηση  της  Ειδικής  Επταμελούς 
Επιτροπής Μονιμοποίησης  Επικ.    Καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σύγχρονη 
Πολιτική Φιλοσοφία και Πολιτική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων» και, στη συνέχεια, 
η  Κοσμητεία στη  Συνεδρίαση  της 26‐6‐15/21η  συνεδρία,  συμφώνησε ομόφωνα με 
την  Ειδική  Επταμελή  Επιτροπή Μονιμοποίησης,  της  οποίας  τα  μέλη  ανήκουν  στα 
μητρώα  των  εσωτερικών  και  εξωτερικών  μελών  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  της 
Σχολής  Οικονομικών,  Επιχειρηματικών  και  Διεθνών  Σπουδών,  ως  αυτά  έχουν 
αναρτηθεί στη Σχολή και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 



Στη  συνέχεια  η  Κοσμητεία  με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.:Δ.20150207/29‐6‐15  επιστολή 
της, σας γνωστοποίησε τη σύνθεση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, η οποία έχει 
ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καθηγητής  Π.  Ήφαιστος,  Τμήμα  Διεθνών  &  Ευρωπαϊκών  Σπουδών,  Σχολή 
Οικονομικών,      Επιχειρηματικών  και  Διεθνών  Σπουδών,  Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Διεθνείς  Σχέσεις  με  έμφαση  στις 
Στρατηγικές Σπουδές» και ΦΕΚ διορισμού 921/τ.Γ'/13‐11‐2007. 

2. Αναπλ. Καθηγητής Αρ. Τζιαμπίρης, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
Σχολή  Οικονομικών,  Επιχειρηματικών  και  Διεθνών  Σπουδών,  Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Διεθνείς  Σχέσεις  με  έμφαση  στις 
Βαλκανικές και Μεσογειακές Σχέσεις» και ΦΕΚ διορισμού 262/τ.Γ/21‐4‐2011 

3. Καθηγήτρια  κα  Β.  Πέκκα‐Οικονόμου,  Τμήμα  Οργάνωσης  και  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων,   Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική για Διοίκηση 
Επιχειρήσεων» και ΦΕΚ διορισμού 833/τ.Γ’/16‐8‐2012. 

4. Καθηγητής  Αθ.  Πλατιάς,  Τμήμα  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Σπουδών,  Σχολή 
Οικονομικών,  Επιχειρηματικών  και  Διεθνών  Σπουδών,    Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Στρατηγικές  Σπουδές»  και  ΦΕΚ 
διορισμού 921/τ.Γ΄/13‐11‐2007. 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ 

1. Καθηγητής  X.  Παπασωτηρίου,  Τμήμα  Διεθνών  &  Ευρωπαϊκών  Σπουδών, 
Πάντειο  Πανεπιστήμιο  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Διεθνείς  Σχέσεις‐
Στρατηγικές Σπουδές» και ΦΕΚ διορισμού 209/τ.Γ΄/17‐03‐2010 

2. Καθηγήτρια  Ειρ.  Χειλά,  Τμήμα  Διεθνών &  Ευρωπαϊκών  Σπουδών,  Πάντειο 
Πανεπιστήμιο με  γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική με  έμφαση στην 
επίλυση των συγκρούσεων» και ΦΕΚ διορισμού 1368/τ.Γ΄/31‐12‐2012 

   
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 

1. Καθηγητής  Ι.  Ιωσήφ,  University  of  Cyprus  με  γνωστικό  αντικείμενο 
«International Relations and European Studies»  

 
Στο  σημείο  αυτό  ο  κ.  Πρόεδρος  αναφέρει  ότι  όλα  τα  παραπάνω  έχουν  άμεσα 
αναρτηθεί στον ιστότοπο της Σχολής.  
Με  την  υπ΄αριθμ.  πρωτ.:  Δ.20150207/29‐6‐15  πρόσκληση  του  Κοσμήτορα  της 
Σχολής Οικονομικών,  Επιχειρηματικών  και  Διεθνών  Σπουδών,  συνεδρίασε  η  Ε.Ε.Ε. 
στις  2/7/15  και  όρισε  αξιολογητές  του  έργου  του  υποψηφίου  τους  Καθηγητές 
α΄βαθμίδας  κ.κ.  X.  Παπασωτηρίου,  Τμήμα  Διεθνών  &  Ευρωπαϊκών  Σπουδών, 
Πάντειο  Πανεπιστήμιο  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Διεθνείς  Σχέσεις‐Στρατηγικές 
Σπουδές» και ΦΕΚ διορισμού 209/τ.Γ΄/17‐03‐2010 και Ειρ. Χειλά, Τμήμα Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών  Σπουδών,  Πάντειο  Πανεπιστήμιο  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Διεθνής 
Πολιτική  με  έμφαση  στην  επίλυση  των  συγκρούσεων»  και  ΦΕΚ  διορισμού 
1368/τ.Γ΄/31‐12‐2012,  οι  οποίοι  εμπρόθεσμα  εντός  30  ημερών  κατέθεσαν  την 
υπ΄αριθμ.  Πρωτ.:  Δ.20150225  κοινή  γραπτή  έκθεση  αξιολόγησης,  η  οποία  και 
μοιράστηκε  στα  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη  της  Ε.Ε.Ε.  για  μονιμοποίηση 
Επικ. Καθηγητή.  
Επίσης,  ο Πρόεδρος Καθηγητής  κ.  Π.  Ήφαιστος  ενημερώνει  τα μέλη  της  Ε.Ε.Ε.  για 
μονιμοποίηση  ότι  με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.:  Δ.20150202/26‐6‐15  επιστολή  της 



Κοσμητείας  προς  τον  υποψήφιο  του  ζητήθηκε  να  υποδείξει  2  Καθηγητές  ή 
Ερευνητές για την υποβοήθηση του έργου της Ε.Ε.Ε. οι οποίοι ανήκουν στα μητρώα 
του  ιδρύματος και δεν συμπεριλαμβάνονται στα  τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη 
της  Ε.Ε.Ε.  για  μονιμοποίηση  τα  οποία  και  καταχωρήθηκαν  στο  ηλεκτρονικό 
πληροφοριακό σύστημα.  
Ο  υποψήφιος  με  την  υπ΄αριθμ.  πρωτ.  Δ.20150204/26‐6‐15  επιστολή  του  στη 
Γραμματεία της Σχολής ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του παραπάνω 
δικαιώματος  που  του  δίνει  ο  νόμος  και  έτσι  δεν  υπέδειξε  αξιολογητές  για  την 
υποβοήθηση του έργου της Ε.Ε.Ε. για μονιμοποίηση. 
Όλα τα ανωτέρω έχουν άμεσα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Σχολής. 
 
Επίσης,  η  Κοσμητεία,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Κανονιστικής  Απόφασης  της 
Συγκλήτου  (Αριθμός  Συνεδρίασης  6η/6‐2‐14),  ΦΕΚ  393/τΒ/19‐2‐14,  γνωστοποίησε 
την  κοινή  γραπτή  αξιολόγηση  στον  υποψήφιο  με  την  υπ΄αριθμ  Πρωτ. 
Δ.20150226/7‐7‐15  επιστολή  της όπου και  του  ζητήθηκε να υποβάλει αν επιθυμεί 
σχετικό υπόμνημα. 
Στο  σημείο  αυτό  ο  Πρόεδρος  της  Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής  αναφέρει  ότι 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  19  και  77,  του  Ν.  4009/11,  όπως 
τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  καθώς  και  με  τις  διατάξεις  της  Κανονιστικής 
Απόφασης  της  Συγκλήτου  (Αριθμός  Συνεδρίασης  6η/6‐2‐14  ΦΕΚ  393/τΒ/19‐2‐14), 
στην 1η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής της 2/7/15 αποφασίστηκε η  
διδακτική  ικανότητα  του  υποψηφίου  να  αξιολογηθεί  από  τον  Πρόεδρο  του 
Τμήματος, του οποίου η αξιολόγηση θα βασίζεται στις αξιολογήσεις των φοιτητών, 
καθώς  και  στην  εν  γένει πληροφόρησή  του  για  τον υποψήφιο,  αφού είναι ο  καθ’ 
ύλην αρμόδιος που μπορεί να παρέχει αυτές  τις πληροφορίες,  επειδή οι φοιτητές 
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, δεν έχουν εκλέξει 
εκπροσώπούς  τους  και  ως  εκ  τούτου  δεν  είναι  δυνατή  η  παρουσία  τους 
προκειμένου  να  εκφράσουν  τη  γνώμη  τους  για  τη  διδακτική  ικανότητα  του 
υποψηφίου.  
Έτσι  λοιπόν,  με  την  ιδιότητά  μου  ως  Πρόεδρος  του    Τμήματος  Διεθνών  και 
Ευρωπαϊκών  Σπουδών,  συνέταξα    την  υπ΄αριθμ.  πρωτ.:  Δ.20150227  έκθεση  της 
διδακτικής  ικανότητας  του  υποψηφίου  κου  Η.  Παπαγιαννόπουλο,  η  οποία  και 
αναρτήθηκε  στον  ισότοπο  της  Σχολής  και  μοιράστηκε  στα  τακτικά  και 
αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε.Ε. για μονιμοποίηση Επικ. Καθηγητή.   
Σήμερα  κληθήκαμε  με  την  υπ΄αριθμ.  πρωτ.:  Δ.20150228/8‐7‐15  πρόσκληση  του 
Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών για την 
μονιμοποίηση  Επικ.  Καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σύγχρονη  Πολιτική 
Φιλοσοφία  και  Πολιτική  Φιλοσοφία  Διεθνών  Σχέσεων»,  με  υποψήφιο  τον    κ.  Η. 
Παπαγιαννόπουλο,  ο  οποίος    το  1996  αποφοίτησε  από  το  Leopold‐Franzens‐
Universität, στο Innsbruck (Αυστρία),  με σπουδές Φιλοσοφίας, Αρχαίας Ιστορίας και 
Αρχαιογνωσίας. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με Διδακτορικές σπουδές 
στο  Leopold‐Franzens‐Universität  (1999),  και  τίτλο  διδακτορικής  διατριβής:  «  Die 
geschlossene  Identität  und  das  Problem  des Nihilismus  im  Rahmen  der westlichen 
Philosophie.  Eine  hermeneutische  Rekonstruktion  unter  der  Anleitung  von Herman 
Melvilles Moby‐Dick  [Η  κλειστή  ταυτότητα  και  το  πρόβλημα  του  μηδενισμού  στα 
πλαίσια  της  δυτικής  φιλοσοφίας.  Μια  ερμηνευτική  ανασύνθεση  με  πλοηγό  τον 
Μόμπυ‐Ντικ  του  Χέρμαν  Μέλβιλ].».  Ο  κ.  Η.  Παπαγιαννόπουλος  είναι  Επικ. 
Καθηγητής με θητεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
από το 2009.  



  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος καλεί στην αίθουσα τον υποψήφιο. 
 
Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην αίθουσα ο υποψήφιος κ. Η. Παπαγιαννόπουλος.  
 
Ο κ. Πρόεδρος: κύριε Παπαγιαννόπουλε έχετε ήδη λάβει την αξιολόγηση του έργου 
σας. Θα θέλαμε να μας πείτε αν έχετε να κάνετε κάποια σχόλια. 
 
Ο κ. Η. Παπαγιαννόπουλος: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους καθηγητές 
για το χρόνο που διέθεσαν προκειμένου να συντάξουν την έκθεση αξιολόγησης του 
έργου μου, και επίσης θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τα καλά τους λόγια. 
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος ρωτά τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής αν 
επιθυμούν να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις στον  υποψήφιο. 
 
Ο  Καθηγητής  κ.  Ι.  Ιωσήφ:  Κύριε  Παπαγιαννόπουλε  θα  ήθελα  να  μας  πείτε 
επιγραμματικά πάνω σε τι project δουλεύετε αυτό το διάστημα. 
 
Ο  κ.  Η.  Παπαγιαννόπουλος:  Το  έργο  μου  επικεντρώνεται  σε  τρεις  πυλώνες.  Ο 
πρώτος  πυλώνας  του  έργου  μου  είναι  να  συνεισφέρω  σε  μια  διευκρίνιση  των 
φιλοσοφικών  προϋποθέσεων  των  Θεωριών  Διεθνών  Σχέσεων,  δηλαδή  να 
ξεκαθαριστεί    τι  είδους  φιλοσοφικό  υπόβαθρο  έχουν  μείζονες  Θεωρίες  Διεθνών 
Σχέσεων,  όπως  για  παράδειγμα  ο  ρεαλισμός.    Το  δεύτερο  είναι  να  ενταχθεί  η 
Θεωρία  Διεθνών  Σχέσεων  στο  ιστορικό  της  πλαίσιο,  δηλαδή  δουλεύω  και  στη 
διδασκαλία αλλά και στις δημοσιεύσεις στο επίπεδο της θεωρίας της ιστορίας των 
ιδεών, έτσι ώστε να υπάρξει και μια ευρύτερη ιστορική πραγμάτευση της Ιστορίας 
Διεθνών  Σχέσεων.  Το  τρίτο  το  οποίο  είναι  εξίσου  σημαντικό,  δεδομένων  των  
Διεθνών  εξελίξεων    τα  τελευταία  χρόνια,  να  διερευνήσω  το  κομμάτι  της  σχέσης 
Ελλάδας  και  Ευρώπης    μέσα  στις  αναπαραστάσεις  της  Ευρώπης  στην  ελληνική 
βιβλιογραφία,  μιας  και  η  σχέση  Ελλάδας  και  Ευρώπης  έχει  καταγραφεί  στη 
σύγχρονη  ελληνική  πολιτική  φιλοσοφία.  Ερώτημα  το  οποίο  θεωρώ  εξαιρετικά 
κρίσιμο στην παρούσα φάση της πολιτικής ιστορίας.  
 
 
Τα μέλη της Ε.Ε.Ε. για μονιμοποίηση δεν έχουν άλλες ερωτήσεις για τον υποψήφιο 
και  στο  σημείο  αυτό  ο  υποψήφιος  κ.  Η.  Παπαγιαννόπουλος  αποχωρεί  από  την 
αίθουσα. 
 
Ο  Πρόεδρος  ζητά  από  τα  μέλη  της  Ειδικής  Επιτροπής  να  τοποθετηθούν  επί  του 
θέματος. 
Εν  συνεχεία,  τα  μέλη  της  Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής  προχωρούν  στις 
τοποθετήσεις τους. 
 
Καθηγητής κ. Α. Πλατιάς: Γνωρίζω τον υποψήφιο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο πριν 
έρθει  στο  Τμήμα  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Σπουδών,  έχω  παρακολουθήσει  με 
μεγάλη προσοχή την εξέλιξη του και το συγγραφικό του έργο. Έχω συνδιδάξει μαζί 
του  μαθήματα,  έχουμε  από  κοινού  δραστηριοποιηθεί  σε  διάφορα  project  και  θα 
ήθελα  να πω ότι  έχω αποκομίσει  τις  καλύτερες  των  εντυπώσεων από  την  μεταξύ 



μας  συνεργασία.  Εδώ  θα  πρέπει  να  τονίσω  και  την  συνεισφορά  του  στο  Τμήμα, 
όπου  και  ανταποκρίθηκε  με  μεγάλη  επιτυχία  σε  κάθε  δραστηριότητα  που  του 
ανατέθηκε από το Τμήμα μας. Ο κ. Παπαγιαννόπουλος έχει ένα δύσκολο εγχείρημα 
προσπαθεί να δέσει  την Φιλοσοφία με τις Διεθνείς Σχέσεις και παρακολουθώντας 
με μεγάλη προσοχή τη μέχρι τώρα πορεία του, βλέπω ότι ανταποκρίνεται θετικά και 
θεωρώ  ότι  έχει  πολύ  σοβαρές  προοπτικές  περαιτέρω  ακαδημαϊκής  βελτίωσης.  Ο 
υποψήφιος  είναι  εξαίρετος  δάσκαλος  και  ένας  εξαίρετος  νέος  επιστήμονας,  που 
έχει να προσφέρει πολλά και σημαντικά στην επιστήμη του και όταν έρθει η ώρα 
της ψηφοφορίας με χαρά θα ψηφίσω υπέρ της μονιμοποίησής του στη βαθμίδα του 
Επικ. Καθηγητή. 
 
Αναπλ. Καθηγητής Αρ. Τζιαμπίρης: Θα ήθελα και εγώ να καταθέσω την πολύ καλή 
άποψη  που  έχω  για  το  υποψήφιο.  Είχα  την  ευκαιρία  να  συνδιδάξω  μαζί  του  μια 
σειρά  μαθημάτων.  Έχω  συνεργαστεί  μαζί  του  στο  πλαίσιο  των  προβολών  ταινιών 
και  σε  συγγραφή  έργου.  Επίσης,  μου  έχει  κάνει  μια  βιβλιοκρισία,  στην  οποία 
έδειχνε ότι ίσως είχε κατανοήσει καλύτερα και από μένα αυτά που έγραψα. Έχω την 
καλύτερη  δυνατή  άποψη  και  για  τη  διδασκαλία  του  και  για  το  διδακτικό  και 
συγγραφικό του έργο και, τέλος, μόνο καλά λόγια έχω να πω για το χαρακτήρα του 
και  το  ήθος  του.  Είναι  ένας  εξαίρετος  συνάδελφος  και  πραγματικά  θα  χαρώ  να 
τοποθετηθώ  υπέρ  της  μονιμοποίησης  του  στη  βαθμίδα  του  Επικ.  Καθηγητή  όταν 
φτάσει η ώρα της ψηφοφορίας. . 
 
Καθηγήτρια Β.  Πέκκα‐Οικονόμου: Μετά από  την πολλή προσεκτική  ανάγνωση  και 
μελέτη  των  αξιολογήσεων  του  Επικ.  Καθηγητή  κου Παπαγιαννόπουλου,  τόσο από 
τους  εκλεκτούς  συναδέλφους  Ε.  Χειλά  και  Χ.  Παπασωτηρίου,  όσο  και  από  τον 
Πρόεδρο του Τμήματος, θεωρώ ότι ο υποψήφιος έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα  για  την  μονιμοποίησή  του  και  πιστεύω  ότι  είναι  ένας  εξελισσόμενος 
επιστήμονας, που έχει να προσφέρει πολλά στο τμήμα του. Όταν έρθει η ώρα της 
ψηφοφορίας με χαρά θα υποστηρίξω την μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επικ. 
Καθηγητή.  
 
Καθηγητής Π. Ήφαιστος: Όπως είπε και ο  κύριος Πλατιάς,  γνωρίζω  τον υποψήφιο 
από την Πάντειο, παρακολουθώ την πορεία του και θεωρώ ότι είναι ένας διαρκώς 
εξελισσόμενος  νέος  επιστήμονας.  Είναι  αλήθεια  ότι  το  εγχείρημά  του  είναι  πολύ 
μεγάλο, να γεφυρώσει την Πολιτική Θεωρία με τη Διεθνή Πολιτική, λίγοι το έχουν 
κάνει και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί. Το πεδίο 
λοιπόν έρευνας του είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο. Με τον υποψήφιο είχα μια 
μακρά και επώδυνη συζήτηση επί χρόνια για το συγκεκριμένο θέμα και βλέπω ότι 
έχει προχωρήσει αρκετά σε σχέση με την προηγούμενη του κρίση, κατά την οποία 
είχα  κάνει  μια  εκτενέστατη  παρέμβαση  επιστημολογικού  και  μεθοδολογικού 
χαρακτήρα. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι σταθερά προσπαθεί να πετύχει σε αυτό 
το  δύσκολο  εγχείρημα,  να  γεφυρώσει  δηλαδή  τη  Πολιτική  Θεωρία  με  τη  Διεθνή 
Πολιτική. Τέλος, θα  ήθελα να τονίσω την πολύ καλή προσωπική άποψη που έχω για 
τον υποψήφιο για το ακαδημαϊκό του ήθος και για την συνολική του παρουσία στο 
τμήμα.  Είμαι  απόλυτα  πεπεισμένος,  ότι  διαθέτει  όλες  τις  δυνατότητες  περαιτέρω 
ακαδημαϊκής εξέλιξης.  
 
 
 
 



Αφού δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις και κατόπιν εξέτασης του ερευνητικού και 
εν γένει επιστημονικού έργου του υποψηφίου, της συνάφειας της διδακτορικής του 
διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης και την αξιολόγησή 
του στα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά και ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα, 
καθώς και τη διδακτική του ικανότητα, ξεκινάει η διαδικασία της ψηφοφορίας.  
 
Μετά από διαδικασία κλήρωσης ψηφίζει πρώτος ο Καθηγητής κ. Ιωσήφ Ιωσήφ 
 
Ιωσήφ Ιωσήφ: Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν εδώ και την προσωπική μου άποψη 
είμαι θετικός στην μονιμοποίηση του κου Η. Παπαγιαννόπουλου στη βαθμίδα του 
Επικ.  Καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σύγχρονη  Πολιτική  Φιλοσοφία  και 
Πολιτική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων». 
 
Πέκκα‐Οικονόμου Βικτωρία: Με βάση τα όσα υποστήριξα στην τοποθέτησή μου και 
τη  συζήτηση  που  προηγήθηκε  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  έκθεση  αξιολόγησης 
καθώς  και  την  αξιολόγηση  της  διστακτικής  του  ικανότητας,  με  μεγάλη  μου  χαρά 
ψηφίζω υπέρ της μονιμοποίησης του κου Η. Παπαγιαννόπουλου στη βαθμίδα του 
Επικ.  Καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σύγχρονη  Πολιτική  Φιλοσοφία  και 
Πολιτική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων». 
 
Πλατιάς  Αθανάσιος:  Βασιζόμενος  στην  πολύ  καλή  άποψη  που  έχω  για  τον 
υποψήφιο  και  με  βάση  τα  όσα  ελέχθησαν  στη  συζήτηση  που  προηγήθηκε 
ανεπιφύλακτα ψηφίζω  υπέρ της μονιμοποίησης του κου Η. Παπαγιαννόπουλου στη 
βαθμίδα  του  Επικ.  Καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σύγχρονη  Πολιτική 
Φιλοσοφία και Πολιτική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων». 
 
Τζιαμπίρης  Αριστοτέλης:  Σύμφωνα  με  την  έκθεση  αξιολόγησης,  τη  συζήτηση  που 
προηγήθηκε  και  την προσωπική μου άριστη  γνώμη  για  τον υποψήφιο ψηφίζω με 
μεγάλη  μου  χαρά  υπέρ  της  μονιμοποίησης  του  κου  Η.  Παπαγιαννόπουλου  στη 
βαθμίδα  του  Επικ.  Καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Σύγχρονη  Πολιτική 
Φιλοσοφία και Πολιτική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων». 
 
Ήφαιστος  Παναγιώτης:  Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  όσα  ελέχθησαν  από  τους  πολύ 
καλούς συναδέλφους  και  με βάση  την άριστη  γνώμη που  έχω  για  τον υποψήφιο, 
τόσο για  το έργο  του όσο και  για  το ήθος  του και  τη συνεισφορά  του στο  τμήμα, 
ανεπιφύλακτα  και  με  μεγάλη  χαρά  ψηφίζω  υπέρ  της  μονιμοποίησης  του  κου  Η. 
Παπαγιαννόπουλου  στη  βαθμίδα  του  Επικ.  Καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο 
«Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία και Πολιτική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων». 
 
Μετά  το  τέλος  της  ψηφοφορίας,  ο  Πρόεδρος  της  Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής 
Καθηγητής κ. Π. Ήφαιστος  ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο 
είναι:  Επί  συνολικού  αριθμού  επτά  (7)  μελών  και  παρόντων  πέντε  (5)  μελών  της 
Ε.Ε.Ε.Ε. και τα πέντε (5) παρόντα μέλη ψήφισαν υπέρ της μονιμοποίησΉς του κ. Η. 
Παπαγιαννόπουλου  στη  βαθμίδα  του  Επικ.  Καθηγητή,  στο  γνωστικό  αντικείμενο 
«Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία και Πολιτική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων». 
 
Κατόπιν του ανωτέρω αποτελέσματος, ο κ. Ηλίας Παπαγιαννόπουλος του Τμήματος 
Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Σπουδών  μονιμοποιείται  με  ομοφωνία  των  παρόντων 
μελών  της  Ε.Ε.Ε.  στη  βαθμίδα  του  Επικ.  Καθηγητή,  στο  γνωστικό  αντικείμενο 
«Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία και Πολιτική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων». 



 
Στο σημείο αυτό καλείται στην αίθουσα ο κ. Ηλίας Παπαγιαννόπουλος, στον οποίο ο 
κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 
 
Ο κ. Η. Παπαγιαννόπουλος: Σας ευχαριστώ πολύ για τη τιμή που μου κάνατε και για 
την  εμπιστοσύνη  που  μου  δείξατε  και  θα  καταβάλω  κάθε  προσπάθεια  να  φανώ 
αντάξιος των προσδοκιών σας. 
 
 
Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση 
 
  
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                 (*ΥΠΟΓΡΑΦΗ)          (*ΥΠΟΓΡΑΦΗ)                
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΉΦΑΙΣΤΟΣ               ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ   
 
 
 
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής 
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