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Κύριοι συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 520/29-4-2014, έχοντας
υπόψη:
α) τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής
(συνεδρίαση αριθμ. 182/25-4-2014) επί της πρότασης του Τμήματος
(συνεδρίαση αριθμ. 519/9-4-2014) για τη συγκρότηση ειδικής επταμελούς
επιτροπής για τη θέση του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας»,
β) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011,
γ) άρθρο 77 παρ. 3 του ν. 4009/2011,
δ) το άρθρο 3 και άρθρο τελευταίο της Κανονιστικής απόφασης της
Συγκλήτου κατ΄ άρθρον 77 παρ. 3 του ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών
Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

ε) την περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄195)
όπως αντικαθίσταται από την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4076/2012
όρισε τα ακόλουθα μέλη της ειδικής επταμελούς επιτροπής με
βάση το επιστημονικό έργο των μελών στο ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με εκείνο του υποψηφίου, και ιδίως με βάση το πρόσφατο
επιστημονικό και ερευνητικό του έργο.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Εσωτερικά μέλη από το Α.Π.Θ.
1. ΔΕΣΠΩ ΛΙΑΛΙΟΥ, καθηγήτρια του Τμήματος Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο: Ερμηνεία των
Δογματικών και Συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας (ΦΕΚ
45/2-3-2001, τ. ΝΠΔΔ).
http://www.past.auth.gr/el/node/37 e-mail: lialiou@past.auth.gr
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του
ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο: Δογματική και Συμβολική Θεολογία (ΦΕΚ
165/2-10-95, τ. ΝΠΔΔ).
http://www.theo.auth.gr/biographs/tseleggidis.htm
e-mail: tseleng@theo.auth.gr
3. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας
του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο: Δογματική και Συμβολική Θεολογία
(ΦΕΚ 879/27-10-2009, τ. Γ΄).
http://users.auth.gr/stamchr e-mail: stamchr@theo.auth.gr
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του
ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο: Iστορία Δογμάτων (ΦΕΚ 6/21-1-94, τ.
ΝΠΔΔ).
http://users.auth.gr/martzelo e-mail: martzelo@theo.auth.gr
Εξωτερικά μέλη
α) από ΑΕΙ της ημεδαπής
5. ΚΥΡΙΛΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ, (Επίσκοπος Αβύδου),
καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ, με γνωστικό
αντικείμενο: Ιστορική Δογματική Θεολογία (ΦΕΚ 294/2-05-07, τ. Γ΄).
http://www.soctheol.uoa.gr/kkaterelos.html
e-mail: kykaterelos@soctheol.uoa.gr
6. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ, (Μητροπολίτης Μεσσηνίας),
καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο:
Ιστορία Δογμάτων και Συμβολική (ΦΕΚ 329/15-4-2008, τ. Γ').
http://www.theol.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/alfabhtika/cv-sabbatos.html
e-mail: chsavvatos@theol.uoa.gr
β) από ΑΕΙ της αλλοδαπής
7. ATHANASIOS VLETSIS, professor für Systematische Theologie
(Dogmatic, Ethik und Ökumenische Theologie), Ludwig-MaximiliansUniversität München.
http://www.orththeol.unimuenchen.de/personen/professoren/vletsis/index.ht
ml e-mail: Athanasios.Vletsis@orththeol.uni-muenchen.de

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Εσωτερικά μέλη από το Α.Π.Θ.
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο:
Εκκλησιαστική Ιστορία (ΦΕΚ 721/13-8-2010, τ. Γ΄).
http://www.past.auth.gr/el/node/55 e-mail: konchns@past.auth.gr
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ, καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο: Πηγές
Κανονικού Δικαίου (ΦΕΚ 312/11-4-08, τ. Γ΄).
http://www.past.auth.gr/el/node/27 e-mail: giagou@past.auth.gr
3. ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΙΑΣΙΟΣ, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ,
με γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της Φιλοσοφίας (ΦΕΚ 32/14-2-03, τ.
ΝΠΔΔ).
http://www.theo.auth.gr/biographs/siasos.htm e-mail: siasos@theo.auth.gr
4. ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας
του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο: Ηθική και Ποιμαντική (ΦΕΚ 287/19-1103, τ. ΝΠΔΔ).
http://users.auth.gr/akeselop e-mail: akeselop@theo.auth.gr
Εξωτερικά μέλη
α) από ΑΕΙ της ημεδαπής
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του
ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο: Εκκλησιαστική Γραμματολογία από τον
9ο αιώνα (ΦΕΚ 241/8-10-2004, τ. ΝΠΔΔ).
http://www.theol.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/alfabhtika/cv-niwannidhs.html
e-mail: nioan@theol.uoa.gr
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας
του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο: Πατρολογία (ΦΕΚ 455/4-12-2006, τ.
Γ΄).
http://www.theol.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/alfabhtika/cv-liakoyras.html
e-mail: cliakour@theol.uoa.gr
β) από ΑΕΙ της αλλοδαπής
7. EMMANUEL CLAPSIS, professor of Dogmatic Theology, Hellnic College /
Holy Cross Greek Orthodox School of Theology -Brooklin, USA.
http://www.hchc.edu/academics/holycross_faculty/clapsis/
e-mail: eclapsis@hchc.edu e-mail: eclapsis@yahoo.com
Η σύνθεση της επιτροπής δεν μεταβάλλεται παρά μόνον εάν μέλος
της παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις
αυτές το μέλος αυτό αντικαθίσταται 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 Συγκλήτου κατ΄ άρθρο 77 παρ. 3 του ν. 4009/2011).

Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στην ειδική
επταμελή επιτροπή να ενημερώσετε εγκαίρως τη Γραμματεία της
Κοσμητείας. (τηλ. 2310996698, 2310996699 mail: emakedo@past.auth.gr,
emakedo@theosc.auth.gr με κοινοποίηση tritos@past.auth.gr ).
Σε περίπτωση που δεν λάβουμε απάντησή σας, θα θεωρήσουμε
αυτόματα ότι αποδέχεστε τον ορισμό σας.
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς
Επιτροπής να προσέλθουν σε συνεδρίαση, της οποίας η νομιμότητα
εξασφαλίζεται με την παρουσία έστω και τριών μελών της που θα γίνει
την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Θεολογικής Σχολής, προκειμένου να ζητήσουν γραπτή αξιολόγηση
του έργου του υποψήφιου 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.4009/2011 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 13 του ν. 4115/2013, τα άρθρα 3 παρ. 8
και 9, της κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου κατ΄ άρθρο 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 2842/14-122011»).
Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
και μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 19, παρ. 5 του ν. 4009/2011, το άρθρο 3
παρ. 9, της κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου κατ΄ άρθρο 77 παρ. 3
του ν. 4009/11). Σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης παρακαλούμε να μας
πληροφορήσετε εγκαίρως προκειμένου να διασφαλίσουμε την
δυνατότητα καθώς και την πιστοποίηση της νομιμότητας της
επικοινωνίας.
Θα σας αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή το υπόμνημα και οι
εργασίες του υποψηφίου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή
ενημέρωση.
Με τιμή
Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΡΙΤΟΣ
Καθηγητής

