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Απόσπασμα από την Τμηματική Συνέλευση 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, αίθ. ΔΕΣΚΟΙ, ώρα 11,00

Παρόντες: Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγ. Χ. Παπασωτηρίου,  οι κ.κ. Καθηγητές, 
Κ. Αρβανιτόπουλος, Κ. Λάβδας, Χ. Ταγαράς, Δ. Καιρίδης, Χ. Παπάζογλου, Ε. Χειλά 
Β. Χατζόπουλος, οι Αναπλ. Καθηγ. Μ. Κοππά, Ν. Κανελλοπούλου, Μ. Παπαντώνη, 
Ε. Συρίγος, Γ. Στασινόπουλος, οι κ.κ. Επίκουροι Καθηγητές κ.κ. Α. Μαστρογιάννης, 
Β.  Καραγεώργου,  Μ.  Μαρούδα,  Ο.  Τσόλκα,  Χ.  Καραγιαννοπούλου,  Ε.Δ.Ι.Π.  Ζ. 
Δημαδάμα (απεχώρησε στα θέματα που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο κύκλο 
σπουδών), οι φοιτητές, Α. Μπούρας, Παπαλιάκος Κ. (απεχώρησαν στα θέματα που 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών)
Απόντες: οι  Αναπλ.  Καθηγ.  Α.  Γκόφας,  Κ.  Κολιόπουλος,  Δ.  Σιδέρης,  Α.  Πασσάς 
(επιστημονική άδεια), Κ. Υφαντής, ο φοιτητής  Κρομμυδάκης Μ., 
Στη  συνέλευση  παρέστη  και  η  Γραμματέας  του  Τμήματος  κα  Κιζίρογλου. 
Διαπιστώνεται απαρτία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ανακοινώσεις – Διάφορα.
2. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Έγκριση πρακτικών Τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης 

υποψηφίων.
3. Έγκριση κανονισμού εξετάσεων Τμήματος.
4. Έγκριση  Πρακτικών  προηγούμενων  Γενικών  Συνελεύσεων  (7/02/18, 

14/3/18, 18/4/18, 29/5/18).
5. Άδειες μελών ΔΕΠ.
6. Φοιτητικά θέματα.
7. Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά.
8. Έκτακτα θέματα.

---------------------------------------------------------
Θέμα 2  ο  
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Έγκριση πρακτικών Τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης υποψη-
φίων.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Χ. Παπασωτηρίου: Έχουμε από τις Τριμελείς 
Επιτροπές Αξιολόγησης που ορίστηκαν με απόφαση της Τμηματικής Συνέλευσης στις 
6/6/2018, τα πρακτικά για την αξιολόγηση των υποψηφίων στο πλαίσιο της υλοποί-
ησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστή-
μονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» (ΑΔΑ: 73ΚΝ46Μ924-ΗΘ9) με κωδικό MIS 
5030371. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν σε συνεδρί-
αση της Επιτροπής Ερευνών. Η επιλογή των υποψηφίων για το κάθε μάθημα θα γί-
νει στη σημερινή συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισηγήσεων των Τριμελών Επι-
τροπών.
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Για το επιστημονικό πεδίο «Διεθνείς Σχέσεις» και τη διδασκαλία των μαθημάτων με 
Κ.Μ. 444 «Πολιτική Ιστορία των Βαλκανικών Χωρών», Επιλογής Ε εξάμηνο και Κ.Μ. 
524 «Αποσχιστικά Κινήματα» Επιλογής Ζ εξάμηνο, κατέθεσαν δύο υποψήφιοι: ο κος 
Παπανικολάου Κωνσταντίνος και ο κος Μπουμπαγιατζόγλου Χαράλαμπος. Σύμφω-
να με το πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής (αρ. πρωτ. 1924/7-9-18) αποτελούμενο 
από τους κ.κ. Κ. Λάβδα (Καθηγητή), Μ. Κοππά (αναπλ. Καθηγήτρια) & Α. Γκόφα 
(αναπλ. Καθηγητή),  αφού έγινε έλεγχος τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων, και  τον  πίνακα  βαθμολογίας  που  υπέγραψαν,  ο  κος  Μπουμπαγια-
τζόγλου συγκέντρωσε 70 βαθμούς και προτείνεται ομόφωνα ως καταλληλότερος ενώ 
ο κος Παπανικολάου συγκέντρωσε 67 βαθμούς και προτείνεται δεύτερος ως αναπλη-
ρωματικός του.   (Επισυνάπτεται το πρακτικό).  
Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποδέχτηκε ομόφωνα     την πρόταση - εισήγηση   
της τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση των   υποψηφιοτήτων.  
Για το επιστημονικό πεδίο «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών» και τη διδασκαλία 
των μαθημάτων με Κ.Μ. 345 «Διπλωματική Ιστορία 1919-1991» Β εξάμηνο Υποχρεω-
τικό και Κ.Μ. 454 «Ελληνική Διπλωματική Ιστορία» Δ εξάμηνο επιλογής, κατέθεσαν 
τέσσερις υποψήφιοι: ο κος Κούμας Εμμανουήλ, ο κος Μιχαλόπουλος Γεώργιος, ο κος 
Νιούτσικος Ιωάννης και η κα Παπαδάκη Μαριλένα.
Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής (αρ. πρωτ. 1928/10-9-2018) αποτελούμενη 
από τους κ.κ. Αναπληρωτές Καθηγητές Α. Πασσά, Ε. Συρίγο και Επικ. Καθηγ. Μ. 
Μαρούδα, αφού έγινε έλεγχος τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων 
διαπιστώθηκε ότι η διδακτορική διατριβή του κου Νιούτσικου Ι. δεν είχε συνάφεια 
με το επιστημονικό πεδίο της θέσης και αποκλείστηκε. Από τους υπόλοιπους τρεις 
υποψηφίους σύμφωνα και με τον πίνακα βαθμολογίας που υπέγραψαν,  ομόφωνα 
επέλεξαν τον κο Κούμα Κ. ως καταλληλότερο με 78 βαθμούς, με αναπληρωτή του τον 
κο Μιχαλόπουλου Γ. με 69 βαθμούς.   (Επισυνάπτεται το πρακτικό).  
Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποδέχθηκε ομόφωνα     την πρόταση - εισήγηση   
της τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση των   υποψηφιοτήτων.  
Για το επιστημονικό πεδίο «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών» και τη διδασκαλία 
των μαθημάτων με Κ.Μ. 120315 «Θεωρία και Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών» Ε εξάμη-
νο επιλογής,  Κ. Μ. 120519 «Διεθνείς  Διαπραγματεύσεις και  Οικοδόμηση Διεθνούς 
Κοινού Συμφέροντος» Ε εξάμηνο Επιλογής,  Κ.Μ.  120522 «Εξωτερικές  Σχέσεις  της 
Ε.Ε.:  Δίκαιο  και  Πολιτικές»,  κατέθεσε  ένας  μόνο  υποψήφιος  ο  κος  Αλέξανδρος 
Καΐλης. 
Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής (αρ. πρωτ. 1929/10-9-2018) αποτελούμενη 
από τους κ.κ. Καθηγητή Ε. Ραυτόπουλο, Αναπλ. Καθηγ. Ε. Συρίγο και Επικ. Καθηγ. 
Μ. Μαρούδα, αφού έγινε έλεγχος του φακέλου με τα δικαιολογητικά του υποψηφί-
ου,  και τον πίνακα βαθμολογίας που υπέγραψαν, ο κος Καΐλής επιλέχθηκε ομόφω-
να, με 68 βαθμούς.   (Επισυνάπτεται το πρακτικό).  
Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποδέχθηκε ομόφωνα     την πρόταση - εισήγηση   
της τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση του   υποψηφίου.  
Για  το  επιστημονικό  πεδίο  «Διεθνούς  Πολιτικής  Οικονομίας  και  Πολιτισμικών 
Σχέσεων» και τη διδασκαλία των μαθημάτων με κωδικούς Κ.Μ. 517 «Ειδικά θέματα 
Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας» Γ εξάμηνο επιλογής, Κ.Μ. 470 «Πολιτικές Διεθνών 
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Οικονομικών Οργανισμών και οι Σύγχρονες Τάσεις στην Παγκόσμια Οικονομία» Δ 
εξάμηνο επιλογής, Κ.Μ. 332 «Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση» Ζ εξάμηνο υπο-
χρεωτικό,  κατέθεσαν τέσσερις  υποψήφιοι:  Δημήτριος  Γιακούλας,  Ιωάννης Δούκας, 
Ασημάκης Ταμουραντζής και Ορέστης Τσάγκλας.
Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής (αρ. πρωτ. 1927/10-9-2018) αποτελούμενη 
από τους κ.κ. Καθηγητή Χ. Παπάζογλου, Αναπλ. Καθηγ. Δ. Σιδέρη και Αναπλ. Κα-
θηγ. Γ. Στασινόπουλο,  αφού έγινε έλεγχος των φακέλων με τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων,  και τον πίνακα βαθμολογίας που υπέγραψαν,  ομόφωνα επέλεξαν τον 
κο Τσάγκλα Ο. ως καταλληλότερο με 77 βαθμούς, με αναπληρωτή του τον κο Ταμου-
ραντζή Α. με 69 βαθμούς.   (Επισυνάπτεται το πρακτικό).  
Ακολούθησε συζήτηση για την αξιολόγηση των υποψηφίων από την Επιτροπή, όπου 
εκφράστηκαν αντιρρήσεις από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Α. Μαστρογιάννη για το 
αποτέλεσμα για τους εξής λόγους:

1.      Θεωρώ ο κ. Τσάγκλας έχει ωφεληθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια από την 
συγκεκριμένη υποτροφία και έχει αποκτήσει διδακτική εμπειρία. Ας αποκτή-
σει διδακτική εμπειρία και κάποιος/α άλλος/η.
2.      Η σειρά κατάταξης και η βαθμολόγησης  των υποψηφίων (77, 64, 68, 63 
για τους κ.κ. Τσάγκλα, Δούκα Ταμουρατζή και Γιακούλα αντίστοιχα) είναι 
λάθος, αποτέλεσμα μεροληψίας ή/και πλημμελούς άσκησης καθηκόντων, εις 
βάρος -τουλάχιστον- του κ. Ταμουρατζή και υπέρ των κ. Ο Τσάγκλα και -εν-
δεχομένως- υπέρ του δεύτερου στην σειρά κατάταξης υποψηφίου κ.  Δούκα.
3.      Μεροληψία ή/και πλημμελή άσκηση καθηκόντων συνιστά η βαθμολόγη-
ση με 8 του κ. Δούκα στον κ. Κριτήριο 5β περί διδακτικής ή εργαστηριακής 
εμπειρίας. Η βαθμολογία 8 δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.
4.      Μεροληψία ή/και πλημμελή άσκηση καθηκόντων συνιστά η βαθμολόγη-
ση με 11 του κ. Ταμουρατζή στο κριτήριο 5γ περί επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων/ανακοινώσεων σε συνέδρια. Ο κ. Ταμουρατζής έπρεπε να βαθμολογηθεί 
ή με 10 ή με 12.  Η βαθμολογία 11 δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.
5.      Από τα παραπάνω σημεία (4) και (5) προκύπτει ότι η προτεινόμενη κα-
τάταξη των υποψηφίων είναι λάθος, και ενδεχομένως να αδικεί τον κ. Ταμου-
ρατζή και να ωφελεί τον κ. Δούκα. Εάν, παραδείγματος χάριν,  ο βαθμός του 
κ. Δούκα στο κριτήριο 5β είναι 5 και ο βαθμός του κ. Ταμουρατζή στο κριτή-
ριο 5γ είναι 12 τότε οι δύο υποψήφιοι ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση.
6.      Μεροληψία ή/και πλημμελή άσκηση καθηκόντων αποτελεί  το γεγονός 
ότι τιμώρησαν με 0 βαθμούς τον κ. Α. Ταμουρατζή στο κριτήριο της διδακτι-
κής ικανότητας, παρότι -με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος- 
ο κ. Α. Ταμουρατζής συμμετείχε ουσιαστικά, τυπικά και με επιτυχία στην δι-
δασκαλία  του  μαθήματος  Μακροοικονομια,  το  εαρινού  εξαμήνου  του  ακ. 
έτους 2017-18.  Εφόσον ο κ. Ταμουρατζής αποδεδειγμένα έχει διδάξει, τα μέλη 
της Επιτροπής Αξιολόγησης έπρεπε να τον έχουν βαθμολογήσει με 5, και όχι 
να τον μηδενίσουν. Θεωρώ την επίκληση άγνοιας από τον κ. Στασινόπουλο 
και τον κ. Παπάζογλου ως προσχηματική δικαιολογία,   καθώς η συμμετοχή 
του κ. Ταμουρατζή στην διδασκαλία του μαθήματος καταγράφεται στο βιο-
γραφικό του κ.  Ταμουρατζή,  στο πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018,  στο 
πρόγραμμα επιτηρήσεων που φτιάχνουν οι κ. Στασινόπουλος και ο κ. Πα-
πάζογλου μαζί με τον κ. Καπούλα), και βεβαίως συζητήθηκε και ψηφίστηκε 
στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος.  Είναι απαράδεκτο και μεροληπτικό 
τα μέλη της Επιτροπής να προτείνουν μηδενισμό του κ. Ταμουρατζή στον συ-
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γκεκριμένο κριτήριο και να το αλλάζουν υπό την πίεση της Γενικής Συνέλευ-
σης.
7.      Αν πράγματι τα μέλη της Επιτροπής αγνοούσαν ότι ο κ. Ταμουρατζής 
έχει διδάξει μόλις πριν λίγους μήνες στο Τμήμα μας, θεωρώ πολύ πιθανό να 
αγνοούν και έχουν υποτιμήσει την ικανότητα του κ. Ταμουρατζή στα κριτή-
ρια 6.β και 6.γ.. 
8.      Έχω συνεργασθεί στο παρελθόν  και με τον κ. Ταμουρατζή και με τον κ. 
Τσάγκλα και υπεύθυνους του Τμήματος για μια δεκαετία περίπου εργαστηρί-
ου Η/Υ και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων πληροφορικής στο Τμήμα μας. 
Είμαι πεπεισμένος η βαθμολόγηση στα κριτήρια 6.β και 6γ αδικεί -τουλάχι-
στον- τον κ. Ταμουρατζή.
9.      Έχοντας την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την περιγραφή δύο από τα 
τρία μαθήματα στα οποία αφορά η υποτροφία, θεωρώ την βαθμολόγηση του 
Ταμουρατζή στο κριτήριο 6α εξαιρετικά αυστηρή. Δεν είχα την ευκαιρία να 
δω τις άλλες προτάσεις.
10.   Τέλος,  λαμβάνοντας υπόψιν ότι  α.  –όπως έχω ενημερωθεί-  δεν δόθηκε 
ποτέ η ευκαιρία στον κ. Ταμουρατζή να συμμετέχει στην διδασκαλία των μα-
θημάτων του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής του κ. Παπάζογλου 
και να αποκτήσει διδακτική εμπειρία ενώ ο κ. Τσάγκλας δίδαξε όλα τα μαθή-
ματα  του κ. Παπάζογλου στο Τμήμα μας, και β. τα μέλη της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής έχουν καθοδηγήσει τον κ. Τσάγκλα στην εξαπάτηση ή/και 
στην εκτεταμένη λογοκλοπή στα τελευταία στάδια εκπόνησης της διδακτορι-
κής διατριβής του,

πιστεύω ότι τα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής καθηγητές Χ. Παπάζο-
γλου Γ. Στασινόπουλος και Δ. Σιδέρης κατά του κ. Ταμουρατζή (και ενδεχομένως 
των άλλων υποψηφίων) και υπέρ του κ. Τσάγκλα, και, ψηφίζω αρνητικά το πόρι-
σμα της Τριμελούς Εισηγητική Επιτροπής."

Κατόπιν τούτου το Σώμα της Τμηματικής Συνέλευσης αποδέχτηκε κατά πλειοψη-
φία το πόρισμα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων (μειοψήφη-
σε ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Α. Μαστρογιάννης).

--------------------------------------------------------------------------------
(Για την τήρηση των πρακτικών)
Η Γραμματέας του Τμήματος                                       Ο Πρόεδρος του Τμήματος
    ΑΙΚ. ΚΙΖΙΡΟΓΛΟΥ                                                Καθηγητής Χ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ακριβές απόσπασμα
Αθήνα, 13/09/2018

Η Γραμματέας του Τμήματος 

ΑΙΚ. ΚΙΖΙΡΟΓΛΟΥ
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