
Γραμμαηεία σγκλήηοσ Αζήλα,    10-11-2014 

Σαρ. Γ/λζε:    Παλεπηζηεκίνπ 30 Αξ. Πξση.:1415004890/12-11-2014 

Πιεξνθνξίεο: Πελειόπε Διεπζεξίνπ  

Σειέθσλν:     210 368.9765  

      Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: senate@uoa.gr ΠΡΟ: -Σελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο Ο.Π.Δ 

  - Σκήκα Σνπξθηθώλ πνπδώλ & 

   ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ 

 ΚΟΗΝ: -  Γηεύζπλζε Μεραλνξγάλσζεο 

  -Τπεξεζία Κ.ΛΔΗ.Γ.Η 

    (γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο)   

 

Θ Δ Μ Α: Σξνπνπνίεζε εγθξηζέληνο κεηξώνπ εθιεθηόξσλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο 

(εμέιημε) ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ 

πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ κε γλσζηηθό  αληηθείκελν 

«Σνπξθία: Πνιηηηζκόο θαη Κνηλσλία». 

 

 Υ Δ Σ:  Σν  έγγξαθό ζαο κε αξ. πξση. 1415002836/9-10-14 

 

 αο γλσξίδνπκε όηη ε Παλεπηζηεκηαθή ύγθιεηνο, ζηε ζπλεδξία ηεο 1-11-

2014, ιακβάλνληαο ππόςε:  

1. Σελ από 2-10-2014 απόθαζε ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, πνπ ειήθζε κεηά νξζή αλαθνηλνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ηεο Γ.. 

ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ & ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ ηεο ζπλεδξίαο 

10
εο

 -6-2014, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη κεηξών εθιεθηόξσλ αλαθνξηθά πξνο ηελ 

πιήξσζε ζέζεο (εμέιημε) ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ηνπ ελ ιόγσ 

Σκήκαηνο κε γλσζηηθό  αληηθείκελν «Σνπξθία: Πνιηηηζκόο θαη Κνηλσλία»  

2. Σελ από 17-7-2014 απόθαζε ηεο πγθιήηνπ κε ΑΓΑ: 6Α4946ΦΕ2Ν-ΦΣΚ, πνπ 

ειήθζε βάζεη ηεο από 18-6-2014 απόθαζεο ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο Ο.Π.Δ., κε 

ηελ νπνία έρεη εγθξηζεί ην κεηξών εθιεθηόξσλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα 

ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ζην Σκήκα Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ 

πνπδώλ κε γλσζηηθό  αληηθείκελν «Σνπξθία: Πνιηηηζκόο θαη Κνηλσλία». 

Αποθαζίζει ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππό ζηνηρ. 2 απόθαζεο ηεο πγθιήηνπ κε ΑΓΑ: 

6Α4946ΦΕ2Ν-ΦΣΚ θαη, εγκρίνει ην κεηξών εθιεθηόξσλ (πξνζαξηάηαη ζην παξόλ) 

αλαθνξηθά πξνο ηελ πιήξσζε ζέζεο (εμέιημε) ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή 

ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ & ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ κε γλσζηηθό  

αληηθείκελν «Σνπξθία: Πνιηηηζκόο θαη Κνηλσλία» (ΦΔΚ 1438/11-12-2013 η. Γ). 

 Ο Πξύηαλεο 

  

 

 Θεόδσξνο Π. Φνξηζάθεο 

Δζσηεξηθή δηαλνκή  

-Γξακκαηεία πγθιήηνπ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών 

 

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΔΑ: 6ΒΞ746ΦΕ2Ν-ΝΔΦ 



 

Σξνπνπνίεζε Μεηξώνπ εθιεθηόξσλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο (εμέιημε) ζηε βαζκίδα 

ηνπ επίκοσροσ καθηγηηή κε γλσζηηθό  αληηθείκελν «Σοσρκία: Πολιηιζμός και 

Κοινωνία» ηνπ Σκήκαηνο Σοσρκικών ποσδών και ύγτρονων Αζιαηικών 

πνπδώλ (ΦΔΚ. 1438/11-12-2013 η. Γ) 

ΜΗΣΡΩΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ ηοσ Δ.Κ.Π.Α. 
Ολοκαηεπώλσκο Σκήκα/ΑΔΙ  Βαζκίδα Γλφζηηθό 

αληηθείκελο 

Ηιεθηροληθή 

Γηεύζσλζε  

Βηογραθηθό 

Ιφάλλες Μάδες  Σοσρθηθώλ & 

ύγτρολφλ 

Αζηαηηθώλ 

ποσδώλ 

ΔΚΠΑ 

θαζεγεηής Οηθολοκηθή 

Γεφγραθία 

yianmazis@turk
mas.uoa.gr 

www.geo-
mazis.gr] 

Διέλε ειιά-

Μάδε  

Σοσρθηθώλ & 

ύγτρολφλ 

Αζηαηηθώλ 

ποσδώλ 

ΔΚΠΑ 

θαζεγήηρηα Γεληθή 

Γιφζζοιογία κε 

έκθαζε ζηης 

ζτέζεης 

ειιεληθής θαη 

ηοσρθηθής 

γιώζζας 

elesella@turkma
s.uoa.gr 

http://users.uo
a.gr/~elesella/] 

Αηκηιία 

Θεκοπούιοσ  

Σοσρθηθώλ & 

ύγτρολφλ 

Αζηαηηθώλ 

ποσδώλ 

ΔΚΠΑ 

αλαπιερώηρηα 

θαζεγήηρηα 

Οζφκαληθή 

Ιζηορία 

athemop@turkm
as.uoa.gr      

http://www.tur
kmas.uoa.gr/fil
eadmin/turkma
s.uoa.gr/upload
s/CVgr/THEMO
POYLOY_B.S._E
LL.pdf 

Κφλζηαληίλος 

Τθαληής  

Ποιηηηθής 

Δπηζηήκες 

θαη Γεκόζηας 

Γηοίθεζες 

ΔΚΠΑ 

αλαπιερφηής 

θαζεγεηής 

Γηεζλείς ζτέζεης 

κε έκθαζε ζηης 

ζποσδές 

αζθαιείας 

kifantis@pspa.uo
a.gr      

http://www.ps
pa.uoa.gr/an8r
opinodynamiko
/didaktikokaier
eynhtikoproswp
iko/tomeasdie8
nonkaieyrwpaik
onspoydon/kwn
stantinosyfantis
.html 

Παζτάιες 

Κηηροκειίδες  

Ποιηηηθής 

Δπηζηήκες 

θαη Γεκόζηας 

Γηοίθεζες 

ΔΚΠΑ  

θαζεγεηής  Ποιηηηθή 

Δπηζηήκε 

www.pspa.uoa.gr http:///an8ropi
nodynamiko/di
daktikokaierey
nhtikoproswpik
o/tomeaspolitik
isepistimhs/pax
alhsmkitromhli
dhs.html 

Παραζθεσάς 

Κολόρηας  

Ιζηορίας θαη 

Αρταηοιογίας 

ΔΚΠΑ 

αλαπιερφηής 

θαζεγεηής 

Ιζηορία ηες 

Οζφκαληθής 

Ασηοθραηορίας 

pakonort@gmail.
com   

http://www.arc
h.uoa.gr/filead
min/arch.uoa.g
r/uploads/cvs/k
onortas_gr.doc 

 

ΜΗΣΡΩΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ Α.Δ.Ι.  ηες ΗΜΔΓΑΠΗ 
Ολοκαηεπώλσκο Σκήκα/ΑΔΙ  Βαζκίδα Γλφζηηθό 

αληηθείκελο 

Ηιεθηροληθή 
Γηεύζσλζε  

Βηογραθηθό 

Παλαγηώηες 

Ήθαηζηος  

Γηεζλώλ & 

Δσρφπαχθώλ 

ποσδώλ 

Παλεπηζηήκηο 

Πεηραηώς 

θαζεγεηής Γηεζλείς 

ζτέζεης κε 

έκθαζε ζηης 

ζηραηεγηθές 

ζποσδές 

info@ifestosedu
.gr 

http://www.d
es.unipi.gr/pe
rsonnel/ifesto
s-panagiotis/ 

Μάρηος 
 Δσρσβηάδες  

Γηεζλώλ, 
Δσρφπαχθώλ & 
Περηθερεηαθώλ 

ποσδώλ 

Πάληεηο 
Παλεπηζηήκηο 

αλαπιερφηής 
θαζεγεηής   

Γηεζλής 
ποιηηηθή κε 

έκθαζε ζηελ 
Αλαηοιηθή 

Μεζόγεηο 

mariosle@yaho
o.com 

[http://www.
panteion.gr/in
dex.php?p=vi
ew-
person&sectio
n=&id=135&l
ang=el] 
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Γεώργηος 

Παπάδογιοσ  

Ιζηορίας θαη 

Δζλοιογίας 

Γ.Π.Θ. 

θαζεγεηής Ιζηορία από 

ηης πεγές 

(Κώδηθες-

Υεηρόγραθα) 

gpapazo@he.du
th.gr 

http://he.duth
.gr/departme
nt/dep/Papaz
oglou.shtml 

Αρηζηοηέιες 
Σδηακπίρες  

Γηεζλώλ & 
Δσρφπαχθώλ 

ποσδώλ 
Παλεπηζηήκηο 

Πεηραηώς 

αλαπιερφηής 
θαζεγεηής 

Γηεζλείς 
τέζεης κε 

έκθαζε ζηης 
Βαιθαληθές & 

Μεζογεηαθές 
τέζεης 

atziamp@unipi.
gr 

http://www.d
es.unipi.gr/pe
rsonnel/tziam
piris-
aristotelis/ 

Αζαλαζία 
Αλαγλφζηοπούιοσ  

Ποιηηηθής 
Δπηζηήκες θαη 

Ιζηορίας Πάληεηο 
Παλεπηζηήκηο 

αλαπιερώηρηα 
θαζεγήηρηα 

Όυηκε 
Οζφκαληθή 

θαη Σοσρθηθή 
Ιζηορία 

pgianna@otene
t.gr 

http://194.17
7.220.110/im
ages/docs/an
agnostopoulo
u.pdf 

Νηθόιαος 

Κοηαρίδες  

Κοηλφληοιογίας 

Πάληεηο 

Παλεπηζηήκηο 

θαζεγεηής Κοηλφληθή 

Ιζηορία ηες 

Νεώηερες 

Διιάδας 

nikoskotaridis@
gmail.com 

http://sociolo
gy.panteion.g
r/index.php?p
=personnel&s
ection&id=16
&lang=el 

ΜΗΣΡΩΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ οκοηαγώλ Α.Δ.Ι.  ηες ΑΛΛΟΓΑΠΗ 
Ολοκαηεπώλσκο Σκήκα/ΑΔΙ Βαζκίδα Γλφζηηθό 

αληηθείκελο 

Ηιεθηροληθή 
Γηεύζσλζε  

Βηογραθηθό 

Arzu Ozturkmen Παλεπηζηήκηο 

Bogazici Σοσρθία 

θαζεγήηρηα Κοηλφληθή 

Αλζρφποιογία 
-Προθορηθή 

Ιζηορία 

ozturkme@bo
un.edu.tr 

http://hist.bo
un.edu.tr/cv
/cvarzu-

ozturkmen.d
oc 

Guliz Erginsoy Παλεπηζηήκηο 
Yeditepe Σοσρθία 

θαζεγήηρηα Κοηλφληοιογία guliz@erginso
y.com 

http://www. 
Gulizerginsoy.
com/c.v htm 

Melek Delilbaşı Ιζηορίας 

Παλεπηζηήκηο 
Άγθσρας 

θαζεγήηρηα Βσδαληηλή θαη 

Οζφκαληθή 
Ιζηορία 

mdelilbasi@an
kara.edu.tr        

http://arsiv.
ankara.edu.tr/
yazi.php?yad=
6783 

Cezmi 
Eraslan 

Ιζηορίας 
Παλεπηζηήκηο  

Κφλζηαληηλούποιες  

θαζεγεηής Ιζηορία ηες 
Σοσρθηθής 

Γεκοθραηίας 

cezmi_eraslan
@yahoo.com                    

http://www.is
tanbul.edu.tr/
edebiyat/tari
h/akademikk
adro.html 

Ali Budak Σοσρθηθής Γιώζζας 

& Φηιοιογίας 
Παλεπηζηήκηο 

Yeditepe Σοσρθία 

αλαπιερφηής 

θαζεγεηής 

ύγτρολε 

Σοσρθηθή 
Λογοηετλία 

alibudak@yedi

tepe.edu.tr      

http://www.

yeditepe.edu.t
r/bolumler/tur
k-dili-
edebiyati 

Yakup Çelik Σοσρθηθής 
Λογοηετλίας 

Παλεπηζηήκηο 
“Yıldız Teknik 
Üniversitesi” 

Σοσρθία 

θαζεγεηής Σοσρθηθή 
Λογοηετλία 

yacelik@yildiz.
edu.tr1     

http://www.
tde.yildiz.edu.
tr/ 
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