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Η κ. Ελένη Γιαννακοπούλου υπηρετεί στο τμήμα Κοινωνικής
Θεολογίας στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό
αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων» του
Τομέα Κανονικού Δικαίου. Η επιστημονική εξειδίκευσή της άπτεται του χώρου
του Κανονικού Δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της έρευνας του πηγαίου
υλικού των Οικουμενικών Συνόδων (Πρακτικά Οικουμενικών Συνόδων και Ιεροί
Κανόνες). Είναι πτυχιούχος Θεολογίας και της Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας.
Εγκύκλιος παιδεία. Κατά τη διάρκεια της εγκύκλιας παιδείας της
απονεμήθηκαν κατ’ επανάληψη σχετικά βραβεία και αριστεία επίδοσης και
ήθους, ενώ το απολυτήριο Λυκείου έλαβε με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» (18 και 6/9) και
διαγωγή κοσμιότατη. Στη συνέχεια με Πανελλήνιες Εξετάσεις πέτυχε την
εισαγωγή της μεταξύ των πρώτων στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
της στο ως άνω Τμήμα είχε επιδόσεις που της επέτρεψαν κατά τα έτη 1995-1997
να λάβει Υποτροφίες και βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
Για την επίδοσή της κατά το δ΄ έτος σπουδών έλαβε από το Ι.Κ.Υ. τιμητικό
βραβείο διακρίσεως στις σπουδές και το ήθος. Αμέσως μετά την περάτωση της
τετραετούς φοιτήσεως έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «άριστα» (8,70).
Μεταπτυχιακές
Μεταπτυχιακού

Σπουδές.

Διπλώματος

Λήψη

Ειδικεύσεως

υποτροφιών.
(Master)

και

Εκπόνηση
Διδακτορικής

Διατριβής. Σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και
στη Νομική: Αμέσως στη συνέχεια επέτυχε πρώτη κατόπιν εισαγωγικών
εξετάσεων, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό του Τμήματος, στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής
Θεολογίας από του Θ΄ αιώνος στο γνωστικό αντικείμενο «ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ».
Για την επίδοσή της κατά το α΄ έτος σπουδών έλαβε από το Ι.Κ.Υ. εφάπαξ
χρηματική υποτροφία. Επίσης κατά το β΄ έτος σπουδών κατόπιν επιλογής και
ύστερα από συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής (υπό την Προεδρία του
Ομότιμου Καθηγητού κ. Ηλία Οικονόμου), έλαβε υποτροφία από το Πρόγραμμα
Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) του Ιαπωνικού
Ιδρύματος Sasakawa, ίδρυμα του οποίου αποτελεί έκτοτε μέλος. Το 2002
απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) υποβάλλοντας προς
κρίση στην κατά νόμο τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή την εργασία «Η

κρεοφαγία κατά τους Ιερούς Κανόνες και τα Πρακτικά των Οικουμενικών
Συνόδων», η οποία κατόπιν της νόμιμης διαδικασίας εγκρίθηκε ομόφωνα με τον
βαθμό «άριστα».
2004-2011: Τον Ιανουάριο του 2004 και μετά από κατατακτήριες εξετάσεις
πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε το πτυχίο τον Δεκέμβριο του
2011 με τον βαθμό ΑΡΙΣΤΑ 9 (εννέα).
Το ίδιο έτος υπέβαλε προς κρίση τη διατριβή «Η περί εσχάτων διδασκαλία
κατά τα Πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων και τους Ιερούς Κανόνες (Η
μετά θάνατον ζωή μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία), η οποία κατόπιν της νόμιμης
διαδικασίας εγκρίθηκε ομόφωνα από την κατά νόμο συγκροτηθείσα Επταμελή
Εξεταστική Επιτροπή ως Διδακτορική Διατριβή με βαθμό «άριστα».
Το 2005 εξελέγη ομόφωνα από 20μελές εκλεκτορικό σώμα και
διορίστηκε κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας στη βαθμίδα του
λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία
Οικουμενικών Συνόδων».
Ιούνιος 2009 κ.ε.: Διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: Τον
Σεπτέμβριο του 2008 και αμέσως μετά τη συμπλήρωση τριετούς παραμονής στη
βαθμίδα του Λέκτορα υπέβαλε αίτηση εξελίξεως στην επόμενη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή. Υποβλήθηκε ομόφωνα θετική υπέρ της υποψηφιότητάς
της εισηγητική έκθεση από την τριμελή εισηγητική επιτροπή. Η υποψηφιότητα
κρίθηκε από 16μελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο στο σύνολό του ομόφωνα
ψήφισε θετικά υπέρ της υποψηφιότητάς της και ακολούθησε ο διορισμός και η
ανάληψη καθηκόντων τον Ιούνιο του 2009.
Άλλες γνώσεις-Ξένες γλώσσες: Κατέχει δύο ξένες γλώσσες, στις οποίες
έχει παρουσιάσει σε διεθνή συνέδρια μια σειρά εισηγήσεων (βλ. κατωτέρω), δηλ.
Αγγλικά (πτυχίο First Certificate του Πανεπιστημίου του Cambridge, βλ. σχετικό))
και Γερμανικά (Κleines Deutsches Sprachdiplom και πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας).
Επιστημονικές και κοινωνικές δραστηριότητες: Κατέχει την ιδιότητα
του μέλους σε μια σειρά

επιστημονικών εταιριών εγχώριας ή διεθνούς

εμβέλειας, όπως στην «Εταιρεία του Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών»
(Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen),
Κανονικού

Δικαίου»,

«Εταιρία

της

«Εταιρία Εκκλησιαστικού και

Ιστορίας

του

Δικαίου»,

«Εταιρία

Οικογενειακού Δικαίου», «Οικουμενική Πατρολογική Εταιρεία» (Ecumenical
Patristic Society), κ.ά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Από το έτος εισόδου της (1997) στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Κανονικού Δικαίου του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας Αθηνών μέχρι και τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος

(2004) εργάστηκε ως ωρομίσθια μεταπτυχιακή φοιτήτρια με καθήκοντα σχετικά
με την επικουρία στο εκπαιδευτικό έργο μελών Δ.Ε.Π. και όπως αυτά
ακριβέστερα

καθορίζονται

με

βάση

τον

σχετικό

Νόμο/Κανονισμό

του

Πανεπιστημίου (διεξαγωγή φροντιστηρίων, άσκηση φοιτητών, επιτήρηση
εξετάσεων, διόρθωση ασκήσεων κ.λπ.).
2. 2004-2005: Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2004-2005
προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διδασκαλία
Οικουμενικών Συνόδων». Παράλληλα στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού
αντικειμένου «Μαθήματα ισότητας των δύο φύλων» προσλήφθηκε υπό το ίδιο
ως άνω εργασιακό καθεστώς για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εκκλησιαστικό
Οικογενειακό Δίκαιο και Ισότητα των

δύο φύλων» και «Αρχόντισσες και

γυναικείες μορφές στο Βυζάντιο», κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο
αντιστοίχως του ακαδ. έτους 2004-2005.
3. Από το 2005 μέχρι σήμερα εκτελεί καθηκόντως και ανελλιπώς τα
διδακτικά της καθήκοντα. Ειδικότερα από του διορισμού της κατόπιν
αποφάσεων του Τομέα και του Τμήματος, της ανατέθηκε η διδασκαλία, εξέταση
κλπ. μαθημάτων τόσο των χειμερινών εξαμήνων, όσο και των εαρινών του
Προπτυχιακού και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας. Από τον διορισμό της μέχρι σήμερα έχει διδάξει και
εξετάσει κατά τα Προγράμματα Σπουδών, που καταρτίστηκαν στο Τμήμα,
ολόκληρη την ύλη ή τμήματα αυτής στα ακόλουθα μαθήματα:
Ι.

Στο

Προπτυχιακό

Πρόγραμμα

Σπουδών:

α)

«Διδασκαλία

Οικουμενικών Συνόδων», υποχρεωτικό, 4 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως στο Ζ΄
Εξάμηνο (2005-2009). β) «Κανονικό Δίκαιο», υποχρεωτικό, 1 ώρα διδασκαλίας
εβδομαδιαίως στο Ζ΄ Εξάμηνο (2007-2009) γ) «Θέματα Οικουμενικών Συνόδων»,
προαιρετικό, 4 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως στο Η΄ εξάμηνο (2007-2009). δ)
«Κανονικό Δίκαιο. Ειδικό Μέρος», προαιρετικό, 2 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως
στο Α΄ εξάμηνο (2005-2009).
Κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014 της ανατέθηκαν επιπροσθέτως: α)
Εγκληματολογία-Θυματολογία (Θεολογική θεώρηση), 4 ώρες εβδομαδιαίως,
προαιρετικό,

στ΄

εξάμηνο

β)

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Δίκαιο,

4

ώρες/εβδομαδιαίως, υποχρεωτικό, η΄ εξάμηνο.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κ.ε. στο πλαίσιο της αναμόρφωσης
των προσφερομένων μαθημάτων διδασκαλίας της ανατέθηκε η διδασκαλία των
ακόλουθων μαθημάτων: α) Κανονικό Δίκαιο, υποχρεωτικό, 2 ώρες διδασκαλίας,
β) Πηγές Κανονικού Δικαίου, προαιρετικό, α΄ εξάμηνο, 4 ώρες διδασκαλίας, γ)
Οικουμενικές Σύνοδοι και Ιεροί Κανόνες, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 4 ώρες

διδασκαλίας, δ) Ειδικά θέματα Ελληνικού Εκκλησιαστικού Δικαίου, προαιρετικό,
η΄ εξάμηνο, 4 ώρες διδασκαλίας.
ΙΙ. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: α) «Ειδικά θέματα
διδασκαλίας Οικουμενικών Συνόδων» (υποχρεωτικό, 20 ώρες διδασκαλίας), β)
«Ειδικά θέματα Πρακτικών των Οικουμενικών Συνόδων» (επιλεγόμενο, 20 ώρες
διδασκαλίας), «Ειδικά θέματα Κανονικού Δικαίου Ειδικό Μέρος» (υποχρεωτικό,
20

ώρες

διδασκαλίας),

Ειδικά

θέματα

Εγκληματολογίας-Θυματολογίας

(Θεολογική θεώρηση, υποχρεωτικό, 20 ώρες διδασκαλίας).
Για το ακαδ. έτος 2014-15 της ανατέθηκε επιπροσθέτως η διδασκαλία του
μαθήματος «Ειδικά θέματα Οικογενειακού Δικαίου και ισότητας των δύο
φύλων» (υποχρεωτικό, 20 ώρες διδασκαλίας).
Κατά τα τελευταία ακαδ. έτη (2012-2014) της ανατέθηκε επιπροσθέτως η
διδασκαλία του προαπαιτούμενου μαθήματος «Μεθοδολογία επιστημονικής
έρευνας και συγγραφής (θεωρία και πρακτική)» στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές

των

δύο

κατευθύνσεων

του

Τομέα

Κανονικού

Δικαίου

και

Εκκλησιαστικής Γραμματείας, ενώ από το ακαδ. έτος 2015-2016 κ.ε. ανέλαβε τη
διδασκαλία

του

ανωτέρω

προαπαιτούμενου

μαθήματος

για

τους

μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας (για τα
μαθήματα που διδάσκει κατά το τρέχον ακαδ. Έτος 2016-17, βλ. υποενότητα
Μαθήματα).
Ερευνητικό

έργο.

Α)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΕ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2003-2004 και 2004-2005: Από το 2003 και μέχρι του διορισμού
της σε θέση λέκτορα (2005) μετείχε ως επιστημονικός συνεργάτης για την
υποστήριξη του μαθήματος «Αρχόντισσες και γυναικείες μορφές στο Βυζάντιο»
με υπεύθυνη την (τότε) Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ν. Παπαδημητρίου στην
εφαρμογή του έργου-Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αθηνών (υπ’ αριθμ. 70/3/6945) με τίτλο ΠΠΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή
και τότε Πρύτανη κ. Χ. Κίττα υπό την Προεδρία του τ. Αντιπρύτανη κ.
Κουτσελίνη.

Παράλληλα από το 2003 και μέχρι του διορισμού της σε θέση

Λέκτορα (2005) μετείχε ενεργά απασχοληθείσα με σύμβαση έργου ως κύρια
ερευνήτρια και στο χρηματοδοτηθέν από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με Κ.Α. 70/3/6920
Πρόγραμμα «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών» του
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας υπό την επίβλεψη του επιστημονικού
υπεύθυνου του Προγράμματος Καθηγητή κ. Π. Χριστινάκη.
Με την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ (2005-μέχρι σήμερα): α. Σε επίπεδο
Τμήματος: Συμμετέχει κατά καθήκον ανελλιπώς σε όλες τις δραστηριότητες του
Τμήματος. 2009 κ.ε.) Β) Σε επίπεδο Σχολής και Πανεπιστημίου: Παράλληλα

μετέχει σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις της Σχολής (π.χ. υποδοχή των πρωτοετών
φοιτητών, ημερίδες, τελετές αναγόρευσης επιτίμων διδακτόρων,

διαλέξεις

επιστημόνων που διεξάγονται στη Σχολή μας κατόπιν προσκλήσεως στο
πλαίσιο ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κλπ.). Συμμετέχει ενεργά και στις άλλες
γενικότερου ενδιαφέροντος εκδηλώσεις του Τμήματος ή της Θεολογικής Σχολής
(ενδεικτικά: παρουσίαση του προγράμματος κατά την τελετή λήξεως του ακαδ.
έτους 2007-2008). Από τον Δεκέμβριο του 2008 συγκαταλέγεται στην ομάδα, η
οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, με κύρια αποστολή την περιφρούρηση του
Κεντρικού Πανεπιστημίου από επιθετικές ενέργειες τρίτων. Κατά το έτος 20092010 ορίστηκε κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως του
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία έλαβε κατά καιρούς μέρος όταν το τακτικό
μέλος κωλυόταν να προσέλθει στις εργασίες τού ως άνω συλλογικού οργάνου.
Περαιτέρω το 2013 και 2014 κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. του
Συλλόγου Μελών ΔΕΠ της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ορίστηκε μέλος της
τριμελούς Εφορευτικής επιτροπής.
ΟΜΙΛΙΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ : Με την ιδιότητα
του μέλους ΔΕΠ έχει ερευνήσει κατά καιρούς διάφορα θέματα που άπτονται του
γνωστικού της αντικειμένου, των οποίων πτυχές έχει παρουσιάσει δημοσίως με
τη μορφή εισηγήσεων, ανακοινώσεων, ομιλιών κ.λπ. σε διάφορα επιστημονικά
συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (βλ. υποενότητα Συνέδρια).

