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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων (ΠΕ01)  

  

Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος είναι θεολόγος 

καθηγητής (ΠΕ01) με οργανική θέση στο Γυμνάσιο 

Γαλαξιδίου Ν. Φωκίδας. Από την 5η Νοεμβρίου 2018 

υπηρετεί στη θέση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου 

κλάδου Θεολόγων στο Περιφερειακό Κέντρο 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας με 

έδρα τη Λαμία. Γεννήθηκε στη Λάρισα, πόλη που αποτελεί 

την έδρα της μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς του. Από 

το 1990 μέχρι το 2000 εργάσθηκε ως επαγγελματίας δημοσιογράφος. Μετά τον 

διορισμό του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το 2001, συνεργάζεται, ως 

τακτικός αρθρογράφος, με την εφημερίδα «Ελευθερία» της Λαρίσης.  

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc.) στην 

Ιστορική Θεολογία και διδακτορικού διπλώματος (PhD) στην Εκκλησιαστική 

Ιστορία, του ιδίου Πανεπιστημίου (Α.Π.Θ.).  Ως θεολόγος καθηγητής Β/θμιας 

είναι ενταγμένος στο  Μητρώο Επιμορφωτών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για τα νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά 

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου συμμετέχοντας, ως πιστοποιημένος 

Επιμορφωτής ΠΕ01, σε σχετικές επιμορφωτικές δράσεις που διοργανώνει το Υπ. 

Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία. 

Εχει πιστοποιημένη γνώση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου και κατέχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική σε 

επίπεδο Β2. Είναι κάτοχος πιστοποιητικών επιμόρφωσης στον Σχολικό 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική (προγράμματος 520 

ωρών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο / πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και στη Διοίκηση 

Εκπαιδευτικών Μονάδων (προγράμματος 70 ωρών του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης) 

Είναι μέλος της  Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου και της 

Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας και έχει διατελέσει Γραμματέας και μέλος του Δ.Σ. 

του παρατήματος Λαρίσης της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) τις 

διετίες 2007 – 2009 και 2009 - 2011, αντιστοίχως. Αρθρογραφεί στα 

επιστημονικά περιοδικά «Νομοκανονικά» (εκδ. της Εταιρείας Εκκλησιαστικού 

και Κανονικού Δικαίου), «Θεολογία» (εκδ. της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 

Ελλάδος) και στη πύλη εκκλησιαστικών ειδήσεων «Orthodoxia.info». Εχει 
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διατελέσει μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Εκπαιδευτική 

Κιβωτός» (εκδ. Μουσικού Σχολείου Λαρίσης, 2006 – 2009 (ISSN 1791-0196), 

λημματογράφος στη «Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια» 

(Μ.Ο.Χ.Ε.), εκδ. Στρατηγικές Εκδόσεις,  Αθήνα, 2010 (ΙSBN 978-960-8094-63-5) 

και μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου "Τα Θρησκευτικά στο σύγχρονο 

σχολείο. Ο διάλογος και η κριτική για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα 

Θρησκευτικά του Δημοτικού και του Γυμνασίου" , εκδ.   Αρμός, Αθήνα,  2013 

(ISBN 978-960-527-778-9) . 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μελέτη θεμάτων της 

σύγχρονης πολιτικής και εκκλησιαστικής ιστοριογραφίας. Είναι συγγραφέας του 

βιβλίου "Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967-1974. Ιστορική και νομοκανονική 

προσέγγιση", εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2017 (ISBN 978-960-458-311-9). Το 

βιβλίο συγκαταλέχθηκε από την ακαδημαϊκή χρονιά (2017-2018) στην κατηγορία 

των επιστημονικών συγγραμμάτων (με κωδικό στο σύστημα διαχείρισης 

συγγραμμάτων "ΕΥΔΟΞΟΣ”: 68377860 ) ως εγχειρίδιο διδασκαλίας σε ΑΕΙ (στην 

Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών / Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, 

ανάμεσα στα επιλεγόμενα συγγράμματα για το μάθημα του 4ου – εαρινού – 

εξαμήνου "Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος"). Τον απασχολεί η 

εκκλησιαστική πτυχή του «Μακεδονικού» ζητήματος. Στο υπό τον τίτλο «Η 

σχισματική “Εκκλησία της Μακεδονίας”» τελευταίο του μελέτημα   

(”Nομοκανονικά” 1/2018) αναπτύσσεται λεπτομερώς η εκκλησιαστική πτυχή  

του εν λόγω ζητήματος σ΄ όλες τις επιμέρους ιστορικές φάσεις (1945 μέχρι 

σήμερα) και νομοκανονικές / εκκλησιολογικές του διαστάσεις. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Website:  

http://stellad.pde.sch.gr/pekes (ιστοσελίδα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδος) 

 https://blogs.sch.gr/xandreo (προσωπικό ιστολόγιο στο Πανελλήνιο                                                                  

 Σχολικό Δίκτυο – Π.Σ.Δ.) 

 https://thriskeftikaedu.blogspot.com («Θεολόγοι Στερεάς Ελλάδας»:  

ιστολόγιο για ενημέρωση και επιμορφωτική χρήση, στο Google) 

Ε-mails:  

pekesstel@sch.gr  (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),  

syn01-ste@sch.gr (υπηρεσιακό Συντονιστή ΠΕ01 Στ. Ελλάδος),  

       xandreo@sch.gr  (προσωπικό)  

       Τηλ.:  22310 – 81842,  Fax. 22310 – 67799 (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

       F/Β :  Θεολόγοι Στερεάς Ελλάδας 
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