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   Σχολή Επιστημών της Αγωγής 
   Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής  
    στην Προσχολική Ηλικία 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΣΤΟ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

«ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Σ./03.05.2017 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00 στην 

αίθουσα τηλεδιάσκεψης GU-Media Center, 2ος όροφος Κέντρο Λειτουργίας και 

Διαχείρισης Δικτύων του ΕΚΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, η 

οποία πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για τη συνεδρίαση 

συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων, όπως αυτές αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική 

Απόφαση Φ.122.1/42/230076/Β2/24-02-2011 (ΦΕΚ 433/17-03-2011 τ.Β΄).   

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής η 

οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1245/04-04-2017 έγγραφο στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης 
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καθηγητή  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία». 
Πιστοποιείται η ταυτότητα των συμμετεχόντων (με φυσική παρουσία και μέσω 

τηλεδιάσκεψης).  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Δραγώνα Θάλεια, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» . 

2. Κατή Δήμητρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Γλώσσας».  

3. Παπαληγούρα Ζαϊρα (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγήτρια του Τμήματος 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία». 

4. Χριστοπούλου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία». 

5. Κανελλοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχαναλυτική Προσέγγιση 
στην Κλινική Ψυχολογία».  

6. Κοντοπούλου-Κοκκινάκη Μελανθία (με τηλεδιάσκεψη), Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία με έμφαση στη Συναισθηματική και 
Κοινωνική Εξέλιξη του παιδιού».  

7. Κιτσαρά Αναστασία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία».  

8. Κοκκινάκη Θεανώ (με τηλεδιάσκεψη), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική 
Ψυχολογία».  

 
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Αμπατζόγλου Γρηγόριος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική». 

2. Ντάβου Δέσποινα, Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 
«Γνωστική Ψυχολογία της Επικοινωνίας».  
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3. Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 
«Αναπτυξιακή Ψυχολογία».  

 

 

Διαπιστώνεται η απαιτούμενη κατά το νόμο (ν. 4009/2011, άρθρο 19, παρ.5 όπως 

αντικαταστάθηκε από το ν.4386/2016 , άρθρο 70, παρ. 4α) απαρτία και αρχίζει η 

συνεδρίαση. 

Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, Αναστασία Γόντικα.  

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για 

την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία», 

σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 19 του ν.4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ. 4α του άρθρου 70 του ν.4386/2016. 

 

Η πρόεδρος κυρία Θάλεια Δραγώνα, Καθηγήτρια, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την 

παρ. 4β του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 «ένα τουλάχιστον μέλος της τριμελούς 

εισηγητικής επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο Τμήμα του οικείου ΑΕΙ ή άλλων ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής» και προτείνει την έναρξη της συζήτησης του θέματος ορισμού της 

τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 19 του 

ν.4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4α του άρθρου 70 του ν.4386/2016. 

Έπειτα από συζήτηση, το εκλεκτορικό σώμα ομόφωνα ορίζει την τριμελή εισηγητική 

επιτροπή  για τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή  

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοδυναμικές 

Προσεγγίσεις στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία» ως εξής: 

 
 Παπαληγούρα Ζαϊρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο 
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«Εξελικτική Ψυχολογία». Το γνωστικό της αντικείμενο «εξελικτική ψυχολογία» 

κρίνεται συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης, εφόσον το κύριο γνωστικό 

αντικείμενο της τελευταίας είναι η αναπτυξιακή ψυχολογία. Αναπτυξιακή και 

εξελικτική ψυχολογία είναι δύο όροι που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στα 

ελληνικά για να αναφερθούν στη μελέτη των φαινομένων και των μηχανισμών της  

ανάπτυξης του ανθρώπου. Το επιστημονικό, διδακτικό, ερευνητικό και 

συγγραφικό της έργο στρέφεται γύρω από θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας, με 

έμφαση στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μητέρας-βρέφους, τις πρώιμες 

σχέσεις γονιών-παιδιών, στο θέμα του δεσμού και στο θέμα των ψυχολογικών 

διαστάσεων της υπογονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν κεντρικά αντικείμενα της αναπτυξιακής ψυχολογίας και 

ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ψυχοδυναμική οπτική. Εμπίπτουν 

επομένως στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

 Κανελλοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχαναλυτική Προσέγγιση στην Κλινική Ψυχολογία». Το 

γνωστικό της αντικείμενο «Ψυχαναλυτική προσέγγιση στην κλινική ψυχολογία» 

κρίνεται συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης, εφόσον κλινική και 

αναπτυξιακή ψυχολογία αποτελούν κλάδους της επιστήμης της ψυχολογίας η δε 

ψυχαναλυτική προσέγγιση αποτελεί θεωρητικό προσανατολισμό που διατρέχει 

όλους τους κλάδους της ψυχολογίας. Το διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό 

έργο της κ. Κανελλοπούλου έχει ψυχαναλυτική κατεύθυνση. Οι εργασίες της για τη 

γονεϊκότητα, την πατρότητα, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, καθώς και η 

ενασχόλησή της με την προαγωγή της εκπαίδευσης ταλαντούχων παιδιών και 

εφήβων, πέρα από την ψυχαναλυτική οπτική έχουν και την αναπτυξιακή διάσταση. 

Το έργο της επομένως καλύπτει και την αναπτυξιακή διάσταση και την 

ψυχοδυναμική προσέγγιση και εμπίπτει απολύτως στο γνωστικό αντικείμενο της 

θέσης. 

 Αμπατζόγλου Γρηγόριος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο 

«Παιδοψυχιατρική». Το γνωστικό του αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική» είναι 
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συναφές με αυτό της υπό προκήρυξη θέσης, εφόσον η ψυχολογική ανάπτυξη και 

οι δυσκολίες της αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παιδοψυχιατρικής. Ο κ. 

Αμπατζόγλου είναι υπεύθυνος κέντρων και υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους, 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων παιδοψυχιατρικής της βρεφικής ηλικίας, το δε 

ερευνητικό και συγγραφικό του έργο είναι προσανατολισμένο  στην 

παιδοψυχιατρική με ψυχαναλυτική κατεύθυνση, όπως και η κλινική του πρακτική. 

Επομένως, το επιστημονικό αλλά και το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο 

καλύπτει τόσο την αναπτυξιακή διάσταση όσο και την ψυχοδυναμική προσέγγιση 

που απαιτούνται από το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

 

 

Η παραπάνω τριμελής εισηγητική επιτροπή καλείται να υποβάλει μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της την εισηγητική 

της έκθεση.    

 

Στο σημείο αυτό  λύεται η συνεδρίαση.  

 

 Η Γραμματέας του ΤΕΑΠΗ                                                        Η Πρόεδρος του ΤΕΑΠΗ 

* * 

Αναστασία Γόντικα                                                                        Θάλεια Δραγώνα      

 

*H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία της Γραμματείας     

     

  
  

 
 


