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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 ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

«ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» 

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Σ./31.01.2019 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 

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 της Προέδρου του Τμήματος 

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

οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 649/21-01-2019 έγγραφο στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης 

Καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία». 

Πιστοποιείται η ταυτότητα των συμμετεχόντων (με φυσική παρουσία και μέσω 

τηλεδιάσκεψης).  
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

1. Κουλούρη Χριστίνα (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη 
και Σύγχρονη Ιστορία (ΦΕΚ 1123/τ. Γ΄/23.11.10).  
https://polhist.panteion.gr/images/DEP/Koulouri-Christina/KOULOURI_CV_GR.pdf 
 

2. Σπηλιωτοπούλου Μαρία, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του 
Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία. 
http://www.academyofathens.gr/el/researchers/spiliotopoulou 
 

3.  Δημητρόπουλος Δημήτρης (με τηλεδιάσκεψη), Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου 
Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο Ελληνική 
οικονομική και κοινωνική Ιστορία (17ος-19ος αι.) (ΦΕΚ 4417/τ.Β΄/15.12.2017).  
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-dimitropoulos-gr.pdf 
 

4. Ριζάς Σωτήριος, Διευθυντής Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου 
Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Ελληνική και ευρωπαϊκή 
πολιτική και διπλωματική ιστορία 20ού αιώνα (ΦΕΚ 23/10-2-1998). 
http://www.academyofathens.gr/el/researchers/rizas 
 

5. Καλλιβρετάκης Λεωνίδας (με τηλεδιάσκεψη), Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου 
Ιστορικών Ερευνών   του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο 
Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία.  
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-kallivretakis-gr.pdf 
 

6. Χατζηιωάννου Μαρία (με τηλεδιάσκεψη), Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου 
Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο 
Νεότερη κοινωνική και οικονομική ιστορία.  

  http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-chatziioannou-gr.pdf 
 

7. Καρούζου Ευαγγελία, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του 
Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο  Ιστορία 
ελληνική και ευρωπαϊκή νεοτέρων χρόνων.  

   http://www.academyofathens.gr/el/researchers/karuzu 
 

8. Κυπριανός Παντελής (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, με 
γνωστικό αντικείμενο Ιστορία με έμφαση στην ιστορία πολιτικών ιδεών και 
εκπαίδευσης στη νεότερη Ελλάδα (ΦΕΚ 176/τ. Γ΄/14.2.2012).  

 

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/pantelis_kypriano
s_viografiko_cv.pdf 
 

 

 

https://polhist.panteion.gr/images/DEP/Koulouri-Christina/KOULOURI_CV_GR.pdf
http://www.academyofathens.gr/el/researchers/spiliotopoulou
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-dimitropoulos-gr.pdf
http://www.academyofathens.gr/el/researchers/rizas
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-kallivretakis-gr.pdf
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-chatziioannou-gr.pdf
http://www.academyofathens.gr/el/researchers/karuzu
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/pantelis_kyprianos_viografiko_cv.pdf
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/pantelis_kyprianos_viografiko_cv.pdf
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ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Θεοδώρου Βασιλική, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΦΕΚ 
824/τ. Γ΄/6.9.2016).  

      https://eled.duth.gr/author/vtheodor/ 
2. Σταματόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών & 

Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο 
Βαλκανική Ιστορία: Πολιτικός εκσυγχρονισμός στην ύστερη οθωμανική περίοδο 
(19ος – 20ός αιώνας) (ΦΕΚ 821/τ. Γ΄/23.08.2017).  

      https://uom-gr.academia.edu/DimitrisStamatopoulos 
3. Τόλιας Γεώργιος, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη Ιστορία, Γεωγραφική 
παιδεία και Ιστορία της Χαρτογραφίας.  

      http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-tolias-gr.pdf 
 

Διαπιστώνεται η απαιτούμενη κατά το νόμο 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 πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη 

και Σύγχρονη Ιστορία». 

 

Η πρόεδρος Δήμητρα Μακρυνιώτη, 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 τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4009/2011 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν.4386/2016 καθώς και στην υπ’ αρ. 

Φ122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β΄225)  Υπουργική Απόφαση. 

https://eled.duth.gr/author/vtheodor/
https://uom-gr.academia.edu/DimitrisStamatopoulos
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-tolias-gr.pdf
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 Έπειτα από συζήτηση, το εκλεκτορικό σώμα ομόφωνα ορίζει την τριμελή εισηγητική 

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

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία», ως εξής: 

 
 Κουλούρη Χριστίνα, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία (ΦΕΚ 1123/τ. Γ΄/23.11.10). Το γνωστικό της αντικείμενο είναι 
ίδιο με το γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης θέσης. Το επιστημονικό, 
συγγραφικό ερευνητικό έργο καθώς και η διδακτική δραστηριότητα της 
κ. Κουλούρη αφορούν απολύτως συναφή πεδία.  

 
 Σπηλιωτοπούλου Μαρία, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της 

Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με γνωστικό 
αντικείμενο Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι 
ίδιο με το γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης θέσης. Τα επιστημονικά 
ενδιαφέροντα, το συγγραφικό και το ερευνητικό έργο της κ. Σπηλιωτοπούλου 
αφορούν απολύτως συναφή πεδία.  

 
 Θεοδώρου Βασιλική, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΦΕΚ 
824/τ. Γ΄/6.9.2016). Το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της κρινόμενης θέσης, δεδομένου ότι τα δύο αντικείμενα 
ταυτίζονται ως προς το ένα συνθετικό τους (Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία). 
Επομένως, η κ. Θεοδώρου έχει ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της 
κρινόμενης θέσης με επιπλέον συνθετικό (ελληνική) που προσδιορίζει το πεδίο 
άσκησής του. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα, το συγγραφικό και το ερευνητικό 
έργο της, καθώς και η διδακτική της δραστηριότητα, τόσο σε προπτυχιακό όσο 
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αφορούν απολύτως συναφή πεδία.  

 

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 και το παρόν πρακτικό επικυρώνεται σύμφωνα 

με το νόμο ως ακολούθως.  

 

 Η Γραμματέας του ΤΕΑΠΗ                                                        Η Πρόεδρος του ΤΕΑΠΗ 

* * 

Αναστασία Γόντικα                                                                        Δήμητρα Μακρυνιώτη      

 

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


