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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» 

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Σ./19.09.2019 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 

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. 50/10-09-2019 έγγραφο στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της επίκουρης 

καθηγήτριας Αλεξάνδρας Βασιλοπούλου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των 

σχολικών πρακτικών». 

Σχολή Επιστημών της Αγωγής 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής  

στην Προσχολική Ηλικία 
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Πιστοποιείται η ταυτότητα των συμμετεχόντων (με φυσική παρουσία και μέσω 

τηλεδιάσκεψης).  

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

1. Μακρυνιώτη Δήμητρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στις 
μικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις» (ΦΕΚ 288/16-11-05 τ.Ν.Π.Δ.Δ).  

2. Λεοντσίνη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες 
Κοινωνικού Φύλου» (ΦΕΚ 881/27-08-12 τ. Γ΄).  
 
3. Τσάφος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική 
θεωρία και αναλυτικά προγράμματα» (ΦΕΚ 1274/14-12-16 τ. Γ΄).  
 
4. Μπαμπάλης Θωμάς (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία της 
σχολικής τάξης» (ΦΕΚ 713/22-6-18, τ. Γ΄).  
 
5. Καμαριανός Ιωάννης (με τηλεδιάσκεψη), Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με 
γνωστικό αντικείμενο την «Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης: εκπαιδευτικές 
πρακτικές» (ΦΕΚ 974/7-10-16, τ. Γ΄).  
 
6. Κυρίδης Αργύριος (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο 
«Κοινωνιολογία του σχολείου και της εκπαιδευτικής πράξης» (ΦΕΚ 551/5-8-2011 τ. Γ'). 
 
7. Βρυωνίδης Μάριος (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία, κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης, μέθοδοι έρευνας».  
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Ασκούνη Κανέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία 
των Εκπαιδευτικών Πρακτικών» (ΦΕΚ 342/28-03-12 τ.Γ΄).  
 
2. Κούρτη Ευαγγελία, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία των 
Μέσων Επικοινωνίας» (ΦΕΚ 810/30-8-2016 τ. Γ΄).  
 
3. Καντζάρα Βασιλική, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο 
«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 513/9-4-19,(τ. Γ΄).  
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4. Κουστουράκης Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, με 
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και της σχολικής γνώσης» 
(ΦΕΚ 1043/15-10-15 τ. Γ΄).  
 

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 τη 

μονιμοποίηση της επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, Αλεξάνδρας Βασιλοπούλου με γνωστικό 

αντικείμενο «Κοινωνιολογία των σχολικών πρακτικών». 

 

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. 

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

επιτροπή  για τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για τη μονιμοποίηση της επίκουρης 

καθηγήτριας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

ΕΚΠΑ, Αλεξάνδρας Βασιλοπούλου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των 

σχολικών πρακτικών», ως εξής: 

 

 Μακρυνιώτη Δήμητρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με 

έμφαση στις μικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις» (ΦΕΚ 288/16-11-05 
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τ.Ν.Π.Δ.Δ). Το γνωστικό της αντικείμενο είναι απολύτως συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης θέσης, δεδομένου ότι τα δύο αντικείμενα 

ταυτίζονται ως προς το ένα συνθετικό τους (Κοινωνιολογία). Η κ. Μακρυνιώτη 

έχει ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της κρινόμενης θέσης με επιπλέον 

προσδιορισμό την μικροκοινωνιολογία στην οποία εμπίπτει και η μελέτη των 

σχολικών πρακτικών. Συνάφεια εντοπίζεται στο επιστημονικό έργο της κ. 

Μακρυνιώτη, το οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα εξής πεδία: κοινωνική 

αλληλεπίδραση, παιδική ηλικία, κοινωνιολογία της σχολικής τάξης, 

εθνογραφία Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα, το συγγραφικό και το ερευνητικό 

έργο της κ. Μακρυνιώτη, αφορούν απολύτως συναφή πεδία.  

 

 Ασκούνη Κανέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο 

«Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών» (ΦΕΚ 342/28-03-12 τ.Γ΄). Το 

γνωστικό της αντικείμενο είναι ταυτόσημο με το γνωστικό αντικείμενο της 

κρινόμενης θέσης. Το επιστημονικό, συγγραφικό ερευνητικό έργο καθώς και η 

διδακτική δραστηριότητα της κ. Ασκούνη αφορούν απολύτως συναφή πεδία. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιοχές: Εκπαιδευτικές πρακτικές και 

κοινωνικές ανισότητες, επαγγελματικές ταυτότητες και πρακτικές των 

εκπαιδευτικών, κοινωνιολογία της σχολικής γνώσης. 

 

 Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία της 

σχολικής τάξης» (ΦΕΚ 713/22-6-18, τ. Γ΄). Το γνωστικό αντικείμενο του κ. 

Μπαμπάλη είναι συναφές με την υπό κρίση θέση ως προς το ένα σκέλος του, 

αυτό της κοινωνιολογίας της σχολικής τάξης. Το επιστημονικό έργο του κ. 

Μπαμπάλη αφορά σε ζητήματα κοινωνικοποίησης στο σχολικό περιβάλλον, 

γονικής εμπλοκής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε πολυπολιτισμικές τάξεις. 

Το διδακτικό του έργο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων μεθοδολογία κοινωνικής 

έρευνας. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα, το συγγραφικό και το ερευνητικό 

έργο του κ. Μπαμπάλη, αφορούν συναφή πεδία.  

 



[5] 
 

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      

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία της Γραμματείας     


