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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

της 1ης συνεδρίας της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 06/09/2019 και ώρα 10:00 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, (κτίριο Ν. Χημείου, Ναυαρίνου 13α, 

ισόγειο – δεξιά). 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
1. Μακρυνιώτη Δήμητρα,  Καθηγήτρια, Πρόεδρος 
2. Φλογαϊτη Ευγενία, Καθηγήτρια 
3. Γιαλαμάς Βασίλειος, Καθηγητής  
4. Κούρτη Ευαγγελία, Καθηγήτρια  
5. Ασημακοπούλου Φωτεινή, Καθηγήτρια 
6. Ανδρούσου Αλεξάνδρα,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
7. Ασκούνη Κανέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
8. Παρούση Αντιγόνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   
9. Τσάφος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
10. Παπαδοπούλου Καλλιρρόη, Επίκουρη καθηγήτρια  
11. Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια  
12. Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια 
13. Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
14. Αναγνωστάκη Λήδα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
15. Παντίδος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής  

  
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1. Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια  
2. Ζαμπέτα Παρασκευή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
3. Λεοντσίνη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
4. Ντεροπούλου ή Ντέρου Λούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια  
5. Τσάκωνα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια  

 
Γραμματέας του Τμήματος η διοικητική υπάλληλος Αναστασία Γόντικα. 

Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση με τη συζήτηση των θεμάτων της 

Η.Δ. της Συνέλευσης. 

 

 



Απόσπασμα πρακτικών της 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου 
Αθηνών της 6ης/09/2019. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6ο  θέμα της της Συνέλευσης :  

Συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση της Επίκουρης 

Καθηγήτριας Αλεξάνδρας Βασιλοπούλου 

  

Η Συνέλευση έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις  του ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις 

των νόμων 4386/2016 (Α΄83), 4405/2016 (Α΄129) και 4485/2017 (Α΄114), 

 την υπ’ αρ. Φ122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β΄225)  Υπουργική Απόφαση,  

 την απόφαση της Συγκλήτου της συνεδρίασης της 24ης/6/2019 που αφορά στην 

έγκριση της επικαιροποίησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 

Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  (ΑΔΑ:Ω4ΙΝ46ΨΖ2Ν-

Ξ5Ζ) 

  ότι το γνωστικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει τις κοινωνικές, 

πολιτισμικές και διεπιδραστικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

σχολικής ζωής εν γένει. Σημαντικές θεματικές αποτελούν η θεσμική οργάνωση των 

σχολικών πρακτικών (μικροκοινωνιολογική θεώρηση, ζητήματα κοινωνικοποίησης 

και κοινωνικού ελέγχου στην εκπαίδευση), η διεπίδραση εκπαιδευτικού -

μαθητών/τριών (δομές σχολικού λόγου, ασυμμετρίες γνώσης και λόγου) και οι 

κοινωνικές διαστάσεις των σχολικών πρακτικών (κοινωνικές ανισότητες, ταυτότητες 

και ετερότητες, σχέση σχολείου-οικογένειας/γονική εμπλοκή). Οι σχολικές 

πρακτικές αναλύονται κυρίως μέσω ποιοτικών τεχνικών και μεθόδων έρευνας. 

Κριτήριο συνάφειας ως προς το γνωστικό αντικείμενο των εσωτερικών και 

εξωτερικών εκλεκτόρων αποτελεί το επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο 

στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης/εκπαιδευτικών πρακτικών, της 

Κοινωνιολογίας και συναφών κλάδων όπως η Κοινωνιολογία της Γνώσης, καθώς και 

σε σχετικά αντικείμενα στο ευρύτερο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών και  των 

Επιστημών της Αγωγής. 

Στη συνέχεια με ευθύνη της Προέδρου ενώπιον της Συνέλευσης διενεργείται κλήρωση 

μεταξύ των μελών του ΤΕΑΠΗ που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο 

της θέσης λαμβανομένου υπόψη του συνολικού επιστημονικού τους έργου, εφόσον δεν 

υπάρχουν μέλη του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση, καθώς και 



κλήρωση μεταξύ των μελών του Μητρώου Εξωτερικών Εκλεκτόρων που έχουν, επίσης, 

συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο της θέσης.  

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης συγκροτείται το Εκλεκτορικό Σώμα ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:   

Α. Μέλη του ΤΕΑΠΗ ΤΟΥ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

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). 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 Βλ. Βιογραφικό 

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1285 

2. 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. Βλ. Βιογραφικό http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1902 

 

3. 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΄). Το γνωστικό αντικείμενο της κ. Λεοντσίνη είναι συναφές  

δεδομένου ότι εξετάζει σημαντικές διαστάσεις του αντικειμένου της κρινόμενης θέσης. 

Γενικότερα, το επιστημονικό έργο και η διδακτική δραστηριότητα της κ. Λεοντσίνη έχουν 

πλήρη συνάφεια με την κρινόμενη θέση διότι αφορούν, μεταξύ άλλων, κοινωνικές 

διαστάσεις της εκπαίδευσης, ζητήματα κοινωνιολογίας των παιδαγωγικών και των 

πολιτιστικών πρακτικών. Βλ. Βιογραφικό http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1805 

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1285
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1902
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1805


4. 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΄). Το γνωστικό αντικείμενο, κυρίως όμως η 

ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και το επιστημονικό έργο του κ. Τσάφου δίνουν μεγάλη 

έμφαση στις κοινωνικές διαστάσεις των παιδαγωγικών πρακτικών αλλά και στην ποιοτική 

μελέτη της εκπαίδευσης καλύπτοντας έτσι μεγάλο μέρος του υπό κρίση αντικειμένου. 

Αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής πεδία: μελέτη αναλυτικών προγραμμάτων, ποιοτικές 

προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα, ανάλυση σχολικών πρακτικών μέσα από την 

έρευνα-δράση. Βλ. Βιογραφικό http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2145 

5. 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΄). Το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές δεδομένου ότι αφορά 

το σημείο τομής ανάμεσα στην κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Γενικότερα, τα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα και η επιστημονική δραστηριότητα της κ. Κούρτη αφορούν την μελέτη της 

επικοινωνίας στην προσχολική ηλικία και εκπαίδευση. Το διδακτικό της έργο αφορά, μεταξύ 

άλλων τη μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες αλλά και την επικοινωνία στις 

ομάδες. Βλ. Βιογραφικό http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2329  

Β. Μέλη του ΕΚΠΑ ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγούς ΑΕΙ  της αλλοδαπής ή ερευνητές 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

1. 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  Βλ. Βιογραφικό 

http://www.primedu.uoa.gr/8wmas-k-mpampalhs.html  

2. Καμαριανός Ιωάννης, 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΄). 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το 

επιστημονικό και ερευνητικό έργο του κ. Καμαριανού κινείται σε συναφή πεδία, μεταξύ 

άλλων, στα εξής: κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και του σχολείου, κοινωνικοποίηση, γονική 

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2145
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2329
http://www.primedu.uoa.gr/8wmas-k-mpampalhs.html


εμπλοκή. Βλ. Βιογραφικό http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/my-cb-

profile/userprofile/kamarian 

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΄). Το γνωστικό της αντικείμενο είναι 

συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης. Επιπλέον, το επιστημονικό, διδακτικό και 

ερευνητικό έργο της κ. Καντζάρα κινείται σε συναφή πεδία, μεταξύ άλλων τα εξής: 

Εκπαίδευση και κοινωνία, κοινωνικές ανισότητες, κοινωνιολογικά-επιστημολογικά ζητήματα 

γνώσης και ερευνητικές μέθοδοι. Βλ. Βιογραφικό  

https://sociology.panteion.gr/images/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%

CF%81%CE%B1-CV-%CE%95%CE%9B-2019_%CE%91.pdf 

 4. Κυρίδης Αργύριος, 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'). Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Κυρίδη είναι 

απολύτως συναφές με αυτό της κρινόμενης θέσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής πεδία: 

εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες, επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

ζητήματα ετερότητας στη σχολική τάξη. Βλ. Βιογραφικό 

https://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/%CE%A0%CE%BB%CE%AE%CF%81

%CE%B5%CF%82%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%C

E%BA%CF%8C/%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF

%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B

2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A5

%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%201-

2018_%CE%A7%CE%A0.pdf 

5. 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΄). Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Κουστουράκη είναι συναφές με την υπό 

κρίση θέση. Αναφέρονται ενδεικτικά οι περιοχές:  μελέτη αναλυτικών προγραμμάτων, 

κοινωνικός έλεγχος και παιδαγωγικές πρακτικές, γονική εμπλοκή/στρατηγικές, ποιοτική 

έρευνα στην εκπαίδευση. Βλ. Βιογραφικό 

http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=100 

 6. Βρυωνίδης Μάριος, Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με γνωστικό 

αντικείμενο «Κοινωνιολογία, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, μέθοδοι έρευνας». Το 

αντικείμενο του κυρίου Βρυωνίδη είναι συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. 

Παράλληλα, προκύπτει συνάφεια με το ερευνητικό και το επιστημονικό έργο του κ. 

http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/my-cb-profile/userprofile/kamarian
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/my-cb-profile/userprofile/kamarian
https://sociology.panteion.gr/images/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B1-CV-%CE%95%CE%9B-2019_%CE%91.pdf
https://sociology.panteion.gr/images/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B1-CV-%CE%95%CE%9B-2019_%CE%91.pdf
http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=100


Βρυωνίδη καθώς και με τη διδακτική δραστηριότητά του, δεδομένου ότι εκτείνονται στα εξής 

πεδία: κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, γονική εμπλοκή, ενδοσχολική βία. Βλ. 

Βιογραφικό https://euc.ac.cy/en/faculty-profiles/marios-vryonides/ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:   

Α. Μέλη του ΤΕΑΠΗ ΤΟΥ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

1. Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της διδακτικής 

πράξης» [(ΦΕΚ 353/12.5.09 τ.Γ’, ΦΕΚ ΜΟΝ. 1119/17-10-12 τ.Γ’)]. Το γνωστικό αντικείμενο της 

κ. Σφυρόερα καλύπτει μεγάλο μέρος του υπό κρίση αντικειμένου με το οποίο προκύπτει 

συνάφεια καθότι εξετάζει σοβαρές πτυχές και εκτενή μέρη του. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του 

ερευνητικού και επιστημονικού έργου της τέμνεται με το αντικείμενο της υπό κρίση θέσης. 

Αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής πεδία: Εκπαιδευτικές πρακτικές, διαδικασίες γραμματισμού, 

στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση. 

Βλ. Βιογραφικό http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2225 

2. Κορτέση-Δαφέρμου Χαρίκλεια, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική: 

Προγράμματα και διδακτική μεθοδολογία» [(ΦΕΚ 752/1-8-12 τ. Γ’, ΦΕΚ ΜΟΝ. 76/3-2-2016)]. 

Η συνάφεια των ερευνητικών ενδιαφερόντων, της ερευνητικής και διδακτικής 

δραστηριότητας της κ. Κορτέση-Δαφέρμου προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση 

θέσης έγκειται στην μελέτη της κοινωνικής διάστασης των σχολικών πρακτικών με έμφαση 

στις πρακτικές γραμματισμού. Το έργο της εμβαθύνει στη χρήση της γλώσσας στην 

προσχολική εκπαίδευση, που αποτελεί κεντρική θεματική της υπό κρίση θέσης. Βλ. 

Βιογραφικό http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2116 

3. Φλογαΐτη Ευγενία, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη» [(ΦΕΚ διορισμού 88/30-3-2006 τ.Ν.Π.Δ.Δ., ΦΕΚ αλλαγής γν. 

αντικειμένου 1748/19-8-15, τ. Β΄ )]. Το γνωστικό της αντικείμενο  κρίνεται συναφές με αυτό 

της υπό πλήρωση θέσης, επειδή η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη περιλαμβάνει την μελέτη των σχολικών πρακτικών καθώς και τη σχέση 

εκπαίδευσης-κοινωνίας. Το έργο της κ. Φλογαΐτη περιλαμβάνεται τόσο σε εκδόσεις βιβλίων 

όσο και σε δημοσιευμένα άρθρα με αναφορά τόσο σε παιδιά προσχολικής και σχολικής 

εκπαίδευσης, όσο και στους εκπαιδευτικούς τους. Επιπλέον, το διδακτικό έργο της κ. 

Φλογαΐτη περιλαμβάνει την ενασχόληση με θεματικές συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο 

https://euc.ac.cy/en/faculty-profiles/marios-vryonides/
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2225
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2116


της υπό πλήρωση θέσης, όπως: το παιδαγωγικό πλαίσιο της ΠΕ/ΕΑΑ, μεθοδολογία της 

έρευνας. Βλ. Βιογραφικό http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2137, 

http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2013/09/CVFlogaiti2013.pdf 

 

4. Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία» (ΦΕΚ 404/09-

05-16 τ. Γ’). Το γνωστικό της αντικείμενο εμφανίζει συνάφεια προς το σκέλος των 

αναγνωστικών πρακτικών, της γονικής εμπλοκής και της ανάπτυξης των γραμματισμών ως 

σχολικών πρακτικών της υπό πλήρωση θέσης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κ. 

Γιαννικοπούλου κινούνται σε συναφή πεδία με εκείνα της υπό πλήρωση θέσης όπως η 

κοινωνική διάσταση του γραμματισμού και η σχέση σχολείου-οικογένειας. Βλ. Βιογραφικό 

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1866 

5. Παπαδοπούλου Καλλιρρόη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή 

Ψυχολογία με έμφαση στην πρώτη παιδική ηλικία» [(ΦΕΚ 120/14-2-08 τ. Γ’, ΦΕΚ ΜΟΝ. 

605/26-8-11 τ. Γ’)]. Το γνωστικό αντικείμενο της κ. Παπαδοπούλου είναι συναφές με εκείνο 

της υπό πλήρωση θέσης ως μέρος των Επιστημών της Αγωγής. Επιπροσθέτως, το 

επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο της κινείται σε συναφή πεδία: κοινωνική 

δόμηση της γνώσης,  το παιχνίδι ως πρακτική μάθησης και διδασκαλίας, κοινωνικές 

διαστάσεις της ανάπτυξης του παιδιού. Το ίδιο ισχύει και για τη διδακτική δραστηριότητα 

της κ. Παπαδοπούλου. Βλ. Βιογραφικό http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1836 

 Β. Μέλη του ΕΚΠΑ ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγούς ΑΕΙ  της αλλοδαπής ή ερευνητές 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής  

1. Ναγόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της γνώσης» (ΦΕΚ 1173/23.11.2017 τ. Γ’). 

Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Ναγόπουλου τέμνει το γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης 

θέσης. Επιπλέον, το επιστημονικό του έργο, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και η 

διδακτική του δραστηριότητα, καλύπτουν πολλές πτυχές του υπό κρίση αντικειμένου και πιο 

συγκεκριμένα τις θεωρητικές και επιστημολογικές αφετηρίες του ερμηνευτικού 

παραδείγματος στις κοινωνικές επιστήμες, τη σύνδεση ανάμεσα στην παραγωγή γνώσης και 

στις εκπαιδευτικές εφαρμογές, καθώς και ζητήματα ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Βλ. 

Βιογραφικό https://www.soc.aegean.gr/ext-files/gr/cv/gr-cv-nagopoulos.pdf 

2. Τσιώλης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνιολογική 

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2137
http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2013/09/CVFlogaiti2013.pdf
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1866
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1836
https://www.soc.aegean.gr/ext-files/gr/cv/gr-cv-nagopoulos.pdf


έρευνα» (ΦΕΚ 1374/14-10-14 τ. Γ΄). Το γνωστικό αντικείμενο, κυρίως όμως η ερευνητική 

δραστηριότητα, καθώς και το επιστημονικό έργο του κ. Τσιώλη καλύπτουν μεγάλο μέρος του 

υπό κρίση αντικειμένου. Το ίδιο ισχύει και για τη διδακτική του δραστηριότητα τόσο σε 

προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής πεδία: 

μεθοδολογία κοινωνικής και εκπαιδευτικής έρευνας, ποιοτική μεθοδολογία, θεωρία και 

έρευνα των ταυτοτήτων. Βλ. Βιογραφικό http://sociology.soc.uoc.gr/wp-

content/uploads/2018/10/CV_Tsiolis_10_18.pdf 

3. Γουβιάς Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό 

αντικείμενο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1303/20-12-

16, τ. Γ΄). Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Γουβιά είναι συναφές με εκείνο της κρινόμενης 

θέσης. Επιπλέον, προκύπτει συνάφεια με το ερευνητικό και το επιστημονικό έργο του, καθώς 

και με τη διδακτική δραστηριότητά του, εφόσον καλύπτουν πολλές πτυχές του υπό κρίση 

αντικειμένου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής πεδία: ανισότητες στην εκπαίδευση, έμφυλες 

διαστάσεις στην εκπαίδευση, γονική εμπλοκή. Βλ. Βιογραφικό 

https://nfel.aegean.gr/teacher/%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82-2/ 

4. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ 

με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ: 1014/12-10-16, τ. Γ΄). Το γνωστικό του 

αντικείμενο εμφανίζει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ως προς το 

πρώτο συνθετικό. Επιπλέον, ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει εκτεταμένο ερευνητικό και 

επιστημονικό έργο στην Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης που περιλαμβάνεται τόσο σε 

εκδόσεις βιβλίων όσο και σε δημοσιευμένα άρθρα. Ενδεικτικές θεματικές του έργου του 

είναι οι παρακάτω: ανισότητες στην εκπαίδευση, η συμβολή του κοινωνιολόγου P. Bourdieu 

στη μελέτη της εκπαίδευσης. Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα 

αντικείμενα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και την Κοινωνιολογίας της σχολικής 

τάξης.Βλ.Βιογραφικό 

http://www.media.uoa.gr/fileadmin/media.uoa.gr/uploads/pics/news/attachments/28-06-

2019_CV_NP-GR.pdf 

5. Κουζέλης Γεράσιμος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία και Κοινωνιολογία της 

γνώσης» (ΦΕΚ 67/31‐01‐07  τ. Γ΄). Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Κουζέλη πραγματεύεται 

θεωρητικά και επιστημολογικά ζητήματα συναφή με αυτά της κρινόμενης θέσης.  Το 

επιστημονικό έργο και η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Κουζέλη καλύπτουν θεματικές 

http://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2018/10/CV_Tsiolis_10_18.pdf
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απολύτως συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης θέσης. Αναφέρονται 

ενδεικτικά οι εξής περιοχές: ανισότητες στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικές καινοτομίες, 

επιστημολογικές αφετηρίες της εκπαίδευσης. Τέλος, το διδακτικό έργο του κ. Κουζέλη 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.  Βλ. Βιογραφικό  

http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaktiko-kai-ereynhtiko-proswpiko/tomeas-

koinwnikis-8ewrias-kai-koinwniologias/gerasimos-koyzelhs.html 

6. Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο 

«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 45/24.01.2019 τ. Γ’). Το γνωστικό αντικείμενο της κ. 

Νικολάου είναι απολύτως συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, το 

επιστημονικό και ερευνητικό έργο της περιλαμβάνει πεδία απολύτως συναφή με το γνωστικό 

αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, όπως: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του σχολείου, 

εκπαιδευτικές ανισότητες, κοινωνικοποίηση του παιδιού. Βλ. Βιογραφικό  

http://ptde.uoi.gr/php/ptde_files/staff_gr/[CV023]NIKOLAOU_SOUZANA-MARIA.PDF 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 

Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 

Η Γραμματέας του Τμήματος           Η Πρόεδρος του Τμήματος                

 

             *       * 

Αναστασία Γόντικα    Δήμητρα Μακρυνιώτη  

 

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