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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  

«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» 

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Σ./17.10.2019 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 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, για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, 

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. 230/10-10-2019 έγγραφο στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 

Εκλεκτορικού Σώματος, για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με 

γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Θεατρικής Έκφρασης». 
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Πιστοποιείται η ταυτότητα των συμμετεχόντων (με φυσική παρουσία και μέσω 

τηλεδιάσκεψης).  

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

1. Ευγενία Φλογαΐτη (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγήτρια του Τμήματος  Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 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΄ )]. 

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2137 
 

2. Ιωάννης Παπαδόπουλος (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Τμήματος 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Παιδεία και Αγωγή – Θέατρο και 
κοινωνία» (ΦΕΚ 770/14.8.08 τ. Γ'). 
http://www.pse.aegean.gr/staff/docs/papadopoulos%20CV.pdf 
 

3. Απόστολος Μαγουλιώτης (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό 
αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες και Κουκλοθέατρο στην Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 343/20-4-
2015, τ. Γ').  http://www.ece.uth.gr/main/el/node/79 
 

4. Αντώνιος Βάος (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης  και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών με 
γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Διδασκαλία των Εικαστικών 
Τεχνών» (ΦΕΚ 91/3-2-2017 τ.Γ').  
http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=29 
 
5. Γεώργιος Πεφάνης (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό 
αντικείμενο «Θεατρολογία – Φιλοσοφία και Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος» 
(ΦΕΚ Γ’ 1016/07.06.2019).  
http://www.theatre.uoa.gr/didaktiko-dynamiko/melh-dep/giorgos-pefanhs.html 
 
6. Γεώργιος Κατσάγγελος (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Τμήματος 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με γνωστικό-καλλιτεχνικό αντικείμενο «Φωτογραφία» (ΦΕΚ 51/28-1-
2010 τ.Γ΄). https://qa.auth.gr/el/cv/katsag 

 
7. Ξενοφών Σαχίνης (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
γνωστικό-καλλιτεχνικό αντικείμενο «Χαρακτική» (ΦΕΚ 189/11-3-09 τ.Γ΄).    
https://qa.auth.gr/el/cv/xenisax 

 

 
 

 

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2137
http://www.pse.aegean.gr/staff/docs/papadopoulos%20CV.pdf
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/79
http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=29
http://www.theatre.uoa.gr/didaktiko-dynamiko/melh-dep/giorgos-pefanhs.html
https://qa.auth.gr/el/cv/katsag
https://qa.auth.gr/el/cv/xenisax
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ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Αγγελική Γιαννικοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
γνωστικό αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία» (ΦΕΚ 404/Γ/09-05-2016).  
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1866 
 

2. Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική με 
έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων» (ΦΕΚ 149/Γ/24-02-2016). 
http://www.lsofos.com/ 

 
3. Χρυσοθέμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Καθηγήτρια του Τμήματος 
Θεατρικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία – Ιστορία και Βιβλιογραφία του Νεοελληνικού 
Θεάτρου» (ΦΕΚ 929/18-11-2009, τ.Γ').  
http://www.theatre.uoa.gr/didaktiko-dynamiko/melh-dep/xryso8emis-stamatopoyloy-
basilakoy.html 
 
4.Γεωργία Καλογήρου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία και η 
Διδακτική της» (ΦΕΚ 889/Γ/16-8-2013).  
http://www.primedu.uoa.gr/kalogiroy-gewrgia-tzina.html 

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 

«Παιδαγωγική της Θεατρικής Έκφρασης». 

 

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. 

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1866
http://www.lsofos.com/
http://www.theatre.uoa.gr/didaktiko-dynamiko/melh-dep/xryso8emis-stamatopoyloy-basilakoy.html
http://www.theatre.uoa.gr/didaktiko-dynamiko/melh-dep/xryso8emis-stamatopoyloy-basilakoy.html
http://www.primedu.uoa.gr/kalogiroy-gewrgia-tzina.html
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 Το εκλεκτορικό σώμα, έπειτα από συζήτηση, ομόφωνα ορίζει την τριμελή εισηγητική 

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

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Θεατρικής Έκφρασης», 

ως εξής: 

 
 Αγγελική Γιαννικοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία» (ΦΕΚ 404/Γ/09-05-
2016). Το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της 
κρινόμενης θέσης. Το επιστημονικό, συγγραφικό, ερευνητικό έργο καθώς και η 
διδακτική δραστηριότητα της κ. Γιαννικοπούλου αφορούν συναφή πεδία.  

 
 Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με 
γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Παιδεία και Αγωγή – Θέατρο και κοινωνία» 
(ΦΕΚ 770/14.8.08 τ. Γ'). Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το 
αντικείμενο της κρινόμενης θέσης. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα, το 
συγγραφικό, το ερευνητικό έργο καθώς και η διδακτική δραστηριότητα του κ. 
Παπαδόπουλου αφορούν συναφή πεδία.  

 
 Απόστολος Μαγουλιώτης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό 
αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες και Κουκλοθέατρο στην Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 
343/20-4-2015, τ. Γ').  Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές προς το 
αντικείμενο της κρινόμενης θέσης. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα, το 
συγγραφικό, το ερευνητικό έργο καθώς και η διδακτική δραστηριότητα του κ. 
Μαγουλιώτη  αφορούν 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     


