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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 ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  

ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ» 

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Σ./12.02.2020 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 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, 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. 

775/07-02-2020 έγγραφο στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού 

Σώματος, για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη θέση του αναπληρωτή καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική: Προγράμματα και Διδακτική Μεθοδολογία». 
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Η πρόεδρος Δήμητρα Μακρυνιώτη, Καθηγήτρια, ενημερώνει το Εκλεκτορικό Σώμα ότι 

ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλειος Οικονομίδης, αναπληρωματικό μέλος του 

Εκλεκτορικού Σώματος, με έγγραφό του προς την Πρόεδρο του Τμήματος, με 

ημερομηνία 10/02/2020, ζητά την εξαίρεσή του από το Εκλεκτορικό Σώμα. Στο έγγραφό 

του αναφέρει: «Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με ορίσει το Τμήμα σας 

μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του 

αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική: Προγράμματα και 

Διδακτική Μεθοδολογία». Βρίσκομαι όμως στη δυσάρεστη θέση να υποβάλω την 

παραίτησή μου από το Εκλεκτορικό αυτό Σώμα διότι μία από τις υποψήφιες για την 

κατάληψη της προκηρυγμένης από το Τμήμα σας θέσης είναι συνυποψήφιά μου για την 

κατάληψη άλλης θέσης ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σας παρακαλώ λοιπόν να 

δεχθείτε την παραίτησή μου και να προχωρήσετε στις δέουσες ενέργειες 

αντικατάστασής μου στο Εκλεκτορικό Σώμα».   

Το εκλεκτορικό Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 του νόμου 2690/99 με τίτλο 

«Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων» σύμφωνα με το οποίο «Αίτηση εξαίρεσης 

μονομελούς οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου, μπορούν να υποβάλουν οι 

ενδιαφερόμενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται στην 

προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου ή στο αποφασίζον 

όργανο, κατά περίπτωση», αποφασίζει ομόφωνα να κάνει δεκτή την αίτηση του  

Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλειου Οικονομίδη για την εξαίρεσή του από το Εκλεκτορικό 

Σώμα για τους λόγους που επικαλείται.   

Πιστοποιείται η ταυτότητα των συμμετεχόντων (με φυσική παρουσία και μέσω 

τηλεδιάσκεψης).  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

1. Ανδρούσου Αλεξάνδρα (με τηλεδιάσκεψη), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική 

μεθοδολογία και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού»  
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2. Τσάφος Βασίλειος (με τηλεδιάσκεψη), Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική Θεωρία και Αναλυτικά 

Προγράμματα»  

3. Ασκούνη Κανέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών πρακτικών»  

4. Φλογαϊτη Ευγενία,  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»  

5. Μπιρμπίλη Μαρία (με τηλεδιάσκεψη), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη παιδαγωγική 

στην προσχολική εκπαίδευση»  

6. Φρυδάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΦΠΨ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας»  

7. Κακανά Δόμνα (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία προσχολικής εκπαίδευσης»  

8. Αυγητίδου Σοφία (με τηλεδιάσκεψη), Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 

γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική – Εκπαίδευση εκπαιδευτικών»  

9. Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό 

αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης»  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Σακονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο 

«Διδακτική των μαθηματικών»  
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2. Παγώνη Μαρία, Καθηγήτρια στο Universite de Lille III της Γαλλίας, με γνωστικό 

αντικείμενο «Ψυχολογία ανάπτυξης και εκπαίδευσης, ηθική και πολιτική αγωγή, 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών».  

 

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 στη θέση του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Παιδαγωγική: Προγράμματα και Διδακτική Μεθοδολογία». 

 

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. 

Το εκλεκτορικό σώμα, έπειτα από συζήτηση, ομόφωνα ορίζει την τριμελή εισηγητική 

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

στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική: 

Προγράμματα και Διδακτική Μεθοδολογία», ως εξής: 

 

 Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης 

και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική μεθοδολογία και 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού» (ΦΕΚ 342/28-3-2012, Τ.Γ'). Το γνωστικό 

αντικείμενο της κ. Ανδρούσου είναι συναφές με αυτό της κρινόμενης θέσης 
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καθώς ταυτίζονται στο σκέλος που αφορά τη Διδακτική Μεθοδολογία, η οποία 

συνδέει την παιδαγωγική θεωρία με τη διδακτική πράξη. Η Παιδαγωγική είναι η 

ευρύτερη επιστημονική περιοχή στην οποία εντάσσεται η Διδακτική 

Μεθοδολογία, τα δε Προγράμματα αποτελούν βασικό ζήτημα στην έρευνα και 

την εφαρμογή της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Μεθοδολογίας. Το 

επιστημονικό, συγγραφικό και ερευνητικό έργο της κ. Ανδρούσου αφορούν 

συναφή πεδία. 

 Τσάφος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική Θεωρία και 

Αναλυτικά Προγράμματα» (ΦΕΚ 1274/14-12-2016, τ. Γ΄). Το γνωστικό 

αντικείμενο του κ. Τσάφου είναι συναφές με αυτό της κρινόμενης θέσης, 

έχοντας κεντρική αναφορά στην Θεωρία της Παιδαγωγικής, που αποτελεί το 

γενικό σκέλος του γνωστικού αντικειμένου της κρινόμενης θέσης και στα 

Αναλυτικά Προγράμματα που εμπεριέχονται επίσης στο γνωστικό αντικείμενο 

της κρινόμενης θέσης. Η διδακτική μεθοδολογία, που αναφέρεται στο τρίτο 

μέρος του γνωστικού αντικειμένου της κρινόμενης θέσης, συνδέει την 

παιδαγωγική θεωρία με τη διδακτική πράξη, τα δε Προγράμματα αποτελούν 

βασικό ζήτημα στην έρευνα και την εφαρμογή της Παιδαγωγικής και της 

Διδακτικής Μεθοδολογίας. Το επιστημονικό, συγγραφικό και ερευνητικό έργο 

του κ. Τσάφου αφορούν συναφή πεδία. 

 Κακανά Δόμνα, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό 

αντικείμενο «Θεωρία προσχολικής εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 862/25.8.2015,τ.Γ΄). Το 

γνωστικό της αντικείμενο της κ. Κακανά είναι συναφές με το αντικείμενο της 

κρινόμενης θέσης καθώς η εκπαίδευση είναι θεσμός που μελετάται από την 

Παιδαγωγική Επιστήμη αλλά και καλείται να λειτουργήσει με βάση τα 

πορίσματά της, η δε θεωρία της προσχολικής εκπαίδευσης εν πολλοίς είναι 

ταυτόσημη με την έννοια της παιδαγωγικής, που αποτελεί ευρύτερη 

επιστημονική περιοχή στην οποία εντάσσεται η διδακτική μεθοδολογία. Τα 

προγράμματα αποτελούν βασικό ζήτημα στην έρευνα και εφαρμογή της 

Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Μεθοδολογίας. Ο προσδιορισμός 
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«προσχολική», καθώς η θέση κρίνεται σε τμήμα «Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία», προσδίδει στο γνωστικό αντικείμενο της κ. Κακανά ακόμη 

μεγαλύτερη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της κρινόμενης θέσης. Το 

επιστημονικό, συγγραφικό και ερευνητικό έργο της κ. Κακανά 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 Γ. Γόντικα                                                                        Δήμητρα Μακρυνιώτη      

 

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


