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           Σχολή Επιστημών της Αγωγής 
           Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής  
           στην Προσχολική Ηλικία 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Σ./29.09.2022 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 

μέσω πιστοποιημένης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής 

επιτροπής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής η οποία διαβιβάστηκε, με το 

αριθμ. πρωτ. ΕΚΠΑ 92793/20-09-2022 έγγραφο, στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 

του Εκλεκτορικού Σώματος, για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη 

βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία-

ποιοτικές προσεγγίσεις». 

Πιστοποιείται η ταυτότητα των συμμετεχόντων (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

1. Ασκούνη Κανέλλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 

γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών πρακτικών»  

2. Λεοντσίνη Μαίρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 

γνωστικό αντικείμενο «Φύλα και Πολιτισμικές Σπουδές»  
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3. Παπαδοπούλου Καλλιρρόη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης 

και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία με 

έμφαση στην πρώτη παιδική ηλικία»  

4. Τσάκωνα Βασιλική, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της 

γλώσσας»  

5. Παπαστυλιανού Αντωνία,  Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική 

Ψυχολογία»  

6. Αρχάκης  Αργύρης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση του λόγου – Κοινωνιογλωσσολογία»  

7. Χρηστάκης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 

«Ψυχοκοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»   

8. Χρυσοχόου Ξένη,  Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Πάντειου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο 

«Κοινωνική και Πολιτική Ψυχολογία»  

9. Γαρδικιώτης Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας 

και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.»    

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

1. Γιώτσα  Άρτεμις,  Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» 

2. Κατερέλος Ιωάννης,  Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Πάντειου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο 

«Μεθοδολογία Έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία»  

 

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.  
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για την 

πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία-ποιοτικές προσεγγίσεις». 

 

Ο πρόεδρος του Τμήματος, Βασίλης Τσάφος, Καθηγητής, 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 (1) μιας κενής θέσης 

Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική 

Ψυχολογία-ποιοτικές προσεγγίσεις», ως εξής: 

 Τσάκωνα Βασιλική, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της γλώσσας» (ΦΕΚ 1782/7-11-2020, Τ.Γ΄). Το 

γνωστικό αντικείμενο της κ. Τσάκωνα αφορά τη χρήση ποιοτικών προσεγγίσεων 

στις κοινωνικές προσεγγίσεις της γλώσσας και της επικοινωνίας, θέματα που 

μελετά και η κοινωνική ψυχολογία, όπου «τα εμπειρικά δεδομένα 

συγκροτούνται μέσα από κείμενα συνεντεύξεων και συνομιλιών, καταγραφές 

επιτόπιας παρατήρησης, γραπτά τεκμήρια, έγγραφα, δημοσιεύσεις στα μέσα 

επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικόνες, βίντεο, κ.ά» (βλ. 

περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης). Επίσης, το 

ερευνητικό, το δημοσιευμένο και το διδακτικό έργο της κυρίας Τσάκωνα  αφορά 

ενδεικτικά τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της γλώσσας,  την 

ανάλυση λόγου, το λόγο και την κατασκευή ταυτοτήτων,  την ανάλυση 
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αφηγηματικών κειμενικών ειδών, την ανάλυση του πολιτικού λόγου και των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας και του ρατσιστικού λόγου.  

 Χρηστάκης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 

«Ψυχοκοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»  (ΦΕΚ 317/19-5-2011, 

Τ.Γ'). Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Χρηστάκη εστιάζει σε θεωρίες και πρακτικές 

της Κοινωνικής Ψυχολογίας που αφορούν ζητήματα επικοινωνίας και ειδικότερα 

των μέσων μαζικής επικοινωνίας. 

 Χρυσοχόου Ξένη,  Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Πάντειου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο 

«Κοινωνική και Πολιτική Ψυχολογία» (ΦΕΚ 814/τΓ/31-08-2010). Το γνωστικό 

αντικείμενο της κυρίας Χρυσοχόου τόσο ως προς το πρώτο σκέλος του 

αντικειμένου (Κοινωνική Ψυχολογία) όσο και ως προς το δεύτερο σκέλος 

(Πολιτική Ψυχολογία) δίνει έμφαση στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ 

κοινωνιο-ψυχολογικών και πολιτικών διεργασιών. 

 

Η παραπάνω τριμελής εισηγητική επιτροπή καλείται να υποβάλει την εισηγητική της 

έκθεση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της.    

 

Στο σημείο αυτό  λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό επικυρώνεται σύμφωνα 

με το νόμο ως ακολούθως.  

  

Η Γραμματέας του ΤΕΑΠΗ                                                        Ο Πρόεδρος του ΤΕΑΠΗ 

*                                                                                                      * 

Αναστασία Γ. Γόντικα                                                              Βασίλης Τσάφος, Καθηγητής     

 

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

 


