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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (67ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
Η  εξηκοστή  έβδομη  (67η)  συνεδρίαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  Ειδικής  Σύνθεσης 
πραγματοποιήθηκε  την  Παρασκευή  22  Ιουνίου  2012  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του 
Τμήματος  στην  Κόρινθο  υπό  την  προεδρία  του  Προέδρου  του  Τμήματος  Αναπληρωτή 
Καθηγητή Θανάση Κατσή. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη της Γενικής Συνέλευσης: 
 
Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

1.  Βεντούρα Λίνα, Καθηγήτρια 
2.  Καρύδης Βασίλης, Καθηγητής  
3.  Κλάδης Διονύσης, Καθηγητής,  
4.  Κοντιάδης Ξενοφών, Καθηγητής 
5.  Μπαγάκης Γεώργιος, Καθηγητής 
6.  Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια 
7.  Δημόπουλος Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
8.  Καρακατσάνη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
9.  Κατσής Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος 
10.  Τζιμογιάννης Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος 
11.  Τσακίρη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
12.   Γαζή Φωτεινή, Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) 
13.   Νικολακάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) 
14.  Σπυριδάκης Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής 
15.   Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα, Λέκτορας 
16.   Σουλιώτης Κυριάκος, Λέκτορας 
17. Φερώνας Ανδρέας, Λέκτορας 
18. Φεφές Μιχάλης, Λέκτορας 
   
 



 
 
Απουσίαζαν,  αν  και  είχαν  ειδοποιηθεί  κανονικά  οι  Αναπληρωτές  Καθηγητές  Βενιέρης 
Δημήτρης,  Καφετζής  Τάκης  και  Κοντούλη  ‐  Γείτονα Μαρία,  οι  οποίοι  είχαν  ειδοποιήσει 
τον  Πρόεδρο  για  την  απουσία  τους.  Απουσίαζαν,  επίσης,  οι  Καθηγητές  Βασίλης 
Κουλαϊδής και Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων 
τους και  οι  εκπρόσωποι  των μεταπτυχιακών φοιτητών,  καθώς δεν  έχουν οριστεί ακόμα 
για το ακαδημαϊκό έτος 2011‐12. 
 
 
Πρακτικά  τήρησε  η  Ιωάννα  Δούκα,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  2/28.8.07  απόφαση  της 
Διοικούσας Επιτροπής τους Ιδρύματος. 
 
Η  συνεδρίαση  άρχισε  στις  15.30,  αφού  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  την  ύπαρξη  της 
απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας (18 παρόντα μέλη επί συνόλου 21). 
 
Η συνεδρίαση περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 
 
 
……………………………………………………………………………………..…………… 
 
Β.  Θέματα ημερήσιας διάταξης 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Θέμα 2:   Συγκρότηση επταμελών επιτροπών κρίσης για τις εκλογές των καθηγητών του 

Τμήματος 
 
 
Θέμα 2.1  Συγκρότηση  επταμελούς  επιτροπής  κρίσης  για  την  πλήρωση  μια  θέσης 

καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 
«Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική» 

 
Την εισήγηση επί του θέματος αναπτύσσει ο Καθηγητής Δ. Κλάδης. Η εισήγηση έχει ως 
εξής: 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, οι επταμελείς επιτροπές κρίσης 
για  την  πλήρωση  μίας  θέσης  επίκουρου  καθηγητή  απαρτίζονται  από  καθηγητές  ή 
ερευνητές πρώτης βαθμίδας και  από αναπληρωτές  καθηγητές ή  ερευνητές αντίστοιχης 
βαθμίδας  με  επιστημονικό  έργο  στο  ίδιο  ή,  αν  δεν  υπάρχει,  συναφές  γνωστικό 
αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. 
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, τουλάχιστον τρία από 
τα μέλη της επιτροπής κρίσης προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών από 
τα  οποία  τουλάχιστον  ένα  μέλος  προέρχεται  από  ομοταγές  Α.Ε.Ι.  της  αλλοδαπής.  Τα 
υπόλοιπα  μέλη  μπορεί  να  προέρχονται  είτε  από  το  μητρώο  εσωτερικών  μελών  που 
προβλέπεται στην ίδια παράγραφο είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. 
 
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι κριτήρια για τη συγκρότηση 
μιας  επταμελούς  επιτροπής  κρίσης  είναι  αφενός  μεν  η  συνάφεια  των  γνωστικών 



αντικειμένων  των  μελών  της  προς  το  γνωστικό  αντικείμενο  της  υπό  πλήρωση  θέσης, 
αφετέρου δε η προέλευση των εν λόγω μελών. 
 
Σε ό,τι αφορά τη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων, η ανωτέρω διάταξη της παρ. 1 
του άρθρου 19 δίνει σαφή προτεραιότητα στα μέλη που έχουν ίδιο γνωστικό αντικείμενο 
με αυτό της υπό πλήρωση θέσης. Μόνο δε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια μέλη, 
είναι δυνατό να προχωρήσει η συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής και με καθηγητές 
συναφών γνωστικών αντικειμένων. Προφανώς, η ίδια λογική πρέπει να ακολουθηθεί και 
κατά  τα  επόμενα  βήματα  συγκρότησης  της  επταμελούς  επιτροπής.  Εφόσον  υπάρχουν 
αντικείμενα  που  χαρακτηρίζονται  περισσότερο  συναφή  προς  το  αντικείμενο  της  υπό 
πλήρωση  θέσης,  αυτά  προηγούνται  στη  συγκρότηση  της  επταμελούς  επιτροπής  των 
αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως λιγότερο συναφή. 
 
Σε  ό,τι  αφορά  τώρα  την  προέλευση  των  μελών  μίας  επταμελούς  επιτροπής  κρίσης,  ο 
μόνος περιορισμός που τίθεται  είναι ότι  τρία  τουλάχιστον μέλη πρέπει να προέρχονται 
από  το  μητρώο  εξωτερικών  μελών  και  ότι  ένα  τουλάχιστον  από  αυτά  πρέπει  να 
προέρχεται από ΑΕΙ (ή ερευνητικό κέντρο) της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να 
ανήκουν είτε στο μητρώο εσωτερικών μελών είτε στο μητρώο εξωτερικών μελών, πράγμα 
που σημαίνει  ότι μπορεί και να μην υπάρχει κανένα μέλος από το  μητρώο εσωτερικών 
μελών  όταν  δεν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  συνάφειας  των  γνωστικών αντικειμένων. 
Τούτο  διευκρινίζεται  και  στη  σχετική  κανονιστική  απόφαση  της  Συγκλήτου  του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 134Β΄/3.2.12), όπου ορίζεται ότι «εάν δεν υπάρχει στο 
μητρώο  εσωτερικών  μελών  επαρκής  αριθμός  καθηγητών  που  να  πληρούν  τις 
προϋποθέσεις  του  ανωτέρω  εδαφίου  α’  τότε  οι  ελλείπουσες  θέσεις  μεταφέρονται  στο 
μητρώο εξωτερικών μελών». 
 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική», 
στη  σχετική  απόφαση  της  ΣΕΣ  για  την  ανάλυση  –  αιτιολόγηση  της  συγκρότησης  των 
μητρώων  εσωτερικών  και  εξωτερικών  μελών/κριτών  προσδιορίζονται  οι  συνάφειες  των 
διαφόρων  γνωστικών  αντικειμένων  με  το  αντικείμενο  «Ευρωπαϊκή  Εκπαιδευτική 
Πολιτική». 
 
Όπως  προκύπτει  από  τα  εν  λόγω  μητρώα,  δεν  έχει  περιληφθεί  σε  αυτά  κανένας 
καθηγητής  των  δύο  πρώτων  βαθμίδων  με  ίδιο  γνωστικό  αντικείμενο  με  αυτό  της  προς 
πλήρωση θέσης, δηλαδή με αναφορά της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο ΦΕΚ 
διορισμού  του,  επειδή  ακριβώς  δεν  έχει  εντοπιστεί  κανένας  καθηγητής  με  τέτοιο 
γνωστικό  αντικείμενο.  Τα  μόνα  μέλη  που  εμφανίζονται  να  έχουν  ίδιο  γνωστικό 
αντικείμενο  με  το  αντικείμενο  της  θέσης  είναι  τα  δύο  μέλη  του  μητρώου  εξωτερικών 
μελών από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Μούτσιος και Αλεξιάδου). Και στις 
δύο όμως περιπτώσεις το γνωστικό αντικείμενό τους συνάγεται από το έργο τους. 
 
Κατόπιν  αυτών,  τα  σχετικά  μητρώα  έχουν  καταρτιστεί  με  καθηγητές  των  δύο  πρώτων 
βαθμίδων  οι  οποίοι  έχουν  γνωστικά  αντικείμενα  συναφή  προς  το  αντικείμενο 
«Ευρωπαϊκή  Εκπαιδευτική  Πολιτική».  Συγκεκριμένα,  στη  σχετική  απόφαση  της  ΣΕΣ 
αναφέρεται ότι στα σχετικά μητρώα έχουν περιληφθεί 

(α)  καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων με αναφορά της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο 
ΦΕΚ διορισμού τους, και  

(β)  καθηγητές  των  δύο  πρώτων  βαθμίδων  οι  οποίοι  βάσει  του  ΦΕΚ  διορισμού  τους 
δραστηριοποιούνται κατ’ αρχήν σε μία από τις παρακάτω γνωστικές περιοχές, οι οποίες 



χαρακτηρίζονται  ως  συναφείς  προς  το  αντικείμενο  «Εκπαιδευτική  Πολιτική»  και  κατ’ 
επέκταση προς το αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική»: 

 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 
 Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 
 Ιστορία της Εκπαίδευσης 
 Εκπαιδευτικοί Θεσμοί 
 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Υλικού 
 Συγκριτική Εκπαίδευση/Παιδαγωγική 
 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 Κοινωνική Διάσταση της Εκπαίδευσης 
 Δια Βίου Εκπαίδευση 
 Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή 
 Άτυπες και Μη‐τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης 
 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 
 Οικονομικά της Εκπαίδευσης 
 
Με βάση τα παραπάνω, ως μέλη της επταμελούς επιτροπής κρίσης ορίζονται κατ’ αρχήν 
οι  καθηγητές  των  δύο  πρώτων  βαθμίδων  οι  οποίοι  έχουν  βάσει  του  έργου  τους  ίδιο 
γνωστικό  αντικείμενο  με  το  αντικείμενο  της  προς  πλήρωση  θέσης,  δηλαδή,  οι  δύο 
καθηγητές  του  μητρώου  εξωτερικών  μελών/κριτών  που  προέρχονται  από  ΑΕΙ  ή 
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Σταύρος Μούτσιος και Ναυσικά Αλεξιάδου). Ένας εξ 
αυτών ορίζεται ως τακτικό μέλος και ένας ορίζεται ως αναπληρωματικό μέλος. 
 
Σε  ό,τι  αφορά  τώρα  τους  υπηρετούντες  στα  ελληνικά  ΑΕΙ,  όλα  τα  μέλη  που  έχουν 
περιληφθεί  στα  μητρώα  χαρακτηρίζονται  ως  έχοντα  αντικείμενα  συναφή  προς  το 
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης χωρίς διάκριση συνάφειας ως άμεσης ή έμμεσης. Εν 
τούτοις,  από  τη  σχετική  διατύπωση  της  απόφασης  της  ΣΕΣ  για  την  ανάλυση  – 
αιτιολόγηση της συγκρότησης των μητρώων προκύπτει ότι οι καθηγητές με αναφορά της 
Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  στο  ΦΕΚ  διορισμού  των  έχουν  αμεσότερη  συνάφεια  προς  το 
αντικείμενο  της  Ευρωπαϊκής  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  από  τους  καθηγητές  οι  οποίοι 
βάσει  του  ΦΕΚ  διορισμού  τους  δραστηριοποιούνται  κατ’  αρχήν  σε  μία  από  τις 
αναφερόμενες  στην  απόφαση  γνωστικές  περιοχές,  οι  οποίες  χαρακτηρίζονται  ως 
συναφείς  προς  το  αντικείμενο  «Εκπαιδευτική  Πολιτική»  και  κατ’  επέκταση  προς  το 
αντικείμενο  «Ευρωπαϊκή  Εκπαιδευτική Πολιτική».  Η  συνάφεια  δηλαδή  των  τελευταίων 
προς το αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική»  είναι έμμεση αφού προκύπτει 
μέσω της συνάφειάς τους προς το αντικείμενο «Εκπαιδευτική Πολιτική». 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα έχοντα άμεση συνάφεια μέλη είναι τα εξής: 
 
Α.  Μητρώο εσωτερικών μελών 
 
1.  Κλάδης 

Διονύσιος 
Καθηγητής  Εκπαιδευτική  Πολιτική  (με  έμφαση  στην 

Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης) 
 
Β.  Μητρώο εξωτερικών μελών (από ελληνικά ΑΕΙ) 
 
1.  Βεργίδης  Καθηγητής  Επιμόρφωση και Εκπαιδευτική Πολιτική 



Δημήτριος 

2.  Πολυδωρίδη‐ 
Κοντογιαννοπούλου 
Γεωργία 

Καθηγήτρια  Εκπαιδευτική Πολιτική και Έρευνα 

3.  Σταμέλος 
Γεώργιος 

Καθηγητής  Ανάλυση  Εκπαιδευτικών  Θεσμών  και 
Εκπαιδευτική Πολιτική 

4.  Χαραλάμους 
Δημήτριος 

Καθηγητής  Εκπαιδευτική Πολιτική 

5.  Παπαδάκης 
Νικόλαος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

6.  Υφαντή 
Αμαλία 

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Πολιτική 

 
Γ.  Μητρώο εξωτερικών μελών (από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα εξωτερικού) 
 
1.  Alexiadou 

Nafsika 
Senior 
Lecturer 
(United 
Kingdom) 

European Educational Policy 

2.  Moutsios 
Stavros 

Lektor 
(Denmark) 

European Educational Policy 

 
Για τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής κρίσης θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη 
ότι,  όπως  ορίζεται  στο  τελευταίο  εδάφιο  της παρ.  2  του  άρθρου  19  του Ν.  4009/2011,  τα 
εξωτερικά  και  τα  εσωτερικά  μέλη  της  επιτροπής  αναπληρώνονται  από  ίσο  αριθμό 
εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής 
αριθμός  μελών  για  την  αναπλήρωση  των  τακτικών  μελών  του  μητρώου  εσωτερικών 
μελών,  τότε  η  αναπλήρωση  γίνεται  από  το  μητρώο  των  εξωτερικών  μελών,  όπως 
άλλωστε συμβαίνει και όταν δεν επαρκούν τα τακτικά μέλη. 
 
Εφόσον  εξαντληθούν  τα  μέλη  που  έχουν  άμεση  συνάφεια  γνωστικού  αντικειμένου,  η 
συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής με τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη συνεχίζεται 
με μέλη που έχουν έμμεση συνάφεια γνωστικού αντικειμένου. 
 
Με βάση  τα παραπάνω,  η συγκρότηση  της  επταμελούς  επιτροπής αρχίζει από  τα μέλη 
που  έχουν άμεση συνάφεια με  το αντικείμενο  «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική»  και 
ακολουθεί τα εξής βήματα: 
 
α)  Πρώτο ορίζεται το εξωτερικό μέλος από ΑΕΙ του εξωτερικού: 
 
Τακτικό εξωτερικό μέλος εξωτερικού:       Μούτσιος Σταύρος 
Αναπληρωματικό εξωτερικό μέλος εξωτερικού:     Αλεξιάδου Ναυσικά 
 
Αιτιολόγηση: Μεταξύ των δύο προτείνεται ο Σταύρος Μούτσιος ως τακτικό μέλος και η 
Ναυσικά  Αλεξιάδου  ως  αναπληρωματικό  μέλος.  Το  έργο  και  των  δύο  είναι  απολύτως 
συναφές με το αντικείμενο της θέσης, πλην όμως ο Σταύρος Μούτσιος έχει περισσότερο 



έργο  την  τελευταία  τριετία  στο  πεδίο  της  Ευρωπαϊκής  (αλλά  και  της  Διεθνούς) 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
 
β)  Στη συνέχεια ορίζονται τα εσωτερικά μέλη 
 
Τακτικό εσωτερικό μέλος:        Κλάδης Διονύσης 
Αναπληρωματικό εσωτερικό μέλος:    Δεν υπάρχει 
 
γ)  Ακολουθεί ο ορισμός των εξωτερικών μελών εσωτερικού 
 
Τακτικά εξωτερικά μέλη εσωτερικού    Πολυδωρίδη‐Κοντογιαννοπούλου 
Γεωργία 
                Σταμέλος Γεώργιος 
                Χαραλάμπους Δημήτριος 
                Βεργίδης Δημήτριος 
                Υφαντή Αμαλία 
Αναπληρωματικά εξωτερικά μέλη εσωτερικού  Παπαδάκης Νικόλαος 
                Δεν υπάρχουν άλλα 
 
δ)  Η συγκρότηση ολοκληρώνεται με τον ορισμό των λοιπών αναπληρωματικών μελών 
μεταξύ  πλέον  αυτών  που  έχουν  έμμεση  συνάφεια  με  το  αντικείμενο  «Ευρωπαϊκή 
Εκπαιδευτική  Πολιτική».  Μεταξύ  των  γνωστικών  αντικειμένων  που  αναφέρονται  στη 
σχετική  απόφαση  της  ΣΕΣ  ως  συναφή  προς  το  αντικείμενο  «Εκπαιδευτική  Πολιτική», 
επιλέγονται ως περισσότερο συναφή προς αυτό τα εξής: «Εκπαιδευτικοί Θεσμοί», «Ιστορία 
της  Εκπαίδευσης»,  «Κοινωνιολογία  της  Εκπαίδευσης»,  «Συγκριτική  Εκπαίδευση», 
«Οργάνωση  και  Διοίκηση  της  Εκπαίδευσης»,  «Οικονομικά  της  Εκπαίδευσης».  Κατά 
συνέπεια,  η  επιλογή  των  λοιπών  αναπληρωματικών  μελών  (ενός  από  το  μητρώο 
εσωτερικών μελών/κριτών και τεσσάρων από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών από 
Ελληνικά  ΑΕΙ)  γίνεται  μεταξύ  των  καθηγητών  που  βάσει  του  ΦΕΚ  διορισμού  τους 
δραστηριοποιούνται στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα. Η  επιλογή  ειδικότερα 
των 4 αναπληρωματικών εξωτερικών μελών του εσωτερικού γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να καλύπτονται κατά το δυνατό ισομερώς όλα τα ανωτέρω αντικείμενα. 
 
δ.1) Αναπλήρωση εσωτερικού μέλους (1 κενή θέση) 
 
1.  Τατσαρώνη 

Άννα 
Καθηγήτρια  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

ή 

1.  Καρακατσάνη 
Δέσποινα 

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Επιστήμες  Εκπαίδευσης:  Εξέλιξη 
Εκπαιδευτικών Θεσμών και Θεωριών 

 
Και οι δύο παρουσιάζουν ικανοποιητική συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης βάσει του 
έργου τους. Μεταξύ των δύο, προτείνεται η Άννα Τσατσαρώνη. 
 
δ.2) Αναπλήρωση εξωτερικών μελών εσωτερικού (4 κενές θέσεις) 
 
1.  Κυπριανός 

Παντελής 
Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Ιστορία  με  έμφαση  στην  Ιστορία  Πολιτικών 
Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα 



2.  Σιάνου 
Ελένη 

Καθηγήτρια  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

3.  Σαΐτη 
Άννα 

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης 

4.  Μπουζάκης 
Ιωσήφ 

Καθηγητής  Ιστορία  Νεοελληνικής  Εκπαίδευσης  και 
Συγκριτική Παιδαγωγική 

 
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  η  επταμελής  επιτροπή  κρίσης  για  την  εκλογή  Επίκουρου 
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική» του Τμήματος 
Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου 
συγκροτείται ως εξής: 
 
Τακτικά μέλη: 

Α.  Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών/κριτών 

1.  Κλάδης  Διονύσιος,  Καθηγητής  πρώτης  βαθμίδας  του  Τμήματος  Κοινωνικής  και 
Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  με  γνωστικό  αντικείμενο 
“Εκπαιδευτική Πολιτική” με έμφαση στην Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Β.  Μέλη  από  το  μητρώο  εξωτερικών  μελών/κριτών  προερχόμενα  από  Ελληνικά 
Πανεπιστήμια 

2.  Πολυδωρίδη‐Κοντογιαννοπούλου  Γεωργία,  Καθηγήτρια  πρώτης  βαθμίδας  του 
Τμήματος  Εκπαίδευσης  και  Αγωγής  στην  Προσχολική  Ηλικία  του  Εθνικού  και 
Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Εκπαιδευτική 
Πολιτική και Έρευνα» 

3.  Βεργίδης  Δημήτριος,  Καθηγητής  πρώτης  βαθμίδας  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος 
Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  με  γνωστικό  αντικείμενο 
«Επιμόρφωση και Εκπαιδευτική Πολιτική» 

4.  Χαραλάμπους Δημήτριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  με  γνωστικό 
αντικείμενο «Εκπαιδευτική Πολιτική» 

5.  Σταμέλος  Γεώργιος,  Καθηγητής  πρώτης  βαθμίδας  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση 
Εκπαιδευτικών Θεσμών και Εκπαιδευτική Πολιτική» 

6.  Υφαντή  Αμαλία,  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  του  Τμήματος  Επιστημών  της 
Εκπαίδευσης  και  της Αγωγής  στην Προσχολική Ηλικία  του Πανεπιστημίου Πατρών  με 
γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Πολιτική» 

Γ.  Μέλη  από  το  μητρώο  εξωτερικών  μελών/κριτών  προερχόμενα  από  Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού 

7.  Moutsios  Stavros,  Lektor  in  “European  Educational  Policy”  at  the  Department  of 
Education, Aarhus University, Denmark 
 
Αναπληρωματικά μέλη: 

Α.  Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών/κριτών 



1.  Τσατσαρώνη  Άννα,  Καθηγήτρια  του  Τμήματος  Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία 
της Εκπαίδευσης” 

Β.  Μέλη  από  το  μητρώο  εξωτερικών  μελών/κριτών  προερχόμενα  από  Ελληνικά 
Πανεπιστήμια 

2.  Παπαδάκης  Νικόλαος,  Αναπληρωτής  Καθηγητής  του  Τμήματος  Πολιτικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης» 

3.  Κυπριανός  Παντελής,  Αναπληρωτής  Καθηγητής  του  Τμήματος  επιστημών  της 
Εκπαίδευσης  και  της Αγωγής  στην Προσχολική Ηλικία  του Πανεπιστημίου Πατρών  με 
γνωστικό  αντικείμενο  «Ιστορία  με  έμφαση  στην  Ιστορία  Πολιτικών  Ιδεών  και 
Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» 

4.  Σιάνου  Ελένη,  Καθηγήτρια  πρώτης  βαθμίδας  του  Τμήματος  Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο 
«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» 

5.  Σαΐτη  Άννα,  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  του  Τμήματος  Οικιακής  Οικονομίας  και 
Οικολογίας  του  Χαροκόπειου  Πανεπιστημίου  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Διοίκηση  και 
Οικονομία της Εκπαίδευσης» 

6.  Μπουζάκης  Ιωσήφ,  Καθηγητής  πρώτης  βαθμίδας  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος 
Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του Πανεπιστημίου Πατρών με  γνωστικό  αντικείμενο  «Ιστορία 
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και Συγκριτική Παιδαγωγική» 

Γ.  Μέλη  από  το  μητρώο  εξωτερικών  μελών/κριτών  προερχόμενα  από  Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού 

7.  Alexiadou Nafsika,  Senior  Lecturer  in  “European  Educational  Policy”  at  the  School  of 
Public Policy and Professional Practice, University of Keele, United Kingdom 
 
Τα  αναπληρωματικά  μέλη  αντικαθιστούν  κατά  σειρά  (και  όχι  κατ’  αντιστοιχία)  τα 
τακτικά μέλη που προέρχονται από τα αντίστοιχα μητρώα. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Στο σημείο αυτό, και μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έληξε η 
συνεδρίαση περί ώρα 17.30 το απόγευμα. 
 

Η Προϊσταμένη 
της Γραμματείας του Τμήματος 

 
 

Ιωάννα Δούκα 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 

Θανάσης Κατσής 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

 
 


