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Προς 
 
 Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικιακής 
Οικονομίας και Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο 
«Παιδαγωγική Ψυχολογία με έμφαση στις μαθησιακές και γνωστικές λειτουργίες» 
(αξιολογήτρια ύστερα από υπόδειξη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την 
αξιολόγηση του έργου και των τριών υποψηφίων) 

 Ελένη Ανδρέου, καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική Ψυχολογία» (αξιολογήτρια ύστερα από 
υπόδειξη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου και 
των τριών υποψηφίων) 

 Αθανάσιος Αϊδίνης, Αναπληρωτής καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην Παιδαγωγική Σχολή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες» 
(αξιολογητής ύστερα από υπόδειξη του κ. Κ. Βουγιούκα για την αξιολόγηση του 
έργου του κ. Βουγιούκα) 

 Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 
στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με γνωστικό 
αντικείμενο «Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή» (αξιολογητής ύστερα από υπόδειξη του κ. 
Κ. Βουγιούκα για την αξιολόγηση του έργου του κ. Κ. Βουγιούκα) 

 Πέτρος Γουγουλάκης, Καθηγητής, στο Department of Education, στο 
STOCKHOLM UNIVERSITY, SWEDEN με γνωστικό αντικείμενο «Educational 
Sciences: Pedagogy, Teacher Education, adult learning, VET) (αξιολογητής ύστερα 
από υπόδειξη του κ. Α. Αναστασίου για την αξιολόγηση του έργου του κ. Α. 
Αναστασίου)  
 Νικόλαος Χανιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική» 
(αξιολογητής ύστερα από υπόδειξη του κ. Α. Αναστασίου για την αξιολόγηση του 
έργου του κ. Α. Αναστασίου) 
 Ηλίας Κουρκούτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (αξιολογητής ύστερα από υπόδειξη της κ. Δ. Ανδρούτσου για την αξιολόγηση 
του έργου της κ. Δ. Ανδρούτσου) 
 Leonidas Kyriakides, Καθηγητής, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, στο 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο «Educational Research and 
Evaluation (αξιολογητής ύστερα από υπόδειξη της κ. Δ. Ανδρούτσου για την 
αξιολόγηση του έργου της κ. Δ. Ανδρούτσου) 
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Θέμα: Ορισμός αξιολογητών & αξιολογητριών για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή/ριας στη 
βαθμίδα του/ης επίκουρου/ης καθηγητή/ριας στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία» του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε στην με αριθμό 
12/11-02-2016 Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (εφεξής Α.Π.Θ.)  για την 
πλήρωση μίας θέσης καθηγητή/ριας στη βαθμίδα του/ης επίκουρου/ης καθηγητή/ριας στο 
γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», στη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2016, 
αφού έλαβε υπόψη:  

 
1. Την παρ.13 του άρθρου 34 του Ν.4115/13 σύμφωνα με την οποία: «Για την υποβοήθηση 

της αξιολόγησης των υποψηφίων, η Ειδική Επταμελής Επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει 
γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που 
ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από 
καθηγητές ή ερευνητές που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών και από δύο 
καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που ανήκουν 
υποχρεωτικά στα μητρώα του ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή 
αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης",  

2. Την υπ. αρ. 1820/09-01-2015 Γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ. για τον 
ορισμό αξιολογητών/τριών σύμφωνα με την οποία: «…αφενός μεν, οι υποδεικνυόμενοι από 
τον υποψήφιο αξιολογητές δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά 
μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης, αφετέρου δε, ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για 
τους αξιολογητές που ορίζει η ίδια η επταμελής επιτροπή».   «….θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι 
η 7μελής επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών μπορεί να ορίζει ως αξιολογητές τα 
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της». 

3. Την υπ. αριθμ. 1695/25-04-2013 γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ. 
σύμφωνα με την οποία: «Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
υποψήφιοι για την προς πλήρωση θέση, η ειδική επταμελής επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης 
οφείλει να διορίσει δύο αξιολογητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των προπαρατεθεισών 
διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 
13 του Ν. 4115/2013, σε συνδυασμό με το άθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4009/2011) για καθέναν 
από τους υποψήφιους. Από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, ο οποίος δεν περιέχει 
ειδική πρόβλεψη, προκύπτει σαφώς ότι οι αξιολογητές που ορίζονται από την επιτροπή 
μπορεί να είναι κοινοί για περισσότερους υποψηφίους. ….. Περαιτέρω, από το γράμμα της 
κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρο 77 παρ.3 του Ν.4009/2011 για τις 
εκλογές μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β της 
19.1.2011) συνάγεται ότι το έργο της επιτροπής διευκολύνεται εάν οι αξιολογήσεις περιέχουν 
και σύγκριση των υποψηφίων, χωρίς φυσικά αυτό να απαιτείται (βλ. αρθ. 3, πα. 10 δεύτερο 
εδ., τρίτη πρόταση). Με άλλα λόγια, από τον συνδυασμό του συνόλου των ανωτέρω 
διατάξεων συνάγεται ότι κάθε αξιολογητής οφείλει μεν να συντάξει χωριστή αξιολόγηση για 
έκαστο των υποψηφίων, είναι όμως απολύτως ελεύθερος  ως προς τη διαμόρφωση του 
περιεχομένου της, η οποία μπορεί να αναφέρεται και στο σύνολο των υποψηφιοτήτων. 
Επομένως, η ειδική επταμελής επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης μπορεί να ορίσει κοινούς 
αξιολογητές για τους υποψηφίους, οι οποίοι θα υποβάλουν χωριστή αξιολόγηση για έκαστο 
των υποψηφίων», 
 

σας όρισε αξιολογητή/ρια, προκειμένου να προβείτε σε γραπτή αξιολόγηση του έργου των 
υποψηφίων για την προαναφερόμενη θέση.  
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Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε (αρ. προκήρυξης 21138/19-03-2015, ΦΕΚ Γ 557) 
αποφασίστηκε ύστερα από αίτηση του λέκτορα του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ. κ. Κ. Βουγιούκα για 
την εξέλιξή του στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.  

  
Υποψήφιοι/ες για την κατάληψη της θέσης αυτής είναι οι εξής τρεις (3): 

 Κος  Αδάμος Αναστασίου, 

 Κα  Δέσποινα Ανδρούτσου και  

 Κος  Κωνσταντίνος Βουγιούκας 
 
Ειδικότερα: 
 

 Η  Ειδική Επταμελής Επιτροπή όρισε τις κ.κ.: Αικατερίνη Μαριδάκη - Κασσωτάκη και 
Ελένη Ανδρέου  για την αξιολόγηση του έργου και των τριών υποψηφίων. 

 

 Ο κος Αδάμος Αναστασίου μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ υπέδειξε ως 
αξιολογητές για την αξιολόγηση του έργου του τους κ.κ.: Πέτρο Γουγουλάκη και Νικόλαο 
Χανιωτάκη 

 Η κα Δέσποινα Ανδρούτσου μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ υπέδειξε ως 
αξιολογητές για την αξιολόγηση του έργου της τους κ.κ.: Ηλία Κουρκούτα και Leonidas 
Kyriakides 

 Ο κος Κωνσταντίνος Βουγιούκας μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ 
υπέδειξε ως αξιολογητές για την αξιολόγηση του έργου του τους κ.κ.: Αθανάσιο Αϊδίνη 
και Κωνσταντίνο Μπίκο 
 
Σας παρακαλούμε να παραδώσετε τη σχετική γραπτή αξιολόγηση μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την έκδοση της απόφασης της Ειδικής Επταμελούς 
Επιτροπής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της αξιολόγησης, η διαδικασία 
συνεχίζεται νόμιμα και χωρίς αυτή.  (Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου, κατ’ άρθρον 77 παρ. 
3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ., ΦΕΚ 31/19-1-2012 τ. Β΄). 
 
Πρόσβαση στο βιογραφικό σημείωμα, στο υπόμνημα καθώς και στα υποβληθέντα επιστημονικά 
δημοσιεύματα των τριών υποψηφίων έχετε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ 
στον ιστότοπο: https://service.apella.grnet.gr/apella.html#  (κωδικός ανάρτησης θέσης: 
643219).  

 
         Με εκτίμηση 

      Η Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής 

         Υπογραφή* 

          

Μελπομένη Τσιτουρίδου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.- Α.Π.Θ. 

Κοινοποίηση:  

 Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής  

 Τον υποψήφιο κ. Α. Αναστασίου 

 Την υποψήφια κ. Δ. Ανδρούτσου 

 Τον υποψήφιο κ. Κ. Βουγιούκα 
 

H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο και βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας 



 

4 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 
Ειδική Επταμελή Επιτροπή κρίσης (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), για την πλήρωση θέσης καθηγητή/ριας στη βαθμίδα του «επίκουρου/ης καθηγητή/ριας» με γνωστικό αντικείμενο 

«Εκπαιδευτική Ψυχολογία»      

Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Σχολή Παν/μιο Βαθμίδα 
Γνωστικό 
Αντικείμενο 

Ιστοσελίδα Βιογραφικού - Δημοσιεύσεων 

  
       

  

Τακτικά μέλη  

1 
ΣΟΦΙΑ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

ΓΩΝΙΔΑ Ψυχολογίας Φιλοσοφική Α.Π.Θ. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία & 
Ανθρώπινη 
Ανάπτυξη 

http://www.psy.auth.gr/el/faculty/124  

2 ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ 
Παιδαγωγικό 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών 

Επιστημών 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία 

http://www.ece.uth.gr/main/el/content/1518-dermitzaki-
eirini 

3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Επιστημών 
Αγωγής 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία  

http://eled.duth.gr/faculty/dep/Kokkinos.shtml  

4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής 
και 
Ψυχολογίας 

Φιλοσοφική ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία 

http://phedps.uoi.gr/prosopiko/CVs/ekaragia/Karagianno
poulou.pdf 

5 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ψυχολογίας 

Κοινωνικών 
Επιστημών & 
Επιστημών 

Αγωγής 

ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία  

http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/
edstelio 

6 
ΕΙΡΗΝΗ-
ΑΝΝΑ 

ΔΙΑΚΙΔΟΥ Ψυχολογίας 

Κοινωνικών 
Επιστημών & 
Επιστημών 

Αγωγής 

ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Educational 
Psyhology 

http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/
eddiak 

7 TIMOTHY PAPADOPOULOS Ψυχολογίας 

Κοινωνικών 
Επιστημών & 
Επιστημών 

Αγωγής 

ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Educational 
Psyhology 

http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/t
papadop 

 
  

http://www.psy.auth.gr/el/faculty/124
http://eled.duth.gr/faculty/dep/Kokkinos.shtml
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Αναπληρωματικά μέλη  

1 ΜΕΛΑΝΘΙΑ  
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ  

Επιστημών 
Προσχολικής 
Αγωγής και 
Εκπαίδευσης 

Παιδαγωγική ΑΠΘ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Κλινική 
Ψυχολογία με 
έμφαση στη 
συναισθηματική 
και κοινωνική 
εξέλιξη του 
παιδιού 

http://www.nured.auth.
gr/dp7nured/?q=el/user
profile/77 

2 ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Ψυχολογίας Φιλοσοφική ΕΚΠΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
Σχολική 
Ψυχολογία 

2http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-
dep/ka8hgitria-xrysi-xatzhxristoy.html 

3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΑΡΙΔΑΚΗ-
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ 

Οικιακής 
Οικονομίας 
και 
Οικολογίας 

Περιβάλλοντος, 
Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένω
ν Οικονομικών 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Παιδαγωγική 
Ψυχολογία με 
έμφαση στις 
μαθησιακές και 
γνωστικές 
λειτουργίες 

http://www.hua.gr/index.php/el/2011-03-23-08-16-
04/2010-05-26-11-09-18192/2010-05-28-07-47-
43172/25-hs/2010-11-03-08-09-38/196-2010-11-
15-10-26-35 

4 ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ 
Παιδαγωγικό 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Ανθρωπιστικώ
ν και 

Κοινωνικών 
Επιστημών 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Παιδαγωγική 
Ψυχολογία 

http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_
content&view=article&id=550&Itemid=10 

5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΔΟΣ 
Department of 
School 
Psychology 

School of 
Applied 

Psychology & 
Counselor 
Education 

UNIVERSITY 
OF NORTHERN 

COLORADO, 
USA 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Σχολική 
Ψυχολογία 

http://www.unco.edu/cebs/schoolpsych/faculty/Bar
dos.html 

6 
EMILIA - 
LILIANA 

EZECHIL   
Faculty of 

Educational 
Sciences 

UNIVERSITY 
OF PITESTI, 
ROMANIA 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Educational 
Sciences: 
Pedagogy, 
Educational 
Psychology, adult 
education, 
communication in 
education 

http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/393/  

7 CARMEL CEFAI 
Department of  
Psychology 

Faculty for 
Social 

Wellbeing 

UNIVERSITY 
OF MALTA 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Educational 
Psychology-
Health 
Psychology 

https://www.um.edu.mt/profile/carmelcefai  
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