
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.05/2019 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                                      Περίληψη 
  26/2019                                                                       «Έγκριση μεταδιδακτορικής έρευνας στους  
                                                                                        παιδικούς  σταθμούς του Οργανισμού μας» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.1473/07-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -6- τακτικά μέλη και -7- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος, 
Αικατερίνη Ζαχαράκη και Αγγελική Τσιακμάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-
Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, 
Θεοκλήτη Μεσουρίδου και Ανασταστασία Μεσουρίδου διότι απουσιάζουν τα 
αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής 
Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος και Αγγελική Τσιακμάκη. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 7ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
 
Παρακαλούμε, όπως στα θέματα του προσεχούς Διοικητικού Συμβουλίου 
συμπεριλάβετε και το θέμα σχετικά με την έγκριση μεταδιδακτορικής έρευνας, στους 
παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού μας. 
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      Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1292/27-2-2019 αίτηση, η κ. Ά. 
Τ., μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ζητά την έγκριση 
πραγματοποίησης μεταδιδακτορικής έρευνας του ΕΚΠΑ, στους παιδικούς σταθμούς 
του Οργανισμού μας, σχετικά με τη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών, που φιλοξενούνται 
σε τμήματα προνηπίων (έτος γέννησης 2014). 
      Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, τα παιδιά συγκρίνονται με δείγμα τυπικού 
πληθυσμού (παιδιά σε οικογένειες) στο χώρο του σχολείου και για το σκοπό αυτό, θα 
χρειαστεί να αξιολογηθούν προνήπια, αγόρια και κορίτσια τυπικής ανάπτυξης, με 
κυρίαρχη γλώσσα την Ελληνική (μέχρι 3 αγόρια και μέχρι 3 κορίτσια γεννημένα σε 
κάθε μήνα του έτους 2014). Θα γίνει χρήση σύγχρονων Ελληνικών και διεθνών 
σταθμισμένων εργαλείων, κατάλληλων για τις ηλικίες των παιδιών, που μελετούν 
επιμέρους δεξιότητες γλωσσικής ανάπτυξης, όπως η γραφή, η αναγνωστική 
ικανότητα, η αφήγηση, το προσληπτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο.  
      Για όσα παιδιά θα συμμετέχουν στην έρευνα, με συγκατάθεση των γονέων τους, 
θα παρέχονται αναφορές, μετά το πέρας της συλλογής των δεδομένων και της 
ανάλυσής τους (στο διάστημα Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2019). Οι αναφορές θα 
περιλαμβάνουν πολύ σημαντικά στοιχεία σε μαθησιακούς δείκτες, που σε αυτές τις 
ηλικίες, με κατάλληλη παρέμβαση, μπορούν να αρθούν πλήρως, σε επιμέρους τομείς 
της γλωσσικής ανάπτυξης. Η παρούσα μελέτη συνδέεται με την φιλαναγνωσία, υπό 
την έννοια ότι κατά την αναφορά, δίνονται στοιχεία για το πως μαθαίνουν καλύτερα οι 
μαθητές αυτής της ηλικίας και πως είναι πιο αποτελεσματική η ανάγνωση βιβλίων και 
η αφήγηση. Συνεπώς προσφέρονται ιδέες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στοχευμένα στους μαθητές, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, που εντοπίζονται. 
 
      Το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί από την Επιτροπή Ηθικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Συνεδρίαση Φεβρουαρίου 2019). Επίσης έχει ακολουθηθεί το πρωτόκολλο 
της Υπηρεσίας Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για έρευνα σε δομές. Η έρευνα 
έχει λάβει πλήρη έγκριση από την ίδια υπηρεσία (Αρ. Πρωτ.:26653/785). 
 
       Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια από 13/3/2019 έως και 24/4/2019 και η 
ερευνητική ομάδα που θα ασχοληθεί, έχει λάβει στο σύνολο των μελών της, πλήρη 
εκπαίδευση στα εργαλεία και τη χορήγησή τους και αποτελείται από τα παρακάτω 
μέλη: 

1. Χ.Κ. (για τις επικοινωνίες με τους σταθμούς και την ομάδα) 
2. Σ.Κ. 
3. Ν.Λ. 
4. Γ.Μ. 
5. Β.Δ. 
6. Μ.Σ. 
7. Σ.Κ. (αναπληρωματική) 

 
      Από τα προσκομισθέντα στοιχεία, προτείνουμε την έγκριση της μεταδιδακτορικής 
έρευνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε φιλοξενούμενα προνήπια των παρακάτω 
παιδικών σταθμών: 

1. Σωκράτους 131 
2. Εσπερίδων 20 
3. Ισμήνης και Αιγέως 72 

έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους και εφόσον δεν διαταράσσεται η 
εύρυθμη λειτουργία των δομών. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα όσα 
προβλέπονται στο υπ’ αριθ. 3758/τ. β’/25-10-2017 ΦΕΚ, που αφορά τις τυπικές 
διαδικασίες τήρησης των κανόνων υγιεινής του προσωπικού, και να προσκομισθούν 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της εξειδίκευσης και των ιατρικών εξετάσεων, των 
μελών της ερευνητικής ομάδας.  
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 Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
           1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
           2.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1292/27-2-2019 αίτηση της κ. Ά. Τ.,μεταδιδακτορικής 
ερευνήτριας  
      του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
           3.Το υπ’ αριθ. 3758/τ. β’/25-10-2017 ΦΕΚ, που αφορά τις τυπικές διαδικασίες τήρησης  

 των κανόνων υγιεινής του προσωπικού 
           4.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Εγκρίνει, 
 
την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας του ΕΚΠΑ, σχετικά με τη γλωσσική 
ανάπτυξη παιδιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε φιλοξενούμενα προνήπια των 
παρακάτω παιδικών σταθμών: 
1. Σωκράτους 131 
2. Εσπερίδων 20 
3. Ισμήνης και Αιγέως 72 
έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους και εφόσον δεν διαταράσσεται η 
εύρυθμη λειτουργία των δομών. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα όσα 
προβλέπονται στο υπ’ αριθ. 3758/τ. β’/25-10-2017 ΦΕΚ, που αφορά τις τυπικές 
διαδικασίες τήρησης των κανόνων υγιεινής του προσωπικού, και να προσκομισθούν 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της εξειδίκευσης και των ιατρικών εξετάσεων, των 
μελών της ερευνητικής ομάδας. 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -26- και δημοσιεύθηκε την 18/03/2019. 

 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  

   

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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