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Ο Ανδρεαδάκης Σ. Νικόλαος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επι-
στημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκ-
παιδευτική έρευνα και αξιολόγηση. Ασχολείται με ζητήματα σχετικά με τη με-
θοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, την ανάλυση ποσοτικών ερευνητικών 
δεδομένων, την αξιολόγηση των μαθητών, την αποτελεσματικότητα σχολείου 
και εκπαιδευτικού.

Η Καρανικόλα Ζωή είναι Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τα επιστημονι-
κά ενδιαφέροντά της άπτονται του πεδίου της επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και των αντίστοιχων εθνικών και διεθνών 
πολιτικών. Το επιστημονικό έργο της περιλαμβάνει συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα, διεθνείς δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή περιοδικά. Δι-
δάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» 
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα τελευταία 
18 χρόνια. Σήμερα είναι Διευθύντρια στο 1ο Δημοτικό Σχολείο θεστιέων.

Ο Κόνσολας Ν. Μάνος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, 
του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδα-
γωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., από το οποίο 
απέκτησε και τη διδακτορική του διατριβή. Είναι μέλος σε διεθνείς επιστημο-
νικές και εκπαιδευτικές ενώσεις. Έχει επιμεληθεί διεθνείς εκδόσεις και μελέτες. 
Είναι συγγραφέας βιβλίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, άρθρων σε 
επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων. 
Διαθέτει, επιπλέον, εμπειρία ως κριτής-αξιολογητής άρθρων για δημοσιεύσεις 
σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Είναι συντάκτης ερευνητικών προτάσεων 
και μέλος ερευνητικών ομάδων σε εθνικά και διεθνή προγράμματα που αφο-
ρούν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το συγγραφικό και ερευνητικό του 
έργο εστιάζει στα προγράμματα σπουδών, την εφαρμοσμένη παιδαγωγική, τη 
διδακτική μεθοδολογία, τα περιεχόμενα μάθησης, καθώς και τις εναλλακτικές 
εφαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
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Ο Παναγιωτόπουλος Γιώργος είναι Επικ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 
Οι βασικές του σπουδές είναι στις Πολιτικές Επιστήμες και στα Παιδαγωγικά με 
ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή. Οι μεταπτυχιακές σπουδές του είναι στη Διοίκηση 
Μονάδων Υγείας και η Διδακτορική του Διατριβή στο πεδίο της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και της ένταξής του στην αγορά ερ-
γασίας. Από το 1988 έως τον Δεκέμβρη του 2014 υπηρέτησε στην Α/θμια εκ-
παίδευση. Από τον Ιανουάριο του 2010 έως το Δεκέμβριο του 2014 διετέλεσε 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Από το 1998 έως το 
2007 υπηρέτησε την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Ηλείας από τις θέσεις ευθύ-
νης-ιδιότητες του Νομαρχιακού Συμβούλου, του Αντινομάρχη και του Γενικού 
Γραμματέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Από το 2006 είναι καθηγητής-σύμ-
βουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο διδακτικό του έργο συμπερι-
λαμβάνεται, επίσης, διδασκαλία στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ΤΕΙ 
Δυτ. Ελλάδας, στην ΑΣΠΑΙΤΕ (παράρτημα Πατρών) και στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το 
επιστημονικό και συγγραφικό του έργο εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της 
εκπαίδευσης, ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 


