
Ο Νικόλαος Γ. Ράπτης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 

και Εκπαιδευτικής Σχεδίασης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Την περίοδο 1985-2019 εργάστηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αρχικά ως 

δάσκαλος και αργότερα ως διοικητικό στέλεχος της εκπαίδευσης, ανεβαίνοντας 

βαθμιαία τα βήματα της επαγγελματικής ιεραρχίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 

κερδίζοντας πολύτιμη εμπειρία από διαφορετικές θεσμικές θέσεις. Συγκεκριμένα, 

αφού εργάσθηκε ως δάσκαλος, υπηρέτησε ως Διευθυντής Σχολικής Μονάδας, 

Σχολικός Σύμβουλος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων και 

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης για το Νότιο Αιγαίο. 

Από το 2006 έως το διορισμό του στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, παράλληλα με 

το έργο του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εργαζόταν ως συμβασιούχος λέκτορας 

στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και ως 

ερευνητικός συνεργάτης σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ίδιου τμήματος. Είναι 

συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και άρθρων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

επικεντρώνονται στην Ηγεσία και τη Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Μονάδων και 

Συστημάτων 

 

Nikolaos G. Raptis is Assistant Professor in the Department of Preschool Education 

and Educational Design of the Faculty of Humanities of the Aegean University. 

During the period 1985 – 2019 he was working in Primary Education, at the beginning 

as a teacher and later on as an educational administration official, climbing gradually 

the steps of professional hierarchy in Primary Education and gaining valuable 

experience from different institutional posts. More specifically, after working as a 

teacher, he served  as Head of School Unit, School Counselor, Director of Primary 

Education for the Dodecanese and Regional Director of Education for the South 

Aegean.  

From 2006 until his appointment as Assistant Professor, in parallel to his work in 

Primary Education, he was working on a contract basis as a lecturer in the Department 

of Preschool Education and Educational Design and as a research associate in 

postgraduate programs of the same department. He is the author of scientific books and 

articles. His research interests focus on Leadership and Management of Educational 

Units and Systems. 

 

 

 

 

 

 


