
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
TMHMA ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 13 η ς Συνέλευσης

του Τμήματος  Ψυχολογίας
ημέρα Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής

.........................................................................................................................................

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ (11): κ. κ. Χ. Χατζηχρήστου, Σ. Τάνταρος, Κ. Μυλωνάς, Ε. Μόττη –
Στεφανίδη, Α. Γκαρή,  Β. Κανελλοπούλου, Α. Οικονόμου, Β. Παυλόπουλος, Π. Ρούσσος, Φ.
Πολυχρόνη, Α. Αβεντισιάν – Παγοροπούλου Α. Λαμπροπούλου.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ (3): κ. κ. Μ. Λουμάκου, Α. Χριστοπούλου (σε εκπαιδευτική άδεια)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π. (1) : κ. Β. Σαπουνά

ΑΠΟΥΣΑ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π  (1): κ. Α. Μαυρομμάτη

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Δεν έχουν οριστεί

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Απόντες

ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: κ. Μαρία – Άννα Σανταμούρη

ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση τελικών αποτελεσμάτων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ « Σχολική Ψυχολογία»
Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών « Σχολική Ψυχολογία» κ.
Χρυσή Χαζηχρήστου καταθέτει στη Συνέλευση το υπ’ αριθμό πρωτ. 2948, 3/6/2019
πρακτικό της Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του ανωτέρω  Π.Μ.Σ σχετικό με την
τελική αξιολόγηση και τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων ώστε να προβεί σε επικύρωση η



Συνέλευση του Τμήματος. Ολοκληρώνει με ευχαριστίες προς την Συντονιστική Επιτροπή και
τον κ. Αναπληρωτή Καθηγητή Π. Ρούσσο.

Πρακτικό

της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

«Σχολική Ψυχολογία», 03-06-2019.

Πρόεδρος: Καθηγήτρια Χ. Χατζηχρήστου, Διευθύντρια Π.Μ.Σ.

Παρόντα μέλη : Σ. Τάνταρος, , Αικ. Γκαρή, Φ. Πολυχρόνη

Απόντα μέλη: Ευφρ. Μόττη

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων για την

επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 στο Π.Μ.Σ.

«Σχολική Ψυχολογία» Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγητής Σπυρίδων

Τάνταρος,  Καθηγήτρια Αικατερίνη Γκαρή και Αναπλ. Καθηγήτρια Φωτεινή

Πολυχρόνη, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας, μετά από γραπτή εξέταση των

υποψηφίων στα γνωστικά αντικείμενα “Αναπτυξιακή Ψυχολογία” (εξεταστής : Καθ.

Σπ. Τάνταρος) και “Γνωστική Ψυχολογία” (εξεταστής : Αναπλ. Καθ. Π. Ρούσσος) για

την κατεύθυνση “Σχολική Ψυχολογία” και στα γνωστικά αντικείμενα “Αναπτυξιακή

Ψυχολογία” (εξεταστής : Καθ. Σπ. Τάνταρος) και “Κοινωνική Ψυχολογία και

Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων” (Καθ. Αικ. Γκαρή) για την κατεύθυνση

“Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα”, την προφορική συνέντευξη

και τη συνεκτίμηση των σχετικών δικαιολογητικών που αναφέρονται στην

προκήρυξη (ΦΕΚ 3825 τεύχος B/ 6 Σεπτεμβρίου 2018), προτείνουμε να γίνουν

δεκτοί οι κατωτέρω μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, με την προϋπόθεση ότι μετά την

εγγραφή τους και τον έλεγχο νομιμότητας των τυπικών προσόντων τους δεν θα

συντρέχουν αντίθετοι λόγοι για αυτό.

Στις εξετάσεις συμμετείχαν όλοι οι υποψήφιοι που είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα

όλα τα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, με βάση την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις

των μαθημάτων “Αναπτυξιακή Ψυχολογία” και “Γνωστική Ψυχολογία” για την

Κατεύθυνση “Σχολική Ψυχολογία” οι οποίες διεξήχθησαν στις 06/05/2019 και στις

07/05/2019 αντίστοιχα, και “ Αναπτυξιακή Ψυχολογία ” και “Κοινωνική Ψυχολογία

και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων” για την Κατεύθυνση “Εφαρμογές της

Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα” οι οποίες διεξήχθησαν επίσης στις 06/05/2019



και στις 07/05/2019 αντίστοιχα, έγινε η επιλογή των υποψηφίων που κλήθηκαν σε

συνέντευξη.

Σε συνέντευξη κλήθηκαν οι υποψήφιοι που είχαν επαρκή επίδοση στις γραπτές

εξετάσεις (που είχαν επιτύχει και στα δυο μαθήματα τουλάχιστον τη βάση). Ακόμη

σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και μετά από απόφαση της

Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, ορισμένοι υποψήφιοι εκλήθησαν σε

συνέντευξη παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ικανοποιήσει πλήρως το παραπάνω

κριτήριο, αλλά είχαν ωστόσο βαθμό ελαφρώς κάτω από τη βάση στο ένα μάθημα

και πολύ καλή επίδοση στο άλλο.

Στη διαδικασία της συνέντευξης κλήθηκε αλλά δεν προσήλθε μία υποψήφια που

είχε υποβάλει αίτηση για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της ψυχολογίας στη σχολική

κοινότητα».

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στις 29 και 30 Μάιου 2019 και η κλίμακα βαθμολογίας

ήταν Α, B, Γ και Δ αντίστοιχα.

Η τελική αξιολόγηση και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων στηρίχθηκε στην

εκτίμηση του φακέλου τους (σπουδές, βαθμός πτυχίου), στη γραπτή εξέταση των

δύο μαθημάτων και στην προφορική συνέντευξη, στην οποία μεταξύ άλλων,

συνεκτιμήθηκαν η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας, η αναλυτική βαθμολογία των

προπτυχιακών μαθημάτων και η επιστημονική / επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι επιτυχόντες στη Κατεύθυνση “Σχολική Ψυχολογία” είναι κατά σειρά επιτυχίας
οι εξής:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

1 ΤΣΕΚΟΥΡΑ  ΕΥΤΥΧΙΑ 90,04
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 88,94
3 ΒΕΛΗΣΑΡΙΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 86,56
4 ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 84,58
5 ΤΣΟΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 84,56
6 ΛΙΟΥΡΔΗ ΕΛΕΝΗ 84,34
7 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 83,68
8 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 83,10
9 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 83,08
10 ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 82,72
11 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΑ 81,95
12 ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 79,88
13 ΓΡΥΠΑΡΗ  ΕΡΑΣΜΙΑ 78,92



14 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 78,08
15 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 76,56
16 ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 74,87
17 ΤΖΙΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 73,88
18 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΙΡΗΝΗ 73,86
19 ΠΕΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 72,68
20 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 71,62
21 ΚΑΣΣΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ 71,45

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

1 ΠΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 69,14
2 ΣΥΜΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΙΚΑ 69,01
3 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ  ΜΕΛΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 62,73

Οι επιτυχόντες στη Κατεύθυνση “Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική

Κοινότητα” είναι κατά σειρά επιτυχίας οι εξής:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

1 ΔΑΒΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ 87,92
2 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ 87,60
3 ΣΑΡΔΕΛΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ 85,56
4 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΝΝΑ 83,96
5 ΚΑΛΑΡΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 83,72
6 ΧΙΟΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 83,20
7 ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 82,76
8 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΛΕΝΗ 82,44
9 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 80,64
10 ΜΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΝΑ 79,92
11 ΚΟΚΟΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 77,75
12 ΧΟΥΧΟΥΜΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ 77,55
13 ΓΑΛΑΝΗ  ΔΑΝΑΗ 77,36
14 ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ  ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 77,23
15 ΜΑΡΡΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 76,62
16 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 76,56
17 ΜΠΟΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76,15
18 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΜΑΝΤΩ 75,85
19 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 75,73

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

1 ΠΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 74,82
2 ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ  ΕΛΕΝΗ 72,84
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΡΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 71,28

ΜΗ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

1 ΓΑΤΣΟΥΛΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 69,94
2 ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ  ΕΛΕΝΗ 67,53
3 ΚΑΛΟΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ 66,75
4 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 65,12
5 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 63,92
6 ΤΖΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 61,36



Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής

Καθηγήτρια Χ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Σπ. Τάνταρος
Διευθύντρια Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία»

Καθηγήτρια Αικ. Γκαρή Αναπλ. Καθηγήτρια Φ. Πολυχρόνη

Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει ομόφωνα.

Η κα Μόττη παίρνει τον λόγο και ενημερώνει το Σώμα για το ΠΜΣ «Κλινική Ψυχολογία» και
την μη συνάφειά του με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της
Σχολικής Ψυχολογίας.

2. Επανίδρυση Δ.Π.Μ.Σ. «Γνωσιακή Επιστήμη» των Τμημάτων του ΕΚΠΑ, Ιστορίας
και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φιλολογίας
και Ψυχολογίας

Η Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου καταθέτει προς συζήτηση και
έγκριση στη Συνέλευση την Eπανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ «Γνωσιακή Επιστήμη» του Τμήματος
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α, Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, Τμήματος Φιλολογίας, Τμήματος Ψυχολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας αναφέρει ότι το Δ.Π.Μ.Σ «Γνωσιακή
Επιστήμη» θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μέχρι το ακαδημαϊκό
έτος 2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό στο Τμήμα
Ψυχολογίας  συμμετέχουν δύο μέλη του Τμήματος ο Καθηγητής κ. Σ. Τάνταρος και ο
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Π. Ρούσσος. Ο κ. Πέτρος Ρούσσος θα διδάξει το μάθημα
«Στατιστική».

Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει ομόφωνα.

3. Θέματα Διδακτορικών Διατριβών

Πρόεδρος: Είναι σημαντικό ότι στις εισηγητικές των Επιτροπών Αξιολόγησης υπάρχει
πλήρης παρουσίαση με τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, γεγονός που λειτουργεί
βοηθητικά τόσο για τους Επόπτες όσο και για τους Υποψηφίους , ωστόσο θα πρέπει να
συζητήσουμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε σ’ αυτό το θέμα. Θα έπρεπε να
προβούμε και σε τροποποίηση του σχετικού ΦΕΚ.

Τον λόγο παίρνει η κα Μόττη: Πρόκειται για ένα λεπτό και δύσκολο θέμα, πιστεύω ότι
άλλες προτάσεις είναι καλές κι άλλες δεν πρέπει να προχωρήσουν. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να ακολουθήσουμε επιστημονικά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφή κριτήρια
κι επιχειρήματα, και με βάση αυτά ο υποψήφιος εάν θέλει θα επανέλθει με νέα πρόταση.

Πρόεδρος: Παρακαλώ να έχουμε κι άλλες απόψεις συναδέλφων.

κ. Μυλωνάς: Θα ήθελα να επισημάνω το στάδιο της Συνέντευξης των Υποψηφίων, αν
αλλάξει το ΦΕΚ, παρακαλώ να διορθωθεί και αυτό το σημείο. Επίσης η κατάθεση των
δικαιολογητικών να γίνεται και ηλεκτρονικά στο σύνολό τους, ώστε να υπάρχει οικονομία



χρόνου. Τέλος προτείνω να υπάρχει ένας Συτονιστής της Επιτοπής Αξιολόγησης των
προτάσεων των υποψηφίων.

κ. Τάνταρος: Προσωπικά έλαβα μέρος σε αρκετές επιτροπές, ξεκινώ απ’ την παραδοχή ότι
όλα μπορούν να βελτιωθούν, ωστόσο προβληματίζομαι με το γεγονός ότι μια πρόταση
μπορεί να επανέρχεται συνεχώς και πρέπει να λάβουμε υπόψη την χρόνο που χρειάζεται η
αξιολόγηση ενόψει και των συναδέλφων που αναμένονται να έρθουν από τη διάσπαση του
ΦΠΨ.

κ. Γκαρή: Συμφωνώ με την αρχική πρόταση, ωστόσο θέλω να τονίσω ότι ο επιβλέπων έχει
λόγο καθώς εισηγείται άρα μπορεί να συμβάλλει στην εισηγητική πρόταση. Αν η εισήγηση
της Επιτροπής είναι αρνητική θα μπορούσε ο υποψήφιος με άλλη προσέγγιση να την
υποβάλλει σε άλλο ΑΕΙ.

κ. Παυλόπουλος: Θα συμφωνήσω με τον κ. Τάνταρο σε 3 σημεία. Δηλαδή η υποβολή μιας
πρότασης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής είναι μια επιλογή για έναν κύκλο
σπουδών. Δεν βρίσκω τον λόγο να γίνουν επανυποβολές προτάσεων, μπορούν απλώς να
γίνουν επισημάνσεις για βελτιώσεις. Επίσης θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε την βαρύτητα
των κριτηρίων αξιολόγησης, ώστε να βλέπουμε όλοι τα ίδια. H διαδικασία μας επιβαρύνει
όλους, πολλές φορές δυσκολευόμαστε ακόμη και να βρούμε Επιτροπή Αξιολόγησης, στο
επόμενο στάδιο θα πρέπει να βρούμε και άλλα 3 άτομα που θα αποτελέσουν την Τριμελή
του Επιτροπή, προτείνω λοιπόν η προτεινόμενη Τριμελής Επιτροπή να είναι και Επιτροπή
Αξιολόγησης. Να σας θυμίσω ότι θα πρέπει βάσει Νόμου να κατατεθεί και ετήσια έκθεση
προόδου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει λειτουργική η όλη διαδικασία.

H Πρόεδρος συμφωνεί με το ότι θα πρέπει η διαδικασία να διασφαλιστεί και σαφώς θα
πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Άλλωστε γι’ αυτό το λόγο δόθηκε
το χρονικό διάστημα των 30 ημερών για την κατάθεση της εισηγητικής από την Τριμελή
Επιτροπή. Επίσης συμφωνεί με το να είναι τα ίδια μέλη στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης
και στην Τριμελή Συμβουλευτική.

Η κα Παγοροπούλου έθιξε το θέμα της ετήσιας έκθεσης προόδου και της προσωπικής της
εμπειρίας καθώς στο ΑΠΘ, κατατέθηκε το υπόμνημα από τις δύο συναδέλφους της, και η
ίδια κατέγραψε τι αναμένει από την υποψήφια στο επόμενο έτος. Η παρουσίαση έγινε με
τηλεδιάσκεψη.

Τον λόγο παίρνει ο κ. Ρούσσος.
κ. Ρούσσος: Το γεγονός ότι καταναλώνουμε τόσο πολύ χρόνο είναι από μόνο του αρνητικό.
Η συνέπειά του είναι οι υποψήφιοι τελικά να αποθαρρύνονται. Οι λόγοι για τους οποίους
δεν δεχόμαστε τους υποψήφιους είναι τρεις: α) δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, β)
έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, γ) δεν πληροί επιστημονικά κριτήρια. Κατά τη γνώμη μου ο
Επόπτης επιβάλλεται να είναι μέλος της Τριμελούς Αξιολογητικής Επιτροπής. Πιστεύω ότι ο
μεθοδολογικός σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι κριτήριο για την επιλογή. Προτείνω ο
Επόπτης να είναι και μέλος της Αξιολογητικής Επιτροπής και Συντονιστής της όλης
διαδικασίας. Επίσης να ελέγχει τα τυπικά προσόντα και να συνεκτιμά την προσωπικότητα
του υποψηφίου.

κ. Χριστοπούλου: Εγώ πιστεύω ότι ο Επόπτης μπορεί και να μην ανήκει στην Επιτροπή αλλά
θα μπορούσε να λειτουργήσει συμβουλευτικά δίνοντας μια άλλη οπτική. Επίσης η ίδια η
Αξιολογητική Επιτροπή μπορεί να κατευθύνει τον Επόπτη και να του επισημάνει κάποια



στοιχεία που ο ίδιος ίσως να μην έχει παρατηρήσει. Θεωρώ ότι έτσι θα βοηθηθεί και ο
Επόπτης και ο Υποψήφιος.

κ. Γκαρή: Ο Κανονισμός ορίζει ότι η Γραμματεία ελέγχει τον φάκελο υποψηφιότητας. Η
Αξιολογητική Επιτροπή ορίζεται με βάση το γνωστικό αντικείμενο. Συμφωνώ με τον κ.
Παυλόπουλο ότι η ηλεκτρονική κατάθεση θα βελτιώσει τον χρόνο επεξεργασίας του
φακέλου του υποψηφίου. Ακόμη να δεσμευτεί ο υποψήφιος για στοιχειώδη θέματα για να
μην βρεθούμε προ απροόπτου, δηλαδή πολλές φορές το επίπεδο είναι χαμηλό, πρέπει να
επενδύσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Η Τριμελής μπορεί να βοηθήσει σ’ αυτό.
Προτείνω επίσης να τεθούν σε ισχύ οι ετήσιες εκθέσεις προόδου.

κ. Τάνταρος: Ακούω με προσοχή όλες τις προτάσεις και εστιάζω στα εξής: α) οι προτάσεις
οφείλουν να τηρούν τα αντικειμενικά μεθοδολογικά κριτήρια, β) η πρόταση του κ.
Παυλόπουλου είναι η Αξιολογητική Επιτροπή να είναι και η δυνητική Τριμελής με μέλος τον
Επόπτη. Ωστώσο πιστεύω  ότι δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε την απόδοση του
Υποψηφίου σε βάθος τριετίας. Άρα θα πρέπει να διαθέτουμε ετήσιες εκθέσεις προόδου με
τακτικό έλεγχο από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Επίσης αν ο Υποψήφιος
επανέλθει με πρόταση διορθωμένη, να επανέλθει για έλεγχο στην Τριμελή Συμβουλευτική.

κ. Κανελλοπούλου: Προσωπκά πιστεύω ότι η γνώμη των συναδέλφων βοηθά. Τι γίνεται
όμως όταν η πρόταση επανέρχεται, αυτό θα συμβεί μία ή περισσότερες φορές;

κ. Γκαρή: Το Σώμα της Συνέλευσης προτείνει – εγκρίνει την Συμβουλευτική Επιτροπή.
Προσωπικά δεν θα ήθελα ο Επόπτης να ανήκει στην Αξιολογητική Επιτροπή, εκτός ειδικών
περιπτώσεων όπως η Κλινική Ψυχολογία, προτείνω επομένως ο Επόπτης να ερωτάται αν
επιθυμεί να είναι μέλος.

κ. Παυλόπουλος: Να ξανασκεφτούμε το θέμα των διορθώσεων πόσες φορές θα μπορούν
να επανυποβληθούν οι προτάσεις των υποψηφίων, προτείνω αυτές να εντάσσονται στον
Σεπτέμβρη και Φλεβάρη και όχι σε άλλες χρονικές περιόδους, σας θυμίζω και τις ετήσιες
εκθέσεις προόδου που θα πρέπει να κατατίθενται και να αξιολογούμε. Να συσταθεί
ξεχωριστή Επιτροπή που θα ορίσει τα κριτήρια και τις διαβαθμίσεις αυτών.

Η Πρόεδρος αναφέρει ότι υπάρχει ήδη Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών που μπορεί να
αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

κ. Μυλωνάς: Σας θυμίζω ότι ο Νόμος αναφέρει πως θα πρέπει εκτός της εισήγησης της
Τριμελούς να εισηγηθεί για τον Υποψήφιο και ο Επόπτης.

κ. Πολυχρόνη: Πιστεύω ότι η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών θα πρέπει να ορίσει την όλη
διαδικασία και  τα κριτήρια αξιολόγησης.

κ. Ρούσσος: Υποστηρίζω ξεκάθαρα ότι ο προτεινόμενος Επόπτης απ΄ τον υποψήφιο ή αν
δεν υπάρχει, ο κοντινότερος καθ’ ύλην αρμόδιος θα πρέπει να ανήκει στην Αξιολογητική
Επιτροπή. Έργο της Επιτροπής να είναι α) ο έλεγχος των τυπικών προσόντων, β) η
προσωπικότητα του υποψήφιου, γ) η θεωρητική τεκμηρίωση της πρότασης, δ) η
μεθοδολογία.

Η Πρόεδρος λαμβάνει τον λόγο. Συνοψίζοντας ειπώθηκαν τα εξής: α) να ερωτάται και στον
βαθμό που το επιθυμεί ο Επόπτης να ανήκει στην Επιτροπή Αξιολόγησης, β) να επανέρχεται
εντός μηνός η Επιτροπή Αξιολόγησης με το υπόμνημα, γ) η Τριμελής Αξιολογητική Επιτροπή



να είναι και η Τριμελής Συμβουλευτική, αν πρέπει να ανήκουν στην τελευταία εξωτερικά
μέλη τότε θα τροποποιείται η Τριμελής Συμβουλευτική στην Συνέλευση του Τμήματος.

κ. Οικονόμου: Με τις εισηγήσεις μας αυτό που θέλουμε είναι να βοηθήσουμε τις επαρκείς
προτάσεις να βελτιωθούν, όχι όμως τις ανεπαρκείς.

κ. Μυλωνάς: Πρότασή μου είναι να ρωτάται ο Επόπτης και να συνεργάζεται με την Τριμελή
Αξιολογητική Επιτροπή για την διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα οδηγείται σε ψηφοφορία με δύο προτάσεις, κατά την
πρώτη ο Επόπτης δεν μετέχει στην Αξιολογητική Επιτροπή, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη
είναι μέλος της.

 Επτά (7) μέλη ΔΕΠ ψήφισαν να μην συμμετέχει ο Επόπτης ως μέλος της
Αξιολογητικής Επτιροπής, και έξι (6) ψήφισαν να συμμετάσχει ο Επόπτης στην
Επτροπή Αξιολόγησης.

 Αποφασίστηκε ομόφωνα, η επανυποβολή της πρότασης από τον Υποψήφιο να
γίνεται εντός μηνός.

 Αποφασίστηκε ομόφωνα, η επανυποβολή της πρότασης να μπορεί να γίνει μόνο
μία (1) φορά. Εάν η πρόταση δεν είναι επαρκής τότε να απορρίπτεται.

 Αποφασίστηκε ομόφωνα, οι εκθέσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης να
αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Σώμα της Συνέλευσης προς ενημέρωσή τους.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η κα Μόττη για την πρόταση της κας Βεριγάκη (πρωτόκολλο
συνεργασίας με γαλλικό Πανεπιστήμιο). Η κα Βεριγάκη ακολούθησε τα πρότυπα του
Γαλλικού Πανεπιστημίου, στο υπόμνημά μας έχουν εντοπιστεί σημεία που χρήζουν
βελτίωσης.

Ο κ. Μυλωνάς διαβάζει στο Σώμα την έκθεση αξιολόγησης για την πρόταση του κ.
Αναστασόπουλου, το πόρισμα είναι αρνητικό. Το Σώμα αποφασίζει την απόρριψη της
πρότασης του κου Αναστασόπουλου, ο οποίος μπορεί να επανέλθει με νέα πρόταση το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος εάν το επιθυμεί.

4. Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής για την υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η Συνέλευση λαμβάνει γνώση του υπ’ αριθμ. 2954/4-6-2019 εγγράφου της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της κας Άννας Πρίντεζη, με επόπτη
τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλη Παυλόπουλο, στο οποίο επισυνάπτεται η εισηγητική
έκθεση της τριμελούς επιτροπής και προτείνει τον ορισμό Επταμελούς Επιτροπής ως εξής:

1. Β. Παυλόπουλο, Αν. Καθηγητή, γνωστικό αντικείμενο: «Διαπολιτισμική Ψυχολογία»
(επόπτης)

2. Φ. Πολυχρόνη, Αν. Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαιδευτική Ψυχολογία»
3. Φιλ. Ίσαρη, Αν. Καθηγήτρια, Γνωστικό αντικείμενο: «Συμβουλευτική Ψυχολογία»
4. Χρ. Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: «Σχολική  Ψυχολογία»Μ.
5. Αικ. Γκαρή, Αν. Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ψυχολογία»
6. Σπ. Τάνταρο, Αν. Καθηγητή, γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία της Ανάπτυξης»
7. Φρ. Μόττη, Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: «Σχολική Ψυχοδιαγνωστική»



5. Εισηγητική Έκθεση σχετική με την μετάταξη του κ. Μ. Καρβούνη από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε θέση ΕΔΙΠ του Τμήματος

Τον λόγο παίρνει ο κ. Μυλωνάς για τον κ. Καρβούνη.

κ. Μυλωνάς: Έχει κατατεθεί η Εισήγηση της Επιτροπής για τον κ. Καρβούνη, ο οποίος έχει
πραγματοποιήσει το Διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όμως δεν το έχει
επισυνάψει στον υλικό του φακέλου του. Έχει κάποιες δυνατότητες όχι όμως στην
Ψυχομετρία, στην οποία το Τμήμα πραγματικά έχει ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό.  Ο
φάκελός του παρουσιάζει αρρυθμίες κι ελλείψεις. Το αυτοδύναμο έργο του έγκειται στα
Παιδαγωγικά.

κ. Πολυχρόνη: Το έργο του ήταν εκτενές όπως και το βιογραφικό του σημείωμα με προφίλ
κυρίως εκπαιδευτικό. Δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο κι αυτή ήταν μια έλλειψη. Το εργαλείο
που ανέπτυξε στο διδακτορικό του δεν έτυχε εφαρμογής  και τα βιβλία του είναι
αυτοεκδόσεις που βασίζονται στο διδακτορικό του.

Το Σώμα συμφωνεί να μην γίνει δεκτή η αίτηση του κ. Καρβούνη από την Πρωτοβάθμια σε
θέση ΕΔΙΠ του Τμήματός μας.

6. Θέματα που προκύπτουν από την κατάτμηση του ΦΠΨ σύμφωνα με το ΦΕΚ
13/29.1.2019, άρθρο 16.

κ. Πρόεδρος: Χθες συναντηθήκαμε στην Κοσμητεία της Σχολής με εκπροσώπους του
Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού για τα χρονοδιαγράμματα μετακίνησης
προσώπων και διάθεσης των χώρων.

Επίσης το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, και ο  Τομέας Ψυχολογίας,
αιτήθηκε στην Σύγκλητο την έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού για το Εργαστήριο «Μελετών
και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας», λίγο πριν την κατάτμηση του
Τμήματος ΦΠΨ, εμείς ως Τμήμα υποβάλλαμε σχετικό έγγραφο, ζητώντας αναβολή της
συζήτησης καθώς υπάρχουν πολλές επικαλύψεις και δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος
ώστε το θέμα να συζητηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η Πρόεδρος αναγιγνώσκει το έγγραφο.

Επιπλέον η κα Φουντοπούλου ζήτησε να είναι Διατμηματικό το Εργαστήριο
Συμβουλευτικής καθώς το ΦΕΚ αναφέρει στην β’ παράγραφο ότι το Εργαστήριο μπορεί να
συνεργάζεται με άλλους Τομείς. Ισχυρίζεται ότι δόθηκε στην κα Σιδηροπούλου γιατί κανείς
άλλος δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Βέβαια το ΦΕΚ αναφέρει ότι ιδρύθηκε για τον
Τομέα Ψυχολογίας και σαφώς δεν είναι διατμηματική δομή. Θα επαναληφθεί η συζήτηση
παρουσία της κας Σιδηροπούλου που ήταν ασθενής.

Ένα άλλο θέμα είναι τα επτά μέλη της Γραμματείας του ΦΠΨ, ο Πρύτανης κάλεσε την
Γραμματέα για να συζητηθεί πώς θα στελεχωθεί η Γραμματεία. Μέχρι στιγμής δήλωσαν ότι
επιθυμούν να έρθουν στο Τμήματ 1.081 φοιτητές.

κ. Σανταμούρη: Ο Πρύτανης δυστυχώς είπε ότι δεν υπάρχουν άτομα για μετακίνηση και ότι
προέχει η στελέχωση των Ψαχνών και των νέων Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Η μόνη πρόταση για
μετακίνηση είναι αυτή της κας Ε. Τουλιάτου κάτι που δέχεται η κα Φουντοπούλου. Η
πρόταση του Πρύτανη είναι να στελεχωθεί η Γραμματεία από άτομα που θα πληρώνονται
από τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.



κ. Τάνταρος: Η πρόταση της Κοσμητείας είναι η Γραμματεία του ΦΠΨ να γίνει γραμματεία
του Παιδαγωγικού Τμήματος και να παραμείνει στο χώρο το αρχείο του ΦΠΨ. Οι
φιλόσοφοι διαμαρτυρήθηκαν και θέλησαν δύο επιπλέον χώρους. Στην Κοσμητεία με την
Πρόεδρο βρεθήκαμε προ τετελεσμένων καθώς δύο χώροι στο εργαστήριο Συμβουλευτικής
δίνονται στο ΦΠΨ με την σύμφωνη γνώμη της Κοσμήτορος.

κ. Πρόεδρος: Ζητούμε την σύμφωνη γνώμη του Σώματος της Συνέλευσης ότι το Τμήμα
εναντιώθηκε σ΄ αυτή την ειλημμένη απόφαση.

Το Σώμα συμφωνεί ομόφωνα.

κ. Παυλόπουλος: Θα μπορούσαμε να εκδώσουμε Δελτίο Τύπου και να φέρουμε τους ίδιους
τους φοιτητές του ΦΠΨ αντιμέτωπους με την Κοσμήτορα. Ίσως να είμαστε πολύ
αξιοπρεπείς.

7. Θέματα Προγράμματος Σπουδών

Το Σώμα αποφασίζει:

Το μάθημα ΨΧ03 «Αναπτυξιακή Ψυχολογία» στο Τμήμα ΦΠΨ το διδάσκει η κα
Νικολοπούλου στο Χειμερινό Εξάμηνο, στα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής διδάσκεται
στο Εαρινό Εξάμηνο, και δίνεται έμφαση στην μέση και εφηβική ηλικία, αντιστοιχίζεται
επομένως με το ΨΧ02 «Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ» στο Τμήμα μας. Όλοι οι φοιτητές που
θα μετακινηθούν στο Τμήμα θα έχουν το ΨΧ03, άρα θα πρέπει το ΨΧ01 «Αναπτυξιακή
Ψυχολογία Ι» να διδαχθεί στο Χειμερινό για τους φοιτητές του ΦΠΨ και στο Εαρινό
Εξάμηνο για τα άλλα Τμήματα.

Το μάθημα της κας Λουμάκου ΨΧ22 «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία» θα το διδάξει ο κ.
Τάνταρος.
Το μάθημα ΨΧ06 «Εφηβεία και αναδυόμενη ενηλικίωση» θα το διδάξει διδάσκοντας
μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Τα μαθήματα ΨΧ40 «Ψυχοπαθολογία» και ΨΧ51 «Κλινική Ψυχολογία Ι» θα διδαχθούν
από την κα Χριστοπούλου.

κ. Χριστοπούλου: θα διδάξω τα μαθήματα με την προϋπόθεση να βρεθούν οι κατάλληλοι
χώροι καθώς θα δεχτούμε την επιθετικότητα των φοιτητών αν δεν έχουν χώρο να καθίσουν.
Επίσης θα πρέπει να έχουμε δύο (2) διδάσκοντες με το Π.Δ.407 για τα επιλεγόμενα
μαθήματά μου.

Τα μαθήματα ΨΧ32 «Γνωστική Ψυχολογία Ι» και ΨΧ05 «Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ» θα τα
διδάξει ο κ. Ρούσσος

Η κ. Ίσαρη θα διδάξει τέσσερα (4) μαθήματα.

Η κ. Σιδηροπούλου θα διδάξει τέσσερα (4) επιλεγόμενα μαθήματα, δύο στο χειμερινό
εξάμηνο και δύο στο εαρινό, σε κάθε περίπτωση πρέπει να συζητηθεί το θέμα μαζί της.

κ. Πρόεδρος: Η επιλογή μας για το μάθημα ΨΧ114 «Δεοντολογία της Ψυχολογίας» ήταν
ατυχής, προτείνεται να δοθεί το μάθημα στην κα Παπαστυλιανού.



Επίσης το μάθημα ΨΧ126 «Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας» θα διδαχθεί από τον κ.
Παυλόπουλο.

Το μάθημα ΨΧ38 «Ιστορία της Ψυχολογίας» ανατίθεται στην κα Παγοροπούλου.

Το μάθημα ΨΧ14 «Περιβαλλοντική ψυχολογία» να διδαχθεί από την κα Παπαστυλιανού
ίσως και το μάθημα ΨΧ73 «Ψυχολογίας της Υγείας».

Καθώς η ομάδα ΙΙΙ των επιλεγόμενων μαθημάτων έχει τα λιγότερα μαθήματα, μπορούν να
προστεθούν κι άλλα με διδάσκουσα την κ. Παπαστυλιανού.

κ. Παυλόπουλος: Ας μην ξεχνάμε ότι όλα τα μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα.

κ. Μυλωνάς: Αναφορικά με τον μεγάλο όγκο των φοιτητών εγώ προτίθεμαι να διδάξω σε
δύο κλιμάκια δύο φορές τα μαθήματά μου.

κ. Τάνταρος: Εγώ αδυνατώ να κάνω το ίδιο, θα ακολουθήσω την τακτική των δύο
διδασκόντων εμού και της κας Ράλλη σε δύο κλιμάκια Α-Κ και Λ-Ω, με ξεχωριστές εξετάσεις

κ. Πρόεδρος: Ας πειραματιστούμε και να εξετάσουμε τι είναι πιο αποτελεσματικό.

Η Πρόεδρος ζητά εκ μέρους της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών από την κ. Χαρίλα λόγω
υπερβολικού φόρτου εργασίας να ανακαλέσει την άδειά της για το Εαρινό Εξάμηνο του
ακαδ. έτους 2019-20, καθώς θα απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια και η Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια κ. Α. Οικονόμου.

Επίσης ευχαριστεί τις κ.κ. Ανασοντζή, Σταύρου και Χαρίλα για το ότι ανέλαβαν τη
διδασκαλία των μαθημάτων της κας Λουμάκου.

Τις τρεις (3) πτυχιακές εργασίες που είχε αναλάβει η κα Λουμάκου θα τις αξιολογήσουν οι
κ.κ. Κανελλοπούλου και Χαρίλα.

Μετά από αίτημα του Τμήματος Χημείας με αρ. Πρωτ. 2945, 3-6-2019 και του Τμήματος
Μαθηματικών με αρ. Πρωτ. 2950, 3-6-2019, το μάθημα ΨΧ33 «Ψυχολογία της Μάθησης –
Γνωστική Ψυχολογία» θα το διδάξει ο κ. Ρούσσος.

Επίσης για να εκπονήσει κάποιος πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει επιτύχει σε ορισμένα
μαθήματα ως δικλείδα ασφαλείας, τέτοιου είδους μαθήματα θα μπορούσαν να είναι:
η Μεθοδολογία, η Στατιστική Ι & ΙΙ, ένα υποχρεωτικό μάθημα, και ένα επιλεγόμενο από
ενότητα της επιλογής του. Βεβαίως όλα θα πρέπει να καταγραφούν στον Κανονισμό
Σπουδών του Τμήματος.

Σχετικά με την πρακτική που αιτούνται πολίτες με πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, ο κ. Παυλόπουλος
προτείνει να γίνονται δεκτά τα αιτήματα από την Γραμματεία και να προωθούνται στις
κυρίες που ασχολούνται με την Πρακτική Άσκηση.

8. Προτάσεις για την αναβάθμιση της διαδικασίας της πρακτικής άσκησης μέσω
ΕΣΠΑ.



κ. Παυλόπουλος: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί το επόμενο ακαδημαϊκό
έτους σχετικά με την πρακτική άσκηση. Πάντως του χρόνου δεν θα αιτηθούν 1000 άτομα
άλλωστε θα πρέπει να τηρούν την προυπόθεση του να έχουν επιτύχει σε 7/10 μαθήματα.
Προτείνω: α) να αυξήσουμε τους φορείς β)να ενταχθεί άλλο ένα μέλος ΔΕΠ στη διαδικασία
της πρακτικής άσκησης είτε η κα Πολυχρόνη είτε η κα Φιλιππάτου.

Η κα Χαρίλα προτείνει την ενίσχυση της πρακτικής με Γραμματειακή Υποστήριξη.

ΕΣΠΑ

11. Λοιπά Θέματα -Ανακοινώσεις

Ο κ. Ρούσσος προτείνει την αναστολή της λειτουργίας του Τμήματος μετά την εξεταστική
του Σεπτέμβρη εάν οι δεσμεύσεις του Πρύτανη δεν υλοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα
διδάσκονται μαθήματα και δεν θα εγγράφονται φοιτητές.

Η κ. Χαρίλα καταθέτει ότι Κοινοτικό Κέντρο ζητά την έγκριση της Επιτροπής Δεοντολογίας
του Τμήματός μας για φοιτήτρια που εκπονεί πτυχιακή εργασία με θέμα «Στάσεις μεταξύ
των επαγγελμάτων Ψυχικής Υγείας απέναντι σε άτομα με ψυχική διαταραχή».

Η κ. Γκαρή αναφέρει ότι απεβίωσε ο κ. Χάρυ Τριάντης, το 1987 έγινε επίτιμος διδάκτωρ του
ΕΚΠΑ, και προτείνει να στείλουμε στην οικογένειά του τα συλλυπητήρια μας.

Η Πρόεδρος Η  Γραμματέας

Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου Μαρία Άννα Σανταμούρη


