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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

της 1ης υνεδρίασης της Γενικής υνέλευσης του Σμήματος Χυχολογίας ακαδ.έτους 

2009-2010, την Σετάρτη 21.10.2009 και ώρα 11:00 στην αίθουσα υγκλήτου.  

 

Παρόντες: Ο Πρόεδρος, Καθηγητής τ.Παπαστάμου, οι Καθηγητές 

Ν.Πατινιώτης, Γ.Ποταμιάνος, Μ.ακαλάκη και  Κλ.υνοδινού, οι Αναπληρωτές 

Καθηγητές Β.Αρτινοπούλου, Ι.Κατερέλος, Π.Κορδούτης, Κ.Κοσκινάς, Α.Μαντόγλου, 

Ρ.Μέλλον, Θ.Μπεχράκης, τ.αμαρτζή, τ.τυλιανίδης, Αλ.Φαντζή και 

Ξ.Φρυσοχόου, οι Επίκουροι Καθηγητές Γ.Αλεξιάς, Υ.Αναγνωστόπουλος, μ.Καζή και 

Γερ.Προδρομίτης, οι εκπρόσωποι των φοιτητών Ευγ.Ζωγόπουλος, τ.Σροχάση, 

Σ.Φριστοδουλόπουλος, Αθ.Σσαλδάρης, Αντ.Φρυσούλας, Θ.Καλπακιώρης, Κ.Ρήγα, 

Αν.Καραγιάννη και Δ.Σσολακόπουλος.  

Απόντες: Ο Καθηγητής Ι.Παπαμιχαήλ (εκπαιδευτική άδεια), Υ.Σσαλίκογλου, 

Υ.Δεκάζου-τεφανοπούλου (εκπαδευτική άδεια), Αλ.Κορωναίου (εκπαιδευτική άδεια) και 

Αν.ταλίκας, οι τέσσερις (4) εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν 

οριστεί σε απάντηση του με αριθ.πρωτ. 907/27.8.2009 έγγραφο και τέσσερις (4) 

εκπρόσωποι των φοιτητών.  

Ο καθηγητής Αιμίλιος Μεταξόπουλος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2324/2-07-2007 
έγγραφο του Πρύτανη, με βάση την από 06/06/07 υπ΄ αριθμ. 2444 απόφαση του Γ’ Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και με το υπ’ αριθμ. Πρωτ 2310/2-07-07 έγγραφο της 
ΥΠΕΠΘ, απέχει από κάθε διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα καθώς και συμμετοχή στα 
Πανεπιστημιακά Συλλογικά Όργανα και Εκλεκτορικά Σώματα.  

  
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη η Γραμματέας του Τμήματος κα. 

Α.Καρσαλιάκου  και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος κα Κ. Τσιτιμάκη.  

Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση 

 
Προ Ημερησίας Διατάξεως και μετά από πρόταση του Προέδρου του Τμήματος και 

σύμφωνα γνώμη των μελών της Συνέλευσης, προστίθεται θέμα στην Ημερήσια Διάταξη για 

τον ορισμό μαθήματος και εξεταστών για διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών.  

Έτσι η Ημερήσια Διάταξη διαμορφώνεται ως εξής:  

 

ΗΜΕΡΗΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Ορισμός βασικού μαθήματος και εξεταστών καθηγητών για διαγωνισμό χορήγησης 
υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό (88498/Η/23.7.2009 έγγραφο 
του ΥΠΕΠΘ).  

2. Άδειες μελών ΔΕΠ. 
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3. Εισαγωγή φοιτητών με το ν.3794/2009.  
4. Αναθέσεις διδασκαλίας σε διδάσκοντες Π.Δ. 407/80. 
5. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.  
6. Περί Διπλωματικών Εργασιών. 
7. Έγκριση πρότασης του Τομέα Κοινωνικής Ψυχολογίας για συμμετοχή-συνδιοργάνωση 

με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχολογίας, του “Θερινού Σχολείου 
Κοινωνικής Ψυχολογίας” το έτος 2010.  

8. Φοιτητικά Θέματα 
9. Ανακοινώσεις 
 
Θέμα 8ο  
Υοιτητικά Θέματα 
 

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

Η Γενική υνέλευση του Σμήματος, αφού διαπίστωσε μετά και από σχετική 

ενημέρωση της Γραμματείας του Σμήματος ότι για το τρέχον ακαδ.έτος έχει υπάρξει 

αρκετά μεγάλος αριθμός φοιτητών που εξετάστηκαν σε μαθήματα τα οποία δεν είχαν 

συμπεριλάβει στη δήλωσή τους, αποφασίζει ομόφωνα:  

1. Δε θα γίνεται επικύρωση της βαθμολογίας για τα μαθήματα που δεν έχουν 

δηλωθεί στα αντίστοιχα εξάμηνα.  

2. Οι όποιες αιτήσεις για επικύρωση βαθμολογίας θα εξετάζονται κατά περίπτωση 

και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα γίνεται δεκτό το αίτημα. 

3. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στους φοιτητές ενόψει των δηλώσεων 

μαθημάτων του τρέχοντος ακαδ.έτους, προκειμένου να δείξουν μεγαλύτερη 

προσοχή στη δήλωσή τους.  

 

Ο Πρόεδρος 
Καθηγητής Στ.Παπαστάμου 

Η Γραμματέας 
Α.Καρσαλιάκου 

Για την τήρηση των πρακτικών 
Ε.Τσιτιμάκη  

 

 


