
Απόσπασμα από τα πρακτικά  της 22
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου ακαδημαϊκού 

έτους 2019 – 2020 κατά την 31
η
 Αυγούστου 2020, ώρα 10.30 με τη διαδικασία skype 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου συνεδριάζει μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7511/26-08-

2020 πρόσκληση του Αντιπρύτανη και Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, 

καθηγητή κ. Ν. Λέανδρου. 

Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης καθηγητής κ. Ν. Λέανδρος.  

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης: ο καθηγητής του τμήματος ΕΜΠΟ κ. 

Γ. Μ. Κλήμης,  η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κ. 

Diana Riboli, ο  καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας κ. Γεράσιμος Προδρομίτης, , και η 

καθηγήτρια του τμήματος Κοινωνιολογίας κ. Ε. Λαμπροπούλου. 

Το αναπληρωματικό μέλος του τμήματος Διεθνών ΕυρωπαΪκών και Περιφερεικών Σπουδών η 

επίκουρη καθηγήτρια κ. Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα.  

Απόντες:  Το τακτικό μέλος ο καθηγητής του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης κ. Ν. Καραβίτης 

καθώς και το αναπληρωματικό μέλος ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Μ. Το τακτικό μέλος η 

καθηγήτρια του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γ. Πετράκη, καθώς και το αναπληρωματικό 

μέλος η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Μ. Συμεωνάκη, το τακτικό μέλος του τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Σ. Σεφεριάδης καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Δ. Χριστόπουλος, το τακτικό μέλος του 

ΤΟΠΑ η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος η καθηγήτρια κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) κ. Γ. Κολοβός. 

Για την τήρηση των πρακτικών έχει οριστεί η υπάλληλος της Μονάδας Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ κ. Μ. Κακλαμάνου (16
η
 συνεδρίαση Επιτροπής 

Διαχείρισης στις 22/05/2018) 

 

Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Διαχείριση έργων 

α. Έγκριση υποβολής έργων 

β. Έγκριση αποδοχής έργων – προϋπολογισμού  

γ. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού  

δ. Έγκριση συμβάσεων. 

ε. Γενικά θέματα Διαχείρισης. 

2. Οικονομικά θέματα 

α. Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΚΕ. 

β. Ταμειακές Διευκολύνσεις.  

γ. Προμήθειες. 

δ. Έγκριση Δαπανών 

3. Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις. 

4. Διάφορα θέματα –Ανακοινώσεις.  

………………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 3
ο  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  

………………………………………………………………………………………………… 

Ανακοινώνεται το υπ’ αριθ. πρωτ. 9635/24-08-2020 έγγραφο το οποίο αφορά απόσπασμα 

πρακτικού της 15
ης

 συνεδρίασης ακαδημ. Έτους 2019-2020 της συνέλευσης του τμήματος 

Ψυχολογίας στις 29/07/2020, σύμφωνα με το οποίο εισηγούνται προς έγκριση τα κάτωθι: 

Η Συνέλευση του Τμήματος ΕΠΙΛΕΓΕΙ τους υποψήφιους της Πράξης «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» 

για το ακαδ.έτος 2020-2021, ως εξής: 

ΑΔΑ: 97Ψ346Μ924-ΜΟ3



1.1. Για το Επιστημονικό Πεδίο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ», την κα ΠΕΤΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

1.2. Για το Επιστημονικό Πεδίο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ», την κα ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

1.3. Για το Επιστημονικό Πεδίο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ», την κα ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

2. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την άμεση επαναπροκήρυξη της θέσης στο επιστημονικό πεδίο 

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ», η οποία κρίθηκε άγονη, για τη διδασκαλία 

των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ακαδ.έτους 2020-2021 

 

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» -  

“BASIC PRINCIPLES OF COUNSELLING PSYCHOLOGY”  

Κωδικός μαθήματος στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: 600359 

Εξάμηνο : ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  

Είδος: Υποχρεωτικό-Επιλογής  

Διδακτικές μονάδες: 3  

ECTS:  4   

Περιγραφή μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της 

συμβουλευτικής ψυχολογίας, μελετώντας τις βασικές θεωρίες και τα μοντέλα 

ψυχοθεραπείας που υποστηρίζουν  την πρακτική της ατομικής και ομαδικής 

συμβουλευτικής ψυχολογίας. Ακόμα θα διδαχθούν νεότερες και μεταμοντέρνες θεωρίες 

αναφορικά με τη φύση του ανθρώπου. Μέσα από την διδασκαλία του παρόντος 

μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής και θα 

εντρυφήσουν στο κομμάτι της δεοντολογίας και της ηθικής. 

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη φύση της συμβουλευτικής 

ψυχολογίας και τον ρόλο του συμβουλευτικού ψυχολόγου και θα μάθουν να αναλύουν 

κριτικά τις θεωρητικές ιδέες που πλαισιώνουν την συμβουλευτική διαδικασία αλλά και τις 

ερευνητικές μεθοδολογίες που έχει να προσφέρει αυτός ο κλάδος. 

 

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ» -  

“COUNSELLING PSYCHOLOGY: THE COUNSELLING PROCESS IN SPECIAL 

POPULATIONS” 

Κωδικός μαθήματος στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: 600361 

Εξάμηνο : ΕΑΡΙΝΟ 

Είδος: Υποχρεωτικό-Επιλογής  

Διδακτικές μονάδες: 3  

ECTS:  4   

ΑΔΑ: 97Ψ346Μ924-ΜΟ3



Περιγραφή μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της 

συμβουλευτικής ψυχολογίας και σε συγκεκριμένες πρακτικές, έτσι όπως εφαρμόζονται σε 

ειδικούς πληθυσμούς. Πιο συγκεκριμένα στο παρόν μάθημα μελετώνται οι βασικές 

θεωρίες που υποστηρίζουν  την πρακτική συμβουλευτικής σε πληθυσμούς που 

θεωρούνται ευάλωτοι, όπως είναι μέλη διαφόρων μειονοτικών ομάδων, 

συμπεριλαμβανομένης της εθνοτικής καταγωγής, της ηλικίας, του φύλου, του 

σεξουαλικού προσανατολισμού και των ατόμων με αναπηρία. Ακόμα στα πλαίσια του 

μαθήματος αυτού περιγράφονται οι νεότερες και μεταμοντέρνες θεωρίες αναφορικά με 

την ευάλωτη φύση του ανθρώπου  την κατανόηση της διαφορετικότητας όπως και του 

διαφορετικού κοινωνικού-πολιτισμικού πλαισίου. Μέσα από την διδασκαλία του 

παρόντος μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές δεξιότητες 

συμβουλευτικής και  τις πολιτισμικά "ευαίσθητες" προσεγγίσεις και θα εντρυφήσουν στο 

κομμάτι της δεοντολογίας και της ηθικής κι όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της 

συμβουλευτικής διαδικασίας σε ειδικούς πληθυσμούς. Τέλος μέσα από την διδασκαλία 

του παρόντος μαθήματος θα τονιστεί η σημαντικότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας 

και η σχέση με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων (π.χ. ψυχίατροι, κλινικοί ψυχολόγοι, 

κοινοτικοί νοσηλευτές, εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι κ.λ.π.) 

 

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»  

“COUNSELLING PSYCHOLOGY: THE COUNSELLING PROCESS 

IN THE FAMILY AND IN THE SCHOOL SETTINGS” 

Κωδικός μαθήματος στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: 600362 

Εξάμηνο : ΕΑΡΙΝΟ  

Είδος: Υποχρεωτικό-Επιλογής  

Διδακτικές μονάδες: 3  

ECTS:  4   

Περιγραφή μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις εφαρμογές της 

συμβουλευτικής ψυχολογίας στην οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν βασικές αρχές της σχολικής 

συμβουλευτικής, μοντέλα συμβουλευτικών παρεμβάσεων στην οικογένεια και τη σχολική 

κοινότητα με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων. 

Ακόμα θα υπάρχει ξεχωριστή μνεία στην αποτελεσματική συνεργασία της οικογένειας με 

το σχολείο και το ρόλο του συμβουλευτικού ψυχολόγου σε αυτή την σχέση. Στα πλαίσια 

του μαθήματος θα αναλυθούν οι σύγχρονες τάσεις στην παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στην οικογένεια και το σχολείο, η σημασία της διασύνδεσης σχολείου-

οικογένειας και οι βασικοί τομείς της ανάπτυξης του εαυτού όπως η κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη, η ηθική ανάπτυξη, οι σχέσεις με συνομηλίκους και η 

σεξουαλική ανάπτυξη. Τέλος μέσα από την διδασκαλία του παρόντος μαθήματος θα 

τονιστεί η σημαντικότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας και η σχέση με επαγγελματίες 

άλλων ειδικοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχίατροι, εκπαιδευτικοί και 

αναπτυξιακοί ψυχολόγοι, σχολικοί νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί,  κ.λ.π.) 

 

ΑΔΑ: 97Ψ346Μ924-ΜΟ3



Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εγκρίνει ομόφωνα: 

 Για το Επιστημονικό Πεδίο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ», την  επιλογή της κ.  

ΠΕΤΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 Για το Επιστημονικό Πεδίο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: 

ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ», την επιλογή της κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ 

 Για το Επιστημονικό Πεδίο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ», την επιλογή της κ. ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

 Την άμεση επαναπροκήρυξη της θέσης στο επιστημονικό πεδίο 

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ», η οποία κρίνεται άγονη, για τη 

διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ακαδ.έτους 

2020-2021 

 

…………………………………………………………………………………………… 
Διαβάζονται και επικυρώνονται τα παρόντα πρακτικά. 

 

Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών 

 

Καθηγητής Ν. Λέανδρος 
 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Αθήνα, 31/08/2020 

Ο Προϊστάμενος της  

Μονάδας Οικονομικής &  

Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ 

 

 

 

Γ. Κολοβός 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 97Ψ346Μ924-ΜΟ3
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