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Πρακτικό Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώµατος για τη συγκρότηση της
Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση µιας θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, στον Τοµέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστηµών, του
Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, µε γνωστικό αντικείµενο
«Αναπτυξιακή Ψυχολογία».

Στο Ρέθυµνο, σήµερα 9 Μαΐου 2012 και ώρα 12.30, συνήλθαν στην Αίθουσα Μιχελή του
Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου
του Τµήµατος κ. Α. Γεωργούλα, τα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος για την πλήρωση µιας
θέσης µέλους ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τοµέα ΘΕΜΚΕ του
Τµήµατος, µε γνωστικό αντικείµενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία».
Μέλη Εκλεκτορικού Σώµατος: Κουγιουµουτζάκης Ι., Σταµατοπούλου ∆., ∆αλακούρα Αικ.,
Τσαντηρόπουλος Αρ., Κατσαρού Ελ., Ανδρουλιδάκης Κων/νος, Λέµπεντεφ Ανδ., Μαραγκός
Γ., Βενιέρη Μ., Μπάλλα Χλ., Κοκκινάκη Θ., Βορριά Παναγ., Πλατσίδου Μ., Τάνταρος
Σπυρ., Μπεζεβέγκης Ηλ.
Παρόντες: Γεωργούλας Α., Κουγιουµουτζάκης Ι., Ανδρουλιδάκης Κ., Λέµπεντεφ Α.,
Μαραγκός Γ.
Απόντες: Καργόπουλος Φ.
Γραµµατέας: Α. Βαβουράκη
Ο πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει τη συζήτηση.
Μοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης είναι η συγκρότηση της εισηγητικής επιτροπής για την
παραπάνω θέση. Η συγκρότηση του σώµατος έγινε στην µε αριθµ. 91/25-4-2012 ΓΣΕΣ του
Τµήµατος.
Μοναδική υποψήφια είναι η κ. Βασιλική Τσούρτου.
Ύστερα από συζήτηση, ορίζεται τριµελής εισηγητική επιτροπή η οποία αποτελείται από τα
παρακάτω µέλη ∆ΕΠ τα οποία θεωρούνται ότι έχουν το ίδιο ή το πλέον συναφές γνωστικό
αντικείµενο µε το γνωστικό αντικείµενο της προκήρυξης.
1. Κουγιουµουτζάκης Ιωάννης, καθηγητής, µε

γνωστ. αντικ.: «Αναπτυξιακή

Ψυχολογία και Επιστηµολογία της Ψυχολογίας». ΦΕΚ ∆ιορ.:

107/18-1-2001,

ΝΠ∆∆
2. Κοκκινάκη Θεανώ, επίκ. καθηγήτρια του Τµήµατος Ψυχολογίας του ΠΚ µε γνωστ.
αντικ.: «Εξελικτική Ψυχολογία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 162/7-7-2005 τ. Γ΄
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3. Μπεζεβέγκης Ηλίας, καθηγητής του Τµήµατος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ µε γνωστ. αντικ.:
«Εξελικτική Ψυχολογία- Προβλήµατα στην ανάπτυξη».ΦΕΚ ∆ιορ.: 140/25-8-97 τ.
ΝΠ∆∆

Η επιλογή των µελών της Εισηγητικής Επιτροπής έγινε κατ’ αρχήν µε βάση τη σχέση του
γνωστικού τους αντικειµένου µε εκείνο της υπό πλήρωση θέσης, το πανελλήνιο και διεθνές
επιστηµονικό κύρος τους, τη συγγένεια των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων µε το
γνωστικό αντικείµενο της προκήρυξης, καθώς, επίσης, και, κυρίως, το διεθνές ερευνητικό
και συγγραφικό τους έργο.
Το Εκλεκτορικό Σώµα ενέκρινε οµόφωνα ότι τα τρία µέλη της Εισηγητικής Επιτροπής µε το
σκεπτικό ότι είναι ειδικοί και έχουν ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο ίδιο γνωστικό
αντικείµενο µε αυτό της προκηρυγµένης θέσης ∆ΕΠ του Τµήµατος..

Στο σηµείο αυτό o πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος

Η Γραµµατέας

Α. Γεωργούλας

Α. Βαβουράκη
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