ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 86/12-10-2011 Γ.Σ.Ε.Σ.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συνήλθε, σήµερα 12-102011 και ώρα 10.30, στην Αίθουσα Μιχελή στην Παν/µιούπολη Ρεθύµνου, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου του Τµήµατος, καθηγητή κ. Α. Γεωργούλα,

µε τη σηµερινή

σύνθεση.
Μέλη ∆ΕΠ: Γεωργούλας Α., (πρόεδρος), Ανδρουλιδάκης Κ., Κουγιουµουτζάκης Γ.,
Παναγιωτόπουλος Ν., Λέµπεντεφ Α., Μαραγκός Γ., Νικολακάκης Γ., Τσινόρεµα Στ.,
Καβουλάκος Κ., Σταµατοπούλου ∆., Βαφέας Ν., ∆αλακούρα Αικ., Ιατρίδης Τηλ.,
Καραµανώλης Γ., Κατσαρού Ελ., Μπάλλα Χλ., Τσαντηρόπουλος, Α., Θεοδώρου Π., Παπαδάκη
Ευαγ., Σαργέντης Κ., Τέγος Σπ., Τσούρτου Β.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές:
Τακτικά µέλη: Παγανή Ελένη
Αναπληρωµατικά µέλη:
Παρόντες:
∆ΕΠ:

Γεωργούλας

Α.,

(πρόεδρος),

Ανδρουλιδάκης

Κ.,

Κουγιουµουτζάκης

Γ.,

Παναγιωτόπουλος Ν., Λέµπεντεφ Α., Μαραγκός Γ., Νικολακάκης Γ., Τσινόρεµα Στ.,
Καβουλάκος Κ., Σταµατοπούλου ∆., Βαφέας Ν., ∆αλακούρα Αικ., Ιατρίδης Τηλ.,
Καραµανώλης Γ., Κατσαρού Ελ., Μπάλλα Χλ., Τσαντηρόπουλος, Α., Θεοδώρου Π., Παπαδάκη
Ευαγ., Σαργέντης Κ., Τέγος Σπ., Τσούρτου Β.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Παγανή Ελένη
Εκπαιδευτική άδεια: Βενιέρη Μ., Κακλαµάνη
Απόντες: Μπαντινάκη Αικ., (άδεια ανατροφής), Κουκουζέλης Κ., (άδεια ανατροφής),
Γραµµατέας: Αγγ. Βαβουράκη
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης ΓΣΕΣ
2. Αναγόρευση της κ. Μ. Πατεράκη, σε διδάκτορα φιλοσοφίας του Τµήµατος
3. Αναγόρευση του κ. Σ. ∆εγερµεντζίδη, διδάκτορα φιλοσοφίας του Τµήµατος
4. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώµατος για µια θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του αναπλ.
καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, φιλοσοφία
του Πολιτισµού»
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5. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώµατος για µια θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του επικ. καθηγητή
µε γνωστικό αντικείµενο «Φαινοµενολογία»
6. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώµατος για µια θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του επικ. καθηγητή
µε γνωστικό αντικείµενο «Ηθική Φιλοσοφία»
7. Κατανοµή επιχορήγησης των ΠΜΣ του Τµήµατος για το 2011
8. Θέµατα ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική
9. Θέµατα ΠΜΣ «Πολιτισµός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη»
10. Αίτηση της κ. Α. Λουλαδάκη, για παράταση σπουδών (1 εξάµηνο)
11. Αίτηση της κ. Μ. Γλύπτη για αναστολή σπουδών 1 χρόνου
12. Αιτήσεις – προτάσεις – ανακοινώσεις
Ο πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει τη συνεδρίαση
……………………………………………………………………………………………
Θέµα 6ο: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώµατος για µια θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του επικ.
καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Ηθική Φιλοσοφία»
Αποχωρεί ο κ. Κ. Σαργέντης.
Η παραπάνω θέση του Τοµέα Φιλοσοφίας προκηρύχθηκε στο ΦΕΚ 522/28-7-2011 τ. Γ΄. Η
προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών έληξε στις 29 Σεπτεµβρίου 2011και
σύµφωνα µε την παρ. 2, του άρθρου 77, του ν. 4009/11, οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε
θέσεις µελών ∆ΕΠ για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη ως τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος ∆ΕΠ
έως την 1.7.2011καθώς και οι διαδικασίες µετάκλησης που εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού διατάξεις.
Υποψήφιοι είναι ο κ. Κων/νος Σαργέντης, λέκτορας του Τµήµατος και ο κ. Πέτρος Λάζος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του νόµου 3549/2007 και τις τροποποιήσεις του άρθρου 34 του νόµου
3848/19-5-2010, σε κάθε περίπτωση εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης, το εκλεκτορικό σώµα
απαρτίζεται κατά τα 2/3 από µέλη ∆ΕΠ του οικείου Τµήµατος, και κατά το 1/3 από µέλη ∆ΕΠ
άλλων Τµηµάτων του ιδίου ή άλλων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Το σύνολο των µελών
του εκλεκτορικού σώµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 11 και δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα 15. Στο εκλεκτορικό σώµα µετέχουν µέλη ∆ΕΠ της βαθµίδας για την οποία γίνεται η κρίση
και των ανώτερων από αυτή. Τα µέλη ∆ΕΠ που προέρχονται από άλλα Τµήµατα του ιδίου ή
άλλων ΑΕΙ πρέπει να είναι του ίδιου γνωστικού ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε την
υπό πλήρωση θέση. Εάν υπάρχουν περισσότερα από τα απαιτούµενα µέλη ∆ΕΠ µε το ίδιο ή
συναφές γνωστικό αντικείµενο, ο ορισµός τους γίνεται µε κλήρωση µεταξύ µελών ∆ΕΠ άλλων
Τµηµάτων του ιδίου ή άλλων ΑΕΙ που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και ανέρχονται σε
αριθµό τουλάχιστον ίσο µε το διπλάσιο των θέσεων των εξωτερικών εκλεκτόρων.
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Αν τα µέλη ∆ΕΠ που έχουν δικαίωµα ψήφου είναι περισσότερα από 15, το σώµα των
εκλεκτόρων απαρτίζεται από 15 µέλη, από τα οποία τα 5 ανήκουν εφόσον υπάρχουν στον
αντίστοιχο τοµέα. Προηγούνται τα µέλη που ανήκουν στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο και
έπονται τα υπόλοιπα µέλη του τοµέα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθµός των δικαιούµενων
ψήφου υπερβαίνει τους πέντε τότε διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους µε την ευθύνη του δ/ντή
του τοµέα. Τα µέλη ∆ΕΠ των λοιπών τοµέων του τµήµατος που µετέχουν στο εκλεκτορικό
σώµα και µέχρι τη συµπλήρωση των δύο τρίτων των µελών του εκλεκτορικού σώµατος
ορίζονται, ανάλογα µε τη βαθµίδα της υπό πλήρωση θέσης, διαδοχικά κατά 50% από µέλη της
βαθµίδας του καθηγητή και από µέλη κατά σειρά της βαθµίδας του αναπληρωτή και του
επίκουρου καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ανωτέρω ποσοστό από τα
υπάρχοντα µέλη ∆ΕΠ της βαθµίδας του καθηγητή , το υπόλοιπο µεταφέρεται στην επόµενη
βαθµίδα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθµός των υπαρχόντων µελών ∆ΕΠ υπερβαίνει τον
αριθµό εκείνων που δικαιούνται να µετάσχουν στο εκλεκτορικό σώµα, διενεργείται κλήρωση
µε ευθύνη του προέδρου του Τµήµατος. Το λοιπό ένα τρίτο των µελών του εκλεκτορικού
σώµατος αποτελείται από εξωτερικούς εκλέκτορες, οι οποίοι ορίζονται κατά τις κείµενες
διατάξεις.
Τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος που έχουν δικαίωµα ψήφου είναι δέκα έξι (16) και άρα το σώµα
των εκλεκτόρων απαρτίζεται από 15 µέλη.
Μέλη ∆ΕΠ του Τοµέα Φιλοσοφίας του τµήµατος:
Τακτικά µέλη:
1. Τσινόρεµα Σταυρούλα, αναπλ. καθηγήτρια µε γνωστ. αντικ.: «Σύγχρονη & Νεότερη
Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 221/30-12-98, ΝΠ∆∆
2. Ανδρουλιδάκης Κων/νος, καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Φιλοσοφία του γερµανικού
ιδεαλισµού», ΦΕΚ ∆ιορ.: 335/27-5-2011, τ. Γ΄
3. Λέµπεντεφ Ανδρέας, αναπλ. καθηγητής µε γνωστ. αντικ.: «Αρχαία Φιλοσοφία». ΦΕΚ
∆ιορ.: 81/10-3-2000», τ. ΝΠ∆∆
4. Καραµανώλης Γεώργιος, επίκ. καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Αρχαία Φιλοσοφία».
ΦΕΚ ∆ιορ.: 314/17-5-2011 τ. Γ΄, (ύστερα από κλήρωση)
5. Καβουλάκος Κων/νος, µόνιµος επίκ. καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Πολιτική και
Κοινωνική Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 127/10-5-2006, (ύστερα από κλήρωση)
Αναπληρωµατικά µέλη Τοµέα Φιλοσοφίας, ύστερα από κλήρωση
1. Μπάλλα Χλόη, επίκ. καθηγήτρια µε γνωστ. αντικ.: «Αρχαία Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.:
314/17-5-2011 τ. Γ΄
2. Μαργακός Γεώργιος, αναπλ. καθηγητής µε γνωστ. αντικ.: «Γνωσιοθεωρία, Φιλοσοφία
του Νου». ΦΕΚ ∆ιορ.: 242/23-10-2002 τ. ΝΠ∆∆
Μέλη ∆ΕΠ του Τοµέα ΘΕΜΚΕ του Τµήµατος:
Τακτικά µέλη:
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1. Γεωργούλας Αντώνιος, καθηγητής, µε

γνωστ. αντικ.: «Κοινωνιολογική και

Ανθρωπολογική Θεωρία», ΦΕΚ ∆ιορ.: 314/17-5-2011, τ. Γ΄
2. Κουγιουµουτζάκης Ιωάννης, καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία
και Επιστηµολογία της Ψυχολογίας», ΦΕΚ ∆ιορ.: 107/18-1-2001, ΝΠ∆∆
3. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Κοινωνιολογία», ΦΕΚ
∆ιορ.: 317/19-5-2011, τ. Γ΄
4. Νικολακάκης

Γεώργιος,

αναπλ.

καθηγητής

µε

γνωστ.

Αντικ.

«Κοινωνική

Ανθρωπολογία µε έµφαση στην Ελλ. Εθνογρ. & στο Εθνογραφικό Φιλµ». ΦΕΚ ∆ιορ.:
249/17-10-2000
5. Τσαντηρόπουλος Αριστείδης, επίκ. καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Κοινωνική
Ανθρωπολογία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 367/9-6-2011 τ. Γ΄, (ύστερα από κλήρωση)
Αναπληρωµατικά µέλη Τοµέα ΘΕΜΚΕ ύστερα από κλήρωση:
1. ∆αλακούρα Αικατερίνη, επίκ. καθηγήτρια του Τµήµατος ΦΚΣ του Π.Κ. µε γνωστικό
αντικείµενο «Ιστορία της Εκπ/σης». ΦΕΚ διορ. 314/17-5-2011 τ. Γ΄
2. Βαφέας Νικόλαος, επίκ. καθηγητής του Τµήµατος ΦΚΣ του Π.Κ. µε γνωστικό
αντικείµενο «Πολιτική Κοινωνιολογία». ΦΕΚ διορ. 182/23-3-2011, τ. Γ΄
3. Σταµατοπούλου ∆έσποινα, µόνιµη επίκ. καθηγ. µε γνωστ. αντικ.: «Ψυχολογία της
∆ηµιουργικότητας και της Αισθητικής». ΦΕΚ ∆ιορ.: 344/31-5-2011 τ. Γ΄
4. Κατσαρού

Ελένη,

επίκ.

καθηγ.

µε

γνωστ.

αντικ.:

«Θεωρίες

Αναλυτικού

Προγράµµατος (Curriculum) - ∆ιδακτική». ΦΕΚ ∆ιορ.: 232/22-3-2010, τ. Γ΄
Στη συνέχεια απαριθµούνται και προτείνονται όλα τα µέλη ∆ΕΠ άλλων Τµηµάτων του ιδίου ή
άλλων ΑΕΙ των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι ίδιο ή συναφές µε το γνωστικό
αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης και έχουν συγγραφικό και ερευνητικό έργο σχετικό µε
αυτό της προκήρυξης.
1. Αποστολοπούλου Γεωργία, καθηγήτρια του Τµήµατος ΦΠΨ του Παν/µίου Ιωαννίνων
µε γνωστ. αντικ.: «Ιστορία της Φιλοσοφίας και Πρακτική Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.:
55/6.5.1993 τ. ΝΠ∆∆
2. ∆ρόσος ∆ιονύσιος, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος ΦΠΨ του Παν/µίου Ιωαννίνων µε
γνωστ. αντικ.: «Ηθική Φιλοσοφία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 845/24.10.2007 τ. Γ΄
3. Πελεγρίνης Θεοδόσιος, καθηγητής του Τµήµατος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ µε γνωστ. αντικ.:
«Φιλοσοφία: Γνωσιολογία, Ηθική, Φιλοσοφία της Θρησκείας και Φιλοσοφία του
Πνεύµατος».ΦΕΚ ∆ιορ.: 83/8-6-1990 Τ. ΝΠ∆∆
4. Χατζηµωυσής Αντώνιος, επίκ. καθηγητής του Τµήµατος ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ µε γνωστ.
αντικ.: «Ηθική Φιλοσοφία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 751/4-9-2009, τ.Γ'
5. Βιρβιδάκης Στυλιανός, καθηγητής του Τµήµατος ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ µε γνωστ. αντικ.:
«Γνωσιολογία και Ηθική Φιλοσοφία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 187/3-8-2005 τ. ΝΠ∆∆
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6. Παιονίδης Φιλήµων, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος ΦΠ του ΑΠΘ µε γνωστ. αντικ.:
«Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 58/1-2-2010 τ. Γ΄
7. Πανταζάκος Παναγιώτης, επίκ. καθηγητής του Τµήµατος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ µε γνωστ.
αντικ.: «Ηθική».ΦΕΚ ∆ιορ.: 480/21.5.2008 τ..Γ'
8. Μανιάτης Γιώργιος καθηγητής του Τµήµατος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του ΕΚΠΑ µε
γνωστ. αντικ.: «Πολιτική και Ηθική Θεωρία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 288/16-11-05 τ. ΝΠ∆∆
9. Λαβράνου Αλίκη, αναπλ. καθηγήτρια του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Π.Κ. µε
γνωστ. αντικ.: «Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 910/23-9-2010 τ. Γ΄
10. Κόντος Παύλος, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος Φιλοσοφίας του Παν/µίου Πατρών
µε γνωστικό αντικείµενο «Οντολογία- Ηθική- Φαινοµενολογία». ΦΕΚ διορ. 1254 /3112-2010/ τ. Γ΄
∆ιενεργείται κλήρωση µεταξύ των εξωτερικών µελών ∆ΕΠ η οποία έχει ως εξής:
Α. Τακτικά µέλη:
1. Αποστολοπούλου Γεωργία
2. ∆ρόσος ∆ιονύσιος
3. Πελεγρίνης Θεοδόσιος
4. Παιονίδης Φιλήµων
5. Κόντος Παύλος
Β. Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Χατζηµωυσής Αντώνιος
2. Βιρβιδάκης Στυλιανός
3. Πανταζάκος Παναγιώτης
4. Μανιάτης Γιώργιος
5. Λαβράνου Αλίκη
Άρα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η σύνθεση του εκλεκτορικού σώµατος για την
πλήρωση µιας θέσης µέλους ∆ΕΠ, στον Τοµέα Φιλοσοφίας του Τµήµατος µε γνωστικό
αντικείµενο «Ηθική Φιλοσοφία» στη βαθµίδα του επίκ. καθηγητή, έχει ως εξής:
Μέλη ∆ΕΠ του Τοµέα Φιλοσοφίας του τµήµατος:
Τακτικά µέλη:
1. Τσινόρεµα Σταυρούλα, αναπλ. καθηγήτρια µε γνωστ. αντικ.: «Σύγχρονη & Νεότερη
Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 221/30-12-98, ΝΠ∆∆
2. Ανδρουλιδάκης Κων/νος, καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Φιλοσοφία του γερµανικού
ιδεαλισµού», ΦΕΚ ∆ιορ.: 335/27-5-2011, τ. Γ΄
3. Λέµπεντεφ Ανδρέας, αναπλ. καθηγητής µε γνωστ. αντικ.: «Αρχαία Φιλοσοφία». ΦΕΚ
∆ιορ.: 81/10-3-2000», τ. ΝΠ∆∆
4. Καραµανώλης Γεώργιος, επίκ. καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Αρχαία Φιλοσοφία».
ΦΕΚ ∆ιορ.: 314/17-5-2011 τ. Γ΄, (ύστερα από κλήρωση)
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5. Καβουλάκος Κων/νος, µόνιµος επίκ. καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Πολιτική και
Κοινωνική Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 127/10-5-2006, (ύστερα από κλήρωση)
Αναπληρωµατικά µέλη Τοµέα Φιλοσοφίας, ύστερα από κλήρωση
1. Μπάλλα Χλόη, επίκ. καθηγήτρια µε γνωστ. αντικ.: «Αρχαία Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.:
314/17-5-2011 τ. Γ΄
2. Μαργακός Γεώργιος, αναπλ. καθηγητής µε γνωστ. αντικ.: «Γνωσιοθεωρία, Φιλοσοφία
του Νου». ΦΕΚ ∆ιορ.: 242/23-10-2002 τ. ΝΠ∆∆
Μέλη ∆ΕΠ του Τοµέα ΘΕΜΚΕ του Τµήµατος:
Τακτικά µέλη:
1. Γεωργούλας Αντώνιος, καθηγητής, µε

γνωστ. αντικ.: «Κοινωνιολογική και

Ανθρωπολογική Θεωρία», ΦΕΚ ∆ιορ.: 314/17-5-2011, τ. Γ΄
2. Κουγιουµουτζάκης Ιωάννης, καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία
και Επιστηµολογία της Ψυχολογίας», ΦΕΚ ∆ιορ.: 107/18-1-2001, ΝΠ∆∆
3. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Κοινωνιολογία», ΦΕΚ
∆ιορ.: 317/19-5-2011, τ. Γ΄
4. Νικολακάκης

Γεώργιος,

αναπλ.

καθηγητής

µε

γνωστ.

Αντικ.

«Κοινωνική

Ανθρωπολογία µε έµφαση στην Ελλ. Εθνογρ. & στο Εθνογραφικό Φιλµ». ΦΕΚ ∆ιορ.:
249/17-10-2000
5. Τσαντηρόπουλος Αριστείδης, επίκ. καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Κοινωνική
Ανθρωπολογία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 367/9-6-2011 τ. Γ΄, (ύστερα από κλήρωση)
Αναπληρωµατικά µέλη Τοµέα ΘΕΜΚΕ ύστερα από κλήρωση:
1. ∆αλακούρα Αικατερίνη, επίκ. καθηγήτρια του Τµήµατος ΦΚΣ του Π.Κ. µε γνωστικό
αντικείµενο «Ιστορία της Εκπ/σης». ΦΕΚ διορ. 314/17-5-2011 τ. Γ΄
2. Βαφέας Νικόλαος, επίκ. καθηγητής του Τµήµατος ΦΚΣ του Π.Κ. µε γνωστικό
αντικείµενο «Πολιτική Κοινωνιολογία». ΦΕΚ διορ. 182/23-3-2011, τ. Γ΄
3. Σταµατοπούλου ∆έσποινα, µόνιµη επίκ. καθηγ. µε γνωστ. αντικ.: «Ψυχολογία της
∆ηµιουργικότητας και της Αισθητικής». ΦΕΚ ∆ιορ.: 344/31-5-2011 τ. Γ΄
4. Κατσαρού

Ελένη,

επίκ.

καθηγ.

µε

γνωστ.

αντικ.:

«Θεωρίες

Αναλυτικού

Προγράµµατος (Curriculum) - ∆ιδακτική». ΦΕΚ ∆ιορ.: 232/22-3-2010, τ. Γ΄
Εξωτερικοί Εκλέκτορες
Α. Τακτικά µέλη:
1. Αποστολοπούλου Γεωργία, καθηγήτρια του Τµήµατος ΦΠΨ του Παν/µίου Ιωαννίνων
µε γνωστ. αντικ.: «Ιστορία της Φιλοσοφίας και Πρακτική Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.:
55/6.5.1993 τ. ΝΠ∆∆
2. ∆ρόσος ∆ιονύσιος, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος ΦΠΨ του Παν/µίου Ιωαννίνων µε
γνωστ. αντικ.: «Ηθική Φιλοσοφία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 845/24.10.2007 τ. Γ΄
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3. Πελεγρίνης Θεοδόσιος, καθηγητής του Τµήµατος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ µε γνωστ. αντικ.:
«Φιλοσοφία: Γνωσιολογία, Ηθική, Φιλοσοφία της Θρησκείας και Φιλοσοφία του
Πνεύµατος».ΦΕΚ ∆ιορ.: 83/8-6-1990 Τ. ΝΠ∆∆
4. Παιονίδης Φιλήµων, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος ΦΠ του ΑΠΘ µε γνωστ. αντικ.:
«Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 58/1-2-2010 τ. Γ΄
5. Κόντος Παύλος, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος Φιλοσοφίας του Παν/µίου Πατρών
µε γνωστικό αντικείµενο «Οντολογία- Ηθική- Φαινοµενολογία». ΦΕΚ διορ. 1254 /3112-2010/ τ. Γ΄
Β. Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Χατζηµωυσής Αντώνιος, επίκ. καθηγητής του Τµήµατος ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ µε γνωστ.
αντικ.: «Ηθική Φιλοσοφία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 751/4-9-2009, τ.Γ'
2. Βιρβιδάκης Στυλιανός, καθηγητής του Τµήµατος ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ µε γνωστ. αντικ.:
«Γνωσιολογία και Ηθική Φιλοσοφία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 187/3-8-2005 τ. ΝΠ∆∆
3. Πανταζάκος Παναγιώτης, επίκ. καθηγητής του Τµήµατος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ µε γνωστ.
αντικ.: «Ηθική».ΦΕΚ ∆ιορ.: 480/21.5.2008 τ..Γ'
4. Μανιάτης Γιώργιος καθηγητής του Τµήµατος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του ΕΚΠΑ µε
γνωστ. αντικ.: «Πολιτική και Ηθική Θεωρία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 288/16-11-05 τ. ΝΠ∆∆
5. Λαβράνου Αλίκη, αναπλ. καθηγήτρια του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Π.Κ. µε
γνωστ. αντικ.: «Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 910/23-9-2010 τ. Γ΄

Ακριβές απόσπασµα
Ρέθυµνο 13-10-2011
Η Γραµµατέας

Α. Βαβουράκη
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