ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 79/23-11-2010 Γ.Σ.Ε.Σ.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συνήλθε, σήµερα 23-11-2010 και
ώρα 12.00, στην Αίθουσα Μιχελή του Τµήµατος στην Παν/µιούπολη Ρεθύµνου, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου του Τµήµατος, αναπλ. καθηγητή κ. Α. Γεωργούλα. Η συνεδρίαση είναι
επαναληπτική της συνεδρίασης που είχε προγραµµατιστεί στις 11.00 αλλά λόγω µη απαρτίας
αναβλήθηκε και πραγµατοποιείται τώρα µε όσα µέλη είναι παρόντα.
Μέλη ∆ΕΠ: Γεωργούλας Α., (πρόεδρος), Κουγιουµουτζάκης Γ., Πηγιάκη Κ., Ρουσόπουλος Γ.,
Ανδρουλιδάκης Κ., Αστρινάκης Α., Λέµπεντεφ Α., Μαραγκός Γ., Τσινόρεµα Στ., Βενιέρη Μ.,
Σταµατοπούλου ∆., Βαφέας Ν., ∆αλακούρα Αικ., Ιατρίδης Τηλ., Καραµανώλης Γ., Κακλαµάνη Στ.,
Κατσαρού Ελ., Κουκουζέλης Κ., Μπάλλα Χλ., Παπαδάκη Ευαγ., Σαργέντης Κ., Τέγος Σπ.,
Τσαντηρόπουλος, Α., Τσούρτου Β.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές:
Τακτικά µέλη:
Αναπληρωµατικά µέλη:
Παρόντες:
∆ΕΠ: Γεωργούλας Α., (πρόεδρος), Πηγιάκη Κ., Ρουσόπουλος Γ., Λέµπεντεφ Α., Μαραγκός Γ.,
Τσινόρεµα Στ., Σταµατοπούλου ∆., Βαφέας Ν., ∆αλακούρα Αικ., Ιατρίδης Τηλ., Κουκουζέλης Κ.,
Καραµανώλης Γ., Κακλαµάνη Στ., Κατσαρού Ελ., Μπάλλα Χλ., Τέγος Σπ., Τσαντηρόπουλος, Α.,
Μεταπτυχιακοί φοιτητές:
Εκπαιδευτική άδεια: Νικολακάκης Γ., Παναγιωτόπουλος Ν., Καβουλάκος Κ., Θεοδώρου Π.
Απόντες: Μπαντινάκη Αικ., (άδεια κυήσεως), Κουγιουµουτζάκης Γ., Αστρινάκης Α., Ανδρουλιδάκης
Κ., Βενιέρη Μ., Παπαδάκη Ευαγ., Σαργέντης Κ., Τσούρτου Β.
Γραµµατέας: Αγγ. Βαβουράκη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

Ορθή συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος για µια θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του
επίκουρου καθηγητή στον Τοµέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών
Επιστηµών, µε γνωστικό αντικείµενο «Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία
Κοινωνικής Έρευνας»

2.

Ορθή συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος για µια θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του
επίκουρου καθηγητή στον Τοµέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών
Επιστηµών, µε γνωστικό αντικείµενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης»
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3.

Ορθή συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος για µια θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του
επίκουρου καθηγητή στον Τοµέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών
Επιστηµών, µε γνωστικό αντικείµενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία»

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι η σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. πραγµατοποιείται µε µοναδικά
θέµατα ηµερήσιας διάταξης την ορθή συγκρότηση 3 εκλεκτορικών σωµάτων. Η ορθή συγκρότηση
γίνεται διότι τα δικαιούµενα ψήφου µέλη του Τµήµατος για τις παραπάνω θέσεις είναι δώδεκα και άρα
εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 3549/20-3-2007 και όχι στις διατάξεις του άρθρου 34
του ν 3848/19-5-2010. Η συγκρότηση των σωµάτων όσον αφορά τους εξωτερικούς εκλέκτορες
παραµένει η ίδια.
Θέµα 2ο: Ορθή συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος για µια θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του
επίκουρου καθηγητή στον Τοµέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστηµών, µε
γνωστικό αντικείµενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης»
Η κ. ∆αλακούρα αποχωρεί από την Αίθουσα.
Ο πρόεδρος ενηµερώνει ότι η παραπάνω θέση του Τοµέα ΘΕΜΚΕ προκηρύχθηκε στο ΦΕΚ 437/17-82010 τ. Γ΄. Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών έληξε στις 2/11/2010.
Μοναδική υποψήφια είναι η κ. ∆αλακούρα Αικατερίνη, λέκτορας του Τµήµατος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 3 της µε αριθµ. 38913/Β1/24-4-2007 Υπουργικής Απόφασης εάν τα µέλη
∆ΕΠ του Τµήµατος που έχουν δικαίωµα ψήφου είναι περισσότερα από δέκα (10) και λιγότερα από
τριάντα ένα (31), το σώµα των εκλεκτόρων αποτελείται από τόσα µέλη όσα είναι τα δικαιούµενα
ψήφου µέλη του οικείου Τµήµατος, ώστε το σύνολο των µελών του εκλεκτορικού σώµατος να µην
είναι µικρότερο από έντεκα (11) και να µην υπερβαίνει τα τριάντα (30) µέλη. Στις περιπτώσεις αυτές το
εκλεκτορικό σώµα απαρτίζεται κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τα δικαιούµενα ψήφου µέλη του Τµήµατος
και κατά το ένα τρίτο (1/3) από εξωτερικούς εκλέκτορες. Από τα δικαιούµενα ψήφου µέλη του
Τµήµατος προηγούνται τα µέλη που ανήκουν στον αντίστοιχο Τοµέα και έπονται εκείνα που ανήκουν
σε άλλους Τοµείς.
Επίσης, σύµφωνα µε 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

2

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.
Τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος που έχουν δικαίωµα ψήφου για την παραπάνω θέση είναι δώδεκα (12),
άρα το εκλεκτορικό σώµα είναι 12µελές και η συγκρότηση του γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις και έχει ως εξής:
Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος
Μέλη ∆ΕΠ του Τοµέα ΘΕΜΚΕ
1.

Κουγιουµουτζάκης Γιάννης, καθηγητής, µε

γνωστ. αντικ.: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία και

Επιστηµολογία της Ψυχολογίας». ΦΕΚ ∆ιορ.: 107/18-1-2001, ΝΠ∆∆
2.

Πηγιάκη Καλλιόπη, καθηγήτρια, Γνωστ. Αντικ.: «Θεωρία Παιδείας-Ποιοτικές µέθοδοι της
Παιδαγωγικής έρευνας». ΦΕΚ ∆ιορ.: 67/31-1-2007, τ. Γ

3.

Αστρινάκης Αντώνιος, αναπλ. καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Μικροκοινωνιολογία». ΦΕΚ
∆ιορ.: 187/3-8-2005, ΝΠ∆∆

4.

Γεωργούλας Αντώνιος, αναπλ. καθηγητής, µε

γνωστ. αντικ.: «Σύγχρ. Κοινωνιολ. &

Ανθρωπολογική Θεωρία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 19/4-2-99, ΝΠ∆∆
5.

Κατσαρού Ελένη, επίκ. καθηγήτρια µε γνωστ. Αντικ.: «Θεωρίες Αναλυτικού Προγράµµατος
(Curriculum) - ∆ιδακτική». ΦΕΚ ∆ιορ.: 150/29-9-99, ΝΠ∆∆

6.

Σταµατοπούλου ∆έσποινα, επίκ. καθηγ. µε γνωστ. αντικ.: «Ψυχολογία της ∆ηµιουργικότητας
και της Αισθητικής». ΦΕΚ ∆ιορ.: 918/13-11-2007

Μέλη ∆ΕΠ του Τοµέα Φιλοσοφίας του τµήµατος, (ύστερα από κλήρωση):
Α. Τακτικά µέλη:
1.

Ρουσόπουλος Γιώργος, καθηγητής µε γνωστ. αντικ.: «Επιστηµολογία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 233/8-82006

2.

Βενιέρη Μαρία, µόνιµη επίκ. καθηγήτρια, µε γνωστ. αντικ.: «Αναλυτική Φιλοσοφία». ΦΕΚ
∆ιορ.: 96/11-6-96 ΝΠ∆∆

Β. Αναπληρωµατικά µέλη :
1. Τσινόρεµα Σταυρούλα, αναπλ. καθηγήτρια µε γνωστ. αντικ.: «Σύγχρονη & Νεότερη
Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 221/30-12-98, ΝΠ∆∆
2. Λέµπεντεφ Ανδρέας, αναπλ. καθηγητής µε γνωστ. αντικ.: «Αρχαία Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.:
81/10-3-2000», τ. ΝΠ∆∆
3. Μαραγκός Γεώργιος, αναπλ. καθηγητής µε γνωστ. αντικ.: «Γνωσιοθεωρία, Φιλοσοφία του
Νου». ΦΕΚ ∆ιορ.: 242/23-10-2002 τ. ΝΠ∆∆
4. Ανδρουλιδάκης Κων/νος, αναπλ. καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Φιλοσοφία του γερµ.
ιδεαλισµού». ΦΕΚ ∆ιορ.: 132/12-5-2006 τ. ΝΠ∆∆
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Άρα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η σύνθεση του εκλεκτορικού σώµατος για την πλήρωση
µιας θέσης µέλους ∆ΕΠ, στον Τοµέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστηµών, στο
γνωστικό αντικείµενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης» στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, έχει ως εξής:

Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος
Α. Τοµέας ΘΕΜΚΕ
Τακτικά µέλη:
1. Κουγιουµουτζάκης Γιάννης,

καθηγητής

2. Πηγιάκη

Καλλιόπη,

καθηγήτρια

3. Αστρινάκης

Αντώνιος,

αναπλ. καθηγητής

4. Γεωργούλας

Αντώνιος,

αναπλ. καθηγητής

5. Κατσαρού

Ελένη,

επίκ. καθηγήτρια

6. Σταµατοπούλου

∆έσποινα,

επίκ. καθηγήτρια

7. Ρουσόπουλος

Γεώργιος,

καθηγητής

8. Βενιέρη

Μαρία,

επίκ. καθηγήτρια

1. Τσινόρεµα

Σταυρούλα,

αναπλ. καθηγήτρια

2. Λέµπεντεφ

Ανδρέας,

αναπλ. καθηγητής

Μαραγκός

Γεώργιος,

αναπλ. καθηγητής

4. Ανδρουλιδάκης

Κων/νος,

αναπλ. καθηγητής

Αναπληρωµατικά µέλη

3.

Εξωτερικοί εκλέκτορες:
Α. Τακτικά µέλη:
1. Καραφύλλης Αθανάσιος, επίκ. καθηγητής στο ΠΤ∆Ε του ∆ηµοκρίτειου Παν/µίου Θράκης
2. Χουρδάκης Αντώνιος, καθηγητής στο ΠΤ∆Ε του Παν/µίου Κρήτης
3. Μπουζάκης Ιωσήφ, καθηγητής στο ΠΤ∆Ε του Παν/µίου Πατρών
4. Ηλιάδου – Τάχου Σοφία, επίκ. καθηγήτρια στο ΠΤ∆Ε του Παν/µίου ∆. Μακεδονίας
Β. Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Τζήκας Χρήστος, επίκ. καθηγητής στο ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ
2. Χατζηστεφανίδου Σοφία, επίκ. καθηγήτρια στο ΠΤΠΕ του Παν/µίου Κρήτης
3. Βούρη Σοφία, καθηγήτρια στο ΠΤ∆Ε του Παν/µίου Ιωαννίνων
4. Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, καθηγήτρια στο Τµήµα ΦΠ του ΑΠΘ
5. Σκούρα – Σταθοπούλου Λαµπρινή, επίκ. καθηγήτρια στο ΠΤ∆Ε του ΕΚΠΑ
Ακριβές απόσπασµα
Ρέθυµνο 24-11-2010
Η Γραµµατέας

Α. Βαβουράκη
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