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Πρακτικό Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώµατος για τη συγκρότηση της Εισηγητικής
Επιτροπής για την εκλογή 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

«Κοινωνική

Ανθρωπολογία».

Στο Ρέθυµνο, σήµερα 1 ∆εκεµβρίου 2010 και ώρα 13.00, 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 Θεωρίας και Μεθοδολογίας
των Κοινωνικών Επιστηµών του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, µε γνωστικό
αντικείµενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία», µε θέµα ηµερήσιας διάταξης τη συγκρότηση της
Εισηγητικής Επιτροπής.
Μέλη Εκλεκτορικού Σώµατος: Κουγιουµουτζάκης Γιάν., Πηγιάκη Καλ., Αστρινάκης Αντ.,
Γεωργούλας Αντ., Κατσαρού Ελ., Σταµατοπούλου ∆έσπ., Βενιέρη Μαρ., Τσινόρεµα Σταυρ.,
Τσιµουρής Γεώργ., Παραδέλλης Θεόδ., ∆ερµεντζόπουλος Χρ., Βαν Μπουσχότεν ΓερτρούδηΡίκη
Παρόντες: Γεωργούλας Α., Κουγιουµουτζάκης Γιάν., Πηγιάκη Καλ., Αστρινάκης Αντ.,
Κατσαρού Ελ., Σταµατοπούλου ∆έσπ., Βενιέρη Μαρ., Τσινόρεµα Σταυρ.,
Γραµµατέας: Α. Βαβουράκη
Ο πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, και αρχίζει τη συνεδρίαση.
Μοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης είναι η συγκρότηση της εισηγητικής επιτροπής για την
παραπάνω θέση. Η συγκρότηση του σώµατος έγινε στις µε αριθµ. 78/10-11-2010 & 79/23-112010 ΓΣΕΣ.
Μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Αριστείδης Τσαντηρόπουλος, λέκτορας του Τµήµατος.
Ύστερα από συζήτηση, εισηγητές προτείνονται τα παρακάτω µέλη ∆ΕΠ τα οποία θεωρούνται ότι
έχουν το ίδιο ή το πλέον συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό
πλήρωση θέσης.
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1. Γεωργούλας Αντώνιος, αναπλ. καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Σύγχρ. Κοινωνιολ. &
Ανθρωπολογική Θεωρία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 19/4-2-99, ΝΠ∆∆
2. Παραδέλλης Θεόδωρος, επίκ. καθηγητής του Τµήµατος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας του Παν/µίου Αιγαίου µε γνωστ. αντικ.: «Κοινωνική Ανθρωπολογία της
Θρησκείας και της τελετουργίας». ΦΕΚ ∆ιορ.: 60/21-03-2002 τ. ΝΠ∆∆
3. Γκούνης Κων/νος, επίκ. καθηγητής του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Π.Κ. µε γνωστ.
αντικ.: «Αστεακή Ανθρωπολογία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 310/8-12-2005, 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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