ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 81/12-1-2011 Γ.Σ.Ε.Σ.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συνήλθε, σήµερα 12-1-2011 και
ώρα 11.00, στην Αίθουσα Μιχελή στην Παν/µιούπολη Ρεθύµνου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου
του Τµήµατος, αναπλ. καθηγητή κ. Α. Γεωργούλα, µε τη σηµερινή σύνθεση:
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., Θεοδώρου Π., 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: Παγανή Ελένη
Αναπληρωµατικά µέλη:
Παρόντες:
∆ΕΠ: Γεωργούλας Α., (πρόεδρος), Πηγιάκη Κ., Τσινόρεµα Στ., Βενιέρη Μ., ∆αλακούρα Αικ., Ιατρίδης
Τηλ., Κακλαµάνη Στ., Κατσαρού Ελ., Θεοδώρου Π., Κουκουζέλης Κ., Παπαδάκη Ευαγ., Σαργέντης
Κ., Τσαντηρόπουλος, Α., Τσούρτου Β.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές:
Εκπαιδευτική άδεια: Νικολακάκης Γ., Παναγιωτόπουλος Ν., Καβουλάκος Κ.,
Απόντες: Αικ. Μπαντινάκη, (άδεια λοχείας), Κουγιουµουτζάκης Γ., Ρουσόπουλος Γ., Ανδρουλιδάκης
Κ., Αστρινάκης Α., Λέµπεντεφ Α., Μαραγκός Γ., Σταµατοπούλου ∆., Μπάλλα Χλ., Τέγος Σπ., Βαφέας
Ν., Καραµανώλης Γ.,
Γραµµατέας: Αγγ. Βαβουράκη
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Ορθή συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος για τη µονιµοποίηση της κ. ∆.
Σταµατοπούλου στη βαθµίδα του επίκ. καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Ψυχολογία της
∆ηµιουργικότητας και της Αισθητικής» στον Τοµέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των

Κοινωνικών Επιστηµών του Τµήµατος.
2. Αιτήσεις – προτάσεις – ανακοινώσεις
3. Αίτηση της κ. Μ. Βενιέρη, για εξέλιξή της στη βαθµίδα του αναπλ. καθηγητή µε

γνωστικό αντικείµενο «Αναλυτική Φιλοσοφία».
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Ο πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει τη συνεδρίαση.
……………………………………………………………………………………………………
Θέµα 1ο: Ορθή συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος για τη µονιµοποίηση της κ. ∆.
Σταµατοπούλου στη βαθµίδα του επίκ. καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Ψυχολογία της
∆ηµιουργικότητας και της Αισθητικής» στον Τοµέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών

Επιστηµών του Τµήµατος.
Ο πρόεδρος αναφέρει την αίτηση της κ. ∆. Σταµατοπούλου, για µονιµοποίησή της στη βαθµίδα του
επίκουρου καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Ψυχολογία της ∆ηµιουργικότητας και της Αισθητικής».
Η κ. Σταµατοπούλου στις 14-12-010 ολοκλήρωσε τριετή θητεία στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή
και σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία δικαιούται τη διαδικασία µονιµοποίησής της.
O κ. Αστρινάκης, λόγω ιδιάζουσας σχέσης τη την υποψήφια, εξαιρείται του σώµατος.
Τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος που έχουν δικαίωµα ψήφου είναι εννέα (9) και σύµφωνα µε το
άρθρο 1, παρ. β της µε αριθµ. 38913/Β1 Υ.Α., ΦΕΚ 608/24-4-2007, εάν τα µέλη ∆ΕΠ του οικείου
Τµήµατος που έχουν δικαίωµα ψήφου είναι λιγότερα από έντεκα (11), εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παρ. 2 του κεφ. ∆΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/92 για τη συµπλήρωση του εκλεκτορικού σώµατος από
µέλη ∆ΕΠ άλλων Τµηµάτων µέχρι τον απαιτούµενο συνολικό ελάχιστο αριθµό των έντεκα (11)
εκλεκτόρων, από τους οποίους τουλάχιστον τρεις (3) πρέπει να είναι εξωτερικοί εκλέκτορες. Σε
περίπτωση που τα δικαιούµενα ψήφου µέλη του Τµήµατος είναι περισσότερα από οκτώ (8)
προηγούνται τα µέλη του ανήκουν στο ίδιο ή συναφές γνωστικό και έπονται τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα
µέλη και µέχρι τη συµπλήρωση των δύο τρίτων (2/3) των µελών του εκλεκτορικού σώµατος ορίζονται
µε κλήρωση που διενεργείται µεταξύ τους µε ευθύνη του προέδρου ενώπιον της Γ.Σ. του Τµήµατος.
Το άρθρο 6 κεφ. ∆΄ του Ν.2083/92 αναφέρει ότι αν τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος που έχουν δικαίωµα
ψήφου είναι λιγότερα από έντεκα (11), το εκλεκτορικό σώµα συµπληρώνεται µε κλήρωση από διπλάσιο
τουλάχιστον αριθµό µελών ∆ΕΠ των βαθµίδων του Καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή του ίδιου
γνωστικού αντικειµένου µε την υπό πλήρωση θέση. Τα µέλη αυτά προτείνονται από οµοειδή Τµήµατος
άλλων ΑΕΙ από την Γ.Σ. του Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια µέλη προτείνονται
µέλη ∆ΕΠ των βαθµίδων αυτών του συγγενέστερου γνωστικού αντικειµένου του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ.
Η συγκρότηση του σώµατος σύµφωνα µε την µε αριθµ. 80/14-12-010 Γ.Σ.Ε.Σ. είναι άκυρη.
Τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος που έχουν δικαίωµα ψήφου για την παραπάνω θέση είναι εννέα (9), άρα
το εκλεκτορικό σώµα είναι 11µελές και η συγκρότηση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις έχει ως
εξής:
Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος
1. Κουγιουµουτζάκης Γ., καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία και
Επιστηµολογία της Ψυχολογίας». ΦΕΚ ∆ιορ.: 107/18-1-2001, ΝΠ∆∆
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2. Πηγιάκη Καλλιόπη, καθηγήτρια, Γνωστ. Αντικ.: «Θεωρία Παιδείας-Ποιοτικές µέθοδοι της
Παιδαγωγικής έρευνας». ΦΕΚ ∆ιορ.: 67/31-1-2007, τ. Γ
3. Γεωργούλας Αντώνιος, αναπλ. καθηγητής, µε

γνωστ. αντικ.: «Σύγχρ. Κοινωνιολ. &

Ανθρωπολογική Θεωρία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 19/4-2-99, ΝΠ∆∆
4. Ρουσόπουλος Γιώργος, καθηγητής µε γνωστ. αντικ.: «Επιστηµολογία».ΦΕΚ ∆ιορ.: 233/8-82006
5.

Λέµπεντεφ Ανδρέας, αναπλ. καθηγητής µε γνωστ. αντικ.: «Αρχαία Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.:
81/10-3-2000», τ. ΝΠ∆∆

6. Τσινόρεµα Σταυρούλα, αναπλ. καθηγήτρια µε γνωστ. αντικ.: «Σύγχρονη & Νεότερη
Φιλοσοφία». ΦΕΚ ∆ιορ.: 221/30-12-98, ΝΠ∆∆
7. Βενιέρη Μαρία, µόνιµη επίκ. καθηγήτρια, µε γνωστ. αντικ.: «Αναλυτική Φιλοσοφία». ΦΕΚ
∆ιορ.: 96/11-6-96 ΝΠ∆∆
8. Ανδρουλιδάκης Κων/νος, αναπλ. καθηγητής, µε γνωστ. αντικ.: «Φιλοσοφία του γερµ.
ιδεαλισµού». ΦΕΚ ∆ιορ.: 132/12-5-2006 τ. ΝΠ∆∆
Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Μαραγκός Γεώργιος, αναπλ. καθηγητής µε γνωστ. αντικ.: «Γνωσιοθεωρία, Φιλοσοφία του
Νου». ΦΕΚ ∆ιορ.: 242/23-10-2002 τ. ΝΠ∆∆

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. Σαµαρτζή Σταυρούλα, αναπλ. καθηγήτρια του Τµήµατος ψυχολογίας στο Πάντειο Παν/µιο µε
γνωστικό αντικείµενο «Γνωστική ανάπτυξη» και ΦΕΚ διορ. 103/τνπδδ/13-5-03
2. Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη, καθηγήτρια του Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και
Οικολογίας του Χαροκόπειου Παν/µίου µε γνωστικό αντικείµενο «Παιδαγωγική ψυχολογία µε
έµφαση στις µαθησιακές και γνωσιακές λειτουργίες» και ΦΕΚ διορ. 172/05.03.2009 τ. Γ΄
3. Βοσνιάδου-Παπανικόλα Στέλλα, καθηγήτρια του Τµήµατος ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ µε γνωστικό
αντικείµενο «Μεθοδολογία, Ιστορία και θεωρία γνωστικής ψυχολογίας» και ΦΕΚ διορ.
172/13.10.1995 τ. ΝΠ∆∆
4. Πουρκός Μάριος, καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπ/σης του Π.Κ. µε
γνωστικό αντικείµενο «Ψυχοπαιδαγωγική: Εναλλακτικά- βιωµατικά πλαίσια γνωστικής,
συναισθηµατικής και ηθικής ανάπτυξης και αγωγής» και ΦΕΚ διορ. 763/14-8-2008 τ. Γ
5. Ντάβου ∆έσποινα, καθηγήτρια του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ µε γνωστικό
αντικείµενο «Γνωστική ψυχολογία της επικοινωνίας» και ΦΕΚ διορ. 311/13.12.05 τ. ΝΠ∆∆
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6. Πετρογιάννης Κων/νος, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπ/σης στην
Προσχολική Ηλικία του ∆ΠΘ µε γνωστικό αντικείµενο «Εξελικτική Ψυχολογία» και ΦΕΚ
διορ. 37/22-2-2005 τ. ΝΠ∆∆
7. Καργόπουλος Φίλιππος, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος Ψυχολογίας του ΑΠΘ µε γνωστικό
αντικείµενο «Φιλοσοφία της νόησης και λογική» και ΦΕΚ διορ. 187/7-11-2095 τ. ΝΠ∆∆
Άρα, η σύνθεση του εκλεκτορικού σώµατος για την µονιµοποίηση της κ. ∆. Σταµατοπούλου στη
βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Ψυχολογία της ∆ηµιουργικότητας και της
Αισθητικής», έχει ως εξής:
Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος
Τακτικά µέλη:
1. Κουγιουµουτζάκης

Γιάννης,

2. Πηγιάκη

καθηγητής

Καλλιόπη,

καθηγήτρια

3. Γεωργούλας

Αντώνιος,

αναπ. Καθηγητής

4. Ρουσόπουλος

Γεώργιος,

καθηγητής

5. Λέµπεντεφ

Ανδρέας,

αναπ. καθηγητής

6. Τσινόρεµα

Σταυρούλα,

αναπ. Καθηγήτρια

7. Βενιέρη

Μαρία,

επικ. καθηγήτρια

8. Ανδρουλιδάκης

Κων/νος,

αναπ. καθηγητής

Γεώργιος,

αναπ. καθηγητής

Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Μαραγκός
Εξωτερικοί εκλέκτορες:
Τακτικά µέλη:
1. Καργόπουλος Φίλιππος, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος Ψυχολογίας του ΑΠΘ
2. Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη, καθηγήτρια του Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και
Οικολογίας του Χαροκόπειου Παν/µίου
3. Σαµαρτζή Σταυρούλα, αναπλ. καθηγήτρια του Τµήµατος ψυχολογίας στο Πάντειο Παν/µιο
Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Ντάβου ∆έσποινα, καθηγήτρια του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ
2. Πουρκός Μάριος, καθηγητής του ΠΤΠΕ του Π.Κ.
3. Πετρογιάννης Κων/νος, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπ/σης στην
Προσχολική Ηλικία του ∆ΠΘ
4. Βοσνιάδου-Παπανικόλα Στέλλα, καθηγήτρια του Τµήµατος ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ
Ακριβές απόσπασµα
Ρέθυµνο 12-1 -2011
Η Γραµµατέας

Α. Βαβουράκη
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