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Πρακτικό Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώµατος για τη συγκρότηση της
Εισηγητικής Επιτροπής για την µονιµοποίηση της κ. ∆έσποινας Σταµατοπούλου στη
βαθµίδα του επίκ. καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Ψυχολογία της ∆ηµιουργικότητας και
της Αισθητικής»

Στο Ρέθυµνο σήµερα 19 Ιανουαρίου 2011, ώρα 10.00, στην Αίθουσα Μιχελή του Τµήµατος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Τµήµατος, συνήλθαν, ύστερα από πρόσκληση
του προέδρου του Τµήµατος κ. Α. Γεωργούλας, τα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος όπως
αυτό ορίστηκε στην µε αριθµ. 81/12-1-2011 Γ.Σ.Ε.Σ. µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης
τη συγκρότηση της Εισηγητικής Επιτροπής για την µονιµοποίηση της κ. ∆έσποινας
Σταµατοπούλου στη βαθµίδα του επίκ. καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Ψυχολογία της
∆ηµιουργικότητας και της Αισθητικής».
Μέλη Εκλεκτορικού Σώµατος: Κουγιουµουτζάκης Ι., Πηγιάκη Κ., Γεωργούλας Α.,
Ρουσόπουλος Γ., Λέµπεντεφ Α., Τσινόρεµα Στ., Βενιέρη Μ., Ανδρουλιδάκης

Κ.,

Καργόπουλος Φ., Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη, Πουρκός Μ.
Παρόντες: Γεωργούλας Α., Πηγιάκη Κ., Τσινόρεµα Στ., Πουρκός Μ.
Γραµµατέας: Α. Βαβουράκη
Ο πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει τη συνεδρίαση.
Οι παρόντες εκλέκτορες αφού έλαβαν υπόψη τους την ισχύουσα νοµοθεσία, άρθρο 6 Κεφ. Γ΄ Ν.
2083/92 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 3α του Ν. 3549/2007 προτείνουν για

εισηγητές τα παρακάτω µέλη ∆ΕΠ τα οποία θεωρούνται ότι έχουν το πλέον συναφές
γνωστικό αντικείµενο και έργο µε την υποψήφια.
1.

Καργόπουλος Φίλιππος, Αναπλ. Καθηγητής του Τµήµατος Ψυχολογίας του ΑΠΘ µε
γνωστικό αντικείµενο " Φιλοσοφία της Νόησης και της Λογικής" µε ΦΕΚ Προκ. 30/2010-1994 και ΦΕΚ ∆ιορ. 187/7-11-1995. Ο κ. Καργόπουλος, είναι µέλος του
εκλεκτορικού σώµατος, ανήκει σε Τµήµα Ψυχολογίας και προτείνεται στη βάση της
ενασχόλησής του µε την Φιλοσοφία του Νου, η οποία σε µεγάλο βαθµό στηρίζει την
ανάπτυξή της στη διαπραγµάτευση και κριτική ψυχολογικών θεωριών και δεδοµένων
που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία των συµβολικών διαδικασιών, την ανάπτυξη
της ικανότητας φαντασιακής κατανόησης του άλλου, την διαδικασία συγκρότησης της
εµπειρίας. Θεωρείται ιδιαίτερα ενηµερωµένος σε ψυχολογικά ζητήµατα που αφορούν
την συµβολική λειτουργία, µε σχετική µε την παραπάνω θεµατική, αρθρογραφία σε
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επιστηµονικά ψυχολογικά διεθνή περιοδικά. Ειδικότερα µάλιστα πρέπει να τονιστεί ότι
η ψυχολογία της αισθητικής (εµπειρική αισθητική), ως κλάδος της Ψυχολογίας,
βρίσκεται ιδιαίτερα κοντά στην φιλοσοφία ή απαιτεί την συνδροµή της Φιλοσοφίας
στην εµπειρική προσέγγιση του αισθητικού φαινόµενου, στην συγκρότηση της
αισθητικής εµπειρίας, καθώς και στην διαδικασία συγκρότησης-µορφοποίησης των
συµβόλων τέχνης και στη λειτουργία της τέχνης στο κοινό της.
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΄. Η κ. Μαριδάκη έχει ειδικότητα και επιστηµονικό έργο συναφή
προς το γνωστικό αντικείµενο της προς µονιµοποίηση υποψήφιας, καθώς η «ψυχολογία
της δηµιουργικότητας και της αισθητικής» συναρτάται µεθοδολογικά µε την
ψυχολογική προσέγγιση γνωστικών λειτουργιών.

3.

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. 763/148-2008 τ. Γ. O κ. Πουρκός έχει ειδικότητα και δηµοσιευµένο έργο απολύτως συναφή
προς το γνωστικό αντικείµενο της συγκεκριµένης διαδικασίας κρίσης µονιµοποίησης,
καθώς και η µελέτη των συναισθηµάτων, της γνωστικής συναισθηµατικής ανάπτυξης
εµπεριέχεται στην έρευνα της ∆ηµιουργικότητας και της Αισθητικής»

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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