
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» 

για την πλήρωση θέσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης της Γραµµατείας του ΠΜΣ 
 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015-07-28 
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Γραφείο 641, 6ος όροφος, 14:00 

 

Παρόντες:  
Νίκη-Χαρά Μπανάκου-Καραγκούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος της Τριµελούς 
Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» 
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος της Τριµελούς Συντονιστικής 
Επιτροπής του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» 
 
Απών: 
Γεράσιµος Κακολύρης, Λέκτωρ, Μέλος της Τριµελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 
«Φιλοσοφία» 
 

Τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίστηκε στην 7η Γενική Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος ΦΠΨ (15-6-2015), αποσφραγίζουν τους φακέλους των 
υποψηφίων. Συγκεκριµένα αποσφραγίζονται οι φάκελοι των: 
 [Με αλφαβητική σειρά] 
 

1.Νικολάου Αξιώτη,    αριθµός πρωτοκόλλου 134-24/7/2015 
2.Ανδρονίκης Γάκη,    αριθµός πρωτοκόλλου 140-27/7/2015 
3.Ελευθερίας Θεοφίλου,   αριθµός πρωτοκόλλου 142-27/7/2015 
4.Ευαγγελία Καραντζή,   αριθµός πρωτοκόλλου 139-27/7/2015 
5.Γεωργίας Πίσπα,    αριθµός πρωτοκόλλου 137-24/7/2015 
6.Άννα Τσιλιµίγκρα,    αριθµός πρωτοκόλλου 138-27/7/2015 
7.Ιωάννα Τριπουλά,   αριθµός πρωτοκόλλου 135-24/7/2015 
8.Μαρίας Χωριανοπούλου,   αριθµός πρωτοκόλλου 136-24/7/2015 
 

 

Κατόπιν ενδελεχούς µελέτης των φακέλων, τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κρίνουν 
πως οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της θέσης και, 
συνεπώς, προσκαλούνται να λάβουν µέρος στην συνέντευξη της Τετάρτης 29ης Ιουλίου 2015 είναι 
κατ’ αλφαβητική σειρά οι εξής: 
 

1. Ευαγγελία Καραντζή  
2. Άννα Τσιλιµίγκρα  
3. Μαρία Χωριανοπούλου 
 

 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι σύµφωνα µε όσα έχουν υποβάλει στην αίτησή τους στερούνται 
ορισµένων από τα απαραίτητα προσόντα. Συγκεκριµένα: 
 

Ελευθερία Θεοφίλου:  
∆εν επικαλείται την προϋπηρεσία που ζητείται από την προκήρυξη ως απαραίτητο προσόν. 
 
Ανδρονίκη Γάκη:  
∆εν διαθέτει τον τίτλο προπτυχιακών σπουδών που ζητείται από την προκήρυξη ως απαραίτητο 
προσόν. 
 



 
Γεωργία Πίσπα:  
∆εν επικαλείται τους τίτλους άριστης χρήσης Η/Υ που ζητεί η προκήρυξη ως απαραίτητο προσόν. 
 
Νικόλαος Αξιώτης:  
∆εν διαθέτει τον τίτλο προπτυχιακών σπουδών που ζητείται από την προκήρυξη ως απαραίτητο 
προσόν. 
 
Ιωάννα Τριπουλά: 
∆εν διαθέτει τον τίτλο προπτυχιακών σπουδών που ζητείται από την προκήρυξη ως απαραίτητο 
προσόν. 
 

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Αξιολόγησης προσκαλεί µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail) αλλά και τηλεφωνικώς τους τρεις προκριθέντες υποψηφίους να προσέλθουν 
την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:30 στο γραφείο 641 στον 6ο όροφο της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών, ώστε να λάβουν µέρος στην συνέντευξη, µε την οποία θα ολοκληρωθεί η 
διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσης Συνεργάτη/Ειδικού Επιστήµονα µε σύµβαση 
µισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου στο Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» του Τµήµατος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (αριθµός 
πρωτοκόλλου 1596α). 
 

 

Γραµµατέας του Τοµέα Φιλοσοφίας   Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 
 
 

 Κοσµάς Σαριµπαλίδης          Νίκη-Χαρά Μπανάκου-Καραγκούνη 
 
 
 

        Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης 
 


