
 Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
για την αξιολόγηση των ενδιαφερόµενων ως προς την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 µελών επιστηµονικής οµάδας 
στις πράξεις µε τίτλο «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα και τον 
Ελληνικό πολιτισµό – Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9».  

Η επιτροπή απαρτίζεται από τους ∆ρ Λ. Μπίλλη, ∆ρ Χ. Μοσχοβάκη, ∆ρ Ε. 
Βαϊρακτάρη οι οποίοι έλαβαν υπόψη: 
1. την πρόσκληση ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 για τρεις   

θέσεις (Α, Β, Γ) µελών επιστηµονικής οµάδας στις πράξεις µε τίτλο «Εκπαίδευση 
των Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισµό – 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9» 

2. την 800/40/14-01-2013 Απόφαση του ∆.Σ. 
3.το από 12-3-2013 έγγραφο ∆ιευθύνοντος Συµβούλου προς την επιτροπή επιλογής 
4. το περιεχόµενο των φακέλων των υποψηφίων 
5. την υποβολή ενστάσεων των ενδιαφεροµένων, 
και συνεδρίασαν την ∆ευτέρα 15/4/2013, συντάσσοντας το εν λόγω πρακτικό.   
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Α: 

Η ένσταση του κου Ιωάννη Γαλαντόµου µε αρ. πρωτ. 23167/8-4-2013 
γίνεται µερικώς δεκτή, λόγω µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό 
αντικείµενο της γλωσσολογίας, οπότε και εντάσσεται στον πίνακα κατάταξης για την 
Α θέση. 

Περαιτέρω δε, η επιτροπή ενστάσεων λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο 
των φακέλων του κου Γαλαντόµου Ι. και της κας ∆ηµοπούλου Β., εκτίµησε ότι  
πρόκειται για δύο κατά το µάλλον ισοδύναµες υποψηφιότητες τόσο ως προς τα 
προαπαιτούµενα προσόντα όσο και ως προς τα επιπλέον τυπικά προσόντα που 
αναφέρει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτό, συνεκτίµησε 
και άλλα στοιχεία του περιεχοµένου των φακέλων των υποψηφίων. Μετά τα 
ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει την κα ∆ηµοπούλου Β. για τους ακόλουθους λόγους: 
Α) Το πτυχίο της κα ∆ηµοπούλου Β. έχει κατεύθυνση Γλωσσολογία σε σχέση µε το 
πτυχίο του κου Γαλαντόµου Ι. το οποίο έχει κατεύθυνση Μεσαιωνική και 
Νεοελληνική Φιλολογία. 
Β) Η κα ∆ηµοπούλου Β. διαθέτει ένα περισσότερο δηµοσιευµένο εγχειρίδιο το οποίο 
αφορά στο αντικείµενο της θέσης στην εκπαίδευση ενηλίκων σε σχέση µε τον κο 
Γαλαντόµο Ιωάννη. 
Γ) Το έργο και η επαγγελµατική ενασχόληση της κας ∆ηµοπούλου Β. είναι σε πλήρη 
και απόλυτη συνάφεια µε το αντικείµενο της προκηρυχθείσας θέσης σε σχέση µε το 
έργο και την επαγγελµατική ενασχόληση του κου Γαλαντόµου Ι., οποίος 
δραστηριοποιείται και σε άλλα επιστηµονικά πεδία έρευνας. 
∆) Επίσης, η διδασκαλία µαθηµάτων του αντικειµένου της θέσης σε ενήλικες όσον 
αφορά την κα ∆ηµοπούλου Β. ανέρχεται σε 182 µήνες (εκπαίδευση ενηλίκων) έναντι 
113 µηνών του κου Γαλαντόµου Ι.  
 
 
 
 



Θέση B:  
Η ένσταση της κας Λήδα Τριανταφύλλιδου µε αρ. πρωτ. 22858/5-4-2013 

απορρίπτεται διότι δε διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη 
Γλωσσολογία αλλά πτυχίο γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας. 
 
 
Θέση Γ: 

Η ένσταση του κου Μάγου Κ. µε αρ. πρωτ. 22611/4-4-2013 γίνεται δεκτή 
και προτείνεται για τη θέση Γ, υπερτερώντας του συνυποψηφίου ο οποίος είχε 
επιλεγεί αρχικά, ως προς τα ακόλουθα: 

1. Συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων. 
2. Ερευνητικές δράσεις. 
3. ∆ηµοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισµένα ερευνητικά περιοδικά και 

επιστηµονική αναγνώριση (ετεροαναφορές). 
4. ∆ιδακτική εµπειρία.  

 
 
Οι ενστάσεις των κ.κ.: Μ. Ιακώβου µε αρ. πρωτ. 22785/4-4-2013 και Β. Κάντζου 
µε αρ. πρωτ. 22935/5-4-2013, απορρίπτονται διότι οι ενδιαφερόµενες δηλώνουν 
συζευκτικές ή διαζευκτικές θέσεις µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει µε σαφήνεια η 
θέση για την οποία ενδιαφέρονται. 
 

 

Τα µέλη της επιτροπής: 

 

 

∆ρ. Λεωνίδας Μπίλλης 

 

 

∆ρ. Χρήστος Μοσχοβάκης  

 

 

∆ρ. Εµµανουήλ Βαϊρακτάρης  


