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Θέμα : Δπιστρουή υακέλου  

 

ε ζπλέρεηα ηεο αιιεινγξαθίαο καο όπνπ δεηήζεθε ν θάθεινο εθινγήο ηεο θ. 

……………….. ζηε βαζκίδα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γηαπνιηηηζκηθή 

Αγσγή» πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν πξνβιεπόκελνο από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

έιεγρνο λνκηκόηεηαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο :  

ε εθαξκνγή ηνπ άξζ. 25 παξ. 1 ηνπ Ν.3549/2007 γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο, 

δεηήζεθε από ην Ίδξπκα ν θάθεινο δηαδηθαζίαο εθινγήο γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί ν πξνβιεπόκελνο από ηηο σο άλσ δηαηάμεηο έιεγρνο 

λνκηκόηεηαο. Ο θάθεινο πεξηήιζε ζην ΤΠ.Π.Γ.Μ.Θ. ζηηο 25-6-2010 κε ην 

αξηζκ.19643 έγγξαθό ζαο (αξ. πξ. ΤΠ.Π.Γ.Μ.Θ. 746211/Β2/25-6-2010).    

 ύκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ αξζ. 6 ηνπ θεθ. Γ΄ ηνπ Ν. 

2083/1992, όπσο κεηνλνκάζηεθε κε ην αξζ. 1 παξ. 6 α ηνπ Ν. 2188/1994 «…ε 
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ηξηκειήο εηζεγεηηθή επηηξνπή ζπγθξνηείηαη από κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ. Αλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνύλ κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο ηνπ ίδηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, ε ηξηκειήο εηζεγεηηθή επηηξνπή ζπγθξνηείηαη από κέιε 

Γ.Δ.Π. ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ άιινπ Σκήκαηνο ή ρνιήο ηνπ ίδηνπ ή άιινπ 

ΑΔΙ θαη αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα κέιε Γ.Δ.Π. ή δελ επαξθνύλ, ε ηξηκειήο εηζεγεηηθή 

επηηξνπή ζπγθξνηείηαη από κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ ζπγγελέζηεξνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα άιινπ Σκήκαηνο ή ρνιήο ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ΑΔΙ.». 

Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ην αξζξ. 24 ηνπ Ν. 3549/2007 «Έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα κέιε 

ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο απαηηείηαη λα πξνέξρεηαη από Σκήκα άιινπ Α.Δ.Ι. ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο». 

 ύκθσλα κε ηελ 1010/2004 απόθαζε ηνπ ηΔ «Η απόθαζε ηνπ εθιεθηνξηθνύ 

ζώκαηνο πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο ηξηκεινύο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο από κέιε Γ.Δ.Π. 

ηνπ ίδηνπ ή ζπγγελέζηεξνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ κε απηό ηεο πξνθεξπρζείζαο 

ζέζεο δελ ππόθεηηαη θαηαξρήλ ζε αθπξσηηθό έιεγρν, γηαηί πεξηέρεη θξίζε ηερληθνύ 

ραξαθηήξα, ειέγρεηαη όκσο είηε ε όισο αλαηηηνιόγεηε επηινγή κέινπο ηεο Δπηηξνπήο 

είηε ν παξακεξηζκόο κέινπο Γ.Δ.Π. πνπ θέξεηαη όηη θαηέρεη ζέζε ηνπ ίδηνπ ή 

ζπγγελέζηεξνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν πνπ θαηέρεη 

ζέζε ιηγόηεξν ζπγγελνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ».  

Από ηνλ έιεγρν ηνπ  πξαθηηθνύ νξηζκνύ ηεο ηξηκεινύο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο 

πξνέθπςε όηη νξίζηεθαλ σο κέιε ηεο νη : θ. …………., Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κε 

γλσζηηθό αληηθείκελν «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε: Θεσξία θαη Πξάμε», θ. …………, 

Καζεγεηήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Ιζηνξία ηεο Νεόηεξεο Διιάδαο – θαη ηνπ 

Νενειιεληθνύ Πνιηηηζκνύ» θαη θ. ………….., Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα κε γλσζηηθό 

αληηθείκελν «Γισζζηθή θαη Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία ζην ρνιείν». Η επηινγή ηνπ θ. 

………… αηηηνινγείηαη σο εμήο: «Από ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο ην πιένλ ζπλαθέο-

ζπγγελέο γλσζηηθό αληηθείκελν έρεη ν θ. ………., πνπ ην γλσζηηθό αληηθείκελό ηνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ πνιηηηζκό, ν νπνίνο απνηειεί ηε ζεκειηώδε έλλνηα ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή  θαη εθπαίδεπζε θαη πξνϋπήξμε κέινο ηεο 

ηξηκεινύο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο όηαλ είρε πξνθεξπρζεί ε ζέζε ζηε βαζκίδα ηνπ 

ιέθηνξα». Η επηινγή ηεο θ. ………… αηηηνινγείηαη σο αθνινύζσο : «Από ηνπο 

εμσηεξηθνύο εθιέθηνξεο σο κέινο κε ην πιένλ ζπγγελέο γλσζηηθό αληηθείκελν 

πξνηείλσ ηελ θ. ………, πνπ είλαη ηαθηηθό κέινο ηνπ εθιεθηνξηθνύ θαη ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελό ηεο  πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο ζην ζρνιείν, βαζηθό ζηνηρείν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ κειεηά θαη 



ζεξαπεύεη ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε». Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε 

επηινγή ησλ δύν κειώλ ηεο ηξηκεινύο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο ηνπ θ. ……..θαη ηεο θ. 

…….. δελ αηηηνινγείηαη επαξθώο, θαζώο θαη ην εάλ ππήξραλ άιια κέιε ΓΔΠ κε ην 

ίδην ή ζπγγελέζηεξν γλσζηηθό αληηθείκελν κε εθείλν ηεο ππό πιήξσζε ζέζεο ηα 

νπνία απνθιείζζεθαλ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε σο άλσ εθινγή ζεσξείηαη κε ζύλλνκε. Ωο εθ ηνύηνπ 

ν Τθππνπξγόο ζα πξνβεί ζε αθύξσζε ηεο πξάμεο δηνξηζκνύ ηεο ………….. ζε ζέζε 

κέινπο ΓΔΠ ηεο βαζκίδαο ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Νεπηαγσγώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή» θαη 

αλαπέκπεηαη ν ζρεηηθόο θάθεινο πξνο επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο από ην ζεκείν 

ζην νπνίν πάζρεη, δειαδή από ην ζηάδην νξηζκνύ ηεο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο.  
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