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ΠΡΟΣ : Τις Πρυτανείες και τις
Διοικούσες Επιτροπές
όλων των ΑΕΙ
του Πανεπιστημιακού Τομέα

ΘΕΜΑ :
Ερμηνεία διατάξεων του αρθ. 34 του
Ν.3848/2010 (Εκλογή μελών ΔΕΠ)

Μετά την έκδοση του Ν.3848/2010 (΄΄Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις΄΄)
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71Α΄/19‐5‐2010 και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην
Υπηρεσία μας, σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων του αρθ. 34 (΄΄Εκλογή μελών
Δ.Ε.Π.΄΄), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :
1. Για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π., το εκλεκτορικό σώμα
αποτελείται από έντεκα (11) μέλη κατ΄ ελάχιστο όριο. Με τις διατάξεις του ως άνω
νόμου, το μέγιστο όριο ανέρχεται σε 15 μέλη Δ.Ε.Π., με μοναδική εξαίρεση τα
τμήματα στα οποία τα μέλη ΔΕΠ υπερβαίνουν τα εκατό (>100), οπότε το εκλεκτορικό
αποτελείται από 21 μέλη Δ.Ε.Π.
2. Με την παρ. 1α του αρθ. 34 του ως άνω Νόμου δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής
μελών Δ.Ε.Π. της αλλοδαπής ως εξωτερικών εκλεκτόρων στα εκλεκτορικά σώματα
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολογική έκθεση του
νέου Νόμου αλλά και λόγω αδυναμίας απόλυτης αντιστοίχισης των βαθμίδων
μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής με αυτών της αλλοδαπής,
επισημαίνουμε ότι για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων οποιασδήποτε
βαθμίδας μέλους ΔΕΠ, είναι καλό να επιλέγονται μέλη Δ.Ε.Π. της αλλοδαπής, μόνο
της βαθμίδας του Καθηγητή, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να υπηρετούν σε

Πανεπιστήμια ομοταγή προς τα ελληνικά, όπως αυτά χαρακτηρίζονται από τον
ΔΟΑΤΑΠ. Αν και δε προβλέπεται υποχρέωση επιλογής μελών ΔΕΠ της αλλοδαπής,
προτείνεται στα Πανεπιστήμια να αξιοποιούν τη διάταξη αυτή.
3. Με την παρ. 2β του αρθ. 34 του ως άνω Νόμου ρυθμίζεται ο τρόπος συγκρότησης
του εκλεκτορικού σώματος σε Τμήματα των οποίων τα μέλη ΔΕΠ που έχουν
δικαίωμα ψήφου, είναι περισσότερα από 15 (>15). Συγκεκριμένα, και όσον αφορά
στην επιλογή μελών ΔΕΠ εκτός τομέα του Τμήματος του οικείου ΑΕΙ (λοιπών
τομέων) που θα συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα, ορίζεται ότι <<Τα μέλη Δ.Ε.Π.
των λοιπών τομέων του τμήματος που μετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα και μέχρι τη
συμπλήρωση των δύο τρίτων των μελών του εκλεκτορικού σώματος ορίζονται,
ανάλογα με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης, διαδοχικά κατά 50% από μέλη της
βαθμίδας του καθηγητή και από μέλη κατά σειρά της βαθμίδας του αναπληρωτή και
του επίκουρου καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ανωτέρω ποσοστό
από τα υπάρχοντα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή το υπόλοιπο
μεταφέρεται στην επόμενη βαθμίδα (…)>>. Διευκρινίζεται ότι μετά την κάλυψη της
ποσόστωσης του 50% από μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας Καθηγητή, πρέπει να
αναζητηθούν και να επιλεγούν πρώτα αναπληρωτές καθηγητές και κατόπιν, εφόσον
αυτοί δεν επαρκούν, επίκουροι καθηγητές.
4. Κατά την διάταξη του αρθ. 24 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 3549/2007 (το οποίο μετατρέπεται
σε δ΄ μετά την προσθήκη εδαφίου από το αρθ. 34 παρ. 1γ του Ν.3848/2010) ορίζεται
ότι <<Στο εκλεκτορικό σώμα μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας για την οποία
γίνεται η κρίση και των ανώτερων από αυτή>>. Συνεπώς για τη συγκρότηση των
εκλεκτορικών σωμάτων για κρίση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα και μόνο
εφόσον ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. εκτός τομέα, δεν καλύπτεται, με βάση την παρ.
2β του αρθ. 34 του ως άνω Νόμου, από τις βαθμίδες του Καθηγητή, Αναπληρωτή
Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή, είναι επιτρεπτή η μεταφορά του υπολοίπου
μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εκτός τομέα μελών του εκλεκτορικού
σώματος, στη βαθμίδα του Λέκτορα.
5. Στις περιπτώσεις Τμημάτων των ΑΕΙ στα οποία δεν υπάρχουν Τομείς και
προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, καθώς και για τη
σύννομη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων θα τύχουν εφαρμογής οι
διατάξεις του αρθ. 1 σημ. γ της αριθμ. 38913/Β1/23‐4‐2007 Υπουργικής Απόφασης
σύμφωνα με τις οποίες : <<Όπου δεν υπάρχουν τομείς , προηγούνται τα μέλη που
κατέχουν θέση του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση
θέση 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 με ευθύνη του Προέδρου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος μεταξύ των δικαιούμενων ψήφου μελών Δ.Ε.Π. άλλων Τομέων ή
γνωστικών αντικειμένων του οικείου Τμήματος>>.

Επισημαίνεται ότι η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου θα αποφασίζεται από το
αρμόδιο όργανο, όχι μόνο με βάση το γνωστικό αντικείμενο της θέσης στην οποία
έχει διορισθεί το μέλος ΔΕΠ (εκλέκτορας ή μέλος της τριμελούς εισηγητικής), αλλά
και με βάση το σύνολο του επιστημονικού – διδακτικού – ερευνητικού έργου του,
ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη κρίση του αποφασίζοντος οργάνου.

6. Τέλος, σημειώνουμε ότι όπου στην Υπουργική Απόφαση 38913/Β1/23‐4‐07 (ΦΕΚ
608Β΄/24‐4‐2007) γίνονται αναφορές στον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. των εκλεκτορικών
σωμάτων, νοείται ο αντίστοιχος αριθμός που τίθεται από το Ν.3848/2010.
7. Παρακαλούμε να ληφθεί μέριμνα ώστε οι συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων
να γίνονται κατά προτεραιότητα με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης (χρήση
ηλεκτρονικών μέσων).
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