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Αρ. πρωτ. Βαθμ. Προτ.
Φ. 122.1 /43/55760/Z2
ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινήσεις»

Με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) αντικαταστάθηκε η περίπτ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και ορίστηκαν τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π..
Επιπρόσθετα, με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 καταργήθηκαν οι παρ. 1 και 3 έως 8 του
άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) και το άρθρο 15 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) εξαιρουμένης της
περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4.
Κατ’ εξαίρεση ορίζεται ότι οι καταργηθείσες διατάξεις (του ν. 1268/1982 και του ν. 1404/1983)
εφαρμόζονται: α) στις εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π., για τις οποίες
έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του ν. 4521/2018, ήτοι έως τις 2.3.2018 και β) στις
εκκρεμείς διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον
ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. έως τις 2-3-2018.
Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Για τις προκηρύξεις εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. που προκλήθηκαν (με αίτηση του
ενδιαφερόμενου) έως και την 1-3-2018, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσίευσής τους, θα
πρέπει αυστηρά να ολοκληρώνονται με την ισχύουσα κατά την αίτηση νομοθεσία, ήτοι
τις διατάξεις των ν. 1268/1982 και 1404/1983 σε συνδυασμό με την περίπτ. α΄ της παρ.
1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.
2. Για τις προκηρύξεις νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που δημοσιεύθηκαν έως και την 1-32018 ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1268/1982 και 1404/1983 σε συνδυασμό με την
περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.
3. Για τις προκηρύξεις νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. των οποίων η διαδικασία έκδοσης
άρχεται από τις 2-3-2018 εφαρμόζονται και πρέπει να αναγράφονται στο προοίμιο της
απόφασης οι νέες διατάξεις, ήτοι το άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018.
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4. Για τις προκηρύξεις νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που εκκρεμούν προς δημοσίευση, ακόμη
κι αν η διαδικασία έκδοσής τους ξεκίνησε πριν τη δημοσίευση του ν. 4521/2018, πρέπει
στο προοίμιο της απόφασης να γίνεται αναφορά στις νέες διατάξεις, ήτοι στο άρθρο 19
του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, και όχι στις καταργηθείσες διατάξεις των ν. 1268/1982
και 1404/1983, οι οποίες πρέπει να αντικαθίστανται.
5. Για τις προκηρύξεις νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που δημοσιεύθηκαν μετά τη 2-3-2018
και σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να διεξαχθούν με τα νέα προσόντα εκλογής,
οφείλουν τα Ιδρύματα να προβούν σε διόρθωση σφάλματος στο Ε.Τ. αναγράφοντας
στο προοίμιο τις ορθές διατάξεις σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
6. Επιπλέον σε όλες τις προκηρύξεις που αποστέλλονται για δημοσίευση πρέπει να
αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) για την κάλυψη της προκαλούμενης
δαπάνης ως εξής: «Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ
0251).».
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