
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο ... 

Μέλη Δ.Ε.Π. ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα 

1. Καθηγητές: 

Η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή, που 

υπηρετούν ή που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός κατά 

τη δημοσίευση του παρόντος, διέπεται μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του 

πανεπιστημίου ή την έκδοση του πρότυπου Οργανισμού των Α.Ε.Ι. από τις 

διατάξεις του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Μετά τη δημοσίευση του 

Οργανισμού και της πρυτανικής πράξης της παραγράφου 3 του άρθρου 16 

εφαρμόζονται και ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση των μελών αυτών οι 

διατάξεις του παρόντος νόμου και του πρότυπου Οργανισμού ή του 

Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος που αφορούν 

τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας.  

2. Αναπληρωτές καθηγητές: 

α) Η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του 

αναπληρωτή καθηγητή, που υπηρετούν ή που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει 

ολοκληρωθεί ο διορισμός κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διέπεται μέχρι 

την έκδοση του Οργανισμού του πανεπιστημίου ή την έκδοση του πρότυπου 

Οργανισμού των Α.Ε.Ι. από τις διατάξεις του προϊσχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου. Μετά τη δημοσίευση του οργανισμού και της πρυτανικής πράξης 

της παραγράφου 3 του άρθρου 16 εφαρμόζονται και ως προς την υπηρεσιακή 

κατάσταση των μελών αυτών οι διατάξεις του παρόντος νόμου και του 

πρότυπου Οργανισμού ή του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού 

του ιδρύματος που αφορούν τους αναπληρωτές καθηγητές.  

β) Μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή που υποβάλουν 

αίτηση για εξέλιξη μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού ή του πρότυπου 

Οργανισμού και της πρυτανικής πράξης της παραγράφου 3 του άρθρου 16, 

κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων του παρόντος νόμων. 

Στην περίπτωση που η αίτηση για εξέλιξη υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση 



του Οργανισμού και της πρυτανικής πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου και δεν έχει συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα μέχρι τη δημοσίευση 

αυτών, εφαρμογή για τη διαδικασία εξέλιξης έχουν οι διατάξεις του παρόντος 

νόμου, του Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος.  

3. Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές 

α) Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες ως μόνιμοι 

επίκουροι καθηγητές διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή και έχουν το δικαίωμα 

να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή μέχρι δύο φορές, που θα απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ 

τους. 

β). Όσοι από τους υπηρετούντες επίκουρους καθηγητές έχουν κριθεί θετικά 

για μονιμοποίηση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εκκρεμεί η 

πράξη μονιμοποίησής τους από τον πρύτανη του οικείου πανεπιστημίου στο 

οποίο υπηρετούν, θα υπαχθούν με την έκδοση της ως άνω πράξης 

μονιμοποίησής τους στην αμέσως ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου. 

γ). Όσων υπηρετούντων επίκουρων καθηγητών η διαδικασία κρίσης για 

μονιμοποίηση εκκρεμεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, 

ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του 

ν.2517/1997 (Α ‘160) που αφορούσαν στην εν λόγω διαδικασία. Μετά την 

ολοκλήρωση της μονιμοποίησής τους θα υπάγονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου. 

4. Επίκουροι καθηγητές επί θητεία: 

Η θητεία των υπηρετούντων επίκουρων καθηγητών επί θητεία και όσων έχουν 

εκλεγεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι τριετής. Ύστερα από την παρέλευση 

της τριετίας υποβάλλουν αίτηση είτε για μονιμοποίηση είτε για ισόχρονη 

ανανέωση της θητείας τους και κρίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Αν η αίτηση για μονιμοποίηση ή 

ανανέωση της θητείας υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση του Οργανισμού, 

του Εσωτερικού Κανονισμού και της πρυτανικής πράξης της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου και δεν έχει συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα μέχρι τη 



δημοσίευση αυτών, τότε εφαρμογή για τη διαδικασία ανανέωσης ή εξέλιξης 

έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και Εσωτερικού 

Κανονισμού του ιδρύματος.  

5. Λέκτορες: 

α) Μόνιμοι λέκτορες σε προσωποπαγείς θέσεις: Μπορούν να εξελιχθούν στη 

βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή εφόσον υποβάλλουν αίτηση μέχρι τη 

δημοσίευση του Οργανισμού, Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος και της 

πρυτανικής πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αν δεν 

εξελιχθούν παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις στο ίδρυμα.  

β) Λέκτορες με θητεία υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου: Μέχρι τη λήξη της επταετίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού τους μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή 

τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Αν η αίτηση 

υποβληθεί και συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα πριν από την έκδοση του 

Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος και της πρυτανικής 

πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες 

πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Αν μέχρι τη δημοσίευση 

των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων δεν έχει συγκροτηθεί το 

εκλεκτορικό σώμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου, του 

Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος.  

γ) Λέκτορες με θητεία οι οποίοι έχουν εκλεγεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου: Μέχρι τη 

λήξη της επταετίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 

πράξης διορισμού τους μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα 

του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Αν η αίτηση υποβληθεί και 

συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα πριν από την έκδοση του Οργανισμού, του 

Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος και της πρυτανικής πράξης της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες πριν τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Αν μέχρι τη δημοσίευση των 

ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων δεν έχει συγκροτηθεί το 



εκλεκτορικό σώμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου, του 

Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος.  

δ) Λέκτορες που εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

διορίζονται στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία και έχουν 

κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν εντός διετίας την εξέλιξή τους στη 

βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. 

6. Για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

προηγούμενων παραγράφων, και για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση 

των μητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 26, οι εξωτερικοί εκλέκτορες 

επιλέγονται από το μητρώο εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΑΔΙΠ, σύμφωνα 

με το άρθρο … 

7. Το μόνιμο προσωπικό του παρόντος άρθρου υπόκειται στην αξιολόγηση 

που προβλέπεται στο άρθρο 18. 

8. Δεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 για τα 

υπηρετούντα ή υπό διορισμό μέλη ΔΕΠ. 

9. α) Επανέρχονται σε ισχύ από 1-9-2010 έως 31-8-2013 οι διατάξεις των 

προεδρικών διαταγμάτων 123/1984 (Α 39),187/1995 (Α΄145) και 390/1995 

(Α΄217), όπως αυτά κατά περίπτωση είχαν τροποποιηθεί.  

β) Θεωρούνται νομίμως διενεργηθείσες οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και 

μονιμοποίησης μελών Δ.Ε.Π. οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με εφαρμογή  

των προαναφερόμενων διαταγμάτων, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το 

διάστημα που μεσολάβησε από την 31η Αυγούστου 2010, μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

Άρθρο ... 

Μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. 

1. Καθηγητές: 



Για τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας των Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν ή είναι προς 

διορισμό κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου. 

2. Αναπληρωτές καθηγητές: 

α) Για τους αναπληρωτές καθηγητές που διορίζονται ή είναι προς διορισμό και 

κατέχουν τακτική θέση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 

του προηγούμενου άρθρου. 

β) Για τους αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγή θέση 

κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

προϊσχύοντος του παρόντος νόμου. Μετά τη δημοσίευση του Οργανισμού και 

του Εσωτερικού Κανονισμού, οι καθηγητές αυτοί εξακολουθούν να διατηρούν 

την προσωποπαγή θέση που κατέχουν, συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης, 

ψηφίζουν για την εκλογή τους και αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 18 του παρόντος, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού 

του ιδρύματος.  

3. Επίκουροι καθηγητές: 

α) Για τους μόνιμους επίκουρους καθηγητές που υπηρετούν στα Τ.Ε.Ι. κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου και κατέχουν τακτική θέση εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου. 

β) Για τους επίκουρους με θητεία καθηγητές που υπηρετούν ή είναι προς 

διορισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή 

οι διατάξεις της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου. 

4. Καθηγητές εφαρμογών: 

α) Μόνιμοι καθηγητές εφαρμογών που έχουν διδακτορικό μπορούν να 

εξελιχθούν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, εφόσον υποβάλλουν αίτηση 

μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του 

ιδρύματος. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου. Αν δεν εξελιχθούν 

παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις στο ίδρυμα μέχρι τη συνταξιοδότησή 

τους και διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν. 



β) Καθηγητές εφαρμογών με θητεία που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου: Μέχρι τη λήξη της επταετίας από τη δημοσίευση στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού τους μπορούν να 

ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο 

φορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 

διατάξεις. Αν η αίτηση υποβληθεί και συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα πριν 

από την έκδοση του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος 

και της πρυτανικής πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

εφαρμόζονται οι ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 

διαδικαστικές διατάξεις. Αν μέχρι τη δημοσίευση των ανωτέρω προεδρικών 

διαταγμάτων και πράξεων δεν έχει συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του 

Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος.  

γ) Καθηγητές εφαρμογών με θητεία που έχουν εκλεγεί αλλά δεν έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου: Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας ή εξέλιξη, 

εφόσον έχουν τα νόμιμα προσόντα για την επόμενη βαθμίδα, όχι όμως και για 

μονιμοποίηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου 

εδαφίου της παραγράφου 4β του προηγούμενου άρθρου. 

δ) Μόνιμοι καθηγητές εφαρμογών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αλλά όχι 

διδακτορικό, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στα Τ.Ε.Ι., 

έχουν τη δυνατότητα απόκτησης διδακτορικού μέχρι 31/12/2016, τους 

χορηγείται εκπαιδευτική άδεια και μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Σε διαφορετική 

περίπτωση παραμένουν σε προσωποπαγή θέση καθηγητή εφαρμογών μέχρι 

τη συνταξιοδότησή τους και διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν.  

ε) Μόνιμοι καθηγητές εφαρμογών χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που 

υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στα ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα 

απόκτησης διδακτορικού μέχρι 31/12/2016, τους χορηγείται εκπαιδευτική 

άδεια και μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή μέχρι δύο φορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση 

του παρόντος νόμου διατάξεις. Σε διαφορετική περίπτωση παραμένουν σε 



προσωποπαγή θέση καθηγητή εφαρμογών μέχρι τη συνταξιοδότησή τους και 

διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν. 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του προηγούμενου άρθρου έχουν 

εφαρμογή και για το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. 

6. Οι διατάξεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 

ν.2916/2001 (A’ 114) και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν.3404/2005  

(A’ 260) εξακολουθούν να  παραμένουν εν ισχύ, καθώς και οι διατάξεις των 

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του ν.3404/2005 (A’ 260), και η 

παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν.3794/2009 (A’ 156).  


