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                                                                                                   13 Φεβρουαρίου 2013 
 
                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
σας στέλνουµε το ΦΕΚ του νέου νόµου για τα ΑΕΙ και ένα αρχείο που 
έφτιαξε µια συνάδελφος νοµικός από το ΑΠΘ και κυκλοφόρησε ευρέως, το 
οποίο περιέχει  τον ν. 4009 και όλες τις µετέπειτα τροποποιήσεις που 
επέφεραν οι νόµοι που ψηφίστηκαν τον Αύγουστο του 2012 (ν. 4076)και 
τον Ιανουάριο του 2013 (ν.4115), τονισµένες µε έντονα γράµµατα και 
κόκκινο αντιστοίχως, ώστε να ξέρουµε τι ισχύει συνολικά. 
 
Με την ευκαιρία, θα θέλαµε να επισύρουµε την προσοχή σας σε µια 
διάταξη που περιέχει ο νέος νόµος ( βλ. σελ. 471 του νέου νόµου 4115, 
άρθρο 34, παράγραφος 25, το οποίο τροποποιεί διατάξεις του άρθρου 77 
του ν.4009-  το επισυνάπτουµε και αυτό). Η διάταξη αυτή επαναφέρει τη 
δυνατότητα µονιµοποίησης των υφισταµένων Λεκτόρων ύστερα από παραµονή 
3 ετών στη  βαθµίδα του Επικούρου, η οποία είχε καταργηθεί µε τον ν. 
4009. 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων ΠΑΠΕΛ  είχε 
επανειληµµένως επισηµάνει την άρση της δυνατότητας µονιµοποίησης των 
Λεκτόρων που είχαν εξελιχθεί στη βαθµίδα του Επίκουρου κατά  τον ν. 
4009, και τον ∆εκέµβριο είχαµε δηµοσιεύσει σχετική Ανακοίνωση µε 
αίτηµα την επαναφορά της δυνατότητας µονιµοποίησης ή εξέλιξης των 
υπηρετούντων ∆ΕΠ ύστερα από 3 χρόνια θητείας στη βαθµίδα του 
Επίκουρου. 
 
Αντγράφουµε το σχετικό άρθρο του νέου νόµου (4115): 
 
(ν.4115) άρθρο 34. 25. 
Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 προστίθεται παρά- 
γραφος 10 ως εξής:  
«10. Τα µέλη ∆.Ε.Π. (Λέκτορες και Επίκουροι Καθη- 
γητές) που εξελέγησαν πριν τη δηµοσίευση του 
ν. 4009/2011 έχουν το δικαίωµα να µονιµοποιηθούν στη 
βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µετά τη συµπλήρωση 
τριετούς θητείας στη βαθµίδα αυτή, µετά από κρίση 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εάν µονιµοποιηθούν 
δύναται να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στη βαθµί- 
δα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε µετά τη 
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δηµοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης µονιµοποίησής τους 
στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή». 
 
 
µε συναδελφικούς χαιρετισµούς 
 
  

Το ∆Σ του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 


