
Με τη συνημμένη τροπολογία προτείνεται η μερική τροποποίηση του 

ισχύοντος μεταβατικού καθεστώτος για τις κρίσεις των μελών Δ.Ε.Π. των 

Α.Ε.Ι. με βάση το ν. 2083/92.

1. Σύμφωνα με το άρθρ. 7 παρ. 1 του ν. 2083/1992 οι μόνιμοι 

λέκτορες, επίκουροι και αναπληρωτές καθηγητές έχουν δικαίωμα εξέλιξης 

με βάση το προϊσχύσαν καθεστώς μόνον μία φορά. Εξάλλου, εξέλιξη 

κατά την έννοια αυτής της διάταξης θεωρείται και κάθε διαδικασία που 

άρχισε πριν από την εφαρμογή του.

2. Με την τροπολογία επιδιώκεται να αναγνωρισθεί κατ’ εξαίρεση 

δικαίωμα “δεύτερης” εξέλιξης για τις δύο πρώτες κατηγορίες 

πανεπιστημιακών, υπό δύο όρους: α) η διαδικασία της “πρώτης” εξέλιξής 

τους να είχε αρχίσει τρία (3) έτη πριν από την εφαρμογή του ν. 

2083/1992, και β) οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει διετία στις θέσεις 

του επίκουρου και αναπληρωτή καθηγητή αντίστοιχα στις οποίες 

εξελέγησαν με την “πρώτη” κρίση. Οι καθυστερήσεις των κρίσεων υπό το 

προηγούμενο καθεστώς εξηγούν επαρκώς αυτή τη ρύθμιση.

3. Η προώθηση της τροπολογίας πρέπει να εξετασθεί ενόψει ιδίως 

της αρχής της ισότητας μεταξύ των μελών ΔΕΠ στην κρίσιμη μεταβατική 

περίοδο, αλλά και ενόψει της αρχής της χρηστής διοίκησης και της 

γενικής αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

4. Ειδικότερα:

α) Η ρύθμιση του άρθρ. 7 παρ. 1 του νόμου προβλέπει για όλους 

παραμονή τριών ετών στην βαθμίδα που υπηρετούν, ανεξάρτητα από τον 

χρόνο έναρξης της διαδικασίας κρίσης. Η πρόβλεψη διετούς τουλάχιστον 

θητείας στην προηγούμενη βαθμίδα ως προϋπόθεση για τη “δεύτερη” κατά 

σειρά κρίση - που προτείνεται στην τροπολογία - δεν αντίκειται στην 

αρχή της ισότητας, γιατί “επιταχύνει” απλώς τη διαδικασία εξέλιξης 

μόνον για όσους καταλαμβάνει η ενλόγω ρύθμιση, προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί σχετικά, όχι μόνον 

άνευ αποχρώντος λόγου αλλά και κατά παράβαση των συναφών 

διατάξεων.



β) Η επίκληση εξάλλου της αρχής της χρηστής διοίκησης καθώς 

επίσης και της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του 

διοικουμένου έρχεται να ενισχύσει, από άλλη οπτική γωνία, την ίδια 

ακριβώς θέση.

Αθήνα, 25 Απριλίου 1996



ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -  ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου « ................................»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΑΓΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τροπολογία - προσθήκη επιδιώκεται:
α) να αρθεί η κατάφωρη αδικία από τις διαπιστωθείσες χρονοτριβές που, 
χαρακτήρισαν πριν τη ψήφιση του Ν. 2083/1992* κατά προφανή παράβαση κάθε 
έννοιας ευλόγου χρόνου, τη διαδικασία κρίσεων μελών Δ ΕΠ  δεδομένου ότι οι 
χρονοτριβές αυτές είχαν ως συνέπεια να περιοριστεί το δικαίωμα εξέλιξης 
ορισμένων μελών ΔΕΠ μόνο για την εκκρεμούσα διαδικασία κρίσης κατά.την 
έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 7 του Ν.2083/1992.
β) να αποκατασταθεί η τρωθείσα νομιμότητα των διαδικασιών κρίσεως μελών ΔΕΠ. 
κατά το κρίσιμο μεταβατικό χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι στις διατάξεις του. 
άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.2083/1992 συμπεριελήφθησαν και οι τυχόν εκκρεμείς 
διαδικασίες κρίσης μελών ΛΕΠ, με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί το δικαίωμα 
περαιτέρω εξέλιξης, πλην της εκκρεμούσας όλων όσων κατά την έναρξη 
εφαρμογής του νόμου αυτού εκκρεμούσε η διαδικασία κρίσης, κατά παράβαση της 
αρχής της προστατευομένης εμπιστοσύνης του δοικούμενου
γ) να αποφευχθούν τα φαινόμενα περιορισμένης απαρτίας του εκλεκτορικού 
σώματος κατά την τρίτη συνεδίαση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 7 κεφ. ΣΤτου Ν. 2083/1992, δεδομένοΊΚότι η αντιμετώπιση των δυσμενών 
επιπτώσεων για τον υποψήφιο από τις εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης συνεπάγεται 
προτροπή προς τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να μην απέχουν της εκλογής 
μελών ΛΕΠ.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση :

Ά ρ θ ρ ο --------------
Μονιμοι λέκτορες και επίκουροι καθηγητές οι οποίου κατά την έναρξη ισχύος του 
Ν.2083/92, είχαν ήδη συμπληρώσει τριετία στη θέση αυτή από την υποβολή της 
αρχικής αίτησής τους προς εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα και, ενώ είχαν όλα τα 
κατά τις κείμενες διατάξεις ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, η σχετική διαδικασία 
κρίσης τους για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα δεν είχε ακ^μα ολοκληρωθεί, 
μπορούν, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας και μετά διετή παραμονή 
στη βαθμίδα του επίκουρου ή του αναπληρωτή καθηγητή αντιστοίχως, να ζητήσουν- 
και την περαιτέρω εξέλιξή τους υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ.
1 του Ν.2083/92.


