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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Νομική μορφή−Έδρα του Ιδρύματος Νεολαίας

και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

1. Με την υπ’ αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β΄ 2508) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το νομικό πρόσωπο 
με την επωνυμία «Ινστιτούτο Νεολαίας» που ιδρύθηκε 
με το άρθρο 17 του ν. 3369/2005 και το νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων» που ιδρύθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 2327/1995, συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση στο νομικό 
πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας». 
Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το νομικό πρό−
σωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» (ΕΙΝ) 
μετονομάστηκε σε «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). 

2. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δια−
θέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοι−
νωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί 
προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και επο−
πτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

3. Η έδρα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρίσκεται στην Αθήνα. 

Άρθρο 2
Σκοπός−Αρμοδιότητες ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι 
πάροχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχει 
ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων 
και έργων για: 

(α) τη Δια Βίου Μάθηση κατά την έννοια του ν. 3879/ 
2010 (Α΄163),

(β) τη νέα γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη 
εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή και κινητικό−
τητά τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτομίας 
και κινητικότητας, 

(γ) τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με 
οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική και φοιτητική μέ−
ριμνα.

2. Οι αρμοδιότητες του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 
Βίου Μάθησης» είναι οι εξής:

α) Υλοποιεί όλες τις σχετικές δράσεις και τα έργα 
που αναφέρονται στον ανωτέρω σκοπό του.

β) Ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελι−
κός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν 
όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και 
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των.

γ) Αναθέτει την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην 
ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, καθώς 
και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιο−
ποίηση των ακινήτων του.

δ) Προβαίνει στην προμήθεια του πάσης φύσεως εξο−
πλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και 
την εκμετάλλευση της περιουσίας του.

ε) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του.

στ) Εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας του.

ζ) Εκπονεί προγράμματα, μελέτες, σεμινάρια, συνέ−
δρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό με την 
συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυ−
ξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση, στην 
εκπαίδευση, στην οργάνωση μεθόδων αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου και στην αντιμετώπιση των κοινωνι−
κών μορφωτικών και πολιτιστικών προβλημάτων.

η) Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών 
εθνικής κλίμακας σχετικών με τις δραστηριότητές του, 
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους 
πόρους μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν 
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λάδος κατά το μέρος που παρέχει υπηρεσίες δια βίου 
μάθησης αποκλειστικά σε θέματα ποιμαντικής επιμόρ−
φωσης».

2. α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄51) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«− Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και 
αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., ή από 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοι−
νωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επι−
μορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 
αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μό−
ρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο 
όριο τα 50 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που 
μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και 
τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων 
σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτη−
θεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης 
επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».

β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 
2 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄51) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«− Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και 
αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., ή από 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοι−
νωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επι−
μορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 
αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μό−
ρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο 
όριο τα 50 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που 
μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και 
τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων 
σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτη−
θεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης 
επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».

γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 
3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄51) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«− Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και 
αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., ή από 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοι−
νωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επι−
μορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 
αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μό−
ρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο 
όριο τα 50 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που 
μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και 
τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων 
σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτη−
θεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης 
επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».

Άρθρο 31
Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης 

της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής 
γλώσσας και Πολιτισμού

Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 (Α΄212), όπως αντικα−
ταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν. 4018/2011 (Α΄215), 
αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας 
και πολιτισμού αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλου−
θους τίτλους: α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής 
τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελ−
λάδα, β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού 
τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
γ) αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα 
ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού, δ) 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον 
Β1 που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010 και ε) 
ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτι−
σμού μετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται με 
ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 
σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την πιστοποίηση 
της ελληνομάθειας.

2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέ−
δου Α, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 363/1998 
(Α΄242), ή Α2, που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010 
(Α΄98), θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της ελ−
ληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού προκειμένου 
να υπαχθούν στις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (Α΄160), 
εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της επαρκούς 
γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτι−
σμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από 
την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου.

3. Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού 
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων 
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού από τη Γενική Γραμ−
ματεία Δια Βίου Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από 
τη ΓΓΔΒΜ της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής 
ιστορίας και πολιτισμού για τους κατόχους πιστοποι−
ητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιη−
τικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετέχουν όσοι 
πολίτες τρίτων χωρών διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού μπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των 
εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων χωρών που έχουν 
επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών 
προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και 
απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας 
και πολιτισμού, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων έντα−
ξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που 
είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής μακράς διάρκειας. Με 
την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτημα που 
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αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ειδικών 
προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και 
απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας 
και πολιτισμού.

6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 
3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από τον ενδια−
φερόμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του 
παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζο−
νται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 32
Παράταση προθεσμίας

Παρατείνεται για επτά (7) μήνες ακόμα η προθεσμία 
που τάσσει το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 329 του 
ν. 4072/2012 (Α΄86) προκειμένου να εκδοθεί το προεδρικό 
διάταγμα που θα καθορίζει τα όργανα, τη διαδικασία 
καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευ−
τικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθώς και τη βαρύτητα των επιμέρους κρι−
τηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση 
της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Η 
παράταση άρχεται από την 11η Αυγούστου 2012, οπότε 
και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσμία, και λήγει στις 10 
Μαρτίου 2013.

Άρθρο 33
Προσωπικό σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης εξωτερικού

Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4027/2011 τροποποιείται 
ως εξής: 

«3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συ−
ντονιστών εκπαίδευσης και των σχολείων των οποίων 
φορέας είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές 
αρχές, είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται εκπαιδευτι−
κό−διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό με σύμβαση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια 
της οποίας θα είναι ίση με το διάστημα που διαρκεί 
η ανάγκη και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει 
την αντίστοιχη σχολική περίοδο σύμφωνα με το πρό−
γραμμα του σχολείου. Αποκλείεται η αναγνώριση των 
συμβάσεων αυτών ως αορίστου χρόνου. Επιπροσθέτως 
και πάντοτε προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες πε−
ριοδικές ανάγκες, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ωρο−
μίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, μετά από απόφαση 
του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, το 
προσωπικό που θα προσφέρει κατά τα ανωτέρω το 
εκπαιδευτικό, διδακτικό ή διοικητικό έργο, θα πρέπει 
να έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την 
πλήρωση των θέσεων που καταλαμβάνονται».

Άρθρο 34
Θέματα Α.Ε.Ι

1. Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α΄69) 
τροποποιείται ως εξής: Η φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου 
ηλικίας,…» τροποποιείται με τη φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. 
των Α.Ε.Ι.., που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης,…». 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 11 του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 47 του ν. 4025/2011 (Α΄228) και συμπληρώ−
θηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 
4076/ 2012 (Α΄159) τροποποιείται ως εξής: 

«11.α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυ−
μάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008 
(Α΄148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την εφαρ−
μογή των διατάξεων αυτών μετά την έκδοση των Ορ−
γανισμών των Ιδρυμάτων, όπου γίνεται αναφορά σε 
σχολές μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται οι Σχολές 
των Ιδρυμάτων και όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συ−
νέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 
4009/2011 (Α΄195) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4076/2012 
(Α΄159) τροποποιείται ως εξής: 

«β) οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν 
εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορι−
σμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή 
εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε 
θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν 
την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 
μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημο−
σίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την πρώτη κρίση 
εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία 
τους και αποχωρούν από το ίδρυμα». 

 4. Η περίπτωση γ΄της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 
4009/ 2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής: 

« γ. Επίκουροι με θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί 
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν 
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για 
τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου, διορίζονται για τετραετή θητεία 
μετά το πέρας της οποίας υποβάλλουν αίτηση για ανα−
νέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα 
τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη 
συμπλήρωση τετραετίας από τη δημοσίευση της πράξης 
διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 
2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη 
διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποί−
ησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως 
σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθη−
γητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή 
την εξέλιξη τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί 
κατά τα ανωτέρω αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη 
λήξη της θητείας τους».

5. Η περίπτωση α΄της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 
4009/2011 (Α΄195), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημο−
σίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους 
είτε μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους 
από την υπηρεσία είτε με την εξέλιξή τους στη βαθ−
μίδα του επίκουρου καθηγητή, για την οποία μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση με τη συμπλήρωση τριετούς 
υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού 
τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις 
δύο αυτές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές καταργούνται».

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4076/2012 (Α΄159) 
η θητεία των εκλεγέντων, σύμφωνα με αυτόν, οργάνων 
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