ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α 127 8.10.2015)
Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και
∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση
ζητηµάτων που αφορούν α) στην απρόσκοπτη συνέχιση του έργου των «Κοινωνικών ∆οµών
Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας», β) στην ένταξη έργων στα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα της
Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020, γ) τη διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισµού της
Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.Α.), προκειµένου να
διασφαλιστεί ο
αξιοκρατικός χαρακτήρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και η επιλογή προσώπων
ικανών
να εκπαιδευτούν, ώστε να ενταχθούν στη διοίκηση ως στελέχη ταχείας ανέλιξης, δ) στην
αδυναµία
εξυπηρέτησης ιδιοκτητών εκπρόθεσµων σε τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από τα ΚΤΕΟ της
Χώρας
στην προθεσµία του άρθρου 18Α του Ν. 3446/ 2006 (Α'49), όπως ισχύει, και επίσης
αποφυγής,
κατά το δυνατό, προβληµάτων στην εύρυθµη λειτουργία των ΚΤΕΟ, λόγω υπερβολικά
αυξηµένης
προσέλευσης οχηµάτων, ε) στη δυνατότητα αποφοίτησης µαθητών της ∆' τάξης εσπερινών
ΕΠΑ.Λ.,
στ) στις διαδικασίες εκλογής οργάνων στα ΑΕΙ της χώρας και ζ) στην ολοκλήρωση των
διαδικασιών κρίσης ερευνητών και συγκρότησης συλλογικών οργάνων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 6
1. Η παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α` 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθµίδας του οικείου Ιδρύµατος.»
2. Οι περίπτ. α`, β`, γ`, δ` και ε` της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκε
µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α` 159), αντικαθίστανται και προστίθεται
περίπτ.
στ` ως εξής:
«16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του
Ιδρύµατος µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται µε απόφαση του
Συµβουλίου
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισµό του Πρύτανη. Ο Πρύτανης δεν
µπορεί
να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυµα.
β) Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από το Συµβούλιο του Ιδρύµατος, τρεις µήνες πριν
από τη
λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη. Στα Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία του Πρύτανη
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ολοκληρώνεται, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 (Α` 50), στις
31-10-2015, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση
της παρούσας.
Στα ίδια Α.Ε.Ι. παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σήµερα Πρυτάνεων µέχρι την
έκδοση της προβλεπόµενης από την περίπτ. α` διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για το διορισµό του Πρύτανη. Σε περίπτωση µη
τήρησης των ως άνω κατά περίπτωση προθεσµιών η αρµοδιότητα της προκήρυξης
περιέρχεται στη Σύγκλητο. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για την εκλογή των
Κοσµητόρων.
γ) Το Συµβούλιο ή η Σύγκλητος κατά περίπτωση, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τη
µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της προκήρυξης.
δ) Υποψηφιότητες για το αξίωµα του Πρύτανη υποβάλλονται, µε αίτηση των
ενδιαφεροµένων,
ενώπιον του Συµβουλίου ή της Συγκλήτου σε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την
περ. β`,
έχει περιέλθει σε αυτήν η αρµοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών. Το ίδιο ισχύει και για
την
εκλογή των Κοσµητόρων.
ε) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριµελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,
µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας και
αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθµίδας του οικείου Ιδρύµατος. Αν παρέλθει άπρακτη η
ανωτέρω προθεσµία, η Επιτροπή συγκροτείται, εντός δέκα (10) ηµερών, µε απόφαση της
Συγκλήτου. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους πρυτάνεις και
κοσµήτορες µέσα σε δύο µέρες από την συγκρότησή της.
στ) Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων
ψήφων, η εκλογή επαναλαµβάνεται την επόµενη ηµέρα µεταξύ των δύο πλειοψηφούντων
υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, η Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας µέσω
επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7)
ηµερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας
µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, επαναλαµβάνεται η όλη εκλογική διαδικασία,
µεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων».
3. Τα µονοµελή όργανα διοίκησης των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. που δεν εµπίπτουν
στις διατάξεις της παρούσας και η θητεία των οποίων σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
35 του Ν. 4327/2015 λήγει στις 31-10-2015, αναδεικνύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας διατάξεις.
4. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. των οποίων η θητεία
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 λήγει στις 31-10-2015,
συγκροτούνται µε το ισχύον κατά τη δηµοσίευση της παρούσης νοµικό καθεστώς.
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011, όπως
ισχύει, καταργείται.
6. Το εδάφιο α` της περίπτ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ) Κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των
εγκύρων
ψήφων».
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