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Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών 

από την Εφορευτική Επιτροπή 

 

Διεξαγωγή της ψηφοφορίας – Επαναληπτική εκλογή 

 

 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα 

Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως 18:00, σύμφωνα με την 

από 26-04-2010 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.  

Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανένας δε συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα 

μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες. 

Κατά την ψηφοφορία μπορούν να παρίστανται αντιπρόσωποι των 

υποψηφίων ή των υποψήφιων συνδυασμών. Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με 

επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ή ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή 

άλλου ισοδύναμου εγγράφου. 

Το ειδικό σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Πρυτανικών Αρχών 

συγκροτείται κατά τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν και 

απαρτίζεται από: (i) τα μέλη ΔΕΠ, (ii) τους προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες και 

(iii) τους Βοηθούς, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Επιμελητές, τα μέλη 

του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), τα 

μέλη του Ειδικού και Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και 

το Διοικητικό Προσωπικό.  

 Σε περίπτωση που μέλη του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων 

πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία με 

περισσότερες από μία ιδιότητες, υποχρεούνται να επιλέξουν μία από την 

ιδιότητα με την οποία επιθυμούν να ψηφίσουν. 
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Στα εκλεκτορικά σώματα που είναι αρμόδια για την εκλογή των 

οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μπορούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π., τα 

οποία βρίσκονται σε άδεια, διακόπτοντας την άδειά τους, εφ’ όσον είχαν 

διακόψει την άδειά τους έγκαιρα. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 3549/2007, 

όπως κάθε φορά ισχύει, «το ποσοστό των ψήφων που τελικά λαμβάνει 

κάθε υποψήφιος συνδυασμός υπολογίζεται από το άθροισμα των 

ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε ο συνδυασμός από καθεμία 

από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιαζομένων με 

τους συντελεστές βαρύτητας 0.50, 0.40 και 0.10, αντίστοιχα, και 

ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας 

εκλεκτόρων». Για να εκλεγεί ένας συνδυασμός πρέπει να συγκεντρώσει 

ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, δηλαδή ποσοστό ψήφων, μη 

συνυπολογιζομένων των λευκών και ακύρων, για το οποίο, μετά τη 

στρογγυλοποίηση με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, πρέπει να πληρούνται 

αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) το ακέραιο μέρος του 

ποσοστού να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του αριθμού 50 και (β) τα τρία 

πρώτα δεκαδικά ψηφία του ποσοστού να αποτελούν αριθμό, ο οποίος να 

είναι μεγαλύτερος του 0. 

Εάν η ψηφοφορία δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, 

αυτή επαναλαμβάνεται σε νέα ημερομηνία που δεν μπορεί να απέχει 

περισσότερες από έξι (6) ημέρες. 

Εάν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση διατάξεων του νόμου ή 

για πλημμέλειες εν γένει, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός των 

επόμενων δέκα (10) ημερών. Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας για 

το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η πρόταση και ανακήρυξη νέων υποψηφίων 

και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με βάση τους εκλογικούς καταλόγους 

που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία. 
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Διαλογή ψήφων – Ενστάσεις – Πρακτικό εκλογής 

 

Όταν παρέλθει η ορισμένη από το πρόγραμμα των εκλογών ώρα 

λήξης της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής κηρύσσει 

τη λήξη της ψηφοφορίας, οι πόρτες του εκλογικού τμήματος κλείνουν, 

αποσφραγίζονται και ανοίγονται οι κάλπες και καταμετρώνται και 

αριθμούνται τα ψηφοδέλτια. 

Εάν κατά το άνοιγμα κάποιας κάλπης και την καταμέτρηση των 

σφραγισμένων φακέλων που βρίσκονται σε αυτήν προκύψει διαφορά 

μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των εκλεκτόρων που 

ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση. Οι φάκελοι που δεν φέρουν 

σφραγίδα και μονογραφή αφαιρούνται. Εάν οι φάκελοι είναι 

πλεονάζοντες, όλοι οι φάκελοι τοποθετούνται πάλι στην κάλπη και 

αφαιρούνται στην τύχη τόσοι φάκελοι όσοι είναι και οι πλεονάζοντες. 

Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο εάν δεν είναι έντυπο, εάν έχει 

αλλοιωθεί το περιεχόμενό του, εάν εκτυπώθηκε σε χαρτί που ολοφάνερα 

διαφέρει από τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, εάν έχει διαφορετικό σχήμα ή 

διαστάσεις, εάν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα 

έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, εάν βρεθεί σε διαφορετικό φάκελο από 

αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία, καθώς και εάν έχει 

σταυρούς, λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία που 

οπωσδήποτε σημειώνονται σε οποιαδήποτε πλευρά του φακέλου ή του 

ψηφοδελτίου, αποτελούν διακριτικό γνώρισμα και παραβιάζουν το 

απόρρητο της ψηφοφορίας. Εάν το ψηφοδέλτιο έχει διαγραφές, εγγραφές 

ή διορθώσεις που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενό του, καθώς και 

εάν υπάρχουν σημειωμένα στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το 

ψηφοδέλτιο αυτό είναι άκυρο, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω συνιστούν 

διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο της 

ψηφοφορίας. 
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Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει 

κάθε εκλέκτορας ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του ενώπιον της 

κεντρικής εφορευτικής επιτροπής χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Οι 

ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως έως τη σύνταξη του πρακτικού 

εκλογής και καταχωρούνται υποχρεωτικά σε αυτό. Αρμόδια για να 

αποφανθεί επί των ενστάσεων είναι η κεντρική εφορευτική επιτροπή και 

η απόφασή της πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

Λόγοι ένστασης είναι η παράβαση ισχύοντος νόμου ή Π.Δ. κατά 

τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και σφάλματα κατά τη διαλογή των 

ψήφων. 

Η εφορευτική επιτροπή τηρεί σχετικό πρακτικό στο οποίο 

αναγράφονται εκτός των συνήθων στοιχείων ο αριθμός: α) του συνόλου 

των εγγεγραμμένων, κατά κατηγορία εκλεκτόρων, β) αυτών που 

ψήφισαν, κατά κατηγορία εκλεκτόρων, γ) των έγκυρων, άκυρων ή 

λευκών ψηφοδελτίων, δ) των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού, 

ε) οι αποφάσεις για τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν και στ) ποιος 

εκλέγεται. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της κεντρικής 

εφορευτικής επιτροπής. 

Με βάση τα αποτελέσματα της καταμέτρησης, όπως αυτά καταγράφονται 

στα Πρακτικά των Εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή, αθροίζοντας, 

υπολογίζει πρώτα τις συνολικές ψήφους ανά κατηγορία μελών του 

ειδικού σώματος των εκλεκτόρων και ακολούθως τα ποσοστά εκάστου 

υποψηφίου πρυτανικού σχήματος και είτε ανακηρύσσει ως εκλεγέντα τον 

υποψήφιο συνδυασμό που συγκέντρωσε την ως άνω απαιτούμενη 

πλειοψηφία, είτε διαπιστώνει ότι κανείς από τους υποψήφιους 

συνδυασμούς δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα (01/06/2010) μεταξύ 

των δύο πρώτων, κατά σειρά επιτυχίας, συνδυασμών.  
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Στην περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας τα ποσοστά που 

έλαβε ο κάθε συνδυασμός υπολογίζονται όπως περιγράφεται ανωτέρω 

και εκλέγεται ο συνδυασμός που πλειοψηφεί. 

Μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων η εφορευτική επιτροπή 

τοποθετεί μέσα σε φάκελο το πρακτικό, τους εκλογικούς καταλόγους και 

τα ψηφοδέλτια τακτοποιημένα κατά συνδυασμό. Μετά την υπογραφή του 

πρακτικού, η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 

εκλογών και τα γνωστοποιεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 


