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Πληροφορίες για τους εκλογείς των 
Πρυτανικών Εκλογών 

Γενικά 

Ημερομηνία εκλογών: Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 

Ημερομηνία επαναληπτικών 

εκλογών (αν απαιτηθεί): Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 

Ώρες: 09:00 πμ. έως 15:00 μμ. 

Τρόπος: Μυστική ψηφοφορία με κάλπη 

Χώρος: Αίθουσα 2041 του κτιρίου Επιστημών (εξωτερικά του 
κτιρίου, δίπλα στο δυτικό parking) 

Δικαίωμα ψήφου: Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους 
που είναι αναρτημένοι στη Ιστοσελίδα “Εκλογές για την 
ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, 2017” 

Διαδικασία ψηφοφορίας 

1. Ο εκλογέας προσέρχεται στο χώρο της ψηφοφορίας κρατώντας την αστυνομική του 
ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή 
την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. 
Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. 

2. Αφού η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώσει την ταυτότητα του εκλογέα και την 
εγγραφή του στους καταλόγους, του παραδίδει: 

o Ένα ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψήφιων 
Πρυτάνεων 

o Ένα λευκό ψηφοδέλτιο 

o Ένα φάκελο λευκής απόχρωσης αν είναι μέλος ΔΕΠ ή  

o Ένα φάκελο γαλάζιας απόχρωσης αν είναι μέλος Ε.Ε.Π., Ε.Δι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή 
διοικητικός υπάλληλος 

o Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν σφραγίδα και να είναι υπογραμμένοι από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής 

3. Ο εκλογέας εισέρχεται στο παραβάν και ψηφίζει, θέτοντας ένα και μόνο σταυρό 
(κανένα άλλο σύμβολο) προτίμησης μόνο στο πλαίσιο αριστερά από το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Πρύτανη της επιλογής του. 

4. Στη συνέχεια, επικολλά ο ίδιος τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνει ιδιοχείρως 
στην κάλπη που αναγράφει ΠΡΥΤΑΝΗΣ, παρουσία του Προέδρου της Εφορευτικής 
Επιτροπής. 

5. Ακολούθως, η Εφορευτική Επιτροπή του παραδίδει: 
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o Ένα ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψήφιων 
Αντιπρυτάνεων 

o Ένα λευκό ψηφοδέλτιο 

o Ένα φάκελο λευκής απόχρωσης αν είναι μέλος ΔΕΠ ή  

o Ένα φάκελο γαλάζιας απόχρωσης αν είναι μέλος Ε.Ε.Π., Ε.Δι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή 
διοικητικός υπάλληλος 

6. Ο εκλογέας εισέρχεται στο παραβάν και ψηφίζει, θέτοντας ένα και μόνο σταυρό 
(κανένα άλλο σύμβολο) προτίμησης μόνο στο πλαίσιο αριστερά από το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Αντιπρύτανη της επιλογής του. 

7. Στη συνέχεια, επικολλά ο ίδιος τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνει ιδιοχείρως 
στην κάλπη που αναγράφει ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ, παρουσία του Προέδρου της 
Εφορευτικής Επιτροπής. 

8. Τελικά, ο εκλογέας παραλαμβάνει την ταυτότητά του και αποχωρεί. 

Λόγοι ακυρότητας ψηφοδελτίου 

 Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους του ενός σταυρούς προτίμησης ή κανένα 
σταυρό προτίμησης θεωρείται άκυρο. 

 Ψηφοδέλτιο που αφορά την εκλογή Πρύτανη, το οποίο ανευρίσκεται στην κάλπη για 
την εκλογή Αντιπρυτάνεων και αντιστρόφως θεωρείται άκυρο. 

 Ψηφοδέλτιο που έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο 
εμφανή, από αυτά που διαθέτει η Εφορευτική Επιτροπή θεωρείται άκυρο. 

 Ψηφοδέλτιο που δεν είναι έντυπο, καθώς και αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι 
που το χρώμα του διαφέρει κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που διαθέτει η 
Εφορευτική Επιτροπή θεωρείται άκυρο. 

 Ψηφοδέλτιο που φέρει σε οποιαδήποτε πλευρά του διαγραφές, εγγραφές, λέξεις, 
φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα, ξύσματα, διορθώσεις ή άλλα σημεία που 
καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενο του ή αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που 
παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας θεωρείται άκυρο. 

 Ψηφοδέλτιο που θα βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα 
έγκυρα ή άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και 
αν βρεθεί σε διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιμοποιούνται κατά την 
ψηφοφορία θεωρείται άκυρο. 

 Αν υπάρχουν σημειωμένα στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο 
που περιέχεται σε αυτόν είναι άκυρο, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω συνιστούν 
διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο της ψηφοφορίας. 

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
4 Οκτωβρίου 2017 


