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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. Φ.122.1/309/125673/Β2
Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά 

τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών − εσωτερι−
κών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β) της 

παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» και

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάδειξη των καθηγητών − εσωτερικών μελών του 

Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.

Η εφαρμογή του συστήματος της ταξινομικής ψήφου 
που προβλέπεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 
4 του άρθρου 8 ν. 4009/2011 για την εκλογή των καθη−
γητών − εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι., 
διέπεται από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 2
Ψηφοδέλτια − Επιλογή υποψηφίων

1. Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται 
ενιαία ψηφοδέλτια, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με 
τα επόμενα εδάφια. Κάθε ενιαίο ψηφοδέλτιο περιλαμβά−
νει διαγραμμισμένο πίνακα, σύμφωνα με την απεικόνιση 
που διαλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, με 
τρεις (3) αριθμημένες στήλες και αριθμό σειρών ίσο με 
τον αριθμό των υποψηφίων. Στη δεύτερη στήλη του 
πίνακα καταχωρίζονται το επώνυμο, το όνομα και το πα−
τρώνυμο του υποψηφίου και στην τρίτη στήλη η Σχολή 
από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος, προκειμένου 

δε περί Τμήματος που δεν εμπίπτει σε Σχολή, το Τμή−
μα στο οποίο ανήκει. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο 
ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Ο εκλογέας δηλώνει 
την προτίμηση του για τους υποψηφίους αναγράφοντας 
στην πρώτη στήλη του πίνακα τον αντίστοιχο ακέραιο 
αριθμό με αφετηρία τον αριθμό ένα (1). Με τον αριθμό 
ένα (1) δηλώνεται από τον εκλογέα η πρώτη προτίμηση 
του για τον υποψήφιο, με τον αριθμό δύο (2) η δεύτερη 
και με τους επόμενους διαδοχικούς και συνεχόμενους 
ακέραιους αριθμούς η αντίστοιχη προτίμηση του. Η 
προτίμηση του εκλογέα πρέπει να αφορά τουλάχιστον 
έναν υποψήφιο και δεν είναι υποχρεωτικό να τίθεται 
για όλους τους υποψηφίους. Δεν επιτρέπεται να τίθε−
ται από τον εκλογέα ο ίδιος αριθμός προτίμησης σε 
περισσότερους του ενός υποψηφίους.

2. Έγκυρο είναι το ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφεται 
τουλάχιστον ο αριθμός ένα (1) δίπλα στο όνομα ενός 
υποψηφίου. Ψηφοδέλτιο με το οποίο δηλώνεται προ−
τίμηση για περισσότερους του ενός υποψηφίους είναι 
έγκυρο μόνο αν η αρίθμηση της σειράς προτίμησης του 
εκλογέα γίνεται με διαδοχικούς και συνεχόμενους ακέ−
ραιους αριθμούς. Ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν αναγράφε−
ται αριθμός προτίμησης θεωρείται άκυρο. Άκυρο είναι 
και το ψηφοδέλτιο, στο οποίο τίθεται ο ίδιος αριθμός 
προτίμησης σε περισσότερους του ενός υποψηφίους.

Άρθρο 3
Καταμετρήσεις

1. Η καταμέτρηση των ψήφων επί του συνόλου των 
έγκυρων ψηφοδελτίων διεξάγεται ενιαία και κεντρικά 
σε διαδοχικά στάδια, τα οποία συνιστούν τους γύρους 
καταμέτρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες 
παραγράφους και μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά. 
Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα 
και δεν λαμβάνουν μέρος στην καταμέτρηση για την 
εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος, ούτε για τον 
υπολογισμό του εκλογικού μέτρου που προβλέπεται 
στην επόμενη παράγραφο. Σε κάθε γύρο καταμέτρησης 
εκλέγεται ή αποκλείεται ένας μόνο υποψήφιος.

2. α) Για την καταμέτρηση υπολογίζεται το εκλογικό 
μέτρο, το οποίο ισούται με το άθροισμα της μονά−
δας (1) με το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των 
έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εκλόγιμων 
θέσεων συν ένα (1). Αν το άθροισμα που προβλέπεται 
στο προηγούμενο εδάφιο είναι δεκαδικός αριθμός, το 
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εκλογικό μέτρο ισούται με τον επόμενο μεγαλύτερο 
ακέραιο αριθμό.

β) Σε κάθε ψηφοδέλτιο που μεταφέρεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8, αποδίδεται 
συντελεστής με τον οποίο προσδιορίζεται η βαρύτητα 
με την οποία πιστώνονται στους υποψηφίους οι ψήφοι 
του ψηφοδελτίου (συντελεστής βαρύτητας ψηφοδελτί−
ου). Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται σε κάθε γύρο 
καταμέτρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α), 
β) και γ) της παραγράφου 6. Ειδικά για τον πρώτο γύρο 
καταμέτρησης, ως συντελεστής βαρύτητας ψηφοδελτί−
ου ορίζεται ο αριθμός ένα (1).

Το σύνολο των ψήφων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος 
σε κάθε γύρο ισούται με το άθροισμα των ψήφων που 
έλαβε επί τον συντελεστή βαρύτητας των αντίστοι−
χων ψηφοδελτίων που πιστώνονται σε αυτόν κατά τον 
πρώτο γύρο καταμέτρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην επόμενη παράγραφο ή μεταφέρονται και πιστώ−
νονται σε αυτόν σε επόμενους γύρους καταμέτρησης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 
6, 7 και 8.

3. Στον πρώτο γύρο καταμέτρησης, πιστώνονται σε 
κάθε υποψήφιο οι ψήφοι πρώτης προτίμησης που έχει 
λάβει, δηλαδή οι ψήφοι με τον αριθμό ένα (1) δίπλα στο 
όνομά του. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται ακολούθως 
κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τον αριθμό των ψή−
φων πρώτης προτίμησης που συγκέντρωσαν.

4. Αν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώνει αριθμό ψήφων 
μεγαλύτερο ή ίσο του εκλογικού μέτρου που προβλέπε−
ται στην παρ. 2α) και ο αριθμός των υποψηφίων που δεν 
έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 ή 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε−
ται στις παρ. 7 και 8 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό 
των εκλόγιμων θέσεων που απομένουν ακάλυπτες, η 
καταμέτρηση συνεχίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην παράγραφο 7.

5. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
8, σε κάθε γύρο καταμέτρησης εκλέγεται ο υποψήφιος 
που συγκεντρώνει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από τους 
συνυποψήφιους του και αριθμό ψήφων μεγαλύτερο ή 
ίσο του εκλογικού μέτρου. Αν ο αριθμός των υποψηφίων 
που δεν έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα παράγραφο ή αποκλειστεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 7 και 8, είναι ίσος 
με τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων που δεν έχουν 
καλυφθεί, εκλέγεται σε κάθε γύρο καταμέτρησης, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 8, ο υπο−
ψήφιος που συγκεντρώνει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων 
από τους συνυποψήφιους του που δεν έχουν εκλεγεί 
ή αποκλειστεί σε προηγούμενο γύρο. Στην περίπτω−
ση του προηγουμένου εδαφίου, στα ψηφοδέλτια του 
εκλεγέντος υποψηφίου δεν εφαρμόζεται η διαδικασία 
μεταφοράς και πίστωσης σε άλλους υποψηφίους. Σε πε−
ρίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψη−
φίων, ο εκλεγόμενος αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ 
των ισοψηφισάντων. Οι υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν 
με την κλήρωση που προβλέπεται στο προηγούμενο 
εδάφιο συμμετέχουν με τους λοιπούς συνυποψήφιους 
τους στον επόμενο γύρο καταμέτρησης.

6. Αν ο αριθμός ψήφων του εκλεγέντος υποψηφί−
ου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του εκλογικού μέτρου, 
αρχίζει ο επόμενος γύρος καταμέτρησης στον οποίο 
εφαρμόζεται η διαδικασία «μεταφοράς και πίστωσης 

ψηφοδελτίων» του εκλεγέντος υποψηφίου σε άλλους 
υποψηφίους, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια. Τα ψη−
φοδέλτια του εκλεγέντος υποψηφίου μεταφέρονται 
και οι ψήφοι των ψηφοδελτίων αυτών πιστώνονται, με 
συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου που υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις περ. α), β) και γ), στους υποψηφίους της 
αμέσως επόμενης προτίμησης του εκλογέα, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στα εν λόγω ψηφοδέλτια και υπό την 
προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν εκλεγεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 ή αποκλειστεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 7 
και 8. Ο συντελεστής βαρύτητας εκάστου ψηφοδελτίου 
υπολογίζεται ως εξής:

α) Αρχικά προσδιορίζεται το «πλεόνασμα ψήφων» του 
εκλεγέντος υποψηφίου. Το «πλεόνασμα ψήφων» ισού−
ται με τη διαφορά του συνολικού αριθμού ψήφων που 
συγκεντρώνει ο εκλεγείς υποψήφιος μείον το εκλογικό 
μέτρο.

β) Ακολούθως, προσδιορίζεται ο «συντελεστής πλεο−
νάσματος». Ο «συντελεστής πλεονάσματος» ισούται με 
το πηλίκο της διαίρεσης του «πλεονάσματος ψήφων» 
προς το συνολικό αριθμό ψήφων του εκλεγέντος υπο−
ψηφίου.

γ) Ο «συντελεστής βαρύτητας ψηφοδελτίου» για κάθε 
ψηφοδέλτιο του εκλεγέντος υποψηφίου ισούται με το 
γινόμενο του «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου» που 
έχει ήδη το ψηφοδέλτιο από τον προηγούμενο γύρο 
καταμέτρησης επί τον «συντελεστή πλεονάσματος» που 
προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση.

Σε όλους τους γύρους καταμέτρησης, για τον υπο−
λογισμό του πλεονάσματος ψήφων της περ. α) και των 
συντελεστών που προβλέπονται στις περ. β) και γ), οι 
αριθμητικοί υπολογισμοί γίνονται με χρήση τεσσάρων 
(4) τουλάχιστον δεκαδικών ψηφίων. Μετά τη διαδικασία 
μεταφοράς και πίστωσης των ψηφοδελτίων, η κατα−
μέτρηση συνεχίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 4 έως και 8, με αφετηρία την παράγραφο 
4. Ψηφοδέλτια στα οποία οι προτιμήσεις του εκλογέα 
έχουν εξαντληθεί ή ψηφοδέλτια με προτιμήσεις που 
αφορούν αποκλειστικά σε εκλεγέντες ή αποκλεισθέντες 
υποψηφίους, εξαιρούνται από τη διαδικασία μεταφοράς 
και πίστωσης σε άλλους υποψηφίους που προβλέπεται 
στην παρούσα παράγραφο.

7. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι εκλόγιμες θέ−
σεις και ο αριθμός των υποψηφίων που δεν έχουν εκλε−
γεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 ή αποκλειστεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην πα−
ρούσα παράγραφο και στην παρ. 8, είναι μεγαλύτερος 
από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων που απομένουν 
ακάλυπτες, κανένας δε από αυτούς δεν συγκεντρώνει 
αριθμό ψήφων μεγαλύτερο ή ίσο του εκλογικού μέτρου, 
εφαρμόζεται η «μέθοδος του αποκλεισμού» υποψηφίου 
και μεταφοράς των ψηφοδελτίων του, σύμφωνα με τα 
επόμενα εδάφια. Από τη διαδικασία καταμέτρησης απο−
κλείεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το μικρότερο 
αριθμό ψήφων, ενώ σε περίπτωση που περισσότεροι 
υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, απο−
κλείεται με κλήρωση ένας από αυτούς.

Τα ψηφοδέλτια του αποκλεισθέντος, σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, υποψηφίου μεταφέρονται και οι 
ψήφοι των ψηφοδελτίων αυτών πιστώνονται στους υπο−
ψηφίους της αμέσως επόμενης προτίμησης του εκλο−
γέα, όπως αυτή αποτυπώνεται στα εν λόγω ψηφοδέλτια, 
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με συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου όπως αυτός 
έχει ήδη διαμορφωθεί στους προηγούμενους γύρους 
καταμέτρησης. Ψηφοδέλτια στα οποία οι προτιμήσεις 
του εκλογέα έχουν εξαντληθεί ή ψηφοδέλτια με προ−
τιμήσεις που αφορούν αποκλειστικά σε εκλεγέντες ή 
αποκλεισθέντες υποψηφίους, εξαιρούνται από τη δι−
αδικασία μεταφοράς και πίστωσης που προβλέπεται 
στα προηγούμενα εδάφια. Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αποκλεισμού, η καταμέτρηση συνεχίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως και 
8, με αφετηρία τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4.

8. Δεν εκλέγεται και αποκλείεται από τη συνέχεια της 
καταμέτρησης ο υποψήφιος που προέρχεται από Σχολή, 
για την οποία έχει ήδη καλυφθεί σε προηγούμενους 
γύρους ο αριθμός των δύο (2) εκλόγιμων θέσεων που 
προβλέπεται στην περίπτωση β) της παρ. 4 του άρθρου 
8 του ν. 4009/2011. Τα ψηφοδέλτια του αποκλεισθέ−
ντος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υποψηφίου 
μεταφέρονται και οι ψήφοι των ψηφοδελτίων αυτών 
πιστώνονται στους υποψηφίους της αμέσως επόμενης 
προτίμησης του εκλογέα, όπως αυτή αποτυπώνεται 
στα εν λόγω ψηφοδέλτια, με συντελεστή βαρύτητας 
ψηφοδελτίου, όπως αυτός έχει ήδη διαμορφωθεί στους 
προηγούμενους γύρους καταμέτρησης.

Ψηφοδέλτια στα οποία οι προτιμήσεις του εκλογέα 
έχουν εξαντληθεί ή ψηφοδέλτια με προτιμήσεις που 
αφορούν αποκλειστικά σε εκλεγέντες ή αποκλεισθέντες 

υποψηφίους, εξαιρούνται από τη διαδικασία μεταφοράς 
και πίστωσης. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται 
όλες οι εκλόγιμες θέσεις και δεν υπάρχουν άλλοι υπο−
ψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 5 ή αποκλειστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην παρ. 7 και στην παρούσα παρά−
γραφο, τότε οι κενές εκλόγιμες θέσεις καλύπτονται σε 
διαδοχικούς γύρους καταμέτρησης από τους πιο πρό−
σφατα αποκλεισθέντες υποψηφίους, που προέρχονται 
από σχολή για την οποία δεν έχει ήδη καλυφθεί σε 
προηγούμενους γύρους ο αριθμός των δύο [2] εκλόγιμων 
θέσεων που προβλέπεται στην περίπτωση β) της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 4
Ολοκλήρωση διαδικασίας καταμέτρησης

Η διαδικασία καταμέτρησης και ανάδειξης των καθη−
γητών − εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. 
ολοκληρώνεται με την κάλυψη όλων των εκλόγιμων 
θέσεων από υποψηφίους, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στις διατάξεις των προηγουμένων 
άρθρων.

Άρθρο 5
Παράρτημα

Ακολουθεί το Παράρτημα Ι, το οποίο ως αναγκαίο 
προσάρτημα της παρούσας απόφασης, αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος αυτής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Απεικόνιση διαγραμμισμένου πίνακα του ενιαίου ψηφοδελτίου

Στο παρόν Παράρτημα απεικονίζεται ο διαγραμμισμένος πίνακας του ενιαίου ψηφοδελτίου που προβλέπεται 
στο άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας απόφασης.

1η Στήλη 2η Στήλη 3η Στήλη

Αριθμός
Προτίμησης

Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο υποψηφίου Σχολή ή Τμήμα 
υποψηφίου

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02024360211110004*

 Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
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