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Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα 35.000 
παιγνιοµηχανήµατα του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η’ («Ρύθµιση της Αγο−

ράς Παιγνίων») του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συ−
νταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου −Ρυθµίσεις για 
την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση − Θέµατα 
αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και 
Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» 
(ΦΕΚ Α’ 180/22.08.2011), και ειδικότερα το άρθρο 39 
(«Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων») και την παράγραφο 
5 του άρθρου 54 («Τελικές και µεταβατικές διατάξεις») 
του νόµου αυτού, όπως ισχύει.

Β. Το άρθρο 27 «Θέµατα ΟΠΑΠ» του Ν. 2843/2000 
«Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, 
εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυ−
τιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 219).

Γ. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση 
Επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’ 141).

Δ. Τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α’ 152).

Ε. Το άρθρο 48 του Ν. 3871/2010 «Δηµοσιονοµική Δια−
χείριση και Ευθύνη (ΦΕΚ Α’ 141).

Στ. Την από 28.09.2011 έκθεση της Ειδικής Επιτροπής 
του άρθρου 27 παράγραφος 9α του Ν. 2843/2000, απο−
φασίζεται:

1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία 
Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. 
(στο εξής η «ΟΠΑΠ Α.Ε.») άδεια (στο εξής η «Άδεια») 
για 35.000 παιγνιοµηχανήµατα, σύµφωνα µε τα ειδι−
κότερα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 39 έως 44 του Ν. 
4002/2011. Εξ αυτών, τα 16.500 θα εγκαθίστανται και θα 
εκµεταλλεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. µέσω των πρακτο−
ρείων της και τα 18.500 παιγνιοµηχανήµατα εγκαθίστα−
νται σε αµιγείς χώρους και εκµεταλλεύονται από τρίτους 
(στο εξής οι «Παραχωρησιούχοι»), προς τους οποίους 
η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παραχωρεί, έναντι ανταλλάγµατος, το 
δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσής τους.

2. Οι όροι της Άδειας θα εξειδικεύονται περαι−
τέρω σε σχετική σύµβαση (στο εξής η «Σύµβαση») 
που θα υπογραφεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, 
εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών και 
τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού και της ΟΠΑΠ 
Α.Ε.

3. Οι Παραχωρησιούχοι θα είναι εµπορικοί αντιπρόσω−
ποι της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύµφωνα µε την έννοια του άρθρου 
101 ΣΛΕΕ και των Κατευθυντήριων Γραµµών για τους 
Κάθετους Περιορισµούς της 19ης Μαΐου 2010 (ΕΕ C 130). 
Οι Παραχωρησιούχοι θα αποδίδουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τα 
έσοδα από τα παίγνιο µηχανήµατα, υπολογιζόµενης 
της προµήθειας, η οποία θα οριστεί µε τις συµβάσεις 
παραχώρησης µεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των Παραχω−
ρησιούχων, και του κόστους επενδύσεων προώθησης 
και άλλων εξόδων τα οποία επωµίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε. ως 
κάτοχος της Άδειας, επιµεριζόµενα αναλόγως, σύµφωνα 
µε τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στη σύµβαση µετ−
αξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των Παραχωρησιούχων. Οποιο−
δήποτε ποσό λάβει η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφάπαξ ή σε δόσεις 
προκαθορισµένου ποσού, για την παραχώρηση των 
18.500 παιγνιοµηχανηµάτων, το οποίο ξεπερνά το ποσό 
του τιµήµατος ανά παίγνιο µηχάνηµα της Σύµβασης, 
θα το επιστρέψει στο Δηµόσιο. Οι Παραχωρησιούχοι 
δύνανται να εγκαθιστούν τα παιγνιοµηχανήµατα σε 
αδειοδοτηµένους χώρους τρίτων και να επιλέγουν τα 
παιγνιοµηχανήµατα και τα παίγνια που προσφέρονται 
από κατάλογο, εγκεκριµένων από την Επιτροπή Εποπτεί−
ας και Ελέγχου Παιγνίων (στο εξής η «ΕΕΕΠ»), παιγνίων 
και παιγνιοµηχανηµάτων, που θέτει στη διάθεση τους 
η ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η τιµολογιακή πολιτική των Παραχωρησι−
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ούχων εντάσσεται σε ενιαία τιµολογιακή πολιτική που 
καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε., ως κάτοχος της Άδειας, για το 
σύνολο των παιγνιοµηχανηµάτων, και προκειµένου για 
την αποτροπή δηµιουργίας ανταγωνισµού. Στο πλαί−
σιο της τιµολογιακής πολιτικής, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ορίζει το 
αποδιδόµενο ποσοστό κέρδους ανά κατηγορία παιγνίων, 
το οποίο δεν θα διαφοροποιείται στα παίγνια τα οποία 
θα διεξάγονται τόσο από τα πρακτορεία της όσο και από 
τους Παραχωρησιούχους. Οι Παραχωρησιούχοι µπορούν 
να καθορίζουν την πολιτική προώθησης τους τηρουµένων 
πάντα των περιορισµών που επιβάλλονται ως προς τις 
διαφηµίσεις παιγνίων από τον νόµο, τον Κανονισµό Ελέγ−
χου και Διεξαγωγής Παιγνίων, από τη Σύµβαση, από 
τη σύµβαση παραχώρησης για την εκµετάλλευση και 
την εγκατάσταση των παιγνιοµηχανηµάτων που συνά−
πτουν µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. και από την ιδιότητά τους ως 
εµπορικών αντιπροσώπων.

4. Η Άδεια ισχύει για περίοδο δέκα (10) ετών, που 
αρχίζει δώδεκα (12) µήνες µετά τη χορήγησή της.

5. Το τίµηµα για τη χορήγηση των 35.000 παιγνιο−
µηχανηµάτων για όλη τη διάρκεια της Άδειας, συµ−
φωνείται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (€16.000) 
ανά παίγνιο µηχάνηµα, ήτοι στο συνολικό ποσό των 
πεντακοσίων εξήντα εκατοµµυρίων ευρώ (€560.000.000). 
Για τα 16.500 παιγνιοµηχανήµατα που εγκαθίστανται και 
εκµεταλλεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. µέσω των πρα−
κτορείων της, το αναλογούν τίµηµα διακοσίων εξήντα 
τεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ (€264.000.000) θα κατα−
βληθεί την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή 
της Σύµβασης. Για τα 18.500 παιγνιοµηχανήµατα που 
εκµεταλλεύονται από Παραχωρησιούχους, το συνολικό 
τίµηµα των διακοσίων ενενήντα έξι εκατοµµυρίων ευρώ 
(€296.000.000) θα καταβληθεί ως ακολούθως: διακό−
σια εννέα εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ (€209.975.000), ήτοι έντεκα χιλιάδες τρι−
ακόσια πενήντα ευρώ (€11.350) ανά παίγνιο µηχάνηµα, 
την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή της 
Σύµβασης και ογδόντα έξι εκατοµµύρια είκοσι πέντε 
χιλιάδες ευρώ (€86.025.000), ήτοι τέσσερις χιλιάδες εξα−
κόσια πενήντα ευρώ (€4.650) ανά παιγνιοµηχάνηµα, την 
τελευταία ηµέρα του εικοστού τέταρτου (24ου) µήνα 
µετά την υπογραφή της Σύµβασης.

6. Η διαδικασία πιστοποίησης που προβλέπουν τα 
άρθρα 28 έως 44 του Ν. 4002/2011 ολοκληρώνεται από 
την Ε.Ε.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) 
µηνών από την υποβολή του σχετικού φακέλου. Αν 
η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, χωρίς η Ε.Ε.Ε.Π. 
να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, τα 
παιγνιοµηχανήµατα λειτουργούν µε την ευθύνη της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. ή του Παραχωρησιούχου που πρέπει να τη−
ρούν αυστηρά τις προδιαγραφές του νόµου και των 
σχετικών κανονιστικών πράξεων καθώς και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των παίγνιο µηχανηµάτων που υπεβλή−
θησαν προς έλεγχο και πιστοποίηση.

7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. που αφορούν θέµατα τα οποία ρυθµίζονται 
από την Άδεια και τη Σύµβαση, παρίσταται τριµελής 
Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα επιβλέπει 
και θα µεριµνά για την τήρηση εκ µέρους της ΟΠΑΠ 
Α.Ε., των πρακτορείων της και των Παραχωρησιούχων 
των όρων της Σύµβασης και της κείµενης νοµοθεσίας, 
ειδικότερα του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011, όπως κάθε 

φορά ισχύει, και του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγ−
χου Παιγνίων. Για τον σκοπό αυτό τα µέλη του Διοικη−
τικού Συµβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα 
οποία ανατίθεται η άσκηση εταιρικών αρµοδιοτήτων, 
υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγ−
χου τις προτεινόµενες εισηγήσεις τους αναφορικά 
µε τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µέσω παίγνιο 
µηχανηµάτων και µε την εισαγωγή νέων ή τροποποιή−
σεις των υφιστάµενων µέτρων για την εµπορία και τη 
διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, και ειδικότερα ανα−
φορικά µε τα ακόλουθα: µε συµβάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
µε τα πρακτορεία της, µε συµβάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε 
τους Παραχωρησιούχους και µε συµβάσεις και εν γένει 
αποφάσεις που αφορούν στην εµπορική επικοινωνία 
και στην ενιαία τιµολογιακή πολιτική που ορίζεται από 
την ΟΠΑΠ Α.Ε. Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής 
Ελέγχου µε την εκάστοτε εισήγηση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει 
να απόσχει από τη λήψη απόφασης επ’ αυτής. Η δια−
φωνία της Επιτροπής Ελέγχου διατυπώνεται εγγράφως 
και αιτιολογηµένα και απευθύνεται προς το Διοικητικό 
Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούµενη στην Ε.Ε.Ε.Π. 
Η Επιτροπή Ελέγχου θα εισηγείται στο Διοικητικό 
Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. µέτρα για την προστασία 
του δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτό ορίζεται στη 
Σύµβαση. Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει 
στην Ε.Ε.Ε.Π εξαµηνιαίες περιοδικές εκθέσεις ή εκτά−
κτως όποτε το κρίνει σκόπιµο. Προς τούτο η ΟΠΑΠ Α.Ε. 
παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση και διευκόλυνση 
στην Επιτροπή Ελέγχου. Το κόστος λειτουργίας της 
Επιτροπής µετακυλύεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

8. Σε περίπτωση επανειληµµένης ή συνεχιζόµενης 
υπαίτιας παράλειψης τήρησης των όρων της Σύµβασης, 
η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα καταβάλλει στο Δηµόσιο ποινική ρήτρα 
µέχρι το ποσό των δύο εκατοµµυρίων ευρώ (€2.000.000). 
Το ποσό που θα επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση θα 
είναι ανάλογο της βαρύτητας της παράβασης και της 
τυχόν υποτροπής ενώ θα λαµβάνεται υπόψη η τυχόν 
επιβολή για το ίδιο παράπτωµα διοικητικών κυρώσεων, 
σύµφωνα µε τον νόµο.

9. Το Δηµόσιο έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη 
Σύµβαση, ανακαλώντας ταυτόχρονα την Άδεια, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) επανειληµµένη ή συνεχιζόµενη υπαίτια παράλει−
ψη τήρησης των ουσιωδών διατάξεων της κείµενης 
νοµοθεσίας που αφορά στα θέµατα που ρυθµίζονται 
µε την παρούσα, τον Κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π ή όποιου 
άλλου οργάνου την αντικαθιστά σύµφωνα µε το άρθρο 
54 παράγραφος 5 του Ν. 4002/2011, και των καταστατι−
κών διατάξεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και,

β) επανειληµµένη ή συνεχιζόµενη υπαίτια αθέτηση των 
ουσιωδών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. σύµφωνα µε 
τη Σύµβαση. Σε περίπτωση συνδροµής ενός από τους 
παραπάνω λόγους, το Δηµόσιο θα αποστέλλει έγγρα−
φη προειδοποίηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τάσσοντας εύλογη 
προθεσµία για συµµόρφωση, µετά την παρέλευση της 
οποίας δύναται να καταγγείλει άµεσα τη Σύµβαση.

Αν η Άδεια ανακληθεί οριστικά, σύµφωνα µε τα ανω−
τέρω, η Σύµβαση θα τερµατιστεί αυτοδικαίως χωρίς 
ανάγκη περαιτέρω ενέργειας ή/και ειδοποίησης.

Αν η Άδεια ανακληθεί προσωρινά σύµφωνα µε το 
άρθρο 51 παράγραφος 1 β) του Ν. 4002/2011, αναστέλ−
λεται η ισχύς της Σύµβασης για όσο διάστηµα διαρκεί 
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η προσωρινή ανάκληση της Άδειας.
10. Παίγνια Τύπου Καζίνο (casino games] µε γεννήτρια 

τυχαίων αριθµών (random number generator −RNG) θα 
διεξάγονται µόνον µέσω των παιγνιοµηχανηµάτων, η 
εγκατάσταση και εκµετάλλευση των οποίων ρυθµίζονται 
µε την παρούσα, αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου 
µέσου διεξαγωγής τους, µη θιγοµένων των διατάξεων 
περί καζίνο. Παίγνια τύπου καζίνο (casino games) µε γεν−
νήτρια τυχαίων αριθµών (random number generator − RNG) 
σηµαίνει τα παίγνια το αποτέλεσµα των οποίων παρά−
γεται µε γεννήτρια τυχαίων αριθµών (ενδεικτικά παίγνια 
τροχών (reel games), πόκερ, µπλακ τζακ, ρουλέτα.)

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F

Αριθ. Φ.122.1/311/125673α/Β2 (2)
Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών 

µελών του Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 22 του άρθρου 

80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αυτή προστέθηκε 
µε την περίπτωση δ) του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 
(Α΄ 228). 

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

Προκήρυξη εκλογών – Ανακήρυξη υποψηφίων – 
Εκλογικοί κατάλογοι

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των καθηγητών − εσω−
τερικών µελών του Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. προκηρύσ−
σονται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου τρεις µήνες 
πριν από τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων µελών 
του. Ειδικά για την ανάδειξη των εσωτερικών µελών 
του πρώτου Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι., η προκήρυξη των 
εκλογών γίνεται από την οργανωτική επιτροπή που προ−
βλέπεται στην παρ. 1α) του άρθρου 76 του ν. 4009/2011, 
µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη συγκρότησή της. 

2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται µε αίτηση των 
ενδιαφεροµένων, ενώπιον της τριµελούς επιτροπής που 
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 
(τριµελής επιτροπή), µέσα σε είκοσι ηµέρες από την 
προκήρυξη των εκλογών. Οι υποψήφιοι µπορούν να πα−
ραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους. Η παραίτηση 
γίνεται µε γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία 
υποβάλλεται στην τριµελή επιτροπή το αργότερο έως 
την έκτη ηµέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 
Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραι−
τήσεων που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια, 

τηρείται από την τριµελή επιτροπή ειδικό πρωτόκολλο, 
από το οποίο προκύπτει η ηµεροχρονολογία υποβολής 
της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν. 

3. Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται µε απόφαση της 
τριµελούς επιτροπής, η οποία εκδίδεται µέσα σε δέκα 
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, η 
επιτροπή εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
νόµου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συ−
ντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύµατα εκλογιµότητας. 
Μετά την ανακήρυξη, η επιτροπή συντάσσει µε αλφα−
βητική σειρά επωνύµου και θεωρεί τον πίνακα των υπο−
ψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί, τον οποίο αποστέλλει 
αµελλητί στο οικείο Ίδρυµα, προκειµένου να τον αναρ−
τήσει σε εµφανές σηµείο του Ιδρύµατος. Με επιµέλεια 
της τριµελούς επιτροπής, αναρτώνται σε ειδικό τµήµα 
στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύµατος ο πίνακας των 
υποψηφίων που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο 
και σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των υποψηφίων, 
εφόσον οι υποψήφιοι συναινούν στην ανάρτηση των 
βιογραφικών σηµειωµάτων τους. 

4. Το εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνο όσοι είναι 
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους, µε βάση 
τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κα−
τάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρµόδια 
υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύµατος και εγκρίνονται 
από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ή τον Πρόεδρο του 
Τ.Ε.Ι. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι 
ηµέρες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Άρθρο 2

Εφορευτικές Επιτροπές 

1. Την ευθύνη για την οργάνωση της εκλογικής δι−
αδικασίας και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχει η 
τριµελής επιτροπή, η οποία οφείλει να διασφαλίζει 
την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού 
δικαιώµατος. Η τριµελής επιτροπή διεξάγει τις εκλογές 
και εκτελεί χρέη εφορευτικής επιτροπής, όταν οι εκλο−
γές διενεργούνται σε ένα εκλογικό τµήµα. Με απόφαση 
της τριµελούς επιτροπής µπορεί να προβλέπεται ότι 
οι εκλογές θα διενεργούνται σε περισσότερα εκλογικά 
τµήµατα. Στην περίπτωση αυτή, η τριµελής επιτροπή 
εκτελεί χρέη κεντρικής εφορευτικής επιτροπής και ορί−
ζει τριµελή εφορευτική επιτροπή από καθηγητές όλων 
των βαθµίδων του οικείου Ιδρύµατος, για κάθε εκλογικό 
τµήµα. Τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών που προ−
βλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο αναπληρώνονται 
από ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Τα τακτικά και τα 
αναπληρωµατικά µέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται 
ύστερα από κλήρωση, η οποία διενεργείται από την 
τριµελή επιτροπή δεκαπέντε ηµέρες πριν από τη διε−
ξαγωγή της ψηφοφορίας. Η κλήρωση, κατά την οποία 
µπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι και οι αντιπρό−
σωποί τους, διενεργείται µεταξύ των εγγεγραµµένων 
στους εκλογικούς καταλόγους. Για την ανάδειξη του 
προέδρου των εφορευτικών επιτροπών διεξάγεται κλή−
ρωση µεταξύ των µελών τους. Αν η ψηφοφορία επανα−
ληφθεί για τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 4 
του άρθρου 4, οι εκλογές διεξάγονται µε τα ίδια µέλη 
των εφορευτικών επιτροπών.

2. Όσοι ορίστηκαν µέλη των εφορευτικών επιτροπών, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παρά−
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γραφο, ειδοποιούνται µε απόδειξη για το διορισµό τους 
δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, µε 
επιµέλεια της τριµελούς επιτροπής. Τα µέλη των εφο−
ρευτικών επιτροπών είναι υποχρεωµένα να εκτελούν 
τα καθήκοντα τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν 
εγκαίρως. 

Αν τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών απουσιάζουν 
ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται 
από τα αναπληρωµατικά µέλη. Αν η αναπλήρωση είναι 
αδύνατη για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διεξάγεται 
µόνο από τα παρόντα µέλη των εφορευτικών επιτροπών, 
µε την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον δύο. Σε περί−
πτωση που παρίσταται ένα µόνο µέλος της εφορευτικής 
επιτροπής, τότε το µέλος αυτό διορίζει τυχαία, ως µέλη 
της επιτροπής, δύο και σε περίπτωση αδυναµίας έναν 
από τους εκλογείς του εκλογικού τµήµατος, οι οποίοι 
υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

3. Οι εφορευτικές επιτροπές διενεργούν την ψηφο−
φορία και ευθύνονται για την τοποθέτηση της κάλπης 
και τη διαµόρφωση του χώρου κατάλληλου για τη δι−
εξαγωγή της ψηφοφορίας, µία ηµέρα πριν από αυτήν, 
σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία τεχνικής υπο−
στήριξης του οικείου Α.Ε.Ι. 

4. Οι εφορευτικές επιτροπές χρησιµοποιούν για τη 
διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία τους πα−
ραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του 
Πανεπιστηµίου ή τον Πρόεδρο του ΤΕΙ. Η σφραγίδα 
αποτελείται από τρεις επάλληλους οµόκεντρους κύ−
κλους. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έµβληµα της 
Ελληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 
48/1975 (Α΄ 108), στον µεσαίο η επωνυµία του Ιδρύµατος 
και στον εξωτερικό κύκλο η ένδειξη «Ανάδειξη καθηγη−
τών − εσωτερικών µελών Συµβουλίου». 

Άρθρο 3

Ψηφοδέλτια – Εκλογικοί φάκελοι

1. Για την εκλογή χρησιµοποιούνται έντυπα, ορθογώ−
νια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί που φέρουν τις ίδιες 
διαστάσεις, όπως αυτές καθορίζονται µε απόφαση της 
τριµελούς επιτροπής. Η εκτύπωση των έντυπων ψηφο−
δελτίων πρέπει να είναι µε µαύρη απόχρωση. Σε κάθε 
εκλογικό τµήµα διατίθενται από την οικεία εφορευτική 
επιτροπή στους εκλογείς και λευκά ψηφοδέλτια, τα 
οποία κατασκευάζονται από το ίδιο λευκό χαρτί και 
έχουν τις ίδιες διαστάσεις µε τα έντυπα ψηφοδέλτια. 

2. Για την εκλογή χρησιµοποιούνται οµοιόµορφοι 
εκλογικοί φάκελοι από αδιαφανές χαρτί λευκής από−
χρωσης. 

Άρθρο 4

Ψηφοφορία – Αντιπρόσωποι – Επαναληπτικές εκλογές

1. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε χώρο, ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζει µε απόφασή της η τριµελής επιτροπή. 
Με την ίδια απόφαση, ορίζονται τα εκλογικά τµήµατα, 
το ιδιαίτερο κατάστηµα ψηφοφορίας για κάθε εκλο−
γικό τµήµα, καθώς και η κατανοµή των εκλογέων στα 
εκλογικά τµήµατα. Η απόφαση της επιτροπής τοιχο−
κολλάται σε εµφανές σηµείο στο οικείο Α.Ε.Ι. και αναρ−
τάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύµατος πέντε 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, εκτός δε 
από τα στοιχεία που προβλέπονται στα προηγούµενα 

εδάφια αναφέρει την ηµέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες 
έναρξης και λήξης της, τον τόπο και το κατάστηµα της 
ψηφοφορίας, τον αριθµό των εκλόγιµων θέσεων, καθώς 
και τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων. 

2. Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της οικείας εφο−
ρευτικής επιτροπής. Πριν από την έναρξη της ψηφο−
φορίας, η εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν η κάλπη 
είναι κενή και τη σφραγίζει µε βουλοκέρι. Οι εκλογείς 
προσέρχονται στο κατάστηµα της ψηφοφορίας και 
παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία 
αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγ−
γραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Η αναγνώριση των 
εκλογέων, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, γίνεται 
µε βάση το δελτίο της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο 
δηµόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά 
τους, το οποίο οφείλουν να προσκοµίζουν στην εφορευ−
τική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στον 
εκλογέα τα ψηφοδέλτια µαζί µε τον εκλογικό φάκελο, ο 
οποίος σφραγίζεται και µονογράφεται από τον πρόεδρό 
της, κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα. Οι 
εκλογείς αποσύρονται και ψηφίζουν σε ιδιαίτερο χώρο 
που διαφυλάσσει τη µυστικότητα της ψηφοφορίας και 
έχει διαµορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό, µε 
ευθύνη της οικείας εφορευτικής επιτροπής, κλείνουν οι 
ίδιοι τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνουν ιδιοχείρως 
στην κάλπη παρουσία του προέδρου της εφορευτικής 
επιτροπής.

3. Κάθε υποψήφιος µπορεί µε γραπτή δήλωσή του 
που απευθύνεται στην τριµελή επιτροπή να διορίσει 
το αργότερο πέντε ηµέρες πριν από την ψηφοφορία 
έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε 
εκλογικό τµήµα, από τους καθηγητές και τα µέλη του 
λοιπού προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι.. Οι υποψήφιοι, οι 
αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους 
µπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της 
εκλογικής διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης της ψη−
φοφορίας. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εκλο−
γικών τµηµάτων στην καταµέτρηση των ψηφοδελτίων 
και των ψήφων και µέχρι τη σύνταξη του πρακτικού 
εκλογής που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 7, 
δικαιούται να παρίσταται ο υποψήφιος ή ένας αντι−
πρόσωπός του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι 
αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε εί−
δους ενστάσεις.

4. Αν η ψηφοφορία δεν πραγµατοποιήθηκε για 
οποιον δήποτε λόγο σε κάποιο εκλογικό τµήµα, 
επαναλαµβάνεται στο τµήµα αυτό σε νέα ηµεροµηνία 
που δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της µη διεξαχθείσας ψη−
φοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η αποσφράγιση των 
καλπών και η καταµέτρηση των ψηφοδελτίων από 
τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων 
αναβάλλεται µε απόφαση της κεντρικής εφορευτικής 
επιτροπής και διεξάγεται ενιαία µετά το πέρας των 
εκλογών στο σύνολο των εκλογικών τµηµάτων και σε 
ηµεροµηνία που καθορίζει µε απόφασή της η ίδια επι−
τροπή, η οποία δεν µπορεί να απέχει περισσότερες 
από τρεις ηµέρες από το πέρας των εκλογών σε όλα 
τα εκλογικά τµήµατα. Μέχρι τη διεξαγωγή της ενιαίας 
καταµέτρησης και διαλογής των ψήφων επί του συνόλου 
των ψηφοδελτίων που προβλέπεται στο προηγούµενο 
εδάφιο, οι σφραγισµένες κάλπες µαζί µε το πρωτόκολλο 
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ψηφοφορίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 
και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται µε ευθύνη των 
οικείων εφορευτικών επιτροπών, σε συνεργασία µε τον 
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.. 

Άρθρο 5

Λήξη ψηφοφορίας – Καταµέτρηση και διαλογή 
ψήφων – Ακυρότητες ψηφοδελτίων 

1. Όταν παρέλθει ο ορισθείς χρόνος διεξαγωγής της 
ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής 
κηρύσσει τη λήξη της. Ακολούθως οι πόρτες κλείνουν, 
αποσφραγίζονται και ανοίγουν οι κάλπες, αριθµούνται 
και αποσφραγίζονται οι φάκελοι. Στη συνέχεια, 
καταµετρώνται τα ψηφοδέλτια, αριθµούνται ενιαία µε 
τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθµών, ελέγχεται η 
εγκυρότητά τους και µονογράφονται από τον πρόε−
δρο της εφορευτικής επιτροπής, ο οποίος αναγράφει 
σε κάθε ψηφοδέλτιο το συνολικό αριθµό προτιµήσεων 
που περιέχονται σε αυτό και το διακριτικό τίτλο του 
εκλογικού τµήµατος. 

2. Αν κατά το άνοιγµα της κάλπης και την καταµέτρηση 
των σφραγισµένων φακέλων που βρίσκονται σε αυτήν 
προκύψει διαφορά µεταξύ του αριθµού των φακέλων 
και του αριθµού των ψηφισάντων, επαναλαµβάνεται η 
αρίθµηση. Οι φάκελοι που δεν φέρουν σφραγίδα και 
µονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτρο−
πής αφαιρούνται. Αν ο αριθµός των σφραγισµένων και 
µονογεγραµµένων φακέλων είναι µεγαλύτερος από 
τον αριθµό των ψηφισάντων, τοποθετούνται πάλι στην 
κάλπη όλοι οι φάκελοι και αφαιρούνται τυχαία τόσοι 
φάκελοι όσοι είναι και οι φάκελοι που πλεονάζουν. 

3. Συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης που οι 
εκλογές διενεργούνται σε περισσότερα του ενός εκλο−
γικά τµήµατα, η καταµέτρηση του συνόλου των ψηφο−
δελτίων και η διαλογή των ψήφων επί του συνόλου των 
έγκυρων ψηφοδελτίων διενεργείται πάντοτε ενιαία από 
την κεντρική εφορευτική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή 
καταµετρά όλα τα ψηφοδέλτια που της παραδίδονται 
για το σκοπό αυτό από τα εκλογικά τµήµατα σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο. Στη συ−
νέχεια, αριθµεί εκ νέου ενιαία τα ψηφοδέλτια µε τη 
χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθµών και προχωρεί στη 
διαλογή των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια κατά την αρίθµησή 
τους, µονογράφονται από τον πρόεδρο της κεντρικής 
εφορευτικής επιτροπής και αναγράφεται επί αυτών η 
ένδειξη «Κ.Ε.Ε.», µε την οποία δηλώνεται ότι το ψηφο−
δέλτιο καταµετρήθηκε από την κεντρική εφορευτική 
επιτροπή. 

4. Μετά το πέρας της καταµέτρησης, η εφορευτική 
επιτροπή κάθε εκλογικού τµήµατος συντάσσει πρακτι−
κό (πρακτικό καταµέτρησης ψηφοδελτίων εκλογικού 
τµήµατος), σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 7. Στη συνέχεια, παραδίδει τα ψηφοδέλ−
τια, τους φακέλους, το πρωτόκολλο ψηφοφορίας που 
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 και το πρακτικό 
καταµέτρησης που προβλέπεται στο προηγούµενο εδά−
φιο στην κεντρική εφορευτική επιτροπή, προκειµένου 
να διενεργηθεί από αυτήν η κατά την προηγούµενη 
παράγραφο ενιαία καταµέτρηση. Για την κατά το 
προηγούµενο εδάφιο παράδοση – παραλαβή των ψη−
φοδελτίων και του εν γένει εκλογικού υλικού συντάσσε−
ται από την οικεία εφορευτική επιτροπή πρακτικό που 

υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής αυτής και 
τον πρόεδρο της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής. Το 
ειδικότερο περιεχόµενο του πρακτικού καταµέτρησης 
ψηφοδελτίων εκλογικού τµήµατος και του πρωτοκόλλου 
ψηφοφορίας καθορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
7, αντίστοιχα. 

5. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που 
προβλέπουν περιπτώσεις ακυρότητας των ενιαίων ψη−
φοδελτίων που χρησιµοποιούνται στις εκλογές των 
Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε το σύστηµα της ταξινοµικής ψήφου 
που προβλέπεται στην παρ. 4β) του άρθρου 8 του ν. 
4009/2011, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο µόνο στις ακό−
λουθες περιπτώσεις: 

α) Αν έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν, 
κατά τρόπο εµφανή, από αυτά που ορίζει η παρ. 1 του 
άρθρου 3 και η απόφαση της τριµελούς επιτροπής που 
προβλέπεται στην ίδια παράγραφο. 

β) Αν δεν είναι έντυπο, καθώς και αν έχει τυπωθεί σε 
χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα του διαφέρει, κατά 
τρόπο εµφανή από αυτά που ορίζονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 3. 

γ) Αν 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. 

δ) Αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο µαζί µε ένα ή περισσό−
τερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια ή µαζί 
µε οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και αν βρεθεί σε 
διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά την ψηφοφορία.

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

Άρθρο 6

Ενστάσεις

1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών µπορεί 
να υποβάλει: 

α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς 
καταλόγους του ιδρύµατος και β) ο υποψήφιος κατά 
την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυµα, ο αντιπρόσωπος ή 
ο αναπληρωτής του. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της 
οικείας εφορευτικής επιτροπής του τµήµατος ή της 
κεντρικής εφορευτικής επιτροπής έως τη σύνταξη του 
πρακτικού καταµέτρησης που προβλέπεται στην παρ. 
1 του άρθρου 7 και έως τη σύνταξη του πρακτικού 
εκλογής που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 7, 
αντίστοιχα, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των 
ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογηµένα η εφορευτική 
επιτροπή, στην οποία απευθύνονται. 

Ειδικώς οι ενστάσεις που εµπίπτουν στην περίπτωση 
α) της επόµενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον 
της τριµελούς επιτροπής το αργότερο δέκα ηµέρες 
πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η τριµελής 
επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί αυτών το 
αργότερο µέσα σε τέσσερις ηµέρες από την υποβολή 
και επί αποδοχής τους αναµορφώνει τον πίνακα των 



36528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εµφανές σηµείο του 
Ιδρύµατος, µέσα στην ίδια προθεσµία. 

2. Λόγους ένστασης θεµελιώνουν ιδίως:
α) Η έλλειψη νόµιµων προσόντων και η συνδροµή 

κωλυµάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και 
γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόµου κατά την 
ανακήρυξη των υποψηφίων.

β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόµου κατά τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του 
εκλογικού αποτελέσµατος ή κατά την ανακήρυξη των 
εκλεγέντων υποψηφίων. 

γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλµένη καταµέτρηση των 
ψηφοδελτίων και η εσφαλµένη διαλογή των ψήφων. 

Άρθρο 7 

Πρακτικά εφορευτικών επιτροπών − 
Πίνακας αποτελεσµάτων

1. Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων 
τηρούν για την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων που διε−
ξάγεται από αυτές το πρακτικό καταµέτρησης ψηφοδελ−
τίων εκλογικού τµήµατος, που προβλέπεται στην παρ. 
4 του άρθρου 5, στο οποίο εκτός από τα συνήθη στοι−
χεία αναγράφονται: α) ο αριθµός των εγγεγραµµένων 
στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του εκλογικού 
τµήµατος, β) ο αριθµός των ψηφισάντων, γ) ο αριθµός 
των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων, δ) ο αριθµός 
των έγκυρων ψηφοδελτίων, ε) ο αριθµός των πλεονα−
ζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία, σύµφωνα µε 
την παρ. 2 του άρθρου 5 και το περιεχόµενο των ψη−
φοδελτίων που περιέχονται σε αυτούς και στ) οι τυχόν 
ενστάσεις επί της ψηφοφορίας και της καταµέτρησης 
των ψηφοδελτίων και οι αποφάσεις της εφορευτικής 
επιτροπής επί αυτών. 

2. Οι εφορευτικές επιτροπές τηρούν, επίσης, πρωτό−
κολλο ψηφοφορίας, από το οποίο προκύπτει η τήρηση 
της εκλογικής διαδικασίας από την έναρξη της ψηφοφο−
ρίας και µέχρι τη λήξη της, οι τυχόν ενστάσεις επί της 
διαδικασίας αυτής και οι αποφάσεις της εφορευτικής 
επιτροπής επί των ενστάσεων αυτών. 

3. Τα πρακτικά που προβλέπονται στις προηγούµενες 
παραγράφους συντάσσονται από την οικεία εφορευτική 
επιτροπή και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα 
µέλη της, παραδίδονται δε στην κεντρική εφορευτική 
επιτροπή, για την διενέργεια της ενιαίας καταµέτρησης 
των ψηφοδελτίων και διαλογής των ψήφων, µαζί µε το 
πρακτικό παράδοσης – παραλαβής που προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 5. 

4. Για την εκλογή των υποψηφίων η κεντρική εφο−
ρευτική επιτροπή, αφού ελέγξει τα στοιχεία που της 
παραδίδονται από τις εφορευτικές επιτροπές των 
τµηµάτων, συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλο−
γής). Η σύνταξη του πρακτικού εκλογής µπορεί να 
γίνεται και ηλεκτρονικά. Στο πρακτικό εκτός από τα 
συνήθη στοιχεία περιέχονται: α) ο συνολικός αριθµός 
των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους 
εκλογέων, β) ο συνολικός αριθµός των ψηφισάντων, γ) 
ο συνολικός αριθµός των έγκυρων, άκυρων και λευκών 
ψηφοδελτίων, δ) το περιεχόµενο εκάστου ψηφοδελτίου 
και ο αριθµός των προτιµήσεων που αναγράφονται σε 
αυτό, ε) η κατανοµή των ψηφοδελτίων ανά υποψήφιο σε 
κάθε γύρο καταµέτρησης, στ) ο συνολικός αριθµός ψή−
φων που έλαβε κάθε υποψήφιος σε κάθε γύρο, ζ) η κατά−

ταξη των υποψηφίων µε φθίνουσα σειρά ανά γύρο, η) οι 
υποψήφιοι που εξελέγησαν, οι υποψήφιοι που αποκλεί−
στηκαν ανά γύρο καταµέτρησης, η διαδικασία εκλογής ή 
αποκλεισµού τους και ο αριθµός των ψήφων µε βάση τις 
οποίες εξελέγησαν ή αποκλείστηκαν, θ) ο αριθµός και 
το περιεχόµενο των ψηφοδελτίων που µεταφέρθηκαν 
σε άλλους υποψηφίους, η κατανοµή των ψήφων µεταξύ 
των υποψηφίων και ο συντελεστής βαρύτητας εκά−
στου ψηφοδελτίου σε κάθε γύρο καταµέτρησης, ι) τα 
αποτελέσµατα των τυχόν διενεργηθεισών κληρώσεων 
και οι υποψήφιοι µεταξύ των οποίων διεξήχθησαν, ια) η 
τελική κατάταξη των εκλεγέντων υποψηφίων, ο αριθµός 
των ψήφων που συγκέντρωσαν και ο γύρος στον οποίο 
εξελέγησαν και ιβ) οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν και 
οι αποφάσεις επί αυτών. 

Τέλος, στο πρακτικό αναγράφονται τα αποτελέσµατα 
της καταµέτρησης και διαλογής των ψήφων, µε την 
ακόλουθη σειρά: Προτάσσονται οι εκλεγέντες υποψή−
φιοι, οι οποίοι κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά, 
ανάλογα µε το γύρο στον οποίο εξελέγησαν, έπονται 
οι υποψήφιοι που αποκλείστηκαν λόγω του περιορισµού 
που προβλέπεται στην περίπτωση β) της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 4009/2011, όταν αυτός εφαρµόζεται, 
οι οποίοι κατατάσσονται οµοίως κατά αύξουσα σειρά, 
ακολουθούν οι υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν ούτε 
αποκλείστηκαν, οι οποίοι κατατάσσονται κατά φθίνου−
σα σειρά, ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη όπως 
αυτή αποτυπώνεται κατά το χρόνο που ολοκληρώθηκε 
η καταµέτρηση και η διαλογή των ψήφων, και τέλος 
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά οι λοιποί απο−
κλεισθέντες υποψήφιοι. 

5. Μετά το πέρας της καταµέτρησης και διαλογής 
των ψήφων, η κεντρική εφορευτική επιτροπή υπογρά−
φει το πρακτικό εκλογής, µονογράφει τους εκλογικούς 
καταλόγους και µεριµνά για την άµεση ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων των εκλογών στο Συµβούλιο και στη 
Σύγκλητο του Ιδρύµατος και τη γνωστοποίησή τους 
στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε την ανάρτηση σχετικού 
πίνακα στο οικείο Ίδρυµα. Ο πίνακας αποτελεσµάτων 
έχει το περιεχόµενο που προβλέπεται στο τελευταίο 
εδάφιο της προηγουµένης παραγράφου. Το πρακτικό 
εκλογής, τα πρακτικά καταµέτρησης και τα πρωτόκολλα 
ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια µε τη σειρά αρίθµησής 
τους, οι αριθµηµένοι φάκελοι και το λοιπό εκλογικό υλι−
κό φυλάσσονται µε ευθύνη της κεντρικής εφορευτικής 
επιτροπής, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία 
τεχνικής υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι. 

Άρθρο 8

Εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου 
των φοιτητών

Η εκλογή του εκπροσώπου των φοιτητών, ως εσωτε−
ρικού µέλους του Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι., διενεργείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 και 
της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011. Η τριµελής 
επιτροπή οφείλει να ζητεί έγκαιρα και εγγράφως από 
τους φοιτητές να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στο 
Συµβούλιο του ιδρύµατος και να της γνωστοποιούν τα 
στοιχεία του εκλεγέντος, απευθύνοντας σχετική προς 
τούτο πρόσκληση στους οικείους φοιτητικούς συλλό−
γους.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 36529

Άρθρο 9 

Μεταβατικές διατάξεις

Για την εκλογή των εσωτερικών µελών του Συµβου−
λίου κάθε Α.Ε.Ι., κατά την πρώτη εφαρµογή του ν. 
4009/2011: 

α) Όπου στις διατάξεις της παρούσας αναφέρεται η 
τριµελής επιτροπή καθηγητών ή η κεντρική εφορευτική 
επιτροπή του Ιδρύµατος, νοείται η οργανωτική επιτροπή 
του άρθρου 76 παρ. 1 του ν. 4009/2011.

β) Οι εκλογικοί κατάλογοι που προβλέπονται στην παρ. 
4 του άρθρου 1 εγκρίνονται από το πρυτανικό συµβούλιο 
των Πανεπιστηµίων ή το Συµβούλιο των Τ.Ε.Ι. 

γ) Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εκλογών 
που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 7 γίνεται στον 
Πρύτανη ή Πρόεδρο και στη Σύγκλητο ή Συνέλευση. 

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµο−
σίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Νοεµβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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