
Μαρούσι, 1-10-2012
Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ.
Φ.120.61/ 60/116685/ Β2/

ΕΛΛΙ-ΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤιΣΜΟΥ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔIΟΙΚΗΤιΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΠANEΠΙΣΤHΓv1IAKHΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΑΝΩΤ. ΔΙΔΑΚΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. ΔlVση: Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: \NWW.minedu.goV.gr
Πληροφορίες: Μ. Γκίμη, Π. Κολομτσά
Τηλέφωνο: 210 3443243,2103443103 ΠΡΟΣ: τους Κ.Κ. πρυΤάνεις~.I---"" .

/ Προέδρους όλων τ ν Α.Ε.1.
(Πανεπιστήμια και Τ. ..

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση δημοσίευσης απόφασης

Σας πληροφορούμε ότι στο αριθμ. 2564/21-9-2012 ΦΕΚ Τ.Β" με αριθμό
διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) Β4ΘΥ9-ΓΡΞ, δημοσιεύτηκε η αρ. πρωτ.
Φ.122.1/764/112039/Β2/21-9-2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Εκλογική διαδικασία με
ηλεκτρονική και επιστολική ψήφο για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των
Α.Ε.Ι»

Η προϊΣΤ ΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓιΑ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

Εσωτερική διανομή
1) Δ/ση Προσ/κου Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τμήμα Α'
2) Δ/νση Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπ/σης
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ΘΕΜΑ : ((Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική και
επιστολική ψήφο για την ανάδειξη των οργάνων
διοίκησης των Α.Ε.Ι.»

ΑΔΑ: 84ΘΥ9-ΓΡΞ

Να διατηρηθεί μέχρι:
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Μαρούσι, 21-9-2012

Αρ. πρωτ. Βαθμ. Προτ.
Φ.122.1/764/112039/Β2

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛIΤιΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤιΣΜΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4076/2012 (Α' 159), ιδίως τις παραγράΦους 3 και 8,

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ98Α'),

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταΦορά και κατάργηση
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ141Α,/21-6-2012),

4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ141Α'/21-6-2012),

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόΦασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποΦασίζουμε

http://www.minedu.gov.gr
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ΚΕΦΜΑΙΟ ΑΙ. ΓΕΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής της εκλογικής
διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου και του Πρύτανη των Α.Ε.Ι.
μέσω ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α'
195Jι όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (Α' 159Ι στην περίπτωση δύο διαδοχικών
άγονων εκλογικών διαδικασιών. Η επιλογή μεταξύ των δύο διαδικασιών γίνεται με
απόφαση του οικείου Πρυτανικού Συμβουλίου, με κριτήριο την εφαρμογή των προθεσμιών
που θέτει ο νόμος.
Ρυθμίζεται επίσης η διαδικασία διεξαγωγής κλήρωσης κατά τα οριζόμενα στην περ. γ' της
παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α' 195Ι όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012
(Α' 159).

Άρθρο 2

Όργανα διενέργειας εκλογών

1. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, όργανα διενέργειας εκλογών λογίζονται κατά
περίπτωση:

α) Για τη διαδικασία ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα, η
Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη και τους
Αναπληρωτές Πρύτανη, και η Προεδρία του Τ.Ε.Ι., η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο
και τους Αναπληρωτές Προέδρου.

β) Για τη διαδικασία ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κατά την πρώτη
εφαρμογή της διάταξης, το Πρυτανικό Συμβούλιο.

γ) Για τη διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απόφαση του Συμβουλίου και αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου
ιδρύματος.

2. Τα όργανα διενέργειας εκλογών οΦείλουν να διασΦαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορούν για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη
διεξαγωγή της διαδικασίας να εξουσιοδοτούν γραπτώς άλλα πρόσωπα του ιδρύματος, ώστε
αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, τα όργανα
διενέργειας εκλογών είναι αρμόδια να επιλύουν οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την
εΦαρμογή των κάτωθι διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις τις
παρούσας και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος.

3. Τα όργανα διενέργειας εκλογών χρησιμοποιούν για τη διενέργεια των εκλογών
σΦραγίδα, η οποία τους παραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου ή τον Πρόεδρο του ΤΕΙ.
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Άρθρο 3

Υποβολή ΥποψηΦιοτήτων -Ανάδειξη ΥποψηΦίων

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων, ενώπιον των οργάνων
διενέργειας εκλογών, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή
επιστολικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηΦιότητά τους έως την
έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου,
η οποία υποβάλλεται στην εΦορευτική επιτροπή. Για την καταγραΦή των υποψηφιοτήτων
και των παραιτήσεων τηρείται από τα όργανα διενέργειας εκλογών ειδικό πρωτόκολλο, από
το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από
αυτήν. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, τα όργανα διενέργειας εκλογών εξετάζουν εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν
συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας. Με επιμέλεια της τριμελούς
επιτροπής, αναρτώνται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο πίνακας
των υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ8' - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΨΗΦΟΣ

Άρθρο 4

Εκλογική Διαδικασία

1. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος
(σύστημα «ΖΕΥΣ») του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση
zeus.minedu.gov.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ»υποστηρίζεται τεχνολογικά από το Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.)και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά
πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηΦοΦοριών, τα οποία διασΦαλίζουν το
αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

2. Τα όργανα διενέργειας εκλογών προμηθεύονται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα
«ΖΕΥΣ»από τη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μέσω των ανωτέρω
κωδικών πρόσβασης τα όργανα διενέργειας εκλογών καταχωρούν στο σύστημα τα
απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τα ονόματα των
υποψηφίων, τα στοιχεία των εκλογέων, το πλήθος των εκλογέων, τον μέγιστο επιτρεπτό
αριθμό ψήφων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζουν το ακριβές
χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό
τους δικαίωμα. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατΦόρμας κάθε ψηΦοΦορίας, κάθε
μέλος από τα συλλογικά όργανα διενέργειας εκλογών της λαμβάνει από το σύστημα «ΖΕΥΣ»
έναν αυστηρώς απόρρητο ατομικό Κωδικό ΨηΦοΦορίας, ευθυνόμενα προσωπικά
πειθαρχικά για τη διαΦύλαξή τους από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι οι Κωδικοί
ΨηΦοΦορίας είναι απαραίτητοι για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η
δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την έναρξη της ψηΦοφορίας.

3. Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ»αποστέλλεται ειδικό - εξατομικευμένο
ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο περιλαμβάνει την
ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (υΓI) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του
δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροΦορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την
έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην εΦορευτική επιτροπή, σε
περίπτωση όπου δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσΦαλμένο ή
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ελλιπές ή αν εσΦαλμένως έχει παραλειΦθεί από το εκλογικό σώμα. Τα όργανα διενέργειας
εκλογών οΦείλουν αμελλητί να προβούν στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω
ζητημάτων.

4. Ο ψηΦοΦόρος, αΦού καταχωρήσει την ψήΦο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει
μια ψηΦιακή Απόδειξη Καταχώρησης ΨήΦου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί τεκμήριο της
συμμετοχής του στη ψηΦοΦορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση
του εκλογέα.

S. Κάθε υποψήΦιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται στα όργανα
διενέργειας εκλογών, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της εκλογικής
διαδικασίας, να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορούν
να παρίστανται κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.

Άρθρο 5

Πέρας Εκλογικής Διαδικασίας - Πρακτικά

- Πίνακας Αποτελεσμάτων

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηΦοΦορίας το σύστημα
«ΖΕΥΣ»παύει να δέχεται και να καταχωρεί νέες ΨήΦους. Το αργότερο εντός προθεσμίας
μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ψηΦοΦορίας, τα όργανα διενέργειας εκλογών εισάγουν
όλους τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηΦοΦορίας προκειμένου να προβούν
στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

2. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» εξάγει τα τελικά αποτελέσματα και προσδιορίζει τον/τους
εκλεγέντα/ες. Η εΦορευτική επιτροπή για την καταμέτρηση των ΨήΦων τηρεί πρακτικό
καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράΦονται
κστ' ελάχιστον: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων,
γ) ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήΦιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της
καταμέτρησης των ψήφων και οι αποΦάσεις της εΦορευτικής επιτροπής επ' αυτών. Στο
πρακτικό αυτό καταγράΦονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση
της εκλογικής διαδικασίας. Τα πρακτικά υπογράΦονται από όλα τα μέλη των οργάνων
διενέργειας εκλογών. Για την εκλογή του/των υποψηΦίου/ων, η εΦορευτική επιτροπή
συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής), το οποίο μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, και
μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Συμβούλιο και τη
Σύγκλητο του Ιδρύματος και τη γνωστοποίησή τους στην ακαδημα'ίκή κοινότητα, με την
ανάρτηση σχετικού πίνακα στο οικείο Ίδρυμα. Ο πίνακας αποτελεσμάτων κοινοποιείται και
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Το πρακτικό καταμέτρησης, το πρακτικό εκλογής και το λοιπό εκλογικό υλικό
Φυλάσσονται με ευθύνη των οργάνων διενέργειας εκλογών, σε συνεργασία με την αρμόδια
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ.
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Άρθρο 6

Ενστάσεις

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

α) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και

β) Οι υποψήφιοι, ή κατ' εξουσιοδότησή τους ορισμένοι αντιπρόσωποι.

2. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν αποκλειστικά:

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
και

γ) Ηακυρότητα ή η εσΦαλμένη καταμέτρηση των Ψήφων.

3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών έως τη
σύνταξη του πρακτικού εκλογής της παραγράΦου 2 του προηγούμενου άρθρου. Επί των
ενστάσεων αποφαίνονται αιτιολογημένα τα όργανα διενέργειας εκλογών. Ειδικώς, οι
ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράΦου
υποβάλλονται ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών το αργότερο πέντε (5) ημέρες
πριν από την ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας, τα οποία αποΦαίνονται αιτιολογημένα
επ' αυτών το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή τους και επί αποδοχής
αυτών αναμορΦώνει τον πίνακα των υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

Άρθρο 7

Εκλογικό Υλικό

1. Τα όργανα διενέργειας εκλογών ευθύνονται για τη συγκέντρωση και την αποστολή του
εκλογικού υλικού στους εκλογείς, για την παραλαβή του εκλογικού υλικού, την τοποθέτηση
κάλπης και τη διαμόρΦωση του χώρου κατάλληλου για τη συγκέντρωση των ψηΦοδελτίων
και την καταμέτρησή τους, μια μέρα πριν από αυτήν, σε συνεργασία με την αρμόδια
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ.

2. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται έντυπα ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί που
Φέρουν τις ίδιες διαστάσεις, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση των οργάνων
διενέργειας εκλογών. Η εκτύπωση των έντυπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη
απόχρωση. Χρησιμοποιούνται επίσης λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία κατασκευάζονται από
το ίδιο λευκό χαρτί και έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα έντυπα ψηφοδέλτια.

3. Για την τοποθέτηση των ψηΦοδελτίων χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι εκλογικοί
Φάκελοι από αδιαΦανές χαρτί λευκής απόχρωσης.

4. Για την αποστολή από τον εκλογέα του εκλογικού Φακέλου, χρησιμοποιούνται
ομοιόμορφοι Φάκελοι από αδιαΦανές χαρτί λευκής απόχρωσης. Οι Φάκελοι αυτοί είναι
μεγαλύτερων διαστάσεων από τους εκλογικούς Φακέλους.
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S. Για την αποστολή στους εκλογείς των ψηΦοδελτίων, του εκλογικού Φακέλου και του
Φακέλου αποστολής χρησιμοποιούνται ομοιόμορΦοι Φάκελοι από αδιαΦανές χαρτί λευκής
απόχρωσης. Οι Φάκελοι αυτοί είναι μεγαλύτερων διαστάσεων από τους εκλογικούς
φακέλους.

Άρθρο 8

Ψηφοφορία - Αντιπρόσωποι - Επαναληπτικές εκλογές

1. Τα όργανα διενέργειας εκλογών «ανοίγουν» ταχυδρομική θυρίδα, προκειμένου οι
εκλογείς να αποστείλουν σε αυτή το Φάκελο με το ψηΦοδέλτιο και, με απόΦασή τους,
ορίζουν καταληκτική προθεσμία περιέλευσης του Φακέλου. Η απόΦαση των οργάνων
διενέργειας εκλογών τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο οικείο ΑΕΙκαι αναρτάται στην
κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία περιέλευσης του Φακέλου. Στην απόΦαση ορίζεται, επίσης, η ταχυδρομική
θυρίδα, στην οποία πρέπει οι εκλογείς να αποστείλουν το Φάκελο με το ψηΦοδέλτιό τους
και η καταληκτική ημερομηνία αποστολής του.

2. Τα όργανα διενέργειας εκλογών τοποθετούν εντός Φακέλου :

α) Τα ψηφοδέλτια (έντυπο και λευκό),

β) Τον εκλογικό Φάκελο, ο οποίος σΦραγίζεται και μονογραΦείται από τον πρόεδρό της,

γ) Τον Φάκελο αποστολής, καθώς και

δ) Σύντομο σημείωμα στο οποίο καταγράΦεται αφενός μεν η διαδικασία συμπλήρωσης του
ψηφοδελτίου και ταυτοποίησης του εκλογέα, αΦετέρου δε η ταχυδρομική θυρίδα στην
οποία πρέπει οι εκλογείς να αποστείλουν το Φάκελο με το ψηΦοδέλτιό τους και την
καταληκτική ημερομηνία περιέλευσης των Φακέλων στην ταχυδρομική θυρίδα. Οι Φάκελοι
ταχυδρομούνται ή παραλαμβάνονται προσωπικώς από τους εκλογείς, σε συνεργασία με
την αρμόδια υπηρεσία του οικείου ΑΕΙ, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία περιέλευσης των φακέλων από τους εκλογείς στην ταχυδρομική
θυρίδα.

3. Κάθε εκλογέας ΨηΦίζει, τοποθετώντας το ψηΦοδέλτιο της επιλογής του, δεόντως
συμπληρωμένο, εντός του σΦραγισμένου από τα όργανα διενέργειας εκλογών Φακέλου
εκλογής. Εν συνεχεία, κλείνει το Φάκελο εκλογής και τον τοποθετεί μέσα στον Φάκελο
αποστολής. Μέσα στον Φάκελο αποστολής, ο εκλογέας τοποθετεί, επίσης φωτοαντίγραΦο
της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράΦου από το οποίο να προκύπτει
ευκρινώς η ταυτότητά του και το οποίο ο ίδιος υπογράΦει. Αφού κλείσει τον Φάκελο
αποστολής, τον ταχυδρομεί επί αποδείξει, στην υποδειχθείσα ταχυδρομική θυρίδα υπ'
όψιν της «Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του
Συμβουλίου Ι του Πρύτανη του ΑΕΙ».

4. Κάθε εκλογέας μπορεί να απευθυνθεί στα όργανα διενέργειας εκλογών, σε περίπτωση
όπου δεν παρέλαβε καθόλου εκλογικό υλικό ή αν αυτό είναι ελλιπές. Για το λόγο αυτό, τα
όργανα διενέργειας εκλογών ορίζουν με απόΦασή τους ειδική ημέρα και τόπο για την
παράδοση εκλογικού υλικού.
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S. Μία ημέρα μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας για την περιέλευση των
Φακέλων στην ταχυδρομική θυρίδα, τα μέλη των οργάνων διενέργειας εκλογών
μεταβαίνουν και παραλαμβάνουν από την ταχυδρομική θυρίδα όλες τις επιστολές. ΑΦού
τις αριθμήσουν, συμπληρώνουν σχετικό πρακτικό παραλαβής. Εν συνεχεία τις τοποθετούν
σε κενή κάλπη, την οποία σΦραγίζουν με βουλοκέρι. Φάκελοι που τυχόν περιέλθουν μετά
την μετάβαση των μελών των οργάνων διενέργειας εκλογών και την παραλαβή των
φακέλων δεν υπολογίζονται.

6. Τα όργανα διενέργειας εκλογών ορίζουν ημέρα καταμέτρησης των ψηΦοδελτίων, η
οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από τρεις (3) ημέρες από την ημέρα παραλαβής
της κάλπης. Με την ίδια απόφαση, ορίζει επίσης και τον τόπο καταμέτρησης των
ψηΦοδελτίων. Με αιτιολογημένη απόφασή μπορεί να ορίζουν τόπο εκτός του ΑΕΙγια την
καταμέτρηση των ψηΦοδελτίων. Σε περίπτωση που η ημέρα καταμέτρησης των
ψηΦοδελτίων δεν συμπίπτει με αυτήν της παραλαβής των επιστολών και τοποθέτησής τους
στην κάλπη, οι επιστολές Φυλάσσονται με ευθύνη των οργάνων διενέργειας εκλογών, σε
συνεργασία με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου ή τον Πρόεδρο του ΤΕΙ σε ειδικό χώρο,
εντός ή εκτός του ΑΕΙ.Προς τούτο, συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

7. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται στα όργανα
διενέργειας εκλογών να διορίσουν το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία περιέλευσης των Φακέλων έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, οι
οποίοι μπορούν να παρίστανται τόσο κατά την ημέρα παραλαβής των επιστολών και
τοποθέτησής τους στην κάλπη όσο και κατά την ημέρα καταμέτρησης των ψηφοδελτίων.

8. Αν η παραλαβή των Φακέλων ή η καταμέτρηση των ψηΦοδελτίων και σύνταξη των
πρακτικών δεν πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο κατά την καθορισμένη ημέρα
πραγματοποιείται σε νέα ημερομηνία, κατόπιν απόφασης των οργάνων διενέργειας
εκλογών.

Άρθρο 9

Καταμέτρηση και διαλογή των Ψήφων • Ακυρότητες ΨηΦοδελτίων

1. Τα όργανα διενέργειας εκλογών κηρύσσουν την έναρξη της διαλογής και καταμέτρησης
των ψήφων. ΑποσΦραγίζεται και ανοίγει η κάλπη και εν συνεχεία αποσΦραγίζονται οι
Φάκελοι αποστολής, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο καθένας από αυτούς περιέχει
αΦενός μεν τον Φάκελο εκλογής, που Φέρει την σΦραγίδα και την μονογραΦή μέλους των
οργάνων διενέργειας εκλογών, αφετέρου δε τη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή
άλλου δημοσίου εγγράΦου δεόντως υπογεγραμμένου. Οι Φάκελοι που δεν περιέχουν όλα
τα ανωτέρω στοιχεία ή που περιέχουν περισσότερα στοιχεία από τα προβλεπόμενα,
αφαιρούνται.

2. Τα όργανα διενέργειας εκλογών ελέγχουν και επαληθεύουν από την φωτοτυπία που
υπάρχει σε κάθε Φάκελο αποστολής την εγγραΦή του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο.
Αφού επαληθεύσουν την εγγραΦή στον εκλογικό κατάλογο, τοποθετούν στην κάλπη μόνο
τον Φάκελο εκλογής, σημειώνοντας στο πρωτόκολλο ψηφισάντων ότι ο συγκεκριμένος
εκλογέας ψήφισε. Παράλληλα, τα όργανα διενέργειας εκλογών τοποθετούν σε ξεχωριστό
Φάκελο την φωτοτυπία της ταυτότητας του εκλογέα που ψήφισε. Σε περίπτωση που ο
εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, καθώς και σε περίπτωση που
δεν καταστεί εΦικτό να ταυτοποιηθεί ο εκλογέας, τα όργανα διενέργειας εκλογών
αΦαιρούν τον σχετικό Φάκελο. Επίσης αΦαιρείται Φάκελος αποστολής, ο οποίος περιέχει
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φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου εγγράΦου εκλογέα, ο οποίος έχει ήδη ψηΦίσει και, ως εκ
τούτου, διαγραΦεί από τον εκλογικό κατάλογο.

3. Στη συνέχεια αριθμούνται και αποσΦραγίζονται οι Φάκελοι εκλογής. Κατόπιν,
καταμετρώνται τα ψηΦοδέλτια, αριθμούνται ενιαία με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων
αριθμών, ελέγχεται η εγκυρότητά τους και μονογράΦονται με ταυτόχρονη αναγραΦή σε
κάθε ψηΦοδέλτιο το συνολικό αριθμό προτιμήσεων που περιέχονται σε αυτό. Μετά το
πέρας της καταμέτρησης, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο συντάσσει
πρακτικό καταμέτρησης ψηΦοδελτίων.

4. Το ψηΦοδέλτιο είναι άκυρο, κατόπιν απόΦασης του οργάνου διενέργειας των εκλογών,
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορΦή που διαΦέρουν, κατά τρόπο εμΦανή, από αυτά που
ορίζονται ανωτέρω,

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 ανωτέρω.

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 περισσότερα 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.

ε) Αν υπάρχουν σημειωμένα στο Φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηΦοδέλτιο που
περιέχεται σ' αυτόν είναι άκυρο, εΦόσον κριθεί από την εΦορευτική επιτροπή ότι τα
παραπάνω συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο της
ψηΦοΦορίας.

Άρθρο 10

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, ή κατ' εξουσιοδότησή του ο
αντιπρόσωπος.

2. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν αποκλειστικά:

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.
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3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράΦως, ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών έως
τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Επί των ενστάσεων αποΦαίνονται αιτιολογημένα τα
όργανα διενέργειας εκλογών. Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (α) της
προηγούμενης παραγράΦου υποβάλλονται ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών το
αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία περιέλευσης των
Φακέλων. Η επιτροπή αποΦαίνεται αιτιολογημένα επ' αυτών το αργότερο μέσα σε τέσσερις
(4) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορΦώνει τον πίνακα των
υποψηΦίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια
προθεσμία.

Άρθρο 11

Πρακτικά εφορευτικής επιτροπής - Πίνακας αποτελεσμάτων

1. Τα όργανα διενέργειας εκλογών τηρούν για την παραλαβή των Φακέλων πρακτικό.
Επίσης, για την καταμέτρηση των ψηΦοδελτίων τηρείται πρακτικό καταμέτρησης
ψηΦοδελτίων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράΦονται : α) ο
αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, β) ο αριθμός των ψηφισάντων,
γ) ο αριθμός των λευκών και άκυρων ψηΦοδελτίων, δ) ο αριθμός των έγκυρων
ψηΦοδελτίων, ε) ο αριθμός των Φακέλων αποστολής που δεν περιείχαν τα απαραίτητα
εκλογικά στοιχεία, καθώς και αυτών που περιείχαν περισσότερα ή άλλα στοιχεία, στ) ο
αριθμός των Φακέλων αποστολής που αΦαιρέθηκαν, επειδή ο εκλογέας είχε ήδη ψηΦίσει
και, ως εκ τούτου, διαγραΦεί από τον εκλογικό κατάλογο και ζ) οι τυχόν ενστάσεις επί της
διαλογής και καταμέτρησης των ψηΦοδελτίων και οι αποΦάσεις των οργάνων διενέργειας
εκλογών επί αυτών. Στο πρακτικό αυτό καταγράΦονται, επίσης, παρατηρήσεις για την
τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Τα πρακτικά υπογράΦονται από
όλα τα μέλη των οργάνων διενέργειας εκλογών.

2. Για την εκλογή των υποψηΦίων, τα όργανα διενέργειας εκλογών συντάσσουν τελικό
πρακτικό (πρακτικό εκλογής). Η σύνταξη του πρακτικού εκλογής μπορεί να γίνει και
ηλεκτρονικά.

3. Μετά το πέρας της καταμέτρησης και διαλογής των ψήφων, όλα τα μέλη των οργάνων
διενέργειας εκλογών υπογράΦουν το πρακτικό εκλογής, μονογράΦουν τους εκλογικούς
καταλόγους και μεριμνούν 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 κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και τα πρωτόκολλα
ψηΦοΦορίας, τα ψηΦοδέλτια με τη σειρά αρίθμησής τους, οι αριθμημένοι Φάκελοι, οι
φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή άλλου δημόσιου εγγράΦου και το λοιπό εκλογικό υλικό
φυλάσσονται με ευθύνη των οργάνων διενέργειας εκλογών, σε συνεργασία με την αρμόδια
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Άρθρο 12

Κλήρωση

1. Η σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (Α' 159), κλήρωση διενεργείται από το αρμόδιο για τη
διενέργεια των εκλογών όργανο με τη χρήση αδιαφανών κλήρων αντίστοιχου αριθμού των
υποψηΦίων, επί των οποίων έχουν εγγραΦεί τα ονόματα των υποψηφίων. Η κλήρωση
διενεργείται σε δημόσια διαδικασία.

2. Ο Πρύτανης επιλέγει έναν (1) εκ των κλήρων, το περιεχόμενο του οποίου καταγράΦεται
σε σχετικό πρακτικό και υπογράφεται από όλα τα μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 13

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Γιατη διενέργεια των εκλογών ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου και του
Πρύτανη των Α.Ε.Ι. με κάλπη εφαρμόζεται αναλογικά η ΥΑ
Φ.122.1/311/125673α/Β2/4.11.2011 (ΦΕΚ Β'2503), αναγκαίως προσαρμοσμένη στην
κείμενη νομοθεσία [ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (Α'
159)] και καθ' ο μέρος δεν είναι αντίθετη με αυτή.

2. Οι ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι., εΦόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά με ρητή ειδική διάταξη νόμου ή της παρούσας Υπουργικής ΑπόΦασης.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ηαπόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝ ΙΤΟΠΟΥ ΛΟΣ
Εσωτερική διανομή:

1) Γρ. κ. Υπουργού,

2) Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα,

3) Διεύθυνση Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης,

4) Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης ΠανΙκής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α',

S) Διεύθυνση Τεχνολογικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης
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