
Οργάνωση και οδηγίες εκλογικής διαδικασίας
για την ανάδειξη ενός Αντιπρύτανη της ΑΣΚΤ

******

Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά από 
εισήγηση του Πρύτανη στις 19 Μαΐου 2020, ήτοι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Η Εφορευτική Επιτροπή διασφαλίζει την ουσιαστική και άνευ κωλυμάτων 
διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη ενός Αντιπρύτανη της ΑΣΚΤ 
και γενικότερα έχει τη συνολική ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, 
επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα αυτής. 

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας 
αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους. Ευθύνονται για την τοποθέτηση των καλπών καθώς και για τη 
διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, το 
αργότερο έως μία ημέρα πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις – 
υποψηφιότητες, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από τον ορισμό της, τους υποψήφιους Αντιπρυτάνεις. Αν κατά 
την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο 
τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αναπληρώνονται από τα 
αναπληρωματικά μέλη.

Εκλογικό Τμήμα

Οι εκλογές με κάλπη για την ανάδειξη Αντιπρύτανη της ΑΣΚΤ θα διεξαχθούν 
μόνο στην αίθουσα «Π.Πρεβελάκη» που βρίσκεται στο κεντρικό ιστορικό κτήριο της 
ΑΣΚΤ, επί της οδού Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα.

Για την ανάδειξη στο αξίωμα του Αντιπρύτανη θα υπάρχουν δύο κάλπες, μία 
για κάθε ομάδα εκλεκτόρων. 

Εκλογές – Εκλεκτορικό Σώμα

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 3η Ιουνίου 
2020, ημέρα Τετάρτη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από ώρα 9:00 έως 16:00, στην 
αίθουσα «Π.Πρεβελάκη».

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. 
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή απαρτίζεται: α) από το σύνολο των 

μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των 
μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος 
(δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).



Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το 
άθροισμα των παρακάτω επιμέρους συνόλων:

α) των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που 
ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και

β) των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενου με τον 
αριθμό των έγκυρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που 
ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,2 και διαιρούμενου 
με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.

Αν από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός 
αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι 
κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω 
του μισού.

Σημειώνεται ότι στο εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη 
ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου 
απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση 
άσκησης των καθηκόντων τους. Αντίθετα, δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα 
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικοί υπάλληλοι (δεύτερη ομάδα 
εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους ή τελούν σε αναστολή ή 
απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Ο υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπρύτανη εκλέγεται αν συγκεντρώσει 
– με βάση τον προβλεπόμενο στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 
του ν. 4485/2017 τρόπο υπολογισμού – τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρων 
ψήφων. Επί ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017, δηλ. την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα (δηλ. ημέρα 4η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη, στην ίδια αίθουσα, 
την ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια ψηφοφορίας), μεταξύ των ισοψηφούντων.

Εκλογικοί κατάλογοι

Το εκλογικό τους δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους, βάση των οποίων διενεργείται η εκλογική διαδικασία. Οι 
εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται από την Διεύθυνση Διοικητικού της ΑΣΚΤ 
σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017, 
και οριστικοποιούνται και εγκρίνονται από τον Πρύτανη της ΑΣΚΤ είκοσι (20) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Μετά την 
οριστικοποίηση – έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Εφορευτική 
Επιτροπή.

Ψηφοφορία

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Η εκλογή του 
Αντιπρύτανη γίνεται με ένα (1) ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα 
όλων των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων. 

Οι εκλογείς προσέρχονται ενώπιων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, 
επιδεικνύουν την ταυτότητά τους (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο 



έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους), και αφού επαληθευτεί η εγγραφή 
τους στον οικείο – ανά ομάδα εκλεκτόρων – εκλογικό κατάλογο, σημειώνεται το 
ονοματεπώνυμό τους στον κατάλογο ψηφισάντων και κάθε εκλογέας υπογράφει 
δίπλα από το ονοματεπώνυμό τους.

Η Εφορευτική Επιτροπή δίνει στον εκλογέα: (α) το ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα 
ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Αντιπρύτανη, (β) ένα λευκό ψηφοδέλτιο, 
και (γ) τον εκλογικό φάκελο. Ο εκλογικός φάκελος σφραγίζεται και μονογράφεται 
από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κατά το χρόνο παράδοσής του στον 
εκλογέα. Οι εκλογείς αποσύρονται στο παραβάν και κατόπιν κλείνουν οι ίδιοι τον 
εκλογικό φάκελο και ψηφίζουν, ρίχνοντάς τον ιδιοχείρως στην κάλπη. 

Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους 
υποψηφίους Αντιπρυτάνεις, βάζοντας έναν σταυρό δίπλα από το όνομά του.

Άκυροι είναι όσοι φάκελοι εκλογής με τα περιεχόμενά τους ψηφοδέλτια 
βρεθούν σε κάλπη που ψηφίζει άλλη ομάδα εκλεκτόρων από την ομάδα για την οποία 
προορίζονται οι συγκεκριμένοι φάκελοι.

Κάθε υποψήφιος Αντιπρύτανης μπορεί με γραπτή δήλωσή του που υποβάλει 
στην Εφορευτική Επιτροπή, να ορίσει μέχρι 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, έναν 
αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Υποψήφιοι, αντιπρόσωποι και αναπληρωτές 
αυτών, μπορούν να παρίστανται καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, καθώς επίσης 
και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων, μέχρι και την σύνταξη του σχετικού 
Πρακτικού καταμέτρησης ψηφοδελτίων και του Πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, 
οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές αυτών, δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους 
ενστάσεις.

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: (α) κάθε 
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέας, και (β) κάθε υποψήφιος κατά 
τη διάρκεια της εκλογής, καθώς επίσης και οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές 
αυτών.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, 
μέχρι και την σύνταξη του τελικού Πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η 
ψηφοφορία. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των ενστάσεων 
αυτών.

Ως λόγοι έντασης, θεμελιώνονται οι:
 Παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, 

τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, τη ψηφοφορία, την εξαγωγή του 
εκλογικού αποτελέσματος, καθώς και κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων 
υποψηφίων.

 Ακυρότητα ή εσφαλμένη διαλογή ψήφων ή εσφαλμένη καταμέτρηση των 
ψηφοδελτίων.
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