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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

  

 

Θέμα: Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής 

διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 

του ν. 4485/17(Α΄114).   

 

                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις α) της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017(Α΄114) 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) και γ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( Α΄210), 
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  

 

                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής - Όργανα διενέργειας εκλογών 

1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής της προβλεπομένης στις διατάξεις της 

παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/17(Α΄114) εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής 

ψήφου για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι.. 

2.  Για το σκοπό της παρούσας απόφασης α) μονομελές όργανο διοίκησης του Α.Ε.Ι. λογίζεται ο 

Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, ο Κοσμήτορας, ο Πρόεδρος και αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος 

β) όργανα διενέργειας εκλογών λογίζονται τα όργανα που έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της 

εκλογικής διαδικασίας, ήτοι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο ν. 4485/2017.  

 

Άρθρο 2 

Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο 

1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων,  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.  Η Κ.Ε.Ε. προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Ε.Τ., μετά 

την υποβολή αιτήματος, το οποίο θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr) και στο Ε.Δ.Ε.Τ. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

helpdesk@zeus.grnet.gr). Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης η Κ.Ε.Ε. καταχωρεί στο 
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σύστημα ΖΕΥΣ τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τα 

ονόματα των υποψηφίων, τα στοιχεία των εκλογέων, το πλήθος των εκλογέων, καθώς και κάθε 

άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς 

θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Με τη δημιουργία της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος των Κ.Ε.Ε. λαμβάνει από το 

σύστημα «ΖΕΥΣ» έναν αυστηρώς απόρρητο ατομικό Κωδικό Ψηφοφορίας, ευθυνόμενο 

προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του 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 εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλο-

γικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, 

πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην Κ.Ε.Ε., σε περίπτωση που δεν 

παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας 

έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η Κ.Ε.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί 

στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων. 

4.  Για κάθε ομάδα εκλεκτόρων, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 15, 19 και 23 του ν. 

4485/2017, λειτουργεί χωριστή «ηλεκτρονική κάλπη».  

5. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια 

ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό 

τεκμήριο της συμμετοχής του στη ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε 

τυχόν ένσταση του εκλογέα.  

 

Άρθρο 3 

Πέρας Εκλογικής Διαδικασίας - Πρακτικά – Πίνακας Αποτελεσμάτων 

1.  Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» 

παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά τη λήξη της  ψηφοφορίας, τα 
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μέλη της Κ.Ε.Ε. εισάγουν όλους τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας 

προκειμένου να προβούν στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.  

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται στην Κ.Ε.Ε., να ορίσει το 

αργότερο δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, 

οπότε και ενημερώνεται από την Κ.Ε.Ε. για το χώρο στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των 

υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. 

Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε 

είδους ενστάσεις και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής της παρ. 5, εφόσον το 

ζητήσουν. 

3.  Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα ανά 

ομάδα εκλεκτόρων, καθώς και το τελικό συνολικό αποτέλεσμα με εφαρμογή του 

προβλεπόμενου στο νόμο συντελεστή βαρύτητας. Συγκεκριμένα, οι έγκυρες ψήφοι, όπου 

προβλέπονται δύο ομάδες εκλεκτόρων, υπολογίζονται σύμφωνα με τον εξής μαθηματικό 

τύπο: Ψ= Α + 
(𝛴 𝛸 𝛣 𝛸 0,2)

𝛤
 . Για την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου, νοείται ως: Ψ: ο αριθμός των 

έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος, Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε 

ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων, Σ: το σύνολο των μελών της 

πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι των μελών Δ.Ε.Π.), Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που 

έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων, Γ: το σύνολο των μελών της 

δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (σε περίπτωση εκλογής Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων το 

σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος, ενώ 

σε περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος  το 

σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής ή Τμήματος, αντίστοιχα). 

4. Η Κ.Ε.Ε. μέχρι τη στιγμή αυτή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική 

λειτουργία του συστήματος, χωρίς να έχει ακόμη πρόσβαση στο ποιοι εκλογείς ψήφισαν. 

Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας τα μέλη της Κ.Ε.Ε. εξάγουν τα αποτελέσματα και τότε 

λαμβάνουν γνώση των εκλογέων που ψήφισαν. Αν ο εκλογέας διορθώσει εσφαλμένως 
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καταχωρισμένη ψήφο του, η νέα ψήφος καταχωρίζεται στο σύστημα, χωρίς όμως με την 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων να φαίνεται πότε και πόσες φορές έγινε πράξη διόρθωσης.  

5. Η Κ.Ε.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο 

πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ ελάχιστον και χωριστά ανά 

ομάδα εκλεκτόρων: 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. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός 

εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος ύστερα από την εφαρμογή του συντελεστή 

βαρύτητας (άρθρο 15 παρ. 8 ν. 4485/17 αναλογικά εφαρμοζόμενου και στα άρθρα 19 και 23 

του ιδίου νόμου) καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Τα πρακτικά υπογράφονται 

από όλα τα μέλη της Κ.Ε.Ε.. Για την εκλογή του/των υποψηφίου/ων, συντάσσεται τελικό 

πρακτικό (πρακτικό εκλογής), το οποίο υποβάλλεται από την Κ.Ε.Ε. στο όργανο, το οποίο έχει ή 

στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, στα προβλεπόμενα κατά 

περίπτωση στην ισχύουσα νομοθεσία όργανα για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής 

πράξης και γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση σχετικού πίνακα στο 

οικείο ίδρυμα. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό 

φυλάσσονται με ευθύνη της Κ.Ε.Ε., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής 

υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι. 

6.  Η Κ.Ε.Ε. έχει  τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει 

ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να 

ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη 

απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων. 

 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

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

Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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