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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2436
2 Νοεµβρίου 2011

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
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ 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)
«∆οµή, 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. ∆εν 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. ∆εν 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
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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

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 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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