
 

 
 
 
 

 
 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

 
Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία 

Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της 

ταξινομικής ψήφου. 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Β. Προτερ. 99286/Ζ1  δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 4211 Τεύχος B’ /09.08.2022 

1. ΠΟΙΟΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκεί το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως βαθμίδας συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων 
λεκτόρων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. που 
τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο 
διενέργειας των εκλογών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.  

Οι εκλογικοί κατάλογοι θα επικυρωθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το αργότερο δέκα ημέρες πριν τις εκλογές και κάθε 
εκλογέας θα δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας 
διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον της Κ.Ε.Ε. 
προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο και η Κ.Ε.Ε. με απόφασή της 
αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.  

2. ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΕΙ Ο ΕΚΛΟΓΕΑΣ 

Ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο - Επιλογή υποψηφίων 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο 
περιλαμβάνονται αλφαβητικά όλα τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση εσωτερικού 
μέλους του Σ.Δ. που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, καθώς και η Σχολή από την 
οποία προέρχονται. 

Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει διαγραμμισμένο πίνακα με τρεις (3) αριθμημένες στήλες και 
αριθμό σειρών ίσο με τον αριθμό των υποψηφίων. Στη δεύτερη στήλη αναγράφονται το 
ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου και στην τρίτη στήλη αναγράφεται η 
Σχολή από την οποία προέρχεται κάθε υποψήφιος (βλ. πίνακα 1).  



H ψηφοφορία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Α.Ε.Ι., 
πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής 
ψήφου μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη 
ΖΕΥΣ»  

Ο Διαχειριστής (ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.) καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα 
απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή 
ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά 
περίπτωση Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) , τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα 
ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο στοιχείο). 

Μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον Διαχειριστή σε όλους 
τους εκλογείς, που συμπεριλαμβάνονταν στον εκλογικό κατάλογο, ένα ειδικό-
εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη 
διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, 
καθώς και το ηλεκτρονικό κατά τα ως άνω ψηφοδέλτιο και κάθε άλλη απαραίτητη 
πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να 
απευθυνθεί στο Ο.Δ.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. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των 
ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας.  

Το ψηφοδέλτιο για την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών υποψηφίων για το Σ.Δ. 
Αριθμός 

Προτίμησης 
Επώνυμο, Όνομα και 

πατρώνυμο υποψηφίου 

 

Ονομασία Σχολής 

 

 Δέρκας Νικόλαος του Παναγιώτη Σχολή Περιβάλλοντος & Γεωργικής 
Μηχανικής  

 Ζωγραφάκης Σταύρος του 
Εμμανουήλ 

Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών  

 Καλύβας Διονύσιος του Πέτρου Σχολή Περιβάλλοντος & Γεωργικής 
Μηχανικής  

 Κίντζιος Σπυρίδων του Ευαγγέλου Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και 
Βιοτεχνολογίας  

 Μήλιου Ελένη του Αντωνίου Σχολή Επιστημών των Ζώων  

 Μουντζούρης Κωνσταντίνος του 
Χρήστου 

Σχολή Επιστημών των Ζώων  

 Παπανικολάου Σεραφείμ του 
Ευθυμίου 

Σχολή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 
του Ανθρώπου 

 Παπαφωτίου Μαρία του 
Σπυρίδωνα 

Σχολή Επιστημών των Φυτών  

 Σωτηράκογλου Κυριακή του 
Αναστασίου 

Σχολή Περιβάλλοντος & Γεωργικής 
Μηχανικής 

 Ταραντίλης Πέτρος του 
Αναστασίου 

Σχολή Επιστἠμης Τροφίμων και Διατροφής 
του Ανθρώπου 

 Τριβέλλας Παναγιώτης του 
Γεωργίου 

Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών 



 Τσιτσιγιάννης Δημήτριος του 
Ιωάννη 

Σχολής Επιστημών των Φυτών  

Ο εκλογέας δηλώνει την προτίμησή του για τους υποψηφίους συμπληρώνοντας στην πρώτη 
στήλη του ψηφοδελτίου τον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό με αφετηρία τον αριθμό ένα (1). Με 
τον αριθμό ένα (1) δηλώνεται από τον εκλογέα η πρώτη προτίμησή του για τον υποψήφιο, 
με τον αριθμό δύο (2) η δεύτερη και με τους επόμενους διαδοχικούς και συνεχόμενους 
ακέραιους αριθμούς ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΙ (6) η αντίστοιχη προτίμησή του.  

Ο εκλογέας δύναται να επιλέξει κατ’ ανώτατο όριο έως έξι (6) υποψηφίους δηλώνοντας τη 
σειρά προτίμησης κάθε υποψηφίου, θέτοντας στην πρώτη στήλη του ψηφοδελτίου δίπλα 
από το όνομα κάθε υποψηφίου που επιλέγει τον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό με αφετηρία 
από τον αριθμό ένα (1) έως τον αριθμό έξι (6). Δεν δύναται να εκλεγούν περισσότερα από 
ένα (1) εσωτερικά μέλη ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. στο Συμβούλιο Διοίκησης.  

Ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μία 
ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό 
κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να 
κατατίθεται μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε. Ο εκλογέας μπορεί να 
καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή 
απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. 
Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο 
εκλογέας, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.  

3. Εγκυρότητα- Ακυρότητα ψήφων - Καταμέτρηση Ψήφων 

«Έγκυρο ψηφοδέλτιο» είναι αυτό στο οποίο ο εκλογέας δηλώνει προτίμηση τουλάχιστον σε 
έναν υποψήφιο, θέτοντας τον αριθμό ένα (1) δίπλα στο όνομα ενός υποψηφίου ή δηλώνει 
προτίμηση σε περισσότερους από έναν (1) υποψηφίους, θέτοντας δίπλα σε κάθε όνομα 
υποψηφίου διαδοχικούς και συνεχόμενους ακέραιους αριθμούς από το ένα (1) έως και τον 
αριθμό έξι (6).  

«Άκυρο ψηφοδέλτιο» είναι το ψηφοδέλτιο στο οποίο:  

α) δεν αναγράφεται αριθμός προτίμησης ή έχει συμπληρωθεί ο ίδιος αριθμός προτίμησης 
σε περισσότερους του ενός (1) υποψηφίους,  
β) έχει συμπεριληφθεί αριθμός προτίμησης μεγαλύτερος του αριθμού έξι (6),  
γ) οι προτιμήσεις που έχουν τεθεί δεν είναι διαδοχικοί και συνεχόμενοι ακέραιοι αριθμοί,  
δ) στο ψηφοδέλτιο δεν έχει τεθεί προτίμηση με τον αριθμό ένα (1).  
Τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνουν μέρος στην καταμέτρηση για τον υπολογισμό του 
εκλογικού μέτρου.  
 
«Λευκό ψηφοδέλτιο» είναι αυτό στο οποίο ο εκλογέας έχει επιλέξει την προτίμηση λευκό. 
Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα και δεν λαμβάνουν μέρος στην 
καταμέτρηση για τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου.  
«Εκλογικό μέτρο» είναι ο αριθμός που προκύπτει προσθέτοντας τη μονάδα στο ακέραιο 
μέρος του πηλίκου της διαίρεσης του αριθμού των «εγκύρων ψηφοδελτίων» ψ δια του 



αριθμού των εκλόγιμων θέσεων θ συν ένα (1): 1, όπου ψ τα «έγκυρα ψηφοδέλτια» και θ οι 
εκλόγιμες θέσεις (ψ/(θ+1))+1. 
«Πλεόνασμα ψήφων» είναι το «σύνολο ψήφων του υποψηφίου» αφαιρουμένου του 
«εκλογικού μέτρου».  
«Συντελεστής πλεονάσματος» είναι το πηλίκο της διαίρεσης του «πλεονάσματος ψήφων» 
προς το «σύνολο ψήφων του υποψηφίου». Εάν ο «συντελεστής πλεονάσματος» είναι 
δεκαδικός αριθμός, ο υπολογισμός γίνεται με χρήση τεσσάρων (4) τουλάχιστον δεκαδικών 
ψηφίων.  

Η διαδικασία καταμέτρησης και ανάδειξης εσωτερικών μελών του Σ.Δ. του Γ.Π.Α. 
ολοκληρώνεται με την κάλυψη όλων των εκλόγιμων θέσεων από υποψηφίους, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 της απόφασης 99286/Ζ1  που δημοσιεύεται 
στο ΦΕΚ 4211 Τεύχος B’ /09.08.2022 .  

Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:  

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιτελεί ρόλο υπευθύνου επεξεργασίας κατά την 
έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. Tο Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη 
συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε 
Α.Ε.Ι. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α’ 
134) και ορίζεται ως σημείο επικοινωνίας των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.  

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΜΑΤΑ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 

Α) ΜΕ ΛΙΓΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 6  ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΣΧΟΛΗ 

4 ΑΒΓ  Ι 

2 ΔΕΖ ΙΙ 

 ΗΘΙ ΙΙΙ 

1 ΚΛΜ ΙΙΙΙ 

 ΝΞΟ V 

 … … 

3 ΠΡΣ III 

 ΤΥΦ VI 

 ΧΨΩ II 

Α) ΜΕ ΕΞΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΣΧΟΛΗ 

5 ΑΒΓ  Ι 

3 ΔΕΖ ΙΙ 

 ΗΘΙ ΙΙΙ 

2 ΚΛΜ ΙΙΙΙ 

6 ΝΞΟ V 

 … … 

1 ΠΡΣ III 

 ΤΥΦ VI 

4 ΧΨΩ II 

 
  



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 

Α) ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΚΕΝΗ Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ) 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΣΧΟΛΗ 

 ΑΒΓ  Ι 

 ΔΕΖ ΙΙ 

 ΗΘΙ ΙΙΙ 

 ΚΛΜ ΙΙΙΙ 

 ΝΞΟ V 

 … … 

 ΠΡΣ III 

 ΤΥΦ VI 

 ΧΨΩ II 

Β) ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 1 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΣΧΟΛΗ 

 ΑΒΓ  Ι 

2 ΔΕΖ ΙΙ 

3 ΗΘΙ ΙΙΙ 

 ΚΛΜ ΙΙΙΙ 

 ΝΞΟ V 

 … … 

4 ΠΡΣ III 

5 ΤΥΦ VI 

6 ΧΨΩ II 

Γ) ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΣΧΟΛΗ 

1 ΑΒΓ  Ι 

2 ΔΕΖ ΙΙ 

 ΗΘΙ ΙΙΙ 

 ΚΛΜ ΙΙΙΙ 

6 ΝΞΟ V 

 … … 

4 ΠΡΣ III 

5 ΤΥΦ VI 

 ΧΨΩ II 

  



Δ) ΜΕ ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΣΧΟΛΗ 

1 ΑΒΓ  Ι 

2 ΔΕΖ ΙΙ 

 ΗΘΙ ΙΙΙ 

 ΚΛΜ ΙΙΙΙ 

6 ΝΞΟ V 

 … … 

4 ΠΡΣ III 

5 ΤΥΦ VI 

2 ΧΨΩ II 

Ε) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΣΧΟΛΗ 

1 ΑΒΓ  Ι 

2 ΔΕΖ ΙΙ 

3 ΗΘΙ ΙΙΙ 

 ΚΛΜ ΙΙΙΙ 

6 ΝΞΟ V 

 … … 

4 ΠΡΣ III 

5 ΤΥΦ VI 

2 ΧΨΩ II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


