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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

                                                                                         Αθήνα, 06/04/2022 

                                                                        Αριθμ. πρωτ.: 6193 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ TOY  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4.8.2017), ειδικότερα το άρθρο 29 «Διευθυντής 

Εργαστηρίου και Μουσείου» 

2. Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’/111/12.6.2020), άρθρο 115 «Ανάδειξη Διευθυντή 

Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου» 

3. Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136/3.8.2021), άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των 

οργάνων των Α.Ε.Ι.» 

4. ΥΑ 77561/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 2481/22.6.2020) «Διαδικασία ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των 

Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., 

καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που 

λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»  

5. Εσωτερικός Κανονισμός Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών (ΦΕΚ Β’ 667/22.2.2021), άρθρο 22 «Ανάδειξη των 

μονομελών οργάνων μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» και άρθρο 87 

«Εργαστήρια» 

 

 

Προκηρύσσει Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Έρευνας και 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με τριετή θητεία 

 

Η διαδικασία εκλογής του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών διεξάγεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Εσωτερικού 
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Κανονισμού του Πανεπιστημίου,  ως υποκείμενα, εν προκειμένω, της ίδιας ακαδημαϊκής μονάδας, 

του Τμήματος. 

‘Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη του Διευθυντή  είναι ο  επικεφαλής της 

ακαδημαϊκής μονάδας, δηλαδή ο Πρόεδρος του Τμήματος, που μπορεί να προεδρεύει τριμελούς 

εφορευτικής επιτροπής.  

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζονται η 9 Μαΐου 2022. Οι εκλογές θα διεξαχθούν 

ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου 

Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο θα πραγματοποιηθεί 

από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής 

ψηφοφορίας, η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί την ίδια εργάσιμη 

ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει 

τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  

Υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος 

topa@panteion.gr, από 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022. 
       ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την ΔΕΥΤΕΡΑ  9η ΜΑΪΟΥ 2022 

μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εάν παραστεί ανάγκη, επαναλαμβάνεται 

αμέσως, την ίδια ημέρα και ώρα 14:00-16:00 μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε 

ψήφους υποψηφίων. 

- Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. 

- Διευθυντής εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, πρώτης 

βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, για θητεία τριών (3) ετών.  

- Η εκλογή του Διευθυντή γίνεται με ένα (1) ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει 

τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Οι ψηφοφόροι αφού καταχωρήσουν την ψήφο 

τους στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνουν μία ψηφιακή Απόδειξη 

Καταχώρησης Ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό 

τεκμήριο της συμμετοχής στην ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με 

κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Όργανο Διενέργειας Εκλογών. 

- Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το 

Ο.Δ.Ε., να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) 

αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον 

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 και υπογραφή του πρακτικού 

εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να 

υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού 

εκλογής, εφόσον το ζητήσουν. 

- Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή 

επαναλαμβάνεται την ίδια εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που 

συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει μόνο 

mailto:topa@panteion.gr
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ένας (μια) υποψήφιος (α), αυτός(η) εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 

ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.  

• Εκλέκτορες-δικαίωμα άσκησης εκλογικού δικαιώματος: 

- Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή ΕΠΙ απαρτίζεται από το 

σύνολο των μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος  

- Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π που 

απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η 

απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση των καθηκόντων 

τους.  

• Εκλογικοί κατάλογοι: 

- Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 

καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.  

• Εκλογική διαδικασία – Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.): 

- Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει ο Πρόεδρος του 

Τμήματος, ως επικεφαλής Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με 

ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του Προέδρου, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας 

και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος. 

- Το Ο.Δ.Ε. οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί 

την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθεί και 

να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να 

συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής. 

- Σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 77561/Ζ1/22-6-2020, 

Διαχειριστής είναι ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, εν προκειμένω ο 

Πρόεδρος του Τμήματος. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς 

πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ», από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., μετά την υποβολή 

αιτήματος, το οποίο θα αποστέλλεται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., (στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση hepdesk@zeus.grnet.gr) και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

egovgram@minedu.gov.gr). Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο 

Διαχειριστής καταχωρεί στο σύστημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη 

διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα 

ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του Ο.Δ.Ε., τα 

ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

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. Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη 

συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα 

πολιτική κάθε ΑΕΙ, για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και των ν. 4624/2019 (Α’ 134). Με τη δημιουργία της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. λαμβάνει 

από το σύστημα «ΖΕΥΣ» έναν αυστηρώς απόρρητο ατομικό Κρυπτογραφικό 

Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του 

από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας 

mailto:hepdesk@zeus.grnet.gr
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είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η 

δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την έναρξη της ψηφοφορίας. 

- 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 εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη 

απαραίτητη πληροφορία.  

Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν 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. 

- Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την 

κανονική λειτουργία του συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας 

ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Αν εκλογέας διορθώσει εσφαλμένως 

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. 

- Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης 

ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ 

ελάχιστον: 

• Α. ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, Β. ο αριθμός των ψηφισάντων, Γ. ο 

αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, Δ. οι τυχόν ενστάσεις 

επί της καταμέτρηση των ψήφων και Ε. οι αποφάσεις του αρμοδίου Ο.Δ.Ε. Στο 

πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την 

ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής 

αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε 

υποψήφιος καθώς και την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Το πρακτικό 

υπογράφεται από όλα τα μέλη του Ο.Δ.Ε. 

• Για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου, συντάσσεται τελικό 

πρακτικό  (πρακτικό εκλογής), το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 

Τμήματος και τα άλλα δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αποστέλλεται 

στην Πρύτανι, για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, και 

γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή του στον 

ιστότοπο του Παντείου Πανεπιστημίου. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά 

καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη του 

Ο.Δ.Ε. σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του 

Πανεπιστημίου. 

- Το Ο.Δ.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. 

 

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας  

 Διευθυντής εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, πρώτης 

βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, για θητεία τριών (3) ετών 
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ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Υ.Α. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 2481/22.6.2020) 

 

 

Άρθρο 2 

Όργανα Διενέργειας Εκλογών 

1. Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, ‘Όργανα Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) 

ανά περίπτωση λογίζονται:  

 

1.1. α) για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των περ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 1, το συλλογικό όργανο που έχει την ευθύνη παρακολούθησης 

και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, ήτοι η Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή (πενταμελής ή τριμελής) σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του 

ν. 4692/2020 και τα άρθρα 19 παρ. 5 και 23 παρ. 6 του ν. 4485/2017 

αντίστοιχα. 

1.2. β) για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των περ. ε΄ και στ΄ της 

παρούσας, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται 

και λειτουργεί το Εργαστήριο, το Μουσείο ή η Κλινική.  

2. Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη 

άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως 

αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή και 

ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν 

οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν 

και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής.  

 

Άρθρο 3 

Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο 

1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών 

Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται 

από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» 

βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο 

της εκλογικής διαδικασίας.  

2. Με απόφασή του, το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της 

συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας πλην της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 

όπου Διαχειριστής είναι ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας.  

• Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα 

«ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο θα 

αποστέλλεται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

helpdesk@zeus.grnet.gr) και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr).  
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• Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο Διαχειριστής καταχωρεί 

στο σύστημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα 

και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., 

τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

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.  

• Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και 

οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας 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) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134).  

• Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, 

κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «ΖΕΥΣ» έναν αυστηρώς 

απόρρητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά 

πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα 

Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα 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 εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη 

απαραίτητη πληροφορία.  

• Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν 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.  

4. 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 προς το 

Ο.Δ.Ε.  

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας, εφαρμόζονται αναλογικά οι 

διατάξεις του παρόντος.  

 

Άρθρο 4 

Πέρας εκλογικής διαδικασίας - Πρακτικό εκλογής - Αποτελέσματα 

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, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο 
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ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» 

να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.  

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε., 

να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) 

αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον 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 και υπογραφή 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.  

4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την 

κανονική λειτουργία του συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας 

ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Αν εκλογέας διορθώσει εσφαλμένως 

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. Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης 

ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ 

ελάχιστον:  

5.1. α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων,  

5.2. β) ο αριθμός των ψηφισάντων,  

5.3. γ) ο αριθμός των εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος,  

5.4. δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και  

5.5. ε) οι αποφάσεις του αρμοδίου Ο.Δ.Ε.  

• 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 καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Το πρακτικό 

υπογράφεται από όλα τα μέλη του Ο.Δ.Ε.  

• Για την εκλογή του/των υποψηφίου/ων, συντάσσεται τελικό πρακτικό 

(πρακτικό εκλογής), το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.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 ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι.. Το πρακτικό 

εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με 

ευθύνη του Ο.Δ.Ε., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής 

υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι.  

6. Το Ο.Δ.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 
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διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει 

ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων.  

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

  

         Καθηγητής  Ιωάννης Ψυχάρης 
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