
 -1- 

 

To απόλυτο πλειοψηφικό σύστηµα για την ανάδειξη µονοµελών οργάνων 

διοίκησης: η περίπτωση ανάδειξης υποψηφίου ως ∆/ντη Σχολής 

 

του καθ. Ιωάννη ∆. Μπουρή   
 

1. Το Νοµοθετικό Πλαίσιο  

 
Σύµφωνα µε το απόλυτα πλειονοψηφικό ή πλειοψηφικό σύστηµα, ∆/ντης Σχολής εκλέγεται ο 

υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του εκλεκτορικού σώµατος 
1
 . 

Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την προηγούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαµβάνεται εντός τριών (3) ηµερών µεταξύ των δυο πλειονοψηφησάντων. 

Συνεπώς πρόκειται για σύστηµα ανάδειξης των υποψηφίων µε την µέθοδο της απόλυτης 

πλειοψηφίας µε δυνατότητα επαναληπτικής ψηφοφορίας στη περίπτωση που κανένας από τους 

υποψηφίους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία. 

Με την ρητή διατύπωση και ερµηνεία του εδαφ. γ της  παρ. 2 του αρθρ. 9 του Ν. 4009/2011 η 

βάση υπολογισµού της απόλυτης πλειοψηφίας είναι το σύνολο των εκλεκτόρων ( δηλ. ο αριθµός 

των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους)  

 

Σε περίπτωση  που η διαδικασία διενεργείται µέσω της ηλεκτρονικής ψήφου  και προκύψουν δυο 

(2) διαδοχικές άγονες εκλογικές διαδικασίες, το αρµόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο 

υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, µεταξύ των δυο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλεγέντων. 

από το Συµβούλιο του Ιδρύµατος ( ΣτΙ) , υποψηφίων 
2
, για την ανάδειξη του ∆/ντη της Σχολής. 

 
Όπως προαναφέρθηκε η εξαγωγή του αποτελέσµατος γίνεται επί των εγγεγραµµένων 

εκλεκτόρων  και όχι επί των εγκύρων ή επί των ψηφισάντων  

Στους εκλέκτορες, περιλαµβάνονται και ψηφίζουν όλοι οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες 

των Τµηµάτων που απαρτίζουν τη Σχολή εκτός όσων βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων  ή 

αποχή/απαγόρευση άσκησης καθηκόντων. 

Κατ’ ακολουθία, τα ‘λευκά’ και η ‘αποχή ’ µετρώνται κανονικά ως ‘οιονεί’ έγκυροι ψήφοι 

αυξάνοντας τις πιθανότητες να οδηγούµεθα σε διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις. 

Τουτέστιν, αν το 51% των ψηφοφόρων, ψήφιζε π.χ. ‘λευκό’, τότε θα έπρεπε να είχαµε 

επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας ! 

Συνεπώς η λευκή ψήφος, εκφράζει την βούληση να µην ψηφίσει ούτε υπέρ ούτε κατά των 

υποψηφίων. 

Στην ουσία, µε το απόλυτο πλειοψηφικό σύστηµα  η λευκή ψήφος καταψηφίζει τις 

υποψηφιότητες.  

 

Όπως και να έχει, η ψήφος του εκλέκτορα  που έριξε λευκό, είναι µία ψήφος που λογικά δεν θα 

πήγαινε ποτέ σε κάποιον υποψήφιο. 

                                        
1
  Άρθρο 9 παρ. 2  Ν.4009/2011 όπως  τροποποιήθηκε   µε την παρ. 1 του άρθρου 3 Ν.4076/2012 

 
2
  Το Συμβούλιο του Ιδρύματος  με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, 

επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφόσον είναι δεκαπενταμελές τρεις υποψηφίους  καθηγητές της σχολής μεταξύ 

αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων. Τα κριτήρια επιλογής  των 

υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντη είναι : α) το αναγνωρισμένο κύρος και  β) η  διοικητική τους  εμπειρία. 
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Στην περίπτωση της ‘αποχής’ από την εκλογική διαδικασία, ο εκλέκτορας δεν εκφράζει την 

βούλησή του είτε είναι αθελήτως είτε είναι ηθεληµµένως απών. 

Το εκλογικό σύστηµα ανάδειξης των υποψηφίων για ∆/ντη της Σχολής όπως διατυπώνεται στο 

εδαφ. γ της  παρ. 2 του αρθρ. 9 του Ν. 4009/2011 είναι έτσι δοµηµένο  που σαφώς το επηρεάζει 

η αποχή .  

∆ηλαδή  σύµφωνα µε την διατύπωση [..] ‘… κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε 

την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων..’ και ακολουθούντες την ‘εις άτοπον απαγωγή λογική-

reductio ad absurdum’  θα είχαµε την εξής λογική συναγωγή αληθειών : 

Έστω ότι κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 

εγκύρων ψήφων µε το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

Τότε σύµφωνα µε την λογική αυτή υποψήφιος  θα µπορούσε να εκλεγεί ∆/ντης  έστω και µε 

ποσοστό µικρότερο το 50%, αν δεν υπάρχει άλλος  συνυποψήφιος. Πράγµα άτοπον. 

 

Εµµένοντες στην λογική αυτή, ας εξετάσουµε την εξής περίπτωση : 

 

Εγγεγραµµένοι Εκλέκτορες ......................................................100 

ΜΕΙΟΝ :Αποχή ( απόντες) ......................................................  44 

Ψήφισαν (παρόντες)..................................................................  56 

ΜΕΙΟΝ: Λευκά ( έκφραση βούλησης ούτε υπέρ ούτε κατά)..  26 

Έγκυρα  µε έκφραση θετικής βούλησης 

 υπέρ του µοναδικού υποψηφίου .............................................  30 

 

Εάν <υπάρχει ένας υποψήφιος και λάβει και τους 30 ψήφους (100% θετικά)>  

    

τότε     <εκλέγεται µε ποσοστό  54% > 

 

Πράγµα άτοπον. Γιατί;;; Το απόλυτα πλειοψηφικό απαιτεί ποσοστό µεγαλύτερο το 50% επί των 

εκλεκτόρων που στην προκειµένη περίπτωση δεν υπερβαίνει το 30%.  

Συνεπώς, το αποτέλεσµα της εκλογικής διαδικασίας  δεν συναρτάται µε τον αριθµό των λευκών 

ψήφων και από την προσµέτρηση ή µη αυτών στα έγκυρα ψηφοδέλτια αλλά από την 

συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας επί του εκλεκτορικού σώµατος. 

  
2. Στατιστική Ανάλυση Αποτελεσµάτων  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΓΓΕ- 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟΧΗ 

ΨΗΦΙΣΑΝ 
(1)

 

 
ΛΕΥΚΑ 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΑΒΑΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 

Σ.Ε.Υ.Π. 146 30  (21% ) 116   0  (0%) 116 ψήφους 

ΣΤΕΦ 133 16  (12%) 117 17 (15%) 100 ψήφους 

Σ.Κ.Σ 
(2) 

   81 20  (25% )    61   1  (2%)   60 ψήφους 

Σ.∆.Ο  43    1  (  2% )   42   2  (5%)   40  ψήφους 

ΣΤΕΤΡΟ∆  34   4 (12%  )   30   0  (0%)   30 ψήφους 
ΣΥΝΟΛΟ 437 71 (16%) 366 (84%) 20 (5,5%) 346  ψήφους  

(1)
 :στην ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν υπάρχουν άκυρα ψηφοδέλτια. Τα λευκά δεν προσµετρούνται στα 

έγκυρα ψηφοδέλτια  
(2) 

 :
 
στην ΣΚΣ έγινε επαναληπτική ψηφοφορία . Στην πρώτη το % αποχής ανήλθε στο ( 8/81)*100=10%, 

στην δεύτερη υπερ διπλασιάστηκε.  
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ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΧΩΝ  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

                              (ποσοστό ψήφων επί των εγγεγραµµένων εκλεκτόρων) 

 
ΣΧΟΛΗ

/ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
1

η 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ 

2
η 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ 

 ΨΗΦΟΙ % STATUS ΨΗΦΟΙ % STATUS 

ΚΛΗΡΩΣΗ 

( 
*
 ) 

1. Σ∆Ο       ΟΧΙ 

Γ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  40 93% NAI     

        

2. Σ.Ε.Υ.Π.       ΟΧΙ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑ 36 25%      

ΕΥΑΓ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 80 55% ΝΑΙ     

        

3. Σ.Κ.Σ.  (**)       ΟΧΙ 
ΑΘΗΝΑ  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 18 22% ΟΧΙ     

ΑΘΑΝ.  ΚΟΥΖΕΛΗΣ 23 28% ΟΧΙ 19 23%   

ΝΙΚΗΤ. ΧΙΩΤΙΝΗΣ 32 40% ΟΧΙ 41 51% ΝΑΙ  

        

4.ΣΤΕΦ       ΟΧΙ 

ΣΠΥΡ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ 100 75% ΝΑΙ     

        

5.  ΣΤΕΤΡΟ∆       ΟΧΙ 

ΒΑΣ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ 30 88% ΝΑΙ     

 

                                        
1. (*) παραγ.1 αρθρ.3 του Ν.4076/2012 […] ‘….Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας …….., εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο 

υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλεγέντων από το 

Συμβούλιο υποψηφίων, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα, με τον περιορισμό ότι ο Κοσμήτορας δεν 

μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία….’ 

2. (**) Στη Σ.Κ.Σ στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση εψήφισαν 73 εκλέκτορες επί 81 εγγεγραμμένων 

εκλεκτόρων ( λευκά = 0) ήτοι ποσοστό αποχής 10% 

  

0

50

100

150

ΣΕΥΠ ΣΤΕΦ ΣΚΣ Σ∆Ο ΣΤΕΤΡΟ∆



 -4- 

    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ∆/ντες ανά Σχολή µε το απόλυτα πλειοψηφικό  σύστηµα µέσω 

                                 ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  

 

∆/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗ 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΕΦ 

ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΤΡΟ∆ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ∆Ο 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΥΠ 

ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΚΣ 

 
 

3. Επίλογος 
 

Η εκλογική διαδικασία  που χρησιµοποιήθηκε για την ανάδειξη µονοµελών οργάνων διοίκησης  

δηλαδή του ∆/ντη της Σχολής είναι αυτό της ηλεκτρονικής ψήφου µε τα χαρακτηριστικά του 

απόλυτα πλειοψηφικού επί του συνόλου των εκλεκτόρων  

Οι βασικές αρχές  του εστιάζονται στην : 

1.  αρχή της άµεσης, µυστικής και  καθολικής ψηφοφορίας και στην 

2.  αρχή της ισότητας της ψήφου που σηµαίνει δύο βασικά πράγµατα : 

α. ότι ο εκλέκτορας έχει µια µόνο ψήφο 

β. ότι οι ψήφοι όλων των εκλεκτόρων είναι ισοδύναµες  
 

 
 

Αναφορές : 
 

Εκλογές στο ΤΕΙ Αθήνας . Ηµ/νια ανάκτησης 4 Ιουλίου 2014 από 

http://www.teiath.gr/articles.php?id=23704 


