
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 100004/ΕΥΘΥ935/
28-9-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναδι-
άρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικατάστα-
ση των υπ. αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 
(ΦΕΚ Β΄ 1620) και 43/09.01.2001 (ΦΕΚ Β΄ 7) κοι-
νών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν» 
(Β΄ 3296).

2 Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρο-
νικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών 
των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών 
ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας και την προστασία των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 124347 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 100004/

ΕΥΘΥ935/28-9-2016 κοινής υπουργικής από-

φασης «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δο-

μής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού και αντικατάσταση των υπ. αριθ. ΥΠΠΟ/

ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1620) και 

43/09.01.2001 (ΦΕΚ Β΄ 7) κοινών υπουργικών 

αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β΄ 3296).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 16, 17, 18 και της παρ. 3 του άρθρου 

58 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

γ) του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) ανασύστασης του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

δ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180), 

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

ζ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

θ) του π.δ. 84/219 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ι) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και

ιβ) 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), όπως διατη-
ρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

2. Την υπό στοιχεία Υ3/20-1-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β΄ 48).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

5. Την υπό στοιχεία 10004/ΕΥΘΥ935/28-9-2016 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Επιτε-
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λικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1620) και 43/09.01.2001 
(ΦΕΚ Β΄ 7) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύ-
ουν» (Β΄ 3296), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
62196/11.6.2019 (Β΄ 2472) όμοια απόφαση.

6. Την από 04.10.2021 εισήγηση - ενημερωτικό ση-
μείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

7. Την ανάγκη υπαγωγής της ΕΔΕΠΟΛ στον Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν της σύστασης της 
Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού και για λό-
γους συντονισμού εκτέλεσης ενεργειών που αφορούν 
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/442106/17.9.2021 Εισηγη-
τική έκθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και την υπ’ αρ. 109059/7.10.2021 Εισηγητική έκθεση της 
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 100004/ΕΥΘΥ935/
28-9-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρω-
ση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1620) και 43/09.01.2001 
(ΦΕΚ Β΄ 7) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύ-
ουν» (Β΄ 3296), ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ΕΔΕΠΟΛ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού.».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 αντι-

καθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή η σύσταση και συγκρότηση 

επιτροπών ή ομάδων γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 της περ. Ι.2 του άρ-
θρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ΕΔΕΠΟΛ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά 
από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα 
και έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού».

4. Η παρ. 9 της περ. Ι.2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«9. Παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών 
του Τομέα Πολιτισμού, που συμβάλλουν στους στόχους 
του αντίστοιχου ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 
Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 
και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου, που τις υπο-
βάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις 
κοινοποιεί στην αρμόδια ΔΑ ΕΠ, στις οποίες περιλαμβά-
νονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων».

5. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερ. ζ) της παρ.3 της 
περ. ΙΙ.2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ΕΔΕΠΟΛ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά 
από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα 
και έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού».

6. Η παρ. 8 της περ. ΙΙ.2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«8. Δύναται, σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων 
πράξεων αρμοδιότητας Τομέα Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, η Μονάδα Β΄ να τους υποκαθιστά 
στον ρόλο τους, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα 
της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 100004/ 
ΕΥΘΥ935/28-9-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Ανα-
διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικατάσταση των υπ’ 
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1620) και 
43/09.01.2001 (ΦΕΚ Β΄ 7) κοινών υπουργικών αποφάσε-
ων, όπως ισχύουν» (Β΄ 3296).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 147084/Ζ1 (2)
Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλε-

κτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδι-

κασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των 

τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του 

σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 136),

β) της παρ. 2 του άρθρου 70, της παρ. 4 του άρθρου 
96, της παρ. 4 του άρθρου 97 και του άρθρου 115 του 
ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 111),

γ) των άρθρων 13, 17, 18, 21, 24, 26, 27, της παρ. 4 του 
άρθρου 31 και της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114). 
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δ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4777/2021 «Ει-
σαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της 
ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25),

ε) του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/ General 
Data Protection Regulation - GDPR),

ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121),

ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2),

ιβ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

ιδ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

ιε) της υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο » (B΄ 33),

ιστ) της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την 
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 
διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων μελών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και 
των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την 
πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)» (Β΄3255),

ιζ) της υπό στοιχεία 77561/Ζ1/20 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επι-
κρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για 
την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των 
Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονά-
δων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Ερ-
γαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων του Α.Ε.Ι.» (Β΄2481),

ιη) της υπό στοιχεία 10840/Ζ1/29-1-2021 κοινής από-
φασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Επικρατείας « Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας 
ανάδειξης του Αντιπροέδρου, των εκπροσώπων των 
Τμημάτων των ΑΕΙ και των αναπληρωτών τους στην 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης (Ε.Ε.Δ.) και των με-
λών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι» (Β΄ 483),

ιθ) της υπό στοιχεία 60944/Ζ1/28-5-2021 κοινής από-
φασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Επικρατείας « Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας 
ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλ-
λογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των με-
λών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων 
και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς 
και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών 
μονάδων τους» (Β΄2358) και

κ) της υπό στοιχεία 5204/12-11-2021 απόφασης του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης 
«ΖΕΥΣ»» (Β 5244).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/754/143992/B1/10-11-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία, από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τα-
κτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει, τον τρόπο διεξαγωγής 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και ζητήματα των 
εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη:

α) των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Πρυ-
τάνεων, Αντιπρυτάνεων) και των επιμέρους ακαδημαϊ-
κών και ερευνητικών μονάδων τους (Σχολών, Τμημάτων, 
Τομέων, Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων, καθώς και 
του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρι-
σης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.),

β) των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. στα συλλογικά 
όργανα Σχολών ή Τμημάτων των ΑΕΙ, στις περιπτώσεις 
όπου ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. στη 
Σχολή ή στο Τμήμα υπερβαίνει τον προβλεπόμενο από 
την κείμενη νομοθεσία αριθμό,

γ) των εκπροσώπων των κατηγοριών των μελών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των 
αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., 
καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακα-
δημαϊκών μονάδων τους, ήτοι στη Σύγκλητο, στην Κο-
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σμητεία, στη Γενική Συνέλευση Σχολής, στη Συνέλευση 
ή στην Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική 
Συνέλευση Τομέα,

δ) των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρω-
τών τους στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα 
συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονά-
δων τους, ήτοι στη Σύγκλητο, στην Κοσμητεία, στη Γενική 
Συνέλευση Σχολής, στη Συνέλευση ή στην Προσωρινή 
Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση Τομέα, 
καθώς και στις Ειδικές Διατμηματικές ή Διιδρυματικές 
Επιτροπές Διατμηματικών ή Διιδρυματικών Προγραμμά-
των Μεταπτυχιακών Σπουδών και στο Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο Φοιτητών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 
και 4 του άρθρου 25 του ν. 4777/2021, 

ε) των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Ε.Δ.Ε.).

Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης,
α) ως μονομελή όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. λογίζονται 

ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης κατά το άρθρο 65 του 
ν. 4692/2020,

β) ως ακαδημαϊκές μονάδες των Α.Ε.Ι. λογίζονται οι 
Σχολές, τα Τμήματα και οι Τομείς των Α.Ε.Ι. του άρθρου 
9 του ν. 4485/2017,

γ) ως μονομελές όργανο της Σχολής λογίζεται ο Κο-
σμήτορας του άρθρου 19 του ν. 4485/2017,

δ) ως μονομελή όργανα του Τμήματος λογίζεται ο 
Πρόεδρος του Τμήματος και ο αναπληρωτής αυτού, του 
άρθρου 23 του ν. 4485/2017,

ε) ως μονομελές όργανο του Τομέα λογίζεται o Διευ-
θυντής του Τομέα και ο αναπληρωτής αυτού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017,

στ) ως μονομελές όργανο του Εργαστηρίου και Μου-
σείου, που λειτουργεί στο πλαίσιο Τομέα, Τμήματος ή 
Σχολής ενός Α.Ε.Ι., λογίζεται ο Διευθυντής του άρθρου 
29 του ν. 4485/2017 και

ζ) ως μονομελές όργανο της Κλινικής, που λειτουργεί 
στο πλαίσιο Τομέα, Τμήματος ή Σχολής ενός Α.Ε.Ι., λογί-
ζεται ο Διευθυντής του άρθρου 29Α του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Όργανο Διενέργειας Εκλογών

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, Όργανο 
Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ανά περίπτωση, λογίζεται:

α) για την ανάδειξη των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, 
Κοσμητόρων, Προέδρων Τμημάτων, και των αναπλη-
ρωτών τους, το συλλογικό όργανο που έχει την ευθύνη 
παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδι-
κασίας, ήτοι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (πενταμε-
λής ή τριμελής) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 70 
του ν. 4692/2020 και την παρ. 5 του άρθρου 19 και την 
παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017, αντίστοιχα. Για 
την ανάδειξη των Διευθυντών Τομέων και των αναπλη-
ρωτών τους, Ο.Δ.Ε. λογίζεται η Εφορευτική Επιτροπή, 
που ορίζεται από τον έχοντα την ευθύνη της προκήρυξης 
και διεξαγωγής των εκλογών, Πρόεδρο του Τμήματος ή 
κατά περίπτωση τον Κοσμήτορα σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 27 του ν. 4485/2017,

β) για την ανάδειξη των Διευθυντών Εργαστηρίων, 
Κλινικών και Μουσείων, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής 

μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το Εργα-
στήριο, η Κλινική ή το Μουσείο,

γ) για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου της Επιτροπής 
Ερευνών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, 
το όργανο που έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτω-
σης της εκλογικής διαδικασίας,

δ) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ 
στα συλλογικά όργανα της Σχολής ή του Τμήματος, το 
όργανο το οποίο έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περά-
τωσης της εκλογικής διαδικασίας,

ε) για την ανάδειξη των εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων, και των αναπληρω-
τών τους στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι και στα συλ-
λογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων 
τους, η προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 10 της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄ 3255) 
υπουργικής απόφασης, τριμελής εφορευτική επιτροπή 
ανά ακαδημαϊκή μονάδα (Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Τομέα),

στ) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών 
στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων, η 
προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 
της ίδιας ως άνω απόφασης, εφορευτική επιτροπή ανά 
ακαδημαϊκή μονάδα,

ζ) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών 
στις Ειδικές Διατμηματικές ή Διιδρυματικές Επιτροπές 
Διατμηματικών ή Διιδρυματικών Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, η Εφορευτική Επιτροπή που 
συγκροτείται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των 
οικείων προγραμμάτων και

η) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, τριμελής Εφορευ-
τική Επιτροπή που ορίζεται από το σύνολο των φοιτητών 
του ιδρύματος (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υπο-
ψηφίων διδακτόρων).

2. Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την 
ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώ-
ματος του μελών του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτό 
εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακο-
λουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρο-
νικής 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
Ηλεκτρονική ψηφοφορία 
της εκλογικής διαδικασίας

1. H ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδι-
κασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης 
των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών οργάνων 
τους, των Αντιπροέδρων της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., των μελών ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και των αναπληρωτών 
τους στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους 
ακαδημαϊκών μονάδων τους, των εκπροσώπων των φοι-
τητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ και των επιμέρους 
ακαδημαϊκών μονάδων τους και στις Ειδικές Διατμημα-
τικές ή Διιδρυματικές Επιτροπές των Διατμηματικών ή 
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Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και των μελών του 
Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., όπως ορίζονται στο άρθρο 
1 της παρούσας, πραγματοποιείται μέσω του ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφια-
κή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού 
δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «Ψηφι-
ακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα 
τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 
ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και 
το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

2. Με απόφασή του, το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. 
ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Δι-
αδικασίας με εξαίρεση την περίπτωση ανάδειξης των 
Διευθυντών των Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων, 
όπου Διαχειριστής είναι ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής 
μονάδας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς 
πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από 
την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος 
το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και θα 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση egovgram@minedu.gov.gr. Για τον καθορισμό της 
ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία με 
την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής του αντίστοιχου 
αιτήματος. Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογρα-
φής Συμφωνητικού Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην 
παρούσα. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο 
Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 
ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορί-
ας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε, τα ονοματεπώνυμα 
των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την 
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε. το ακριβές 
χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα ημερομηνία, 
κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να 
ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Για τους σκοπούς 
της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα: α) Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυ-
νο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύου-
σα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134) και επιτελεί ρόλο 
υπεύθυνου επεξεργασίας από κοινού με το οικείο ΑΕΙ 
λειτουργώντας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. 
Ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των υποκειμένων, 

των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. 
β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλ-
πη ΖΕΥΣ», επιτελεί ρόλο εκτελούσας την επεξεργασία, 
κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. 
και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες του εκάστοτε 
Ο.Δ.Ε.. Για τον ακριβή καθορισμό των ρόλων, των υπο-
χρεώσεων και των ευθυνών των από κοινού υπεύθυνων 
επεξεργασίας και της εκτελούσας την επεξεργασία συνά-
πτεται μεταξύ της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του οικείου ΑΕΙ, μέσω 
του νόμιμου εκπροσώπου του τελευταίου, Συμφωνητι-
κό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Με τη 
δημιουργία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για κάθε μία 
από τις ανωτέρω περιπτώσεις εκλογών, κάθε μέλος του 
Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» 
ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλει-
δί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά, πειθαρχικώς 
για τη διαφύλαξή του από τυχόν 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 οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.

3. Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλ-
πη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον Διαχειριστή σε όλους 
τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευ-
μένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την 
μοναδική 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 δια-
δικασίας, 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 εσφαλ-
μένως 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.

4. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο 
ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη 
Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μονα-
δικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην 
ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε 
τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.. Ο ψηφοφό-
ρος 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 κατα-
θέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του 
απορρήτου.

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρ-
μόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας, κατόπιν 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε για τη 
διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την 
εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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Άρθρο 4
Πέρας εκλογικής διαδικασίας -Πρακτικό εκλογής-
Αποτελέσματα

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού δια-
στήματος ψηφοφορίας, το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 
ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. 
Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος του 
Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψη-
φοφορίας προκειμένου το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 
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) μέρες πριν την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και 
έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για το 
χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, 
οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές 
τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του, σύμφωνα 
με τα όσα αναφέρονται κατωτέρω, πρακτικού εκλογής, 
εφόσον το ζητήσουν.

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

4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτε-
λεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του 
συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας 
ανακοινώνει τα αποτελέσματα.

5. Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί 
πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, 
εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ ελά-
χιστον: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο 
αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των έγκυρων ψή-
φων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις 
επί της καταμέτρησης των ψήφων και ε) οι αποφάσεις 
του αρμόδιου Ο.Δ.Ε.. Στο πρακτικό αυτό καταγράφο-
νται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή 
έκβαση της διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής 
αναγράφονται ο συνολικός αριθμός έγκυρων 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 ανάδειξη των μονομελών οργάνων του άρ-
θρου 1, συντάσσεται τελικό 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 σχε-
τικής διαπιστωτικής πράξης και γνωστοποιείται στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή του στην ιστο-
σελίδα του Α.Ε.Ι.

Για την ανάδειξη των εκπροσώπων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών και των 
αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. και 
των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, καθώς και 
των εκπροσώπων των φοιτητών στις Ειδικές Διατμημα-
τικές ή Διιδρυματικές Επιτροπές των Διατμηματικών ή 
Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, συντάσσεται τελικό πρακτικό εκλογής το οποίο 

υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Πρύτανη, τον Κοσμήτο-
ρα ή τον Πρόεδρο Τμήματος ανάλογα με το αν η εκλογή 
αφορά σε εκπροσώπηση στη Σύγκλητο, τη Σχολή (Γενική 
Συνέλευση και Κοσμητεία) ή στο Τμήμα (Συνέλευση ή 
Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος και Γενική Συνέλευση 
Τομέα) και στον Πρόεδρο της Ειδικής Διατμηματικής ή 
Διιδρυματικής Επιτροπής, εφόσον η εκλογή αφορά σε 
εκπροσώπηση στην εν λόγω Επιτροπή, προκειμένου για 
την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και την 
γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την 
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι..

Για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο των φοιτητών, συντάσσεται από 
το Ο.Δ.Ε. τελικό πρακτικό εκλογής, το οποίο υποβάλλεται 
στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Αντιπρύτα-
νη αρμόδιο για τα ακαδημαϊκά θέματα) προκειμένου για 
την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και τη 
γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την 
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι.

Για την εκλογή του Αντιπροέδρου και των μελών του 
Ειδικού Επταμελούς Οργάνου, των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας, συντάσσεται τελικό πρακτικό εκλο-
γής το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Πρόεδρο 
της Επιτροπής Ερευνών προκειμένου για την έκδοση της 
σχετικής διαπιστωτικής πράξης και την γνωστοποίησή 
της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της 
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 διευκο-
λύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικα-
σίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την 
εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη 
απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η 
έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοι-
νωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημε-
ρομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής και 
χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 5
Διατήρηση-εκκαθάριση και απόσβεση 
των δεδομένων των εκλογικών διαδικασιών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται 
με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, που συλλέγονται είτε 
μεμονωμένα είτε ως αρχεία, τηρούνται και τυγχάνουν 
επεξεργασίας από το κατά περίπτωση Όργανο Διενέρ-
γειας Εκλογών, διατηρούνται με ευθύνη του εν λόγω 
οργάνου και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. 
Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν ενστάσεις τα δεδο-
μένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται αμέσως 
μετά το πέρας του χρόνου υποβολής ενστάσεων. Σε πε-
ρίπτωση υποβολής ενστάσεων, τα δεδομένα προσωπι-
κού χαρακτήρα καταστρέφονται μετά την εξέταση των 
ενστάσεων.
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Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή με διαφορετικό τρόπο τα 
ζητήματα που ρυθμίζονται από την παρούσα.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας 
 και Θρησκευμάτων Επικρατείας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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*02053641911210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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