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Αθήνα, 19.1.2023 
Αριθ. Πρωτ.:12579 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

α) « ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ» 
β) «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» 

γ) «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
με ΘΗΤΕΙΑ έως και 31.8.2024 

 
Η Κοσμήτορας της Σχολής  

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

• Το άρθρο 36 «Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα» και το άρθρο 40 «Γενικές 
διατάξεις για την εκλογή, οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης» του Ν. 
4957/2022 (ΦΕΚ Β’ 141/21.7.2022) 

• Την Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ με αρ. πρωτ. 119929/Ζ1/30.9.2023 «Παροχή διευκρινίσεων 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, 
οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών 
μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των 
ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα» και ειδικότερα το σημείο Ε. «Θέματα 
σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία Τομέων, Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων, 
Κλινικών και Μουσείων - Διαδικασία ανάδειξης Διευθυντών» 

• Την ΥΑ 147084/Ζ1/2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 
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 δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»  (ΦΕΚ Β’ 5364/19.11.2021) 

• Την Απόφαση 95 της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου «Συγχώνευση, 
μετονομασία και τροποποίηση των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» (ΦΕΚ Β’ 5308/14.10.2022), με την οποία 
ιδρύεται ο Τομέας «Θεωρία και Εφαρμογές της Κοινωνιολογίας», μετονομάζεται ο 
Τομέας «Σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή Κοινωνία» και παραμένει ο Τομέας 
«Εγκληματολογία» 

• Τις υπ’ αρ. 162, 164 και 165 Πράξεις Πρυτάνεως «Ορισμός Διευθυντών Τομέων  του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου 
Πανεπιστημίου και Πολιτικών Επιστημών  με ετήσια θητεία από 01.09.2021 έως και 
31.08.2022» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 634/4.8.2021) 
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προκηρύσσει Εκλογές  
για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων 

α) Θεωρία και Εφαρμογές της Κοινωνιολογίας 
β) Εγκληματολογία 

γ) Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών  

με διετή θητεία έως και 31.8.2024. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 και ώρες 10.00-12.00 
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εάν παραστεί ανάγκη, επαναλαμβάνεται αμέσως, την 
ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  
Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, 
από την Παρασκευή 20.1.2023 έως και την Πέμπτη 26.1.2023, ώρα 14.00.  
 
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

Ι. Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Β’ 141/21.7.2022) 
«Άρθρο 36 Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα 

1. Διευθυντής Τομέα εκλέγεται για θητεία δύο (2) ετών Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή 
Αναπληρωτής Καθηγητής, πλήρους απασχόλησης, που υπηρετεί στον Τομέα.  
2. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα: α) όσοι 
αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 
θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν διατελέσει για τέσσερις (4) θητείες, 
συνεχόμενες ή μη, στο εν λόγω αξίωμα στον ίδιο ή άλλον Τομέα του Τμήματος. 
 3. Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με 
εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου 
προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, 
πανεπιστημιακού μουσείου ή ερευνητικού ινστιτούτου του οικείου ΑΕΙ. Η ύπαρξη 
ασυμβιβάστου της παρούσας ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η 
ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η 
αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο 
εντάσσεται ο Τομέας. 
 4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα πραγματοποιείται από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
Διευθυντή. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική 
ημερομηνία διεξαγωγής αν υπάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη 
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διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η εν λόγω 
αρμοδιότητα ασκείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την ανάρτηση 
της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη 
μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης. 
 5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την 
επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, ο οποίος είναι αρμόδιος να ελέγξει αν οι υποψήφιοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους 
υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
μεταξύ των υποψήφιων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των 
υποψήφιων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 
επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 
οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 
Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ενώπιον των 
υποψηφίων που ισοψήφησαν.  
6. Ο Πρόεδρος του Τμήματος επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα 
αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή. Μετά από την 
ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει διαπιστωτική 
πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 7. Αν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά το πρώτο έτος της 
θητείας του, εντός δέκα (10) ημερών προκηρύσσονται εκλογές με την επιμέλεια του Προέδρου 
του Τμήματος για την ανάδειξη νέου Διευθυντή για το χρονικό διάστημα της θητείας που 
υπολείπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος 
Διευθυντής, καθώς και αν απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Διευθυντή Τομέα ασκεί 
προσωρινά το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή που υπηρετεί στον Τομέα. 
 8. Αν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά το τελευταίο έτος της 
θητείας του, η Συνέλευση του Τμήματος τοποθετεί μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα που πληροί τις 
προϋποθέσεις της παρ. 2 έως τη λήξη της θητείας. 

Άρθρο 40 Γενικές διατάξεις για την εκλογή, οργάνωση και λειτουργία των οργάνων 
διοίκησης 

1. Η εκλογή … των Διευθυντών Τομέων πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική 
ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή 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.). 
2. Ως μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που απαρτίζουν τα εκλεκτορικά 
σώματα για την ανάδειξη του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα λογίζονται όλα τα 
υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως βαθμίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων στο Α.Ε.Ι. ή στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή 
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μονάδα που αφορά η εκλογική διαδικασία. Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής στην 
εκλογική διαδικασία μόνο τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή 
άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Η παρούσα ισχύει και για τα 
εκλεκτορικά σώματα που συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών 
των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και των Διευθυντών των πανεπιστημιακών 
εργαστηρίων, πανεπιστημιακών κλινικών και μουσείων.» 
 

ΙΙ. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με αρ. πρωτ. 119929/Ζ1/30.9.2023 «Παροχή διευκρινίσεων 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, 
οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών 
μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των 
ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα»  

 
«E. Θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία Τομέων, Πανεπιστημιακών 
Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων - Διαδικασία ανάδειξης Διευθυντών 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4957/2022 ορίστηκε ότι: … Από την ως άνω διάταξη 
προκύπτει ότι η θητεία του Διευθυντή Τομέα αυξήθηκε από ένα (1) σε δύο (2) έτη σε σχέση με 
το προϊσχύον πλαίσιο και η αρμοδιότητα έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων εκλογής 
περιέρχεται πλέον στον Πρόεδρο του Τμήματος. 
2. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις παρ. 6 του άρθρου 36, .. του ν. 4957/2022 οι 
διαπιστωτικές πράξεις εκλογής Διευθυντών Τομέων, … δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 
5 του ν. 3469/2006 (Α΄131), πλην όμως αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ομοίως, οι 
αποφάσεις του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου για τον ορισμό Διευθυντή Τομέα … δεν 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην όμως απαιτείται η ανάρτησή τους στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». … 
4. Για τον ορισμό Διευθυντών Τομέων μετά την 21η.7.2022, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
α) για τον ορισμό Διευθυντή Τομέα λόγω έλλειψης υποψηφιοτήτων, κατόπιν διενέργειας 
προκήρυξης στο πλαίσιο της οποίας δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες, εκδίδεται απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης δυνάμει της περ. κγ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4957/2022, 
με την οποία ορίζεται Διευθυντής Τομέα με πλήρη θητεία δύο (2) ετών, μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τομέα, βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 
β) για τον ορισμό Διευθυντή Τομέα, σε περίπτωση παραίτησης ή έκλειψης του υπηρετούντος 
Διευθυντή Τομέα κατά το δεύτερο έτος της θητείας του, εκδίδεται απόφαση της Συνέλευσης 
Τμήματος με την οποία ορίζεται ως Διευθυντής Τομέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα, βαθμίδας, 
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για το υπόλοιπο της θητείας. Η απόφαση αναρτάται στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
Η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία καταλαμβάνει και τυχόν πράξεις που είχαν υπογραφεί 
αρμοδίως, πλην όμως δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσής τους κατά την 21η.7.2022.» 
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ΙΙΙ. ΥΑ 147084/Ζ1/2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 
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 δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»  (ΦΕΚ Β’ 5364/19.11.2021) 
«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 … επιμέρους ακαδημαϊκών 
και ερευνητικών μονάδων τους (Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, … των Α.Ε.Ι.), 
Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, ε) ως μονομελές όργανο του Τομέα λογίζεται o 
Διευθυντής του Τομέα και ο αναπληρωτής αυτού, … 

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 Διευθυντών Τομέων και των αναπληρωτών 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 … 
2. Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος του 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. 
[Σημείωση: Με κατ’ αναλογία εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017 την ευθύνη 
διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με 
ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος.] 

Άρθρο 3 Ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας 
1. H ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων 
διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών οργάνων τους, … όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας, πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με 
την ονομασία «Ψηφιακή 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 
«Ψηφιακή 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 Διαδικασίας …. 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 ηλεκτρονική 
διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
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Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 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 
υπογραφής 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 ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή 
ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά 
περίπτωση Ο.Δ.Ε, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις 
ηλεκτρονικές 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 προσωπικού χαρακτήρα: α) Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο 
για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής 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) 679/2016 του Ευρωπαϊκού 
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 Κάλπη 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 υποχρεώσεων και των ευθυνών των από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας και της 
εκτελούσας την επεξεργασία συνάπτεται μεταξύ της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του οικείου ΑΕΙ, μέσω 
του νόμιμου εκπροσώπου του τελευταίου, Συμφωνητικό 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 Κλειδί 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 Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον 
Διαχειριστή σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο 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 
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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 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 μοναδικό 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 ψηφοφόρος 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 ψηφοφόρος, 
χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου. 
5. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται 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 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Άρθρο 4 Πέρας εκλογικής διαδικασίας -Πρακτικό εκλογής Αποτελέσματα 
1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος 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 
Ψηφοφορίας 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 αποτελεσμάτων 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’ 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 καταμέτρησης των ψήφων και ε) οι 
αποφάσεις του αρμόδιου Ο.Δ.Ε.. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για 
την τήρηση και την ομαλή έκβαση της διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής 
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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 άρθρου 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 σχετικής διαπιστωτικής πράξης και 
γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του 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 διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη 
απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών 
διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού 
Επεξεργασίας 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 Διενέργειας Εκλογών, διατηρούνται με ευθύνη του εν λόγω οργάνου 
και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν ενστάσεις τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται αμέσως μετά το πέρας του χρόνου 
υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα καταστρέφονται μετά την εξέταση των ενστάσεων. 

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  Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
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