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Κτίριο  Διοίκησης Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

 του Τμήματος Φαρμακευτικής 
 της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

με θητεία έως 31 Αυγούστου 2022 
 και  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
_________________________________________________________________ 

 
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. 
 

Έχοντας υπόψη τον Νόμο Υπ’ Αριθμ. 4960 (ΦΕΚ 104/30-05-2020), τον Νόμο Υπ’ 
Αριθμ. 4692 (ΦΕΚ 111/12-06-2020), την Απόφαση Αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 
3255/15-09-2017), την Απόφαση Αριθμ. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/22-06-2020) και 
την με Α.Π. 27730/23-06-2020 επιστολή του Πρύτανη Α.Π.Θ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

 
1. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή 

Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. με θητεία μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022. 

2. Τον ορισμό ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την  Τρίτη 14 Ιουλίου 
2020 και σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθούν επαναληπτικές ψηφοφο-
ρίες ορίζονται η επόμενη και μεθεπόμενη ημέρα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 
και Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020. 
Σε κάθε περίπτωση η ώρα έναρξης της εκλογικής διαδικασίας είναι στις 09:00 
και το πέρας της στις 17:00. 

3. Να καλέσουμε τους/τις ενδιαφερομένους/νες για την πλήρωση των θέσεων 
του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.,  που πληρούν τις προϋποθέσεις των 
σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία 
της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας μέχρι και την Παρασκευή 3 
Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 (κτίριο Διοίκησης Τμήματος Ιατρικής, 2ος όροφος, 
τηλέφωνο: 2310-999220 και 2310-999250). 
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4. Οι προσερχόμενοι/νες για κατάθεση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της 
Κοσμητείας θα συμπληρώσουν έτοιμη τυποποιημένη αίτηση, που θα είναι 
στη διάθεσή τους, προσκομίζοντας φωτοτυπία του δελτίου της ταυτότητάς 
τους και σε ηλεκτρονική μορφή ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μία 
φωτογραφία-πορτραίτο, που θα αναρτηθούν, άμεσα, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης της Κοσμητείας. 

 
ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: 

1. Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των 
Αναπληρωτών Καθηγητών, των μονίμων και επί θητεία Επίκουρων 
Καθηγητών, καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων του οικείου Τμήματος. 

2. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των 
προαναφερθέντων απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου 
απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την 
απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 

3. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι 
άμεση και μυστική. 

4. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφο-
φορίας. 

5. Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι 
οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.  
Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται 
κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται 
κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος 
συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 
Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται, εάν συγκεντρώσει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 

6. Τα όργανα διενέργειας των Εκλογών, η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική 
ψήφο, το πέρας εκλογικής διαδικασίας, το πρακτικό εκλογής και τα 
αποτελέσματα, ορίζονται στην απόφαση Αριθμ. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 
2481/22.06.2020), η οποία επισυνάπτεται. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ 

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 



Σ ε λ ί δ α  |  3  
Σ Χ ΟΛΗ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  Υ Γ Ε Ι Α Σ  ▀  Α Ρ Ι Σ Τ ΟΤ Ε ΛΕ Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕ Σ Σ Α Λ ΟΝ Ι Κ Η Σ   ▀   5 4 1  2 4  ΘΕ Σ Σ Α ΛΟΝ Ι Κ Η  

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Πρυτανείας 

2. Γραμματεία Συγκλήτου  

3. Τμήμα Διοίκησης 

4. Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού 

5. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής 

 

 

Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου και σε αυτήν της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

  



   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 77561/Ζ1  
Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 

ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 

των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδη-

μαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευ-

θυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων 

που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μο-

νάδων των Α.Ε.Ι. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 70 παρ. 2, 96 παρ. 4, 97 παρ. 4, και 115 

του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 111).

β) Των άρθρων 19, 23, 29 και 29Α του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατη ς εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως το άρθρο αυτό 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123).

5. Την υπ’ αρ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).

6. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/293/76872/B1/18.6.2020 βεβαίωση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 

την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξα-
γωγής της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μονομελών οργά-
νων διοίκησης των Α.Ε.Ι., των ακαδημαϊκών μονάδων 
των Α.Ε.Ι., καθώς και των Εργαστηρίων, Μουσείων και 
Κλινικών, που ιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.

2. 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 και τα Τμήματα 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 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.

στ) 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
Όργανα Διενέργειας Εκλογών

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

α) για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των περ. 
α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, το συλλογικό όργα-
νο 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.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 Εργα-
στήριο, το Μουσείο ή η Κλινική.

2. Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την 
ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαι-
ώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως 
αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να πα-
ρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλε-
κτρονικής 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 πραγ-
ματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήμα-
τος (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 δια-
σφαλίζουν 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 Διαχει-
ριστής 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 Διακυβέρ-
νησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση egovgram@minedu.gov.gr). Μέσω των ανωτέρω 
κωδικών πρόσβασης, ο Διαχειριστής καταχωρεί στο σύ-
στημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγω-
γή 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 ακρι-
βές 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 δεδο-
μένων 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 Κοινοβου-
λίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον 
ν. 4624/2019 (Α΄ 134). Με τη δημιουργία της ηλεκτρο-
νικής 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 διαφύλα-
ξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυ-
πτογραφικά 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» απο-
στέλλεται ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυ-
μα σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο 
περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή 
διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλο-
γικό 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 ηλεκτρονι-
κό 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 μονα-
δικό 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 διαδικασί-
ας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 4
Πέρας εκλογικής διαδικασίας -
Πρακτικό εκλογής - Αποτελέσματα

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού δια-
στήματος 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 ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφο-
ρίας 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) αντιπρόσω-
πο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται 
για τον χώρο στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτε-
λεσμάτων 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 αποτε-
λεσμάτων 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 
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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 πρα-
κτικό 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 εγκύρων ψήφων που 
έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της κα-
ταμέτρησης των ψήφων και ε) οι αποφάσεις του αρμοδίου 
Ο.Δ.Ε. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατη-
ρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής 
διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο 
συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υπο-
ψήφιος 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 υποβάλλε-
ται 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 νο-
μοθεσία όργανα για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτι-
κής πράξης και γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινό-
τητα, 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 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.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπ’ αρ. 159165/Ζ1/25.9.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3453).

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων Επικρατείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02024812206200004*

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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