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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη και
της διαδικασίας των ψηφοφοριών με επιστολική
ή ηλεκτρονική ψήφο ή συνδυασμό αυτών στην
Ακαδημία Αθηνών για το χρονικό διάστημα που
εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.

2

Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

3

Yπαγωγή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 46261/Ζ1
(1)
Ρύθμιση των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη και
της διαδικασίας των ψηφοφοριών με επιστολική
ή ηλεκτρονική ψήφο ή συνδυασμό αυτών στην
Ακαδημία Αθηνών για το χρονικό διάστημα που
εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 52 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
β) του ν. 4398/1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 συντακτικής αποφάσεως
περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» (Α’ 308),
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133),
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δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε. του π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),
η. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ι. της υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),
ια. της υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
2. Την από 17-3-2021 εισήγηση της Συγκλήτου της
Ακαδημίας Αθηνών.
3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/199/36491/Β1/31-3-2021
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει,
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 προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:
Κατά το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού Covid -19, κα σε κάθε περίπτωση όχι πέραν
των έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4777/2021,
εφόσον δεν είναι εφικτή η τήρηση των διατάξεων του
ν. 4398/1929 και του Εσωτερικού Κανονισμού της, ρυθμίζονται τα ζητήματα των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη
και της διαδικασίας των ψηφοφοριών με επιστολική ή
ηλεκτρονική ψήφο ή συνδυασμό αυτών, της Ακαδημίας
Αθηνών ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Προσκλήσεις και συνεδριάσεις
1. Η Ολομέλεια και η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών συνέρχονται σε συνεδρίαση και ψηφίζουν επί
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οποιασδήποτε εκλογής ή προτάσεως και οποιουδήποτε
θέματος με πρόσκληση του Προέδρου της Ακαδημίας
και οι Τάξεις συνέρχονται σε συνεδρίαση και ψηφίζουν
επί οποιασδήποτε εκλογής ή προτάσεως και οποιουδήποτε θέματος με πρόσκληση του Προέδρου εκάστης Τάξεως. Οι Πρόεδροι ορίζουν στην πρόσκληση τον τρόπο
διεξαγωγής της ψηφοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας, την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων
και της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία, την
έναρξη της ψηφοφορίας με επιστολική ή ηλεκτρονική
ψήφο και τις προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων,
των προτάσεων υποψηφίων από τα τακτικά μέλη και
κάθε άλλης πρότασης. Οι προσκλήσεις των Προέδρων
για τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και τις εκλογές και
ψηφοφορίες αναρτώνται στον επίσημο διαδικτυακό
τόπο της Ακαδημίας Αθηνών και όλες οι προσκλήσεις
των Προέδρων κοινοποιούνται κατά περίπτωση στα
μέλη της Ακαδημίας, της Συγκλήτου ή εκάστης Τάξεως
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
2. Η Ολομέλεια, η Σύγκλητος και οι Τάξεις της Ακαδημίας Αθηνών συνεδριάζουν με την αυτοπρόσωπη
παρουσία των μελών αυτών και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και λαμβάνουν αποφάσεις με την απαρτία και
την πλειοψηφία που ορίζονται στον Οργανισμό της Ακαδημίας. Η τηλεδιάσκεψη διεξάγεται με τη χρήση δικτύων
ή συστημάτων εικόνας και ήχου, τα οποία επιλέγονται
από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας για τις συνεδριάσεις
της Ολομέλειας ή της Συγκλήτου ή τον Πρόεδρο εκάστης Τάξεως για τις συνεδριάσεις των Τάξεων, υπό τους
όρους ότι παρέχεται στα συμμετέχοντα μέλη η δυνατότητα να παρακολουθούν τις συνεδρίες εξ αποστάσεως,
να απευθύνονται στον Πρόεδρο και στα λοιπά μέλη, να
λαμβάνουν τον λόγο και να ψηφίζουν στις φανερές ψηφοφορίες.
3. Τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν σε
ορισμένη συνεδρίαση της Ολομελείας, της Συγκλήτου
ή εκάστης Τάξεως με τηλεδιάσκεψη ενημερώνουν με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιστοίχως τον
Πρόεδρο της Ακαδημίας ή τον Πρόεδρο εκάστης Τάξεως και κοινοποιούν το ίδιο μήνυμα στον Έφορο της
Ακαδημίας τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν
την ημέρα της συνεδρίασης και ο Έφορος τους αποστέλλει τον σύνδεσμο που πρέπει να ακολουθήσουν, για να
συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, και
παρέχει οδηγίες για τη χρήση των δικτύων ή συστημάτων τηλεδιάσκεψης.
Άρθρο 2
Ψηφοφορίες
1. Οι φανερές ψηφοφορίες διεξάγονται με ανάταση
του χεριού ή ονομαστική κλήση των μελών, τα οποία
παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις, όπως
ορίζεται στον Οργανισμό της Ακαδημίας και στον Εσωτερικό Κανονισμό της, και με ονομαστική κλήση των μελών
που παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Οι μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται με ψηφοδέλτια, όπως ορίζεται στον Οργανισμό της Ακαδημίας και
στον Εσωτερικό Κανονισμό της, εκτός εάν ο Πρόεδρος
της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως με την πρόσκληση που
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προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας, καθορίσει τη
διεξαγωγή συγκεκριμένης ψηφοφορίας με επιστολική
ψήφο σύμφωνα με το άρθρο 3 ή με ηλεκτρονική ψήφο
σύμφωνα με άρθρο 4 της παρούσας ή με συνδυασμό
αυτών.
3. Η διαδικασία της φανερής ή μυστικής ψηφοφορίας
αρχίζει μετά το πέρας της συζητήσεως στην Ολομέλεια
ή τις Τάξεις επί του θέματος της ψηφοφορίας, εκτός αν
ο Οργανισμός της Ακαδημίας προβλέπει εκλογή άνευ
προηγούμενης συζητήσεως.
4. Στις μυστικές ψηφοφορίες με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο ή με συνδυασμό αυτών, το Προεδρείο
της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως λογίζεται ως όργανο
διενέργειας της ψηφοφορίας και της εκλογικής διαδικασίας, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και καταρτίζει
το κατάλογο των υποψηφίων, αν αυτά δεν έχουν γίνει
με προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας ή των Τάξεων, αποφασίζει επί των ενστάσεων, προτάσεων και
κάθε άλλο διαδικαστικό ζήτημα, ορίζει τις Επιτροπές
που προβλέπονται στον Οργανισμό της Ακαδημίας και
στον Εσωτερικό Κανονισμό της, αν αυτό δεν έχει γίνει με
προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας ή των Τάξεων,
και διενεργεί κάθε προπαρασκευαστική πράξη ή διαδικαστική ενέργεια που κρίνεται αναγκαία για τις εκλογές
και τις ψηφοφορίες και για την τήρηση των διατάξεων
του Οργανισμού της Ακαδημίας και του Εσωτερικού Κανονισμού της, εκτός αυτών που διενεργούνται από τον
Πρόεδρο της Ακαδημίας ή τον Πρόεδρο εκάστης Τάξεως
σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας. Οι αποφάσεις
των Προεδρείων ισχύουν από την ανάρτησή τους στον
επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ακαδημίας Αθηνών και,
αν απαιτείται κοινοποίηση, κοινοποιούνται κατά περίπτωση στα μέλη της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο.
5. Τα πρακτικά της Συγκλήτου, των Τάξεων και των
Επιτροπών και οι εισηγητικές εκθέσεις μπορούν να υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή.
Άρθρο 3
Μυστική ψηφοφορία με επιστολική ψήφο
1. Η ψηφοφορία διεξάγεται με μεικτό σύστημα, δηλαδή είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία κάθε τακτικού
μέλους, όπως ορίζεται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας, είτε με επιστολική
ψήφο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
παρόν άρθρο.
2. Το Προεδρείο της Ακαδημίας ή της Τάξεως με τη
βοήθεια εξουσιοδοτημένου από αυτό υπαλλήλου της
Ακαδημίας αποστέλλει μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς
το εκλογικό υλικό προς όλα τα τακτικά μέλη. Ειδικότερα, αποστέλλει έναν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
αποστολέας είναι η Ακαδημία Αθηνών και παραλήπτης
το τακτικό μέλος ονομαστικά, με τη διεύθυνση και τα
τηλέφωνά του, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στην τελευταία Επετηρίδα της Ακαδημίας ή τυχόν έχουν τροποποιηθεί με τη δήλωση του τακτικού μέλους, η οποία θα
έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 5. Ο σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται αυτοπροσώπως στο τακτικό
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μέλος της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως και περιέχει τα
ακόλουθα: α) φάκελο αποστολής, με στοιχεία αποστολέα
το όνομα και επώνυμο του τακτικού μέλους και τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία για την παράδοσή του
προς την Ακαδημία Αθηνών, β) λευκό φάκελο εκλογής
μικρότερου μεγέθους, στον οποίο θα εισαχθεί το προς
αποστολή ψηφοδέλτιο και ο οποίος φέρει τη σφραγίδα
της Ακαδημίας και μονογραφή του Προέδρου της Ακαδημίας ή της Τάξεως, γ) ψηφοδέλτιο με τα προς ψήφιση
θέματα ή τους υποψηφίους και δ) λευκό ψηφοδέλτιο.
3. Τα ψηφοδέλτια καθώς και οι φάκελοι εκλογής πρέπει
να είναι ακριβώς όμοια για όλα τα τακτικά μέλη, είτε ψηφίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε με επιστολική
ψήφο. Τα ψηφοδέλτια αποτελούνται από λευκό χαρτί
και όλα φέρουν τις ίδιες διαστάσεις. Η εκτύπωση των
ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη απόχρωση και
περιέχει τα προς ψήφιση θέματα ή τα ονόματα των υποψηφίων. Αντίστοιχα τα λευκά ψηφοδέλτια έχουν ακριβώς
τις ίδιες διαστάσεις με αυτά των ψηφοδελτίων, ενώ όλοι
οι φάκελοι εκλογής έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις
μεταξύ τους.
4. Η εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία επιλέγεται με
απόφαση της Συγκλήτου και ορίζεται ως αρμόδια για
την αποστολή των φακέλων προς τα τακτικά μέλη και τη
συλλογή των φακέλων αποστολής από τα τακτικά μέλη
προς την Ακαδημία, πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο
τηρούμενο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
5. Κάθε τακτικό μέλος, αφού παραλάβει τον φάκελο με
το εκλογικό υλικό, επιλέγει το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί
(έντυπο ή λευκό), σημειώνει αριστερά του θέματος αν
εγκρίνει αυτό ή όχι και στην περίπτωση εκλογών θέτει
σταυρό προτίμησης με στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος αριστερά του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου της
προτιμήσεώς του, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο εντός του
λευκού φακέλου εκλογής και κλείνει τον φάκελο. Στη
συνέχεια, το τακτικό μέλος τοποθετεί τον φάκελο εκλογής μέσα στον φάκελο αποστολής που έχει αποσταλεί
από την Ακαδημία Αθηνών, και παραδίδει τον φάκελο με
την επιστολική του ψήφο στην εταιρεία ταχυμεταφοράς
που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη συλλογή σε ορισμένο
γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας και την παράδοσή τους στην Ακαδημία, ειδικώς δε τα τακτικά μέλη που
βρίσκονται εκτός Ελλάδος παραδίδουν το φάκελο σε
οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφοράς προς παράδοση
στα γραφεία ή το υποκατάστημα της εταιρείας που έχει
οριστεί ως αρμόδια για τη συλλογή και την παράδοση
στην Ακαδημία. Όλοι οι φάκελοι αποστολής παραλαμβάνονται από την εταιρεία ταχυμεταφοράς που έχει οριστεί
ως αρμόδια για τη συλλογή και παράδοση στην Ακαδημία, αποθηκεύονται στα γραφεία της και παραδίδονται
συνολικά την ίδια ημέρα και ώρα στο Προεδρείο της
Ακαδημίας ή της Τάξεως, κατά την οποία έχει οριστεί η
διεξαγωγή της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία.
6. Την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προβλέπεται
συζήτηση στον Οργανισμό της Ακαδημίας, αυτή διεξάγεται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας μόνο μεταξύ
των τακτικών μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως
και αυτών που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα
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μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν
να συμμετέχουν στη συζήτηση, εφόσον έχουν ήδη ψηφίσει δια επιστολικής ψήφου. Για τη διαπίστωση της
απαρτίας που ορίζεται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας, λαμβάνεται υπόψη και
υπολογίζεται το σύνολο των τακτικών μελών, τα οποία
ψήφισαν δια επιστολικής ψήφου και αυτών που παρίστανται αυτοπροσώπως. Η ύπαρξη απαρτίας διαπιστώνεται με καταμέτρηση των φακέλων αποστολής και των
τακτικών μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως. Αφού
διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, με επιμέλεια του Προεδρείου ανοίγονται όλοι οι φάκελοι αποστολής, στους
οποίους περιέχονται οι φάκελοι εκλογής με τις επιστολικές ψήφους, και οι φάκελοι εκλογής τοποθετούνται
κλειστοί εντός κάλπης. Στη συνέχεια, κατά την ίδια ημέρα
και ώρα, μετά την ολοκλήρωση της ρίψης των φακέλων
εκλογής στην κάλπη, τα τακτικά μέλη που παρίστανται
αυτοπροσώπως ψηφίζουν με ψηφοδέλτια, όπως ορίζεται
στον Οργανισμό. Κατά τη διαδικασία ανοίγματος των
φακέλων αποστολής καταγράφονται στο πρωτόκολλο
ψηφισάντων τα στοιχεία των τακτικών μελών που ψήφισαν δια επιστολικής ψήφου και στη συνέχεια τα ονόματα των τακτικών μελών που ψηφίζουν αυτοπροσώπως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ψηφοφορίας, το Προεδρείο ανοίγει την κάλπη και καταμετρά τους
φακέλους που βρίσκονται εντός αυτής, ανοίγει έκαστο
φάκελο, μονογράφει κάθε ψηφοδέλτιο, καταμετρά τις
ψήφους ανά θέμα ή υποψήφιο και συντάσσει το σχετικό
πρακτικό. Στην περίπτωση της εκλογής των Αρχών και
των μελών της Ακαδημίας και σε κάθε άλλη περίπτωση
εκλογής προσώπων, εάν κανένας υποψήφιος δεν λάβει
τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για την εκλογή του, η
εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται το συντομότερο
δυνατό κατά την ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το
Προεδρείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τήρησης
της διαδικασίας και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται
με ευθύνη και μέριμνα του Προεδρείου.
Άρθρο 4
Μυστική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο
1. Η ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο διεξάγεται 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.),
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο και τις οδηγίες που παρέχονται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.
Α.Ε. σχετικά με τη χρήση του ανωτέρω συστήματος. Το
σύστημα «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. Το Προεδρείο της Ακαδημίας ή της Τάξεως καθορίζει
το ακριβές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα διεξαχθεί η ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο και το οποίο
δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μια (1) εργάσιμη ημέρα και
αναρτά σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο της
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Ακαδημίας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την
ημέρα έναρξης της ψηφοφορίας.
3. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως προμηθεύεται εγκαίρως μέσω διαδικτύου τους κωδικούς
πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από
την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην
ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@grnet.zeus.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, και υπό την προϋπόθεση της
προηγούμενης υπογραφής Συμφωνητικού Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην παρούσα. Για τους σκοπούς της
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα α) η Ακαδημία Αθηνών είναι αποκλειστικά
υπεύθυνη για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε
μορφής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με
τον Οργανισμό της Ακαδημίας, τον Εσωτερικό Κανονισμό
της, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και επιτελεί ρόλο υπεύθυνου
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 εκτελούντος την
επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4
Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες της
Ακαδημίας Αθηνών. Για τον ακριβή καθορισμό των ρόλων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών του υπεύθυνου
επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία συνάπτεται μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και της Ακαδημίας Αθηνών Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28
Γ.Κ.Π.Δ. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
της ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Προεδρείου εισέρχεται στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και λαμβάνει
ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό κωδικό ψηφοφορίας
(κρυπτογραφικό κλειδί) που είναι αναγκαίος για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και ο οποίος δεν μπορεί να
αντικατασταθεί μετά την έναρξη της ψηφοφορίας, και
στη συνέχεια καταθέτει το δημόσιο τμήμα του κωδικού
αυτού στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» σύμφωνα
με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
4. Το Προεδρείο της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως
μέσω των ανωτέρω κωδικών με τη βοήθεια υπαλλήλου
της Ακαδημίας συντάσσει και εισάγει κάθε αναγκαίο
στοιχείο στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», όπως
τον τίτλο και την περιγραφή της ψηφοφορίας, τα ονόματα των υποψηφίων ή τα θέματα της ψηφοφορίας, τα
ονοματεπώνυμα των τακτικών μελών (ψηφοφόρων) και
τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους που
αναγράφεται στην δήλωση, η οποία θα έχει υποβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 5, και αποστέλλει ηλεκτρονικό
μήνυμα στα τακτικά μέλη της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως αντιστοίχως, στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τα ενημερώνει για τα προς ψήφιση θέμα-
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τα ή τους υποψηφίους, την ημέρα και την ακριβή ώρα
έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας και παρέχει κάθε
άλλη αναγκαία πληροφορία και οδηγίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας.
5. Κάθε τακτικό μέλος λαμβάνει, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», ηλεκτρονικό μήνυμα
με τον προσωπικό και απόρρητο σύνδεσμο (link) που
οδηγεί στον διαδικτυακό τόπο του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και τον οποίον το μέλος πρέπει να
ακολουθήσει, για να ψηφίσει μετά την έναρξη και έως
τη λήξη της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν παρέλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν θεωρεί ότι
το μήνυμα που παρέλαβε είναι εσφαλμένο ή ελλιπές,
απευθύνεται αντιστοίχως, για κάθε περίπτωση ψηφοφορίας, στον Πρόεδρο της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινοποιεί το
ίδιο μήνυμα στον Έφορο της Ακαδημίας. Το Προεδρείο
οφείλει να προβεί αμελλητί στην εξέταση και επίλυση
του σχετικού ζητήματος.
6. Στην έναρξη και στην λήξη του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το Προεδρείο της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως εκκινεί και λήγει τη διαδικασία της ψηφοφορίας μέσω του
συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Κατά τη διάρκεια
του ίδιου χρονικού διαστήματος, κάθε τακτικό μέλος
που έχει οριστεί ως ψηφοφόρος στο σύστημα «Ψηφιακή
Κάλπη ΖΕΥΣ», σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος, ψηφίζει με επιλογή των θεμάτων ή υποψηφίων και υποβολή
του ψηφοδελτίου στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»
και λαμβάνει ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου.
Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό
τεκμήριο συμμετοχής στη ψηφοφορία.
7. Με τη λήξη του χρονικού διαστήματος που έχει
οριστεί κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται
και να καταχωρίζει ψήφους. Τα τακτικά μέλη που δεν
ψήφισαν εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν
μπορούν να ψηφίσουν με άλλον τρόπο και λογίζονται
ως απόντες. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και εντός της
ίδιας ημέρας, τα μέλη του Προεδρείου εισάγουν τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Πύλη ΖΕΥΣ»
για να προβούν στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» εξάγει τα αποτελέσματα και προσδιορίζει τα θέματα που εγκρίθηκαν
ή τον εκλεγέντα. Το Προεδρείο συντάσσει πρακτικό για
την ψηφοφορία και τις αποφάσεις που λήφθηκαν ή την
εκλογή του υποψηφίου, στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα και ο αριθμός των τακτικών μελών που ψήφισαν
και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε θέμα ή υποψήφιος. Στην περίπτωση της εκλογής των Αρχών και
των μελών της Ακαδημίας και σε κάθε άλλη περίπτωση
εκλογής προσώπων, εάν κανένας υποψήφιος δεν λάβει
τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για την εκλογή του, η
εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται το συντομότερο
δυνατό κατά την ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το
Προεδρείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τήρησης
της διαδικασίας και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος
άρθρου, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με ευθύνη
και μέριμνα του Προεδρείου.

Τεύχος B’ 1711/26.04.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

8. Στην περίπτωση ψηφοφορίας με συνδυασμό επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου τα τακτικά μέλη θα
υποβάλουν στον Έφορο της Ακαδημίας, εντός προθεσμίας που καθορίζεται κάθε φορά από το Πρόεδρο της
Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως, επιστολή ή δήλωση με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα
επιλέγουν ανέκκλητα τον έναν ή τον άλλον τρόπο ψηφοφορίας. Εάν δεν δηλώσουν την επιλογή τους εντός
της προθεσμίας που έχει καθοριστεί από το Προεδρείο,
θεωρείται ότι έχουν επιλέξει την επιστολική ψήφο και δεν
επιτρέπεται να ψηφίσουν με ηλεκτρονική ψήφο.
Η διαδικασία της διεξαγωγής των αποτελεσμάτων στην
περίπτωση ψηφοφορίας με συνδυασμό επιστολικής και
ηλεκτρονικής ψήφου θα αρχίζει αμέσως μετά το κλείσιμο
της κάλπης. Σε περίπτωση που, παρά τα προανεφερθέντα, διαπιστωθεί ότι ψηφοφόρος που έχει ψηφίσει με
επιστολική ψήφο έχει καταθέσει και ηλεκτρονική ψήφο,
η Εφορευτική Επιτροπή θα ακυρώνει την ηλεκτρονική
ψήφο, χωρίς βλάβη του απορρήτου, πριν από την έναρξη
της διαδικασίας καταμέτρησης.
9. Η Σύγκλητος της Ακαδημίας μπορεί να καθορίζει με
αποφάσεις της τεχνικά ή άλλα ζητήματα που αφορούν
τις αρμοδιότητες του Προεδρείου, την παραλαβή και
φύλαξη του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού ψηφοφορίας, τις προσκλήσεις των τακτικών μελών και τη
συμμετοχή τους στη ψηφοφορία μέσω του συστήματος
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν
από την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό τόπο της Ακαδημίας, χωρίς να απαιτείται άλλος τύπος δημοσιότητας.
Άρθρο 5
Γενικές διατάξεις
1. Όλα τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας μπορούν να
συμμετέχουν σε συνεδρίες μέσω τηλεδιάσκεψης και να
ψηφίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται εντός ή εκτός
Αττικής.
2. Όλα τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας υποχρεούνται
να δηλώσουν τη διεύθυνση της κατοικίας τους και τα
στοιχεία επικοινωνίας τους, τη διεύθυνση, στην οποία
θα παραλαμβάνουν τους φακέλους για τη ψηφοφορία
δια επιστολικής ψήφου, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, από την οποία και μόνο θα μπορούν να
αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
στην οποία θα λαμβάνουν τις προσκλήσεις για τις ψηφοφορίες και εκλογικές διαδικασίες και τα ηλεκτρονικά
μηνύματα για τη ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο.
Η δήλωση αυτή παραδίδεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Έφορο της Ακαδημίας. Εάν δεν υποβληθεί τέτοια δήλωση εντός ενός
μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα ισχύουν
τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην τελευταία Επετηρίδα της Ακαδημίας.
3. Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις της παρούσας
αναφέρονται στον Έφορο της Ακαδημίας Αθηνών, ως
Έφορος εννοείται ο Γενικός Διευθυντής των Διοικητικών
Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
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4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Οργανισμού
της Ακαδημίας και του Εσωτερικού Κανονισμού της.
5. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για
όσο χρόνο υφίσταται κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των έξι μηνών από τη δημοσίευση του
ν. 4777/2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων Επικράτειας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 45326/Ζ1
(2)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’114),
β. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),
στ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
η. Την υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
2. Την πρόταση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 3η/29-03-2021) για την
ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.
3. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/216/43656/Β1/15-4-2021
εισήγηση της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014
(Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
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ών, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την
οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ή του Τακτικού Προϋπολογισμού
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κέντρο
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ). Το
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ αποτελεί μονάδα του Ε.Μ.Π. που εξασφαλίζει
τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην
ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον τομέα της Επιμόρφωσης, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης και εν γένει της Διά Βίου Μάθησης, η
ίδρυση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 48 του ν. 4485/2017, αποσκοπεί:
Α. Στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και
των υποδομών του Ε.Μ.Π. σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των πολιτών της για κατάρτιση, επιμόρφωση
και εξειδίκευση.
Β. Στην ενίσχυση των δεσμών του Ε.Μ.Π. με τους πολίτες και την εξασφάλιση της δυνατότητας να έχουν υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση
όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.
Γ. Στη διεθνή προβολή του Ε.Μ.Π. μέσω υλοποίησης
προγραμμάτων που απευθύνονται σε διεθνές κοινό.
Δ. Στην ανάπτυξη δράσεων οι οποίες προσφέρουν
υπηρεσίες και τεχνογνωσία χωρίς να παρεμβαίνουν στην
αγορά και τον ανταγωνισμό.
Ε. Στη συμβολή του Ε.Μ.Π στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση
της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, και
στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.
Στ. Στη δημοσιότητα των δράσεων και τη δημιουργία
κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης και εν γένει, διά βίου μάθησης.
Με βάση τις προαναφερόμενες αρχές και λαμβάνοντας
υπόψη τις ευκαιρίες που αναδύονται στο περιβάλλον
της διά βίου μάθησης, οι βασικοί άξονες δράσης του
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ε.Μ.Π
είναι:
1. Ανάπτυξη και υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς
και Επιμορφωτικών σεμιναρίων που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων, είτε μέσω κεντρικών δράσεων της πολιτείας (ΕΣΠΑ, Δια Βίου Μάθηση)
ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω πρωτοβουλιών

Τεύχος B’ 1711/26.04.2021

Τομέων/Σχολών/Ομάδων ΔΕΠ του ΕΜΠ. Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε προγράμματα: α) επιμόρφωσης
και κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,
β) επικαιροποίησης και εμβάθυνσης των γνώσεων των
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα
γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους, γ) διεύρυνσης
των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, δ) επιμόρφωσης
του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και ε) επαγγελματικής
κατάρτισης εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και
οργανισμών.
2. Ανάπτυξη Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα
αφορά: α) στην ανάπτυξη υποδομών, διαδικασιών και
μεθόδων αξιολόγησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, β) στην ανάπτυξη προγραμμάτων και εξειδικεύσεων που παρουσιάζουν ζήτηση από τους επαγγελματίες,
τους πολίτες και το χώρο των επιχειρήσεων, γ) στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς στον τομέα της
παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεων εκπαίδευσης
και κατάρτισης.
3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Το Κέντρο αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται
στα προγράμματα που υλοποιεί. Επίσης, μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρίτους φορείς,
μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
4. Σύναψη συμφωνιών και συνεργασιών μεταξύ του
Ιδρύματος και δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων ή/και Επιστημονικών Συλλόγων/Επιμελητηρίων, με σκοπό την
ανάπτυξη πανεπιστημιακού επιπέδου προγραμμάτων
που καλύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης των εργαζομένων στους φορείς αυτούς.
Οι συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορούν να αφορούν:
α) Μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση
ενηλίκων, β) Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
γ) Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, δ) Υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ε) Διεπιστημονική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
5. Συμμετοχή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού
Επιχειρήσεων και Διαρθρωτικής Προσαρμογής. Αφορά
δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης
των εργαζομένων επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων
οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης.
6. Πιστοποίηση Προσόντων Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης
προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
7. Εισαγωγή και ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων.
8. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, θερινών σχολείων, κ.λπ. που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων.
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Άρθρο 3
Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση
Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και στη διοίκηση του Κέντρου ρυθμίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και
τον Κανονισμό του, που εκδίδεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ., και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 13 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Απριλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Ι

Αριθμ. 45641/Ζ1
(3)
Yπαγωγή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
όπως ισχύουν,
β) των άρθρων 1-3, της παρ. 8 του άρθρου 59 και του
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622’2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθ. σφαλμ. Α’ 126),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
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η) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),
θ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/09-01-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο»
(Β’ 33).
2. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’αρ. 3045/29-12-2020
έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ύστερα από εισήγηση
της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος (συνέλευση 6/11-12-2020) της Σχολής
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
3. Το υπό στοιχεία 21005/Ζ1/23-02-2021 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις
παραπάνω διατάξεις.
4. Το υπ’ αρ. 20995/31-03-2021 έγγραφο της Εθνικής
Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με
το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής διατυπώνει
ομόφωνα γνώμη αναφορικά με την υπαγωγή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/221/40925/Β1/09.04.2021
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την οποία, από
την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υ.ΠΑΙ.Θ., δεδομένου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master), στην ειδικότητα του εν λόγω Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων, διαπιστώνεται:
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην απονομή
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του
Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Απριλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02017112604210008*

