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ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Δ/νσεις
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
2. Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
(προς ενημέρωση των Εφορευτικών Επιτροπών)

ΘΕΜΑ: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)»
Με τη διάταξη του αρ. 22 Ν. 4728/2020 (Α΄ 186/2020) προβλέφθηκαν τα εξής:
«Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής 1. Το άρθρο 19 του π.δ. 1/2003 (Α` 1)
αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετέχουν στα: α) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), β) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), γ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), δ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), ε) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)
και στ) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), εκλέγονται με
άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου
κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 2. Το άρθρο 34
του π.δ. 1/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αιρετοί εκπρόσωποι του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που
διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην
έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) που λειτουργούν εκτός
έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μπορούν να ψηφίζουν με αλληλογραφία. 3. Οι
εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται κατ` εφαρμογή των παρ. 1 και 2 δύναται να διεξαχθούν μέσω
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ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την
οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση του π.δ. 1/2003 και άλλων συναφών διατάξεων που ρυθμίζουν
αποκλειστικά και μόνο τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των
εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή με αλληλογραφία. 4. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται και ανακαθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των
διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών
συμβουλίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, εφόσον δεν
είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία της παρ. 3, αναστέλλονται διάφορα στάδια προκηρυχθείσας
εκλογικής διαδικασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας των συμμετεχόντων
στις διαδικασίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια απόφαση, παρατείνεται η θητεία των
αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως
αναγκαίο για να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών. 5. Οι
διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται μετά από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως της έκδοσης υπουργικής απόφασης, με την οποία έχει
καθορισθεί διάφορος χρόνος και τρόπος διεξαγωγής τους.
Ακολούθως, με την αριθ. Φ.350/51/139940/E3/14-10-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4537/2020) Κοινή Υπουργική
Απόφαση ρυθμίστηκε ο τρόπος διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και καθορίστηκαν οι αναγκαίες
λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και συνακόλουθα οι ρόλοι
των συμμετεχόντων φορέων και ο σκοπός των διενεργούμενων επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων.
Στην εν λόγω απόφαση προβλέφθηκαν όλα τα συναφή τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα για την
εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη το Σάββατο 07.11.2020 με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού
πληροφοριακού συστήματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
αυτού https://zeus.grnet.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά
πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το
απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» επιτελεί ρόλο
Εκτελούντος την Επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 8 ΓΚΠΔ.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 4 περ. β της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και όπως
ορίζεται στο άρθρο 28 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»),
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τις Εφορευτικές
Επιτροπές συνήψε το υπ’ αρ. πρωτ. 11635/16.10.2020 «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υπό την
ιδιότητα της Εκτελούσας την επεξεργασία. Στο εν λόγω Μνημόνιο περιελήφθησαν όροι για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 παρ. 3 ΓΚΠΔ.
Εξάλλου, οι λεπτομερείς πληροφορίες και η καταγραφή των δεδομένων προς επεξεργασία
περιλαμβάνονται στη διάταξη του αρ. 22 του Ν. 4728/2020 και στη βάσει αυτής εκδοθείσα υπ’ αρ.
Φ.350/51/139940/E3/14-10-2020 Κοινή Υπουργική απόφαση που έχει δημοσιευθεί νομίμως (Β΄
4537/2020). Περαιτέρω, το ΥΠΑΙΘ, ενόψει των διατάξεων των αρ. 12- 14 ΓΚΠΔ, έχει ενημερώσει τα
υποκείμενα για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που διενεργεί μέσω της
διαδικασίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θέτοντας υπόψη τους αναλυτικό ενημερωτικό έγγραφο σε
ηλεκτρονική μορφή. Το εν λόγω έγγραφο είναι διαθέσιμο στα υποκείμενα των δεδομένων μέσω
σχετικού συνδέσμου (hyperlink) που είχε συμπεριληφθεί στο ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό
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μήνυμα το οποίο προβλέπεται στο αρ. 5 παρ. 3 εδ. α της ως άνω ΚΥΑ και αποσκοπεί στην ενημέρωσή
τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και το οποίο εστάλη σε όλους τους
εκλογείς πριν την ψηφοφορία της 07ης.11.2020 (βλ. Συνημμένο έγγραφο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ»).
Στην ως άνω ενημέρωση προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, τόσο ο σκοπός της επεξεργασίας όσο και
οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων. Όσον αφορά τους αποδέκτες αυτών ρητώς
προβλέπεται ότι τα δεδομένα αυτά «γνωστοποιούνται στο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» («ΕΔΥΤΕ ΑΕ»), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» επιτελεί ρόλο Εκτελούντος την Επεξεργασία. Έχει δε παράσχει
επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας
των προσωπικών σας δεδομένων δια του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που συνήψε με τους Από
Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας. Επισημαίνεται ότι δε λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε περαιτέρω
διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων (εντός ή εκτός ΕΕ) στο πλαίσιο της εκλογικής
διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο»
Δεδομένων των ανωτέρω, επισημαίνεται στις εφορευτικές επιτροπές ότι δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο καταστάσεις με οποιοδήποτε στοιχείο – προσωπικό δεδομένο
των ψηφοφόρων, όπως τα ονοματεπώνυμά τους. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι υπάρχει ατομική και
προσωπική ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στην εκλογική διαδικασία για τη σωστή τήρηση του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 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» .
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης & Εξέλιξης Εκπ/κού Προσωπικού
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
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