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Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής 

Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 
 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 Έχοντας υπόψη: 

α. Το Ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 70 Α΄). 

β. Το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/2017 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 
111/τ.Α’/12.06.2020). 

γ. Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 31 του ν. Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α’/12.06.2020) «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις». 

δ. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.8.2018), στις οποίες 
ορίζεται ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη. 

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων» του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/τ.Α΄/6.11.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

στ. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

ζ. Την με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση 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 των 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)» (ΦΕΚ Β΄ 3255/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 
153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών 
διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 2 οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και 
ανάδειξης εκπροσώπων των 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)» (ΦΕΚ Β’ 3969/13-11-
2017). 

η. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμό 77561/Ζ1/19.06.2020: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 
ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών 
μονάδων Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο 
πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Β’ 2481). 

θ. Το άρθρο 8 του κεφ. ΙΙ της με αρ. Φ 2.1/17090/6.11.2020 2020 Απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», 
ΦΕΚ 4889/2020 Β’. 

mailto:geotsciences@ihu.gr
ΑΔΑ: 9ΥΠ446ΨΖ3Π-ΤΘ7



2 
 

ι. Την με αρ. πρωτ. 5195/30.08.2019 (ΦΕΚ 733 Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του κ. Πέτρου Σαμαρά, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ως Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών 
Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2022. 

ια. Την με αρ. πρωτ. 5433/04.09.2019 (ΦΕΚ 763 Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή της Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου 
του Τμήματος Γεωπονίας, με θητεία από 1/9/2019 έως 31/08/2021. 

ιβ. Την με αρ. πρωτ. 5437/04.09.2019 (ΦΕΚ 763 Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου 
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με θητεία από 1/9/2019 έως 31/08/2021. 

ιγ. Την με αρ. πρωτ. 5435/04.09.2019 (ΦΕΚ 770 Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με θητεία από 1/9/2019 έως 31/08/2021. 

ιδ. Την με αρ. πρωτ. ΔΦ 30/356/11.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΚΦΙ46ΨΖ3Π-0Ν1) Πράξη ορισμού Προσωρινής Συνέλευσης, 
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ιε. Το με αρ. πρωτ. ΔΦ 30/7838/13.05.2021 έγγραφο του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ομότιμου 
Καθηγητή Αθανάσιου Καΐση περί εκλογής Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. και  

ιστ. Το με αρ. πρωτ. ΔΦ 30/7864/13.05.2021 έγγραφο της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καθηγήτριας Καλλιόπης Μακρίδου με θέμα: Εκλογή Προέδρων και 
Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

1. Εκλογές για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ήτοι: 

• Τμήμα Γεωπονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη 

• Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα τη Δράμα 

• Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
με θητεία δύο (2) ετών, από 01.09.2021 έως και 31.08.2023. 

2. Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Το ακριβές χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα θα 
καθορισθεί από το Όργανο Διενέργειας Εκλογών. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). 

3. Υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου μπορεί να είναι Καθηγητές πρώτης 
βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ των 
δύο πρώτων βαθμίδων, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. 

4. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προσαρασσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου 
για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν 
παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου 
ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να 
κατέχει συγχρόνως  το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση 
Διευθυντή Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, θα πρέπει να υποβάλλουν την 
υποψηφιότητά τους προς τον Κοσμήτορα της Σχολής με αίτηση των ενδιαφερόμενων προσωπικά, μέσω 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (geotsciences@ihu.gr) ή επιστολικά στον Κοσμήτορα της 
Σχολής δια του πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Σχολής το αργότερο μέχρι την 14η Ιουνίου 2021, ημέρα 
Δευτέρα, ώρα 14:00. 
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: 
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• Αίτηση Υποψηφιότητας - Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου 
κωλύματα εκλογιμότητας 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας 
εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωσή του υποψήφιου προς τον Κοσμήτορα της Σχολής μέσω του 
κεντρικού πρωτοκόλλου του ιδρύματος. 

6. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ,η 
οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και θα 
συγκροτηθεί με απόφαση του Κοσμήτορα την 21η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, 
αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους 
υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή 
της. Οφείλει να διασφαλίσει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του 
εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να 
υποβοηθά και να επιλύσει οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, να συντάξει και να υπογράψει το τελικό πρακτικό 
εκλογή, να το υποβάλλει στον Κοσμήτορα και στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο οποίος 
εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και να το 
γνωστοποιήσει στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

7. Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την 
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 1η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, 
αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 2η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, 
οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Εάν υπάρχει 
ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 

8. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των 
καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί 
θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, 
εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Το 
εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους 
οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια 
υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα οριστεί από το αρμόδιο 
όργανο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. 
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

 
Πέτρος Σαμαράς 
   Καθηγητής 

 
Εσωτερική Διανομή:  

• Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

• Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών (Ηλεκτρονική αποστολή).  

• Τμήματα Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα των Τμημάτων).  

• Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.).  

• Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

• Περιφερειακή Διεύθυνση Διοικητικών Ακαδημαϊκών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας Καβάλας 

Συνημμένο: Αίτηση Υποψηφιότητας - Υπεύθυνη Δήλωση 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Επώνυμο: …………………………………………………………… 

Όνομα: ………………………………………………………………. 

Πατρώνυμο: ………………………………………………………. 

Μητρώνυμο: ……………………………………………………… 

Βαθμίδα: …………………………………………………………… 

Τηλ. Εργασίας: ………………………………………………….. 

Τηλ. Κιν. : ………………………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………………….. 

       

      

 απαραπαρ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τον Κοσμήτορα της Σχολής 

Γεωτεχνικών Επιστημών, κ. Πέτρο Σαμαρά 

 

 

«Θέμα»: Αίτηση Υποψηφιότητας – Υπεύθυνη 

Δήλωση για το αξίωμα του Προέδρου του 

Τμήματος …………………………………………………. 

…………………………… του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος  

 

Δράμα/Θεσσαλονίκη …../………/……… 

Παρακαλώ, 
Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω την 

υποψηφιότητα μου για το αξίωμα του Προέδρου 

του Τμήματος ……………………………………………… του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 

γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο 

Νόμος. 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις 

κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, 

δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου 

κωλύματα εκλογιμότητας και ότι συναινώ για τη 

συλλογή τήρηση και οποιαδήποτε μορφή 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από το Όργανο Διενέργειας Εκλογών 

(Ο.Δ.Ε.) που σχετίζονται με την ψηφοφορία, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

τον ν. 4624/2019). 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Επώνυμο: …………………………………………………………… 

Όνομα: ………………………………………………………………. 

Πατρώνυμο: ………………………………………………………. 

Μητρώνυμο: ……………………………………………………… 

Βαθμίδα: …………………………………………………………… 

Τηλ. Εργασίας: ………………………………………………….. 

Τηλ. Κιν. : ………………………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………………….. 

       

      

 απαραπαρ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών 

Επιστημών, κ. Πέτρο Σαμαρά 

 

 

«Θέμα»: Αίτηση Υποψηφιότητας – Υπεύθυνη 

Δήλωση για το αξίωμα του Αναπληρωτή 

Προέδρου του Τμήματος 

……………………………………………………………………. 

…………………………… του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

 

Δράμα/Θεσσαλονίκη …../………/……… 

Παρακαλώ, 
Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω την 

υποψηφιότητα μου για το αξίωμα του 

Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

……………………………………………… του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, γνωρίζοντας τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος. 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις 

κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, 

δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου 

κωλύματα εκλογιμότητας και ότι συναινώ για τη 

συλλογή τήρηση και οποιαδήποτε μορφή 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από το Όργανο Διενέργειας Εκλογών 

(Ο.Δ.Ε.) που σχετίζονται με την ψηφοφορία, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

τον ν. 4624/2019). 
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