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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Θέμα: Ενημέρωση για την υπ΄ αρ. 124068/ΓΔ4 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας «Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων 
προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή 
μέσω της ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr» (ΦΕΚ Β΄4558/01.10.2021) 
 
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η  υπ΄ αρ. 124068/ΓΔ4 κοινή υπουργική απόφαση για την 
τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και τον έλεγχο σχετικά με τη συνδρομή 
των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας, μεταξύ άλλων, σε 
ΑΕΙ και ΑΕΑ μέσω της ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr». Ένα νέο εργαλείο για τη 
θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των Πανεπιστημίων τίθεται στη διάθεση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας με συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Πρόκειται για την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα «edupass.gov.gr» (εφεξής 
«η πλατφόρμα»). 

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-ΕΨΠ) και στοχεύει στον ηλεκτρονικό έλεγχο τήρησης των υγειονομικών 
προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των προσώπων, ανάλογα με την ιδιότητά τους, στη δια 
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ και στις ΑΕΑ. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την 
πρόθεσή τους να βρίσκονται στους χώρους του εκάστοτε ΑΕΙ και ΑΕΑ και, συνακόλουθα, 
αιτούνται να καταχωρισθεί η κατάστασή τους στην ηλεκτρονική θυρίδα αυτού, αφού ελεγχθεί 
ότι πληρούνται στα πρόσωπα των αιτούντων οι νόμιμες προϋποθέσεις (εμβολιασμός, 
νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test), ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση 
υγειονομικά μέτρα και την ηλικιακή ομάδα, όπου εντάσσεται κάθε φυσικό πρόσωπο. Το 
αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στη θυρίδα κάθε ΑΕΙ και ΑΕΑ με την μορφή 
κατάστασης, βάσει της οποίας καθίσταται δυνατή η φυσική παρουσία του αιτούντος 
προσώπου στους χώρους του ΑΕΙ/ΑΕΑ. 

Στόχος της πλατφόρμας είναι να συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη 
θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας ΑΕΙ και ΑΕΑ αλλά και στην απλούστευση και επιτάχυνση 
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των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που αφορούν τη 
δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Θυρίδες των ΑΕΙ και ΑΕΑ στην ΕΨΠ (gov.gr) 

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ τηρούνται οι 
θυρίδες των ΑΕΙ και ΑΕΑ για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Οι φορείς υποβάλλουν αίτημα 
δημιουργίας θυρίδας στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Στις θυρίδες των 
φορέων τηρούνται τα έγγραφα που απευθύνονται σε αυτούς και αποστέλλονται μέσω της 
ΕΨΠ.  
 
Στις θυρίδες θα προωθούνται μελλοντικά από την ΕΨΠ, οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/ 
χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για την έκδοση εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ και ΑΕΑ, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 5620 ΕΞ/26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αυτή 
απόφαση, γίνεται και η επαλήθευση του περιεχομένου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 
συνημμένων τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής). 
 
Ειδικά για τους σκοπούς της προστασίας της δημόσιας υγείας και του ελέγχου της εφαρμογής 
των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για τη φυσική 
παρουσία στα ΑΕΙ και στις ΑΕΑ και για την πλήρωση του σκοπού λειτουργίας της πλατφόρμας 
«edupass.gov.gr», στις θυρίδες των ΑΕΙ και ΑΕΑ στην ΕΨΠ καταχωρίζονται τα απαραίτητα 
στοιχεία με τη μορφή δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης φυσικών προσώπων, σύμφωνα 
με τα οποία επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία αυτών στον χώρο των ΑΕΙ και 
ΑΕΑ.  
 
Στην ΕΨΠ είναι δυνατόν να δημιουργούνται για κάθε ΑΕΙ και ΑΕΑ περισσότερες από μία 
θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες εκάστου ιδρύματος. Οι ορισθείσες ως ανώτερες ιεραρχικά 
θυρίδες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτές. 
 
Στις θυρίδες προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εντεταλμένους 
υπαλλήλους των ΑΕΙ και ΑΕΑ: 
α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων. 
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της 
θυρίδας των ΑΕΙ και ΑΕΑ και την ονομασία της θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία. 
Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας έχει πρόσβαση στις θυρίδες 
που υπάγονται σε αυτή. 
Υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων για κάθε θυρίδα, είναι το κάθε ΑΕΙκαι 
ΑΕΑ. 
Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του 
διαχειριστή των ανώτερων ιεραρχικά θυρίδων, σύμφωνα με αίτημα που υποβάλλει έκαστο ΑΕΙ 
και ΑΕΑ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020. 
Οι χειριστές και οι διαχειριστές των ΑΕΙ και ΑΕΑ αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού 
προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς με την χρήση των 
«Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29810 ΕΞ /23.10.2020 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα 
σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» και οφείλουν να διεκπεραιώσουν την αίτηση του 
ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020. 
Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία ορισμού χρηστών αλλά και τον τρόπο πρόσβασης στις 
θυρίδες παρουσιάζονται στον σύνδεσμο https://thyrides-edu.services.gov.gr/. 

https://thyrides-edu.services.gov.gr/
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Λειτουργία της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» 

1. Τα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των 
γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr» μέσω της 
ΕΨΠ αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους 
(αυθεντικοποίηση) με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet) είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 
 
2. Εν συνεχεία, καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες ανά κατηγορία φυσικών 
προσώπων: 

A) Φοιτητές/τριες: i) Ίδρυμα/Τμήμα, ii) Αριθμός Μητρώου, iii) Aριθμός Φοιτητικής 
Ταυτότητας (εφόσον υπάρχει), iv) Κύκλος Σπουδών, v) ΑΜΚΑ. 
Β) Τακτικό/έκτακτο διδακτικό προσωπικό: i) Ίδρυμα, ii) Ιδιότητα, iii) ΑΜΚΑ 
Γ) Επισκέπτες/τριες: i) Ίδρυμα, ii) ΑΜΚΑ. 
Ακολούθως, τα φυσικά πρόσωπα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους 

στους χώρους του ΑΕΙ/ΑΕΑ και αιτούνται άπαξ την επαναλαμβανόμενη καταχώριση της 
κατάστασής τους, κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, στην ηλεκτρονική θυρίδα αυτού (του ΑΕΙ/ΑΕΑ). 
Κατόπιν τούτου, η πλατφόρμα πραγματοποιεί τον σχετικό έλεγχο, χωρίς να μεσολαβήσει άλλη 
ενέργεια του αιτούντος προσώπου και καταχωρίζει στις θυρίδες των ΑΕΙ και ΑΕΑ την 
κατάσταση αυτού, εκτός αν πρόκειται για επισκέπτη, οπότε η επαναλαμβανόμενη 
καταχώρηση θα λήγει μετά το πέρας μίας εβδομάδας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες 
φορές προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εντός μίας εργάσιμης 
εβδομάδος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και μόνον εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο ή μέρος της Επικράτειας. 
 
3. Με την καταχώριση των στοιχείων και την υποβολή της αίτησης, διενεργείται ο έλεγχος της 
συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας των 
αιτούντων στους χώρους του εκάστοτε ΑΕΙ/ΑΕΑ. Για τη διενέργεια του ελέγχου, η πλατφόρμα 
αντλεί δεδομένα σχετικά µε την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον 
εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων 
µοριακών ελέγχων (rapid test) ή µοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test), ή τη νόσηση από 
τον κορωνοϊό COVID-19. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται µέσω διαλειτουργικότητας µε το Εθνικό 
Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον 
κορωνοϊό COVID-19, το πληροφοριακό σύστημα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 . 
Η πλατφόρμα επίσης, διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε», 
αποκλειστικά για την εξακρίβωση της ιδιότητας - σχέσης του αιτούντος φυσικού προσώπου 
ως προς το ΑΕΙ και ΑΕΑ στη θυρίδα του οποίου αιτείται να καταχωριστεί η κατάστασή του Η 
πλατφόρμα δεν επιτρέπει οριζόντια διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών 
συστημάτων με τα οποία η ίδια διαλειτουργεί.  
 
4. Για κάθε φυσικό πρόσωπο, ενήλικο ή ανήλικο δια των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων του, 
που αιτείται την καταχώριση της κατάστασής του στη θυρίδα των ΑΕΙ και ΑΕΑ, η πλατφόρμα 
αποδίδει έναν λεκτικό χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις: (α) μη 
επιτρεπτή παρουσία, (β) επιτρεπτή παρουσία, (γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω 
έλεγχος. Οι ανωτέρω καταστάσεις αποτυπώνονται με κατάλληλα λεκτικά, ήτοι τη λέξη 
«ΚΟΚΚΙΝΟ» για την κατάσταση της μη επιτρεπτής παρουσίας, τη λέξη «ΠΡΑΣΙΝΟ» για την 
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κατάσταση της επιτρεπτής παρουσίας και τη λέξη «ΑΓΝΩΣΤΟ» για την άγνωστη κατάσταση 
όπου απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.  

Η κατάσταση, που αποδίδεται στο αιτούν φυσικό πρόσωπο, βασίζεται στις γενικές 
προϋποθέσεις που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί του επιτρεπτού 
της φυσικής του παρουσίας σε ΑΕΙ και ΑΕΑ, ανάλογα με την ιδιότητα αυτού. Δεν παρέχονται 
ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του αιτούντος προσώπου (εμβολιασμένος, 
νοσήσας, υποβληθείς σε διαγνωστικό έλεγχο), με βάση τις οποίες έχει προσδιοριστεί η 
αποδοθείσα στο αιτούν πρόσωπο κατάσταση.  

Σε περίπτωση που για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες μορφές της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, ιδίως στις Σχολές Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι. (ενδεικτικά κλινικές ασκήσεις, 
εργαστήρια), απαιτείται εκ του νόμου η συνδρομή ειδικότερων προϋποθέσεων, ο σχετικός 
έλεγχος διενεργείται με ευθύνη του εκάστοτε αρμόδιου Α.Ε.Ι. και περιλαμβάνει φυσική επίδειξη 
του απαιτούμενου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έλεγχο της εγκυρότητας αυτού μέσω της 
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118). Η 
εφαρμογή Covid Free GR είναι διαθέσιμη στο Google Play και στο App Store .  

 
5. Οι ως άνω πληροφορίες καταχωρίζονται στις ηλεκτρονικές θυρίδες κάθε ΑΕΙ και ΑΕΑ και 
καθίστανται διαθέσιμες στους χειριστές και διαχειριστές αυτών μέσω επεξεργάσιμων αρχείων 
«xls / csv» που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. 

 
6. Υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι φοιτητές/τριες, (β) το τακτικό και έκτακτο διδακτικό 
προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο, (γ) κάθε άλλο 
φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική 
διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και ΑΕΑ («επισκέπτης»). 
 
7. Tα δεδομένα, που καταχωρίζονται στις ηλεκτρονικές θυρίδες των ΑΕΙ και ΑΕΑ στο πλαίσιο 
λειτουργίας της πλατφόρμας edupass.gov.gr, τηρούνται για επτά (7) ημέρες από την 
καταχώρισή τους σε αυτές.  

 
 
Διαχείριση των δεδομένων που καθίστανται προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας 
«edupass.gov.gr» 

 

1. Κάθε ΑΕΙ και ΑΕΑ, με κριτήριο, μεταξύ άλλων, το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις 
υποδομές πληροφοριακών συστημάτων του, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί 
περαιτέρω την παρεχόμενη μέσω της πλατφόρμας πληροφορία, ώστε να αποτρέψει την 
είσοδο προσώπων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στους 
χώρους του.  
 

2. Κάθε ΑΕΙ/ΑΕΑ επιτελεί, κατά τα ανωτέρω, ρόλο ανεξάρτητου Υπεύθυνου Επεξεργασίας, 
κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 
(«ΓΚΠΔ»). Οφείλει δε να συμμορφώνεται με τις απορρέουσες από την ιδιότητα αυτή 
υποχρεώσεις. 
 
3.Ειδικότερα, κάθε ΑΕΙ/ΑΕΑ: 
Μεριμνά για την τήρηση των θεμελιωδών αρχών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
όπως αυτές απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και τον Ν. 4624/2019. Ενδεικτικά:  
Παρέχει στα Υποκείμενα των δεδομένων κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τις 
διενεργούμενες επεξεργασίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, ιδίως στον 
ΓΚΠΔ και στον Ν. 4624/2019.  
Εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, τα οποία προσδιορίζει αφού λάβει υπ’ όψιν το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το 
πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που πραγματοποιεί.  
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Καθορίζει εγγράφως, στο πλαίσιο της αρχής της λογοδοσίας και της ανάγκης τεκμηρίωσης της 
νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 ΓΚΠΔ, τον τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας 
(π.χ. με εσωτερική πολιτική ή απόφαση οργάνου του ΑΕΙ/ΑΕΑ), ενώ με ανάλογο τρόπο 
τεκμηριώνει και τη συμμόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.  
Καταστρέφει τα δεδομένα που άντλησε από την ηλεκτρονική του θυρίδα εντός δέκα (10) 
ημερών από την καταχώρισή τους σε αυτήν. 
 
Για κάθε τεχνική ερώτηση σε σχέση με την πλατφόρμα παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση govgr@mindigital.gr 
 

 

                                                                                                                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                                                                                             ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 
 
 

                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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Πίνακας Αποδεκτών 
Πρυτάνεις/Προέδρους Δ.Ε.: 
1. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
2. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
3. Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
4. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
5. Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
6. Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου 
7. Παντείου Πανεπιστημίου 
8. Πανεπιστημίου Πειραιώς 
9. Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
10. Πανεπιστημίου Πατρών 
11. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
12. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
13. Πανεπιστημίου Κρήτης 
14. Πολυτεχνείου Κρήτης 
15. Πανεπιστημίου Αιγαίου 
16. Ιόνιο Πανεπιστημίου 
17. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
18. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
19. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  
20. Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
21. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
22. Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
23. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
24. Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 
25. Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

 
Προέδρους Δ.Ε./Α.Σ.: 

26. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας 
27. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης 
28. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων 
29. Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης 

 
 

Εσωτερική Διανομή:   
1. Γραφείο κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης  

4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης  
5. Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης 
6. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 


