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ΣΧΕΤΙΚΑ: 

 

α) Το αριθμ. πρωτ. 23643/8-5-2020 

έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης 

β) Το αριθμ. πρωτ. 24602/21-5-2020 

έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, με 

το συνημμένο του  

γ) Το αριθμ. πρωτ. 25255/28-5-2020 

έγγραφο του Γραφείου Πρύτανη 

δ) Το από 17-6-2020 ηλεκτρονικό 

μήνυμα του Γραφείου Πρύτανη 

ε) Το αριθμ. πρωτ. 27353/19-6-2020 

έγγραφο του Γραφείου Πρύτανη  

 
ΠΡΟΣ 

 Κοσμήτορες Σχολών  

 Προέδρους Τμημάτων 

 Γραμματείες Σχολών 

 Γραμματείες Τμημάτων 

του ΑΠΘ (με τη φροντίδα 

τους να ενημερωθούν οι 

Διευθυντές Τομέων των 

Τμημάτων τους, καθώς και οι 

Διευθυντές Κλινικών, 

Εργαστηρίων  και Μουσείων 

των Σχολών και των 

Τμημάτων τους)  

 Μέλη ΔΕΠ Τμημάτων 

  (Αποστολή  με ηλεκτρονικό     

  ταχυδρομείo)  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων του Γραφείου Πρύτανη, 

παρακαλούμε να ανακαλέσετε τις προκηρύξεις που εκδώσατε πριν τις 12-6-2020, 

ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ111/Α΄/12-6-2020), και αφορούν 

στην εκλογή των ακόλουθων οργάνων: 

 

α) Κοσμητόρων, 

 

β) Προέδρων Τμημάτων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων,  

 

γ) Διευθυντών Τομέων και 

 

δ) Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων,  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ 

 

 

 
 Πληροφορίες: Ζαχ. Συμεωνίδου 

Τηλ.: 2310 996703 Fax : 2310 996893 

e-mail : srenia@rect.auth.gr 

Κτίριο : Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» 
 

 

Θεσσαλονίκη, 23-6-2020 

Αριθμ. Πρωτ.:  27730 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αρ.Πρωτ: 1225/24-Ιουν-2020 Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής
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εκτός της προκήρυξης για την εκλογή των μελών της Κοσμητείας της Νομικής 

Σχολής, όπου υφίσταται κενό στο νέο νόμο και άρα εφαρμόζονται οι ισχύουσες 

(παλιές) διατάξεις, δυνάμει των οποίων ορθώς προκηρύχθηκαν οι εκλογές αυτές. 

 

 

Ο νέος Νόμος προβλέπει την έκδοση μιας ΚΥΑ για τον τρόπο διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η ΚΥΑ αυτή εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε χθες (22.6.2020) 

στο ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/2020 (επισυνάπτεται). Η εν λόγω ΚΥΑ αφορά στη διαδικασία της 

ψηφοφορίας. Για τα λοιπά θέματα που έχουν να κάνουν με την εν γένει εκλογική 

διαδικασία (π.χ. εκλογικοί κατάλογοι κ.λπ.), εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 

153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (επισυνάπτονται). Όπου οι διατάξεις της 

Υπουργικής αυτής Απόφασης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της, έρχονται σε 

αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 96 έως 98 του νέου Νόμου, υπερισχύουν και 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του νέου Νόμου. 

 

Η νέα ΚΥΑ θα εφαρμοστεί στις εκλογές των οργάνων (α), (β) και (δ) ανωτέρω 

(καθόσον εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 96, 97 και 115, αντίστοιχα). Δεν 

εφαρμόζεται στις εκλογές Διευθυντών Τομέων, που θα διεξαχθούν με τη διαδικασία 

της κάλπης, σύμφωνα με το άρθρο 98 του νέου Νόμου και την ως άνω 

153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Μετά την ανάκληση όλων των προκηρύξεων που κάνατε πριν τις 12-6-2020 

και που αφορούν στην εκλογή των οργάνων (α), (β), (γ) και (δ) ανωτέρω, θα πρέπει 

να προβείτε (με διαφορετική πράξη) στην επαναπροκήρυξη των εκλογών για την 

εκλογή όλων αυτών των οργάνων, περιλαμβανομένων και των Διευθυντών Τομέων.  

 

Κατά την επαναπροκήρυξη θα πρέπει να προσέξετε ώστε οι εκλογές να 

προσδιοριστούν για να διεξαχθούν με την εξής χρονολογική σειρά: 

 εκλογή Κοσμητόρων, 

 εκλογή Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων και 

 εκλογή Διευθυντών Τομέων, 

 

εκτός από τις εκλογές των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων, 

οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν για να διεξαχθούν οποτεδήποτε. Ειδικά για 

τους Διευθυντές Κλινικών, εθιστούμε την προσοχή στο άρθρο 117 του νέου Νόμου 

4692/2020 (επισυνάπτεται). 
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Όσες εκλογικές διαδικασίες Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων 

έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με άλλα λόγια οι εκλογές έχουν ήδη γίνει και σ’ αυτές έχουν 

εκλεγεί Διευθυντές, δεν επαναπροκηρύσσονται και γι’ αυτές θα εκδοθεί Διαπιστωτική 

Πράξη με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς, καθώς ο νέος νόμος 

αναφέρεται μόνο στην επαναπροκήρυξη και όχι στην επανάληψη εκλογών. 

 

Συνημμένα, σας αποστέλλουμε και τις διατάξεις του νέου Νόμου (βλ. ιδίως 

άρθρα 96–98, 114–115 και 117), εφιστώντας σας την προσοχή στο γεγονός ότι τα 

σώματα των εκλεκτόρων για τις εκλογές των ανωτέρω οργάνων έχουν τροποποιηθεί. 

Λόγος για τον οποίον, επιπροσθέτως, θα πρέπει να ανακληθούν όσες προκηρύξεις 

έχουν γίνει και για εκλογές Διευθυντών Τομέων και να επαναπροκηρυχθούν και 

αυτές, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι γι’ αυτές δεν αλλάζει ο τρόπος ψηφοφορίας. 

Πλην όμως, οι Πρόεδροι των Τμημάτων θα πρέπει να αναμένουν και γι’ αυτές την 

προκήρυξη των εκλογών για τα ανώτερα μονοπρόσωπα όργανα (Κοσμήτορες 

Σχολών, Πρόεδροι Τμημάτων), προκειμένου στη συνέχεια να τοποθετήσουν 

(επαναπροκηρύσσοντας) τις εκλογές των Διευθυντών Τομέων μετά τις εκλογές για 

τον Κοσμήτορα της Σχολής τους και τον Πρόεδρο του Τμήματός τους.  

 

Εάν υφίστανται Τμήματα που δεν εκλέγουν ούτε Κοσμήτορα στη Σχολή τους, 

ούτε Πρόεδρο, τότε τα Τμήματα αυτά μπορούν, αφού ανακαλέσουν οπωσδήποτε την 

προηγούμενη προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντών Τομέων, να την 

επαναπροκηρύξουν οποτεδήποτε. 

 

Οι εκλογές για την εκλογή Κοσμητόρων, Προέδρων και Αναπληρωτών 

Προέδρων Τμημάτων και Διευθυντών Τομέων θα πρέπει απαραιτήτως να 

προκηρυχθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις πριν τις 30 Ιουνίου 2020, ασχέτως αν 

διεξαχθούν μετά την ημερομηνία αυτή.  

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Γραφείο Πρύτανη 
- Γραφεία Αντιπρυτάνεων 
- Γραφείο Πρυτανείας 
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Διεύθυνση Προσωπικού 
- Διεύθυνση Διοικητικού 
- Τμήμα ΔΕΠ  
- Τμήμα Διοίκησης 
- Γραμματεία Συγκλήτου 
- Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 
- Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης                                
 

                                                                                                             *Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας 

Με εκτίμηση 
Ο Πρύτανης 

 
(υπογραφή)* 

 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου  
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