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ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

 
 
Σχετικά με την εκλογή Κοσμητόρων, 
Προέδρων, Αναπληρωτών 
Προέδρων και Διευθυντών Τομέων  
 
 

 
ΠΡΟΣ: 

- Κοσμήτορες Σχολών ΑΠΘ 
- Προέδρους Τμημάτων ΑΠΘ 
- Γραμματείες Σχολών ΑΠΘ 
- Γραμματείες Τμημάτων ΑΠΘ 
(με την φροντίδα τους να ενημερωθούν οι 
Διευθυντές Τομέων του Τμήματός τους) 

                                                              

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 31-8-2021 (λήξη τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους) ολοκληρώνεται η 
θητεία των εξής μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης:  

- Των Κοσμητόρων δέκα (10) Σχολών (όλων πλην της Παιδαγωγικής Σχολής)  
- Των Προέδρων δύο (2) Τμημάτων (του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του 

Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) 
- Των Αναπληρωτών Προέδρων τριών (3) Τμημάτων (του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και του Τμήματος Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) 

- Των Διευθυντών Τομέων όλων των Τμημάτων  
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ.3), 23 (παρ.4)  και 27 (παρ.2) του Ν. 4485/2017 

(Α΄114) όπως ισχύουν, η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμητόρων Σχολών, Προέδρων 
και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων και Διευθυντών Τομέων γίνεται τρεις (3) μήνες πριν από τη 
λήξη της θητείας των υπηρετούντων. Κατά συνέπεια οι εκλογές ανάδειξης των ως άνω 
μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης του ΑΠΘ πρέπει να προκηρυχθούν έως τις 31/5/2021. Η 
προκήρυξη εκδίδεται από τους υπηρετούντες Κοσμήτορες για την εκλογή Κοσμητόρων, Προέδρων 
και Αναπληρωτών Προέδρων και από τους υπηρετούντες Προέδρους για την εκλογή Διευθυντών 
Τομέων. Κατά την προκήρυξη οι εκλογές θα πρέπει να προσδιοριστούν ώστε να διεξαχθούν με την 
εξής χρονολογική σειρά:  
1. εκλογή Κοσμητόρων,  
2. εκλογή Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων και  
3. εκλογή Διευθυντών Τομέων,  

Ειδικότερα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών οι 
υποψηφιότητες για την εκλογή Προέδρου ή/και Αναπληρωτή Προέδρου θα πρέπει να μπορούν να 
υποβληθούν τουλάχιστον μέχρι και την επόμενη μέρα κατά την οποία προβλέπεται να εκλεγεί 
κατ΄απώτατο χρονικό όριο ο Κοσμήτορας της οικείας Σχολής.  

Ομοίως, οι προκηρύξεις για τις εκλογές Διευθυντών Τομέων θα πρέπει να προβλέπουν ότι οι 
υποψηφιότητες θα μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την επόμενη ημέρα κατά την οποία 
προβλέπεται να εκλεγεί κατ΄απώτατο όριο ο Κοσμήτορας της οικείας Σχολής ή/και ο Πρόεδρος/ 
Αναπληρωτής Πρόεδρος του οικείου Τμήματος.  

 
./. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                          
TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
                                                                                          * Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο 
                                                                                                                           που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας                                                                                             

 Πληροφορίες: Βασιλική Τόμπρου 

Τηλ.   : 2310 996857   

e-mail : vtomprou@ad.auth.gr 

Κτίριο : Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» 
 

 

Θεσσαλονίκη,  07-05-2021 

Αριθμ. Πρωτ.  : 25649 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

http://www.auth.gr/
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ΓΠ 6 

 
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα Σχολής και Προέδρου/Αναπληρωτή 

Προέδρου Τμήματος ορίζεται από το άρθρο 19 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
96 του Ν.4692/2020 και το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 97 και 
131 του Ν.4692/2020. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι εκλογές Κοσμητόρων, Προέδρων και 
Αναπληρωτών Προέδρων διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για τη διεξαγωγή 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ΚΥΑ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 
2481/Β΄/22-6-2020). Για τα λοιπά θέματα που έχουν να κάνουν με την εν γένει εκλογική διαδικασία 
(π.χ. εκλογικοί κατάλογοι κ.λπ.), εξακολουθεί να εφαρμόζεται η αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 191014/Ζ1/7-
11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017). Όπου οι διατάξεις της Υπουργικής αυτής 
Απόφασης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της, έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 96 του Ν.4692/2020 και τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 97 και 131 του 
Ν.4692/2020, υπερισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των ως άνω άρθρων.  

Επιπλέον, η διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 του Ν.4692/2020, σύμφωνα με τις οποίες η 
ψηφοφορία διεξάγεται με κάλπη. Ως εκ τούτου, για τη διεξαγωγή των εκλογών Διευθυντών Τομέων 
εφαρμόζεται η αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-
2017). 

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται η αριθμ. 2033/2019 Γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής ΑΠΘ, 
(η οποία σας έχει διαβιβαστεί με το αριθμ. 24602/21-5-2020 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης) 
σύμφωνα με την οποία «…Τομείς με αριθμό μελών κάτω των πέντε (5)  λειτουργούν κανονικά, 
εφόσον τα οικεία μέλη ΔΕΠ είναι τουλάχιστον τρία (3), έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η νόμιμη 
συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα. Αντίστοιχα, πρέπει να λάβει χώρα η προκήρυξη 
της θέσης των Διευθυντών των οικείων Τομέων».  

Αναφορικά με την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας, για τις σχετικές εκλογικές 
διαδικασίες, σας γνωρίζουμε ότι: 

- Η  ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας αναφορικά με την προκήρυξη εκλογών, τη 
διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμητόρων 
Σχολών, Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων του ΑΠΘ, θα πραγματοποιείται  

     μέσω των σχετικών αναρτήσεων στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και των σχετικών 
αναρτήσεων των οικείων Σχολών του ΑΠΘ στις ιστοσελίδες τους. 

- Η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας αναφορικά με την προκήρυξη εκλογών, τη 
διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντών 
Τομέων του ΑΠΘ, θα πραγματοποιείται μέσω των σχετικών αναρτήσεων των οικείων 
Τμημάτων του ΑΠΘ στις ιστοσελίδες τους. 

 Τέλος, για την υποστήριξη της διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών  ανάδειξης Κοσμητόρων, 
Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, διαμορφώθηκε και σας κοινοποιήθηκε, κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (2020) και σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Προέδρου της Νομικής Επιτροπής ΑΠΘ καθηγητή κ. Παναγιώτη Γκλαβίνη, μία σειρά προτύπων 
εγγράφων, τα οποία σας διαβιβάζουμε εκ νέου. 
                                             

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
- Γραμματεία Συγκλήτου 
- Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 
- Γραφείο Πρυτανείας 
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Διεύθυνση Προσωπικού 
- Διεύθυνση Διοικητικού 

- Τμήμα Διοίκησης 

- Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης           

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 
 

(υπογραφή)* 

 
 

Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης 
Καθηγητής Τμήματος Χημείας 
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