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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   

ΛΕΥΚΗΣ  ΚΙΟΣΣΕ  -  ΠΑΥΛΙΔΟΥ 

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΝΟΜΙΚΗΣ   Δ.Π.Θ. 

   

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ   

 

 Τον Ιούνιο του έτους 1975 αποφοίτησα από το Γυμνάσιο Ελευθερούπολης 

Καβάλας και μετά από εισαγωγικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, 

εισήχθηκα στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Τον Ιανουάριο του έτους 1980 απεφοίτησα με βαθμό « Λίαν Καλώς » και στις 

26-3-1980 ορκίστηκα πτυχιούχος της παραπάνω Σχολής.  

Τον Ιούνιο του ιδίου έτους, προσλήφθηκα στη Νομική Σχολή του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ως επιστημονική συνεργάτης στην τότε έδρα 

του εργατικού δικαίου και υπέγραψα σύμβαση εργασίας στις 17 Δεκεμβρίου του ιδίου 

έτους. Η αρχική μου αυτή σύμβαση ανανεώθηκε κατ’ επανάληψη και στις 30-7-1992 

μετά από κρίση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής, μονιμοποιήθηκα σε 

προσωρινή προσωποπαγή θέση επιστημονικής συνεργάτιδας.  

Στις 25 Ιουνίου 2003 ενώπιον επταμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από 

τον τότε Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Καθηγητή Ιωάννη Σχινά, τον τότε Πρόεδρο της Νομικής 

Σχολής Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Καλαβρό, τον τέως Καθηγητή του Εργατικού 

δικαίου του Δ.Π.Θ. Νικήτα Αλιπράντη, την αείμνηστη Καθηγήτρια του Α.Π.Θ. Γιώτα 

Κραβαρίτου, τους Καθηγητές τoυ Παντείου Πανεπιστημίου, κ.κ. Γεωργίου Κουκουλέ 

και Χαρίλαο Γκούτο και τον τότε αναπληρωτή καθηγητή του Δ.Π.Θ. και σήμερα 

Καθηγητή του Παντείου κ. Ιωάννη Ληξουριώτη,  υποστήριξα διδακτορική διατριβή με 

θέμα « Κλασικές και σύγχρονες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας ». Αναγορεύτηκα 

διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με βαθμό 

« Λίαν Καλώς » και ορκίστηκα στις 26 Ιουνίου 2003. Η διατριβή μου εκδόθηκε από 

τον εκδοτικό οίκο Α. Σάκκουλα το 2004. 

 Στις 28 Απριλίου 2004 εκλέχθηκα ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του 

τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ μέλος ΔΕΠ του Τμήματος στη βαθμίδα της λέκτορος 

στο γνωστικό αντικείμενο του εργατικού δικαίου. Ορκίσθηκα μέλος Δ.Ε.Π. στη 

βαθμίδα αυτή στις 20 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. 

 Στις 4 Ιουλίου του 2012 εκλέχθηκα ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του 

τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας στο γνωστικό 

αντικείμενο του εργατικού δικαίου. Ορκίσθηκα μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα αυτή στις 28 

Αυγούστου του ιδίου έτους. 
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Τον Αύγουστο του έτους 1982 διορίστηκα δικηγόρος στο Πρωτοδικείο 

Ροδόπης και το Φεβρουάριο του έτους 1989 προήχθηκα δικηγόρος στο Εφετείο 

Θράκης. Από του χρόνου διορισμού μου και μέχρι σήμερα, είμαι μέλος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης. Επίσης από του χρόνου διορισμού μου και μέχρι 

σήμερα ασκώ δικηγορία, διατηρώ δε αυτοτελή επαγγελματική εγκατάσταση στην 

πόλη της Κομοτηνής.  

Με απόφαση του Διοικητού του Ι.Κ.Α., διορίστηκα νομικός σύμβουλος του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. Κομοτηνής με αμοιβή οριζόμενη κατά 

περίπτωση και υπηρέτησα μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2007. 

 

Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Με απόφαση του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, 

διδάσκω τα μαθήματα « Εργατικό Δίκαιο Ι » και « Εργατικό Δίκαιο ΙΙ », στο Β’ 

εξάμηνο και στο Δ’ εξάμηνο αντίστοιχα. Τα μαθήματα αυτά σύμφωνα με το 

πρόγραμμα της σχολής, διδάσκονται ως κύρια μαθήματα. Επίσης συνεπικουρώ στην 

διδασκαλία των κατ’ επιλογήν μαθημάτων « Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων » και  

« Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο ».  

 Με απόφαση του Τομέα στον οποίο ανήκω, συμμετέχω ως μέλος της 

Τριμελούς Επιτροπής κατά την υποστήριξη όλων των διπλωματικών εργασιών των 

μεταπτυχιακών φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο του Εργατικού δικαίου. 

 

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 

 

Από του χρόνου της εκλογής μου στη βαθμίδα της λέκτορος, η Νομική 

Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μου ανέθεσε και μου αναθέτει γνωμοδοτήσεις, σε 

θέματα του γνωστικού μου αντικειμένου. Ανταποκρίθηκα στην τιμητική αυτή ανάθεση, 

γνωμοδοτώντας για κάθε ζήτημα που μου τέθηκε.  

Συμμετείχα στην οργάνωση και διεξαγωγή διαφόρων επιστημονικών 

εκδηλώσεων και συνεδρίων του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού 

Δικαίου.  

Συμμετείχα και δίδαξα στοιχεία συλλογικού εργατικού δικαίου και στοιχεία 

ατομικού εργατικού δικαίου, σε σεμινάρια για ανέργους που διοργάνωσε το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κάνοντας μαθήματα στην Αλεξανδρούπολη, 

Κομοτηνή και Ξάνθη. Κατ’ εντολή του Πανεπιστημίου, διανεμήθηκαν σημειώσεις στα 

δύο παραπάνω μαθήματα σε όλους τους συμμετέχοντες, τις οποίες προηγούμενα 

επιμελήθηκα. 

Συμμετείχα και δίδαξα σε σεμινάρια που διοργάνωσε ο Δήμος Κομοτηνής. 
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Συμμετείχα και δίδαξα σε σεμινάρια που διοργάνωσε η ΚΕΜΕΔΗΝ  

Κλήθηκα από συλλόγους καθηγητών μέσης εκπαίδευσης της πόλης, 

προκειμένου να συμμετέχω στη διδασκαλία του μαθήματος του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και ειδικότερα να αναπτύξω το θέμα, για τις επαγγελματικές 

διεξόδους των αποφοίτων των νομικών σχολών.  

Έχω δώσει αρκετές διαλέξεις στο Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής και Ξάνθης, 

σχετικά με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των 

εργαζομένων. 

Είμαι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικής 

Ασφαλίσεως ( ΕΔΕΚΑ ). 

Είμαι δικηγόρος στο Εφετείο Θράκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Ροδόπης. Είμαι μέλος της δικηγορικής εταιρείας « Λευκή Κιοσσέ – Κυριακή Παυλίδου 

» με έδρα την Κομοτηνή. 

  

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ 

Με την με αριθμό Β2/6828/25.9.1984 απόφαση διορίστηκα μέλος της 

Συγκλήτου. Από του χρόνου διορισμού μου και μέχρι το έτος 1991, ήμουνα μέλος της 

Συγκλήτου, και συμμετείχα στις συνεδριάσεις της. Στη συνέχεια και από το έτος 2000 

εκλέχθηκα και πάλι μέλος της Συγκλήτου και υπήρξα μέλος της μέχρι και τον 

Αύγουστο του έτους 2003.  

Με απόφαση της Συγκλήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας μου, 

διορίστηκα, άλλοτε ως Πρόεδρος και άλλοτε ως μέλος, σε διάφορες επιτροπές 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικού για τη Νομική Σχολή. Επίσης διορίσθηκα 

Πρόεδρος της Επιτροπής προσφυγών και ενστάσεων κατά τη διενέργεια 

διαγωνισμών. 

 

Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ   ΕΡΓΟ 

 Α. Αυτοτελή έργα 

1. Κλασικές και σύγχρονες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας, εκδόσεις Αντ. 

Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2004 

2. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και 

τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η κατάσταση, η ( από )κατάσταση και η νέα κατάσταση 

των « συμβασιούχων ». Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2010. 

 

 Β. Άρθρα  -  Μελέτες 

1. Το δικαίωμα της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων ( Νομικές Μελέτες Νο 

2, έκδοση  του Συλλόγου Ε.Δ.Π. της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. ( σ. 45 – 75 ) 
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2. Η Οδηγία 99/70/ΕΚ, το ΠΔ 81/2003 και τα πρόσφατα νομολογιακά 

πορίσματα για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Δ.Ε.Ε. 12  2003 ( σ.1309 – 1317 ).  

Ενδεικτικές παραπομπές της νομολογίας στη μελέτη αυτή :  

ΕφΚερκ. 89/2008, δημοσίευση ηλεκτρονικό περιοδικό ΝΟΜΟΣ. 

ΕφΑθ. 9315/2005 Δ/νη 2007 294, ΕφΘράκης 315 και 316/2004, δημοσίευση 

ηλεκτρονικό περιοδικό ΝΟΜΟΣ. ΜονΠρωτΚερκ. 1/2006  ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρωτΧαλκ. 

6/2006 ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρωτΓιαν. 45/2006 ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρωτΠατρών 308/2006 ΕΕΔ 

2006 1229, ΜονΠρωτΡόδου 3771/2005 ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρωτΘεσσ. 11.707/2005 Αρμ. 

2005 1271 – ΕΕΔ 2005 1077, ΜονΠρωτΡεθυμ. 63/2005 DELEGE 2006 142, 

ΜονΠρωτΕδεσ.92/2005 ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρωτΘεσσ.15.756/2005 ΝΟΜΟΣ, 

ΜονΠρωτΘεσσ. 28.935/2005 ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρωτΧανίων 104/2005 DELEGE 2006 

130, ΜονΠρωτΛαρ. 679/2005 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2005 161, ΜονΠρωτΚοζ. 823/2005 

ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρωτΘεσσ. 28935/2004 ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρωτΓιαν. 309/2005 ΝΟΜΟΣ, 

ΜονΠρωτΚαλαμ. 118/2004 ΕΕΔ 2004 1487. 

 3. Ετήσια άδεια με αποδοχές – Οι νέες περί αυτήν ρυθμίσεις Δ.Ε.Ε. 2005 415 

– 424. 

 4. Η ( επανα ) διαχείριση του χρόνου εργασίας με το Ν. 3385/2005.  

Οι νέες ( ; ) ρυθμίσεις για το ωράριο Δ.Ε.Ε. 2006 29 – 37. 

 5. Σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Η θέση του εθνικού 

νομοθέτη Δ.Ε.Ε. 2008 1214 – 1224. 

 6. Σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Η θέση του 

υπερεθνικού και εθνικού νομοθέτη. Συμμετοχή στον τιμητικό τόμο για τον τέως 

Αντιπρύτανη και Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. κ. Ιωάννη Βούλγαρη. 

Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2011 σ. 675 - 716 . 

 7. 6 Μαΐου 2010   -   14 Φεβρουαρίου 2012 : Δρόμος ταχείας απορρύθμισης 

της εργατικής νομοθεσίας. 2012 Ε.Ε.Δ. 71 2012 σ. 1359 – 1402. Συμμετοχή στον 

τιμητικό τόμο για τον Καθηγητή Αθανάσιο Καρδαρά. 

 8. Οι ενώσεις προσώπων ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 

ΔΕΕ 2014 1119. 

. 
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