
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 
 

 
 

HELLENIC REPUBLIC 

 

DEMOCRITUS UNIVERSITY 

OF THRACE 

SCHOOL OF LAW 

DEPARTMENT OF LAW 
UNIVERSITY CAMPUS 

GR-69100 KOMOTINI 

 

 

 
 

Πληροφορίες: Μάρθα Κάλλου-Περδίκη  
 

 

 

Information:Martha Kallou-Perdiki 

Τηλ: 25310 39897 Tel:  + 30 25310 39897 

Fax: 25310 39895 Fax: + 30 25310 39895 

e-mail : secr@law.duth.gr e-mail: secr@law.duth.gr 

 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  Προς  

  τα μέλη Δ.Ε.Π.  

  της Νομικής Σχολής 

  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

    

  ΚΟΙΝ: Πρυτανεία Δ.Π.Θ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

      Ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, έχοντας υπόψη: 

1.τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4485/2017 (Α΄114), «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 96 του ν.4692/2020 (Α΄111), 

«Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»  

2. τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), 

«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 

3.το Π.Δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση-συγκρότηση-

ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»  

4. τις διατάξεις της αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (3255/Β΄/15.9.2017) 

Υπουργικής Απόφασης, «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 εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», όπως ισχύει. 
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5. τις διατάξεις της αριθ. 77561/Ζ1/19.6.2020 (2481/Β΄/22.6.2020) 

Υπουργικής Απόφασης, «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 

ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών 

οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών 

Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 

ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» 

 

Προκηρύσσουμε 

 

εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., με 

θητεία τριών (3) ετών, από την 1η.9.2021 έως και την 31η.8.2024. 

      Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, 

μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του 

Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), την 

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021. 

      Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους Κοσμήτορες δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση 

ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021. Σε 

περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή θα επαναληφθεί την 

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος θα 

συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας 

μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο 

(1/3) των έγκυρων ψήφων.   

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξή τους στο αξίωμα του 

Κοσμήτορος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 

που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλουν την υποψηφιότητά 

τους από την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 

2021 στην Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, δια της Γραμματείας της 

Νομικής Σχολής, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,  

επιστολικά ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση  secrpg@law.duth.gr, μέσω του 

ιδρυματικού λογαριασμού του ενδιαφερομένου.  

       Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι Καθηγητές πρώτης 

βαθμίδας ή οι Αναπληρωτές Καθηγητές, πλήρους απασχόλησης, της Νομικής 

Σχολής. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από 

την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη 

διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

       Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται  από 

το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών Καθηγητών, 

των Επίκουρων Καθηγητών, μονίμων και επί θητεία, καθώς και των 

υπηρετούντων Λεκτόρων της Νομικής Σχολής. 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.  
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       Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία 

ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. 

της Σχολής. 

 

                                                       Ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής 

 

 

                                                    Καθηγητής Χρήστος Ι. Μαστροκώστας 
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