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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη 

Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, 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 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. 

3. 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.»  

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΘ/ΝΟΜ/51929/3532/28.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΑΟ246ΨΖΥ1-9ΕΥ) 

προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής  

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΘ/ΝΟΜ/55135/3720/14.06.2021 αίτηση υποψηφιότητας του 

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. κ. Μιχαήλ Χρυσομάλλη 

 

και αφού διαπιστώσαμε ότι η υποψηφιότητα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της 

Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., κ. Μιχαήλ Χρυσομάλλη, πληροί τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 19 του Ν.4485/2017  (Α΄114), όπως ισχύει  

Ανακηρύσσουμε 

υποψήφιο για την εκλογή Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. τον Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας της Νομικής Σχολής κ. Μιχαήλ Χρυσομάλλη. 

και ορίζουμε ότι η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30.06.2021 και 9:00 

π.μ. έως 3:00 μ.μ., ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος 

(σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 

(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). 
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