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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
Προς 
τα μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τομέα Δημοσίου Δικαίου 
και Πολιτικής Επιστήμης 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή  

του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης 
 της Νομικής Σχολής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
 

Ο Κοσμήτωρ  
Της Νομικής Σχολής  

 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 40, και 412 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 
Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2022). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄184/23.09.2020) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021  «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄136/03.08.2021) 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 
ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation – GDPR) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
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της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄137/29.08.2019) 

6. Την με αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/58272/6515/15.07.2021 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ 689/18.08.2021 τ. ΥΟΔΔ) με την οποία 

διαπιστώνεται η εκλογή του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής με θητεία από 01-09-2021 έως 

31-08-2024  

7. Την υπ’ αριθμ 123024/Ζ1/7-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης 
των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και 
λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των 
εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» 
(ΦΕΚ Β΄5220/07.10. 2022) 

8. Την υπ άριθμ. 5204/11-11-2021 Υπουργική απόφαση για τη λειτουργία της ψηφιακής κάλπης 
«ΖΕΥΣ» (ΦΕΚ Β΄5244/12.11.2021) 

9. Η αριθμ. ΔΠΘ/ΝΟΜ/24304/1943/20.12.2022 παραίτηση του Διευθυντή του Τομέα Δημοσίου 
Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Καθηγητή κ. Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη, λόγω της ανάδειξής 
του ως μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ. 
 

Προκηρύσσει:  
 

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 

Επιστήμης της μονοτμηματικής Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης με θητεία έως και 31.08.2024. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με 

διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 17η Μαρτίου 2023, και ώρα 09:00 π.μ. έως 

12:00 μ. (ώρα Ελλάδος). Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη 

εργάσιμη δηλαδή 20 Μαρτίου 2023, και ώρα 09:00 π.μ. έως 12:00 μ. (ώρα Ελλάδος) με 

βάση τις διατάξεις της αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 

5220). Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται  την 

επόμενη εργάσιμη δηλαδή 21 Μαρτίου 2023, και ώρα 09:00 π.μ. έως 12:00 μ. (ώρα 

Ελλάδος), ομοίως. 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας A.E. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. A.E.).  

Η εκλογή του Διευθυντή του Τομέα πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο.  

Ως Διευθυντής του Τομέα εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη 

πλειοψηφία. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα 

Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής έχουν τα μέλη 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή 

Καθηγητή της Νομικής Σχολής πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στον Τομέα, υπό 
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την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 

ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό λογαριασμό στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση protocol@law.duth.gr με θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ 

ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, έως και  

Παρασκευή 24/02/2023 ώρα 23:59 (ώρα Ελλάδος). Οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται 

στο Ο.Δ.Ε. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποβληθείσα υποψηφιότητά 

τους με γραπτή δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@law.duth.gr το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 

ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως και την 6η Μαρτίου 

2023, ημέρα Σάββατο και ώρα Ελλάδος 23:59 (ώρα Ελλάδος). 

 

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ  

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου 

και Πολιτικής Επιστήμης  της Νομικής Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως 

βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στον 

Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, κατά το χρόνο διενέργειας των 

εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια 

άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022. 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  

Την ευθύνη παρακολούθησης της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο 

Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).  

Ως Ο.Δ.Ε. ορίζεται ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής. 

Το Ο.Δ.Ε., αφού του παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ελέγχει τις 

υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, ανακηρύσσει τους υποψηφίους, συντάσσει ενιαίο 

ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά όλους τους υποψηφίους, 

οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ, και 

ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 5220).  

Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον 

του Ο.Δ.Ε. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 5220) το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την 

ανάδειξη Διευθυντή Τομέα ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής 

Διαδικασίας, ο οποίος προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή 
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Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα 

αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr 

και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

egovgram@minedu.gov.gr. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής 

καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη 

διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα 

ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., 

τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε 

συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα 

ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό 

τους δικαίωμα.  

Τέλος, το Ο.Δ.Ε. εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη του 

Δ.Π.Θ.  

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να 

επιλέξει έναν (1) υποψήφιο.  

Ως Διευθυντής του Τομέα εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη 

πλειοψηφία.  

 Αν κανείς από τους υποψηφίους για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή εάν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή 

των υποψηφίων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής 

διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική 

πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία διενεργείται ηλεκτρονική 

κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων 

που ισοψήφισαν. 

Mέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον 

Διαχειριστή σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο 

ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή 

διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε 

άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της 

εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε 

καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει 

εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως 

συμπεριληφθεί στο εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση 

και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας. 
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Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, 

λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί 

μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει 

να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.. Ο ψηφοφόρος 

μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει 

ξεχωριστή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την 

απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που 

έχει καταθέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου. 

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

της αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α (Β΄ 5220), κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με 

την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την εκ νέου 

υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Όσον αφορά την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, τη σύνταξη πρακτικού 
εκλογής και τα αποτελέσματα, το Ο.Δ.Ε. εφαρμόζει πέραν των άλλων διατάξεων, όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 11 της αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5220).  

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και 
ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής 
διαδικασίας, εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την 
ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Προκήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομικής 

Σχολής, στην οικεία ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής και στον ιστότοπο «Διαύγεια». 

 
 

Ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής 
 
 

Καθηγητής Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης 
 
 
Κοινοποίηση: 
- Πρύτανης Δ.Π.Θ. 
- Διεύθυνση Διοικητικού Δ.Π.Θ. 
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