
 
________________________________________________________________________________________________________ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 
INFORMATION 

ΤΗΛ.  2551030013, εσωτ. 77013  

e-mail:secr@edu.duth.gr, amastro@admin.duth.gr  

 

    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
68131 Ν. ΧΗΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Τηλ. 25510 30013 

 

 

HELLENIC REPUBLIC 
 

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF 
THRACE 

SCHOOL OF EDUCATION SCIENCES 
GR 68131 NEA CHILI 
ALEXANDROUPOLIS 
Tel. +3025510 30013 

 
 

Προς  

Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων 

της Σχολής Επιστημών Αγωγής  

του ΔΠΘ (μέσω των Τμημάτων) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Π.Τ.Δ.Ε. 

Τ.Ε.Ε.Π.Η. 

Γραφείο Πρύτανη 

Γραμματεία Συγκλήτου 

Διεύθυνση Διοικητικού 

Υπολογιστικό Κέντρο 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.  

με τριετή θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2023.  

& 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
 

 Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 για την «Οργάνωση και λειτουργία της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (τ. Α΄ 114), όπως 

αντικαθίσταται η παρ. 2, 6 και 7 και προστίθεται η παρ. 13 και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 για την «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 

(τ. Α΄ 111) 

2. την αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργική Απόφαση (τ. Β΄ 3255) «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 πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (τ. Α΄ 114)».  
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3. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 

Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (τ. A΄ 84) και β) της από 

1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις» (τ. Α΄ 104) 

4. τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4559/2018  (τ. Α΄ 142) 

5. την αριθ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Υπουργική Απόφαση (τ. Β΄ 2481/22-06-2020) 

«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.  

6. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 112) για την «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις». 

7. το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Κοσμήτορα λήγει την 31-08-2020  

Προκηρύσσει 

εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης με τριετή θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2023. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και 

οι Αναπληρωτές Καθηγητές της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ., πλήρους 

απασχόλησης, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ανώτερο όριο ηλικίας έως το πέρας της θητείας. 

Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι κατέχουν άλλο αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου Α.Ε.Ι., 

εκτός αν είναι Διευθυντές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής 

ή Μουσείου. 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των 

μελών ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ. 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.  

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, από 

09:00 έως 14:00. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται αποκλειστικά με 

ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφορικού συστήματος (σύστημα ΖΕΥΣ») του 

Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Οι εκλογές θα 

διεξαχθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή 

επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα (Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 

και από ώρα 09:00 έως 14:00). Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν 

συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων. 
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Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόμενους/νες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (τ. Α΄ 

114), στον Κοσμήτορα της Σχολής (διά της Γραμματείας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 

ΔΠΘ στο protocol@edu.duth.gr) αποστέλλοντας ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη αίτηση 

υποψηφιότητας, έως τις 20-07-2020 και ώρα 14:00. 

 

Ο Κοσμήτορας  

της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ. 

     
Καθηγητής Θεόδωρος Κεβρεκίδης 

 

 
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ., της Σχολής Επιστημών Αγωγής, 

του Π.Τ.Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. και να σταλεί μέσω email σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. 

 

 

Συνημμένα: 

-Υπεύθυνη Δήλωση 
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