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            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

              

            Προς 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων 

της Σχολής Επιστημών Υγείας  

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

  για χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως 31-08-2024. 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ 

τ.Α'/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 

Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12.06.2020) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018  «Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

142/τ.Α΄/03.08.2018)    

4. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Α΄/15.09.2017) 

Υπουργική Απόφαση με θέμα «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 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017)» 
 

           

          Πληροφορίες: Σχολή Επιστημών Υγείας-Μαρούλα Δεληδήμου             Information: Maroula Delidimou  

          Τηλ.: 25510/30953,30924                                                                         tel: +30 25510 30953 & 30924                                                                                                                                      

          E-mail : secr@health.duth.gr & mdelidim@admin.duth.gr                      E-mail 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

6ο χιλ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΜΑΚΡΗΣ 
Τ.K. 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
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5. Την αριθμ. 77561/Ζ1/19.06.2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Α΄/22.06.2020) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

για  την  ανάδειξη  του Πρύτανη  και  των  Αντιπρυτάνεων  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 112/τ.Α ́/ 

13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

άλλες διατάξεις», καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα 

υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 11 27865/ΕΞ2010/30.09.2010 απόφαση 

 7. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/13829/1400/186/15.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 

621/τ.ΥΟΔΔ/27.11.2017) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του 

Δ.Π.Θ. για την εκλογή  Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 

 8.  Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Κοσμήτορα λήγει την 31-

08-2021  

                                                    Προκηρύσσει 

 

εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με τριετή θητεία από 01-

09-2021 έως 31-08-2024. 

 

Ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 16η  

Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρες από 08:00 έως 15:00. 

 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

 

Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή 

επαναλαμβάνεται ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρες από 08:00 

έως 15:00.  

Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή 

επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 18 

Ιουνίου και κατά τις ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που 

συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 
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1. Δικαίωμα υποψηφιότητας 

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα 

έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 

Αναπληρωτή της οικείας Σχολής που τελούν σε καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης, για θητεία τριών (3) ετών.  

 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ τα οποία αποχωρούν 

από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας 

κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης (ήτοι από 01-09-2021 

έως 31-08-2024). 

  

Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και 

έως δύο (2) θητείες συνολικά. 

 

Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως άλλο αξίωμα 

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη 

θέση του Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 

         

2. Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας 

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

3. Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας  

    στο πρόσωπο του υποψηφίου 

 

                3. Κατάθεση υποψηφιοτήτων 

 

Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής  

Επιστημών  Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής, στη 

διεύθυνση protocol-health@duth.gr με κατάθεση υπογεγραμμένης 

αίτησης των ενδιαφερομένων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,  

έως και την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωσή τους έως 

την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 
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4. Εκλεκτορικό σώμα 

 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από 

το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών 

καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών μόνιμων και επί θητεία, καθώς 

και των υπηρετούντων λεκτόρων της Σχολής Επιστημών Υγείας.  

 

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. 

 

5. Εκλογικοί κατάλογοι - ΄Ασκηση εκλογικού δικαιώματος  

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους  

εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι 

εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την 

αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον 

Πρύτανη.  

 

Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την 

ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. 

 

6. Εκλογική διαδικασία 

 

Η ψηφοφορία για την εκλογή Κοσμήτορα είναι άμεση και μυστική.  

 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία πραγματοποιείται μέσω ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου 

Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε). 

 

Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την 

απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.  

 

Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή 

επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 

επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται  

ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων.  
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Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει 

τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων. 

 

7. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (KEΕ) - Όργανο διενέργειας 

εκλογών (Ο.Δ.Ε.) 

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την 

ανάδειξη Κοσμήτορα έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) 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.  

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης 

βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. 

Με απόφασή του, το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της 

συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας.  

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Ο.Δ.Ε.) αφού της παραδοθούν οι 

αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει την εκλογιμότητα, 

ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή  της,  επιβλέπει  τη  διεξαγωγή  

της ψηφοφορίας,  εκδίδει  το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον 

Πρύτανη ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 
                                                                        

Συνημμένα:   

- Αίτηση υποψηφιότητας 

- Υπεύθυνη Δήλωση 

  

Εσωτερική Διανομή: 

              - Γραμματεία Πρυτανικών Αρχών του Δ.Π.Θ. 

              - Διεύθυνση Διοικητικού 

              - Τμήμα Ιατρικής (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του) 

              - Τμήμα Μοριακής Βιολογίας& Γενετικής (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του) 

              - Υπολογιστικό κέντρο-Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων 
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                (για ανάρτηση κεντρική ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) 
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