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Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 

Διευθύντριας/ντή του εργαστηρίου «Γεωπολιτικών 

Αναλύσεων» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του 

Δ.Π.Θ. 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ/ΝΤΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 

Οικονομικών Επιστημών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 28 και 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

2. Το ΦΕΚ 2481/22.06.2020, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, «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.». 

3. Το άρθρο 64 του Ν.4610/2019 περί κατάτμησης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής Επιστήμης, ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07.05.2019. 

4. Το ΦΕΚ 2432/19.06.2020, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/54575/6750 Ίδρυση 

Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Γεωπολιτικών Αναλύσεων» στο Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης του Δ.Π.Θ. και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού. 

Α. Προκηρύσσει εκλογές την 21η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 09:00 έως 

13:00, για την ανάδειξη Διευθύντριας/ντή του Εργαστηρίου Γεωπολιτικών Αναλύσεων, του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. µε τριετή θητεία, από την ανάληψη των 

καθηκόντων του   

B. Υποψηφιότητες 

α) Διευθύντρια/ντής Εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού 

αντικειμένου, η/ο οποία/ος ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή), στην οποία 

ανήκει το Εργαστήριο. 

β) Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία 

θητείες.  

(γ) Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου 

οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιες/οι, µέλη 

∆ΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας 

κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόµενης θητείας. 
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Γ. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου 

υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης, ήτοι από 

06/04/2022 έως 19/04/2022 και ώρα 14.00. 

Δ. Η εκλογή θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Μέσω του 

συστήματος «ΖΕΥΣ» (https://zeus.grnet.gr) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) θα γίνει αποστολή ειδικού – εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος 

σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή 

εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του 

δικαίωμα. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Οι εκλογείς επιλέγουν την προτίμηση 

τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές. 

Ε. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα και ώρες 15:00 έως 16:00, μεταξύ των δύο (2) 

πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις 

περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο 

του Τμήματος.   

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Μπέκας 
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