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Γραμματειών της Σχολής 
Θετικών Επιστημών

ΘΕΜΑ:  Ανάθεση αξιολόγησης  του έργου 

του επίκουρου καθηγητή με μονιμότητα 

κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη για  εξέλιξή 

του στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή

    ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. 

                         -Αποστολίδη Απόστολο, καθηγητή

                          Γεωπονικής σχολής του Α.Π.Θ.

                         -Ιακωβίδου-Κρίτση Ζαχαρούλα, 

                          καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

                         Α.Π.Θ.

                                                  

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

   -Τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής 

(όπως πίνακας αποδεκτών)

   -Υποψήφιο κ. Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, 

επίκουρο καθηγητή

Αξιότιμοι κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε ότι η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, για την εξέλιξη του επίκουρου καθηγητή,

κ.  Αλέξανδρου  Τριανταφυλλίδη,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Πληθυσμιακή  Γενετική  Ζωικών

Οργανισμών», στη συνεδρίασή της αριθμ. 132/11-07-2014, σας ανέθεσε μετά από υπόδειξη (υπ’αριθμ.

2061/08-07-2014 αίτημα) του υποψήφιου  την αξιολόγηση του έργου του, λαμβάνοντας υπόψη την παρ.4

του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του  άρθρου 34 του ν.

4115/2013

Το  βιογραφικό  σημείωμα  και  αναλυτικό  υπόμνημα  του  ερευνητικού  έργου  του  υποψήφιου

επισυνάπτονται  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στο  παρόν  έγγραφο  και  σας  αποστέλλονται  με  e-mail και

ταχυδρομικά μαζί με τα υποβληθέντα (σε ηλεκτρονική μορφή) επιστημονικά δημοσιεύματα.

Παρακαλούμε  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  σαράντα  (40)  ημερών  από  την  έκδοση  της

σχετικής απόφασης, να παραδώσετε στην Επιτροπή, διά της Γραμματείας της Κοσμητείας, τη γραπτή

αξιολόγησή σας για το έργο του υποψήφιου. Σημειώνουμε ότι η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί και

χωρίς τις αξιολογήσεις σας αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.

Καθηγητής – Μηνάς Γιάγκου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης για τη πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του

αναπληρωτή  καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Πληθυσμιακή  Γενετική  Ζωικών

Οργανισμών»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – επτά (7)

Εσωτερικά μέλη του ΑΠΘ

1. Σκούρας Ζαχαρίας– καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας 

2. Αμπατζόπουλος Θεόδωρος – καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας

3. Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη – καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας 

4. Κουβάτση Αναστασία- καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας

Εξωτερικά μέλη της ημεδαπής

5. Μαμούρης Ζήσης – καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας 

6. Κίλιας  Γεώργιος  –  αναπληρωτής   καθηγητής  του  Τμήματος  Βιολογίας  του  Πανεπιστημίου

Πατρών

Εξωτερικό μέλος της αλλοδαπής

7. Deltas Konstantinos,  Καθηγητής του University of Cyprus, Department of Biological Sciences,

Cyprus 
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