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ΘΕΜΑ: Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή  

 στη  βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του  Τομέα 

Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του 

Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική 

Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)»  Κωδικός 

ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP2362 

 

 

                 ΠΡΟΣ: 

                 Την Πρυτανεία Α.Π.Θ. 

 -Γενική Διεύθυνση Διοικητικών   

Υπηρεσιών 

 - Διεύθυνση Προσωπικού 

 - Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού 

                   του Πανεπιστημίου 

                 Θεσσαλονίκη  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

-κ. Κωνσταντίνο Γκάνια 

 

Κύριε Πρύτανη, 

Σας πληροφορούμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας και το Εκλεκτορικό Σώμα, στην κοινή 

συνεδρίασή τους με αριθμό 510/26-01-2018, εξέλεξαν τον κ. Κωνσταντίνο Γκάνια, στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει και αντικαθίσταται από το άρθρο 

70 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83), του άρθρου τέταρτου του Ν.4405/2016 και της Υ.Α. Φ122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(ΦΕΚ 225/31-01-2017 τ.Β΄) 

 Κατά την ψηφοφορία της εκλογής του  κ. Κωνσταντίνου Γκάνια ήταν παρόντα και ψήφισαν δεκατρία (13) 

μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και ο υποψήφιος έλαβε δεκατρείς (13) θετικές ψήφους.  

 Σας διαβιβάζουμε την αίτηση του ενδιαφερομένου μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την 

Εισηγητική Έκθεση σε φωτοτυπία και τα αποσπάσματα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. αριθ.288/19-01-2017 (προκήρυξη 

θέσης), της Συνέλευσης του Τμήματος με  αριθ. 505/09-11-2017 (συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος),  της πρώτης 

συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος που έγινε στις 20-11-2017, για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής 

Επιτροπής και της κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος με αριθμ. 

510/26-01-2018, για την εκλογή. 

Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι: 

α) Η προκήρυξη για την παραπάνω θέση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 628/30-06-2017 τ.Γ΄, στον ημερήσιο τύπο 

και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ανάρτησης ΑΡΡ2362. 

β) Ο ενδιαφερόμενος διορίσθηκε σε οργανική θέση διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στη βαθμίδα του 

επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος  Βιολογίας με την με την Πρυτανική 

Πράξη αριθ.40954/12.12.2012 (ΦΕΚ 46/21-01-2013 τ.Γ΄) και γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Ωκεανογραφία 

(εκτός Υδροβοτανικής)». 

Ορκίστηκε  και ανέλαβε καθήκοντα στις 04 Φεβρουαρίου 2013. 

Με την αριθμ. 27508/14-10-2016 Πρυτανική Πράξη του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1116/04-11-2016 τ.Γ΄) 

μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  και γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός 

Υδροβοτανικής)». 

Δεν υπήρχαν προηγούμενες αρνητικές κρίσεις για εξέλιξή του στην ίδια βαθμίδα. 

 Όλη η παραπάνω διαδικασία, όπως απαιτείται, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο 

Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ σύμφωνα με την παρ. 4 (β) άρθρο 2 της Υ.Α. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(ΦΕΚ 225/31-01-2017). 

Με τιμή 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας 

 
                                                                                                                  (υπογραφή)* 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας                                              Δέσποινα Βώκου 

καθηγήτρια 
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