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ΘΕΜΑ: Εκλογή για την πλήρωση µιας θέσης καθηγητή  

 στη  βαθµίδα του καθηγητή πρώτης βαθµίδας του  

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

του Α.Π.Θ µε γνωστικό αντικείµενο «Ζωολογία µε 

έµφαση στην οικοµορφολογία και ηθολογία 

θηλαστικών»  Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP2443 

 

 

  

  ΠΡΟΣ:   Την Πρυτανεία Α.Π.Θ. 

 -Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών   

Υπηρεσιών 

 - ∆ιεύθυνση Προσωπικού 

 - Τµήµα ∆ιδακτικού Προσωπικού 

                   του Πανεπιστηµίου 

                 Θεσσαλονίκη  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

-κ. ∆ιονύσιο Γιουλάτο 

 

Κύριε Πρύτανη, 

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

συνεδρίασή τους µε αριθµό 509/25-01-2018, εξέλεξαν τον κ. ∆ιονύσιο Γιουλάτο, στη βαθµίδα του καθηγητή 

πρώτης βαθµίδας, στον Τοµέα Ζωολογίας, µε γνωστικό αντικείµενο «Ζωολογία µε έµφαση στην οικοµορφολογία 

και ηθολογία θηλαστικών», 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. ∆ιονύσιου Γιουλάτου ήταν παρόντα και ψήφισαν δεκατέσσερα 

(14) µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος και ο υποψήφιος έλαβε δεκατέσσερις (14) 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. 

509/25-01-2018, για την εκλογή. 

 

Συµπληρωµατικά σας πληροφορούµε ότι: 

α) Η προκήρυξη για την παραπάνω θέση δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθµ. 627/30-06-2017 τ.Γ΄, στον ηµερήσιο τύπο 

και στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ µε κωδικό ανάρτησης ΑΡΡ2443. 

β) Ο ενδιαφερόµενος διορίσθηκε σε οργανική θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τοµέα 

Ζωολογίας του Τµήµατος  Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. µε την µε την Πρυτανική Πράξη αριθ.40363/10.12.12 (ΦΕΚ 46/21-

01-2013 τ.Γ΄) και γνωστικό αντικείµενο «Ζωολογία µε έµφαση στην οικοµορφολογία και ηθολογία θηλαστικών». 

Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 13 Ιουλίου 2012. 

 

∆εν 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                                              ∆έσποινα Βώκου 

καθηγήτρια 


