
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Γραµµατεία 

 

www.bio.auth.gr 

Πληροφορίες: Σ. Κιουτσιούκη-Κέππα 

Τηλ. : 2310 998250-60-70-80   Fax: 2310 998252 

e-mail :  info@bio.auth.gr 

Κτίριο:   Γραµµατειών Σχολής Θετικών Επιστηµών 

Θεσσαλονίκη,13 / 03/2018 

Αριθ. Πρωτ.:906 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ■  541  24  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ■  Τηλ .  Κέν τρο  2310  99  6000  ■  www.a u th .g r  
       ΠΠ 

 
ΘΕΜΑ:  «Μονιµοποίηση της επί θητεία  

                επίκουρης καθηγήτριας  

                κ. ∆. Ντάφου» 

 

 

ΠΡΟΣ:   Την Πρυτανεία Α.Π.Θ. 

 -Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών   Υπηρεσιών 

 - ∆ιεύθυνση Προσωπικού 

 - Τµήµα ∆ιδακτικού Προσωπικού 

    του Πανεπιστηµίου 

                                                      Θεσσαλονίκη  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

-κ. ∆. Ντάφου – επίκουρη καθηγήτρια  

  του Τµήµατος Βιολογίας  

 

Κύριε Πρύτανη, 

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

συνεδρίασή τους µε αριθµό 512/14-02-2018, αποφάσισαν υπέρ της µονιµοποίησης της κ. ∆ήµητρας Ντάφου, στη 

βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας, στον Τοµέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, µε γνωστικό 

αντικείµενο «Βιοχηµεία µε έµφαση στην παθοβιολογία ζωικών Οργανισµών», σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου  16 

του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο τέταρτο παρ. 1γ του Ν 4405/2016, το 

άρθρο 30 του Ν.4452/2017 και σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-17 

τ.Β΄).  

Κατά την ψηφοφορία της µονιµοποίησης της κ. ∆. Ντάφου  ήταν παρόντα και ψήφισαν δεκατρία (13) µέλη 

του Εκλεκτορικού Σώµατος και η υποψήφια έλαβε δεκατρείς (13) θετικές ψήφους. 

 Σας διαβιβάζουµε την αίτηση της ενδιαφεροµένης µαζί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την 

Εισηγητική Έκθεση σε φωτοτυπία και τα αποσπάσµατα πρακτικών της Συνέλευσης του Τµήµατος 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. 512/14-02-2018, για την µονιµοποίηση. 

 Συµπληρωµατικά, σας πληροφορούµε ότι η κ. Ντάφου µε την Πρυτανική Πράξη αριθµ. 24007/02-04-2014 

που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 822/01-07-2014 τ.Γ΄, διορίστηκε σε αυτοδίκαια ιδρυόµενη  θέση καθηγητή στη βαθµίδα 

του επίκουρου καθηγητή µε τετραετή θητεία στον Τοµέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας. 

 Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 18-07-2014. 

Ως προς το ιδρυτικό της, η θέση ιδρύθηκε µε το Π.∆. 857/1980. 

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  


