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ΘΕΜΑ: Εκλογή για την πλήρωση μιας  (1) κενής θέσης 

Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή επίκουρου 

καθηγητή, του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ με 

γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία» -κωδικός ανάρτησης 

στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: APP10052 και 

κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 

APP10053  

 

 

                 ΠΡΟΣ: 

                 Την Πρυτανεία Α.Π.Θ. 

 -Γενική Διεύθυνση Διοικητικών   

Υπηρεσιών 

 - Διεύθυνση Προσωπικού 

 - Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού 

                   του Πανεπιστημίου 

                 Θεσσαλονίκη  

 

 

 

Κύριε Πρύτανη, 

Σας πληροφορούμε ότι το Εκλεκτορικό Σώμα για τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο «Μικροβιολογία» του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας -κωδικός ανάρτησης στο 

ΑΠΕΛΛΑ 10052, στην κοινή συνεδρίαση με τη Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας με αριθμό 559/26-03-2020 για 

εκλογή στην θέση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. δ του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195) 

όπως ισχύει και αντικαταστάθηκε με την παρ.5(ββ) του άρθρου 70 του Ν.4386/11-05-2016 και την παρ. 6 του 

άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/13-07-2016, δεν εξέλεξε κανέναν από τους εννέα (9) υποψηφίους και η εκλογή απέβη 

άγονη 

Σας διαβιβάζουμε την Εισηγητική Έκθεση και τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης αριθ.523/31-05-

2018 (προκήρυξη θέσης), της Συνέλευσης του Τμήματος με  αριθ. 548/04-10-2019 (συγκρότηση εκλεκτορικού 

σώματος), της πρώτης συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος που έγινε στις 18-10-2019, για τον ορισμό 

Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και της κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος και του 

Εκλεκτορικού Σώματος με αριθμ. 559/26-03-2020, για την εκλογή. 

 

Σας πληροφορούμε ότι, ακολούθως, το Εκλεκτορικό Σώμα για τη θέση του επίκουρου καθηγητή, με 

γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία» του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας -κωδικός 

ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ10053 στην κοινή συνεδρίαση  με τη Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας με αριθμό 

559/26-03-2020, για εκλογή στην θέση αυτή, εξέλεξε την κ. Χριστίνα Κοτταρίδη, στη βαθμίδα της επίκουρης 

καθηγήτριας, στον Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο 

«Μικροβιολογία», 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, ήταν παρόντα και ψήφισαν δώδεκα (12) μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και η 

υποψήφια κ. Χριστίνας Κοτταρίδη έλαβε δώδεκα (12) θετικές ψήφους.  

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

Εισηγητική Έκθεση και τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης αριθ.523/31-05-2018 (προκήρυξη θέσης), της 

Συνέλευσης του Τμήματος με αριθμό 548/04-10-2019 (συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος), της πρώτης 

συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος που έγινε στις 18-10-2019, για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής 

Επιτροπής και της κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος με αριθμό 

559/26-03-2020, για την εκλογή. 

Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι: 

α) Η προκήρυξη της κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία» δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 91/04-02-2019 τ. Γ΄ με κωδικούς 

ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ α) για αναπληρωτή καθηγητή ΑΡΡ10052 και β) για επίκουρο καθηγητή ΑΡΡ10053.  

http://www.auth.gr/


 

 

  

  

 
β) Η κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 

«Μικροβιολογία» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της κατανομής 45 θέσεων στο Α.Π.Θ. για το έτος 2018, σύμφωνα με 

τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμός Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 και 

αριθμός Φ.122.1/221541/27-12-2016, από τις οποίες οι 41 κατανεμήθηκαν στα Τμήματα του Α.Π.Θ. στην με αριθμό 

2941/10-4-2017 απόφαση της Συγκλήτου. 

 

Ως προς το ιδρυτικό, η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μελών 

ΔΕΠ του Ιδρύματος, εκ των οποίων σαράντα μία (41) κενές οργανικές θέσεις κατανεμήθηκαν στις Σχολές για τις 

ανάγκες των Τμημάτων τους στην με αριθμό 2941/10-4-2017 συνεδρίαση της Συγκλήτου. Η κατανομή των κενών 

οργανικών θέσεων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3643/Β’/16-10-2017  

 

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). 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας 

 
                                                                                                                  (υπογραφή)* 

 

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

καθηγήτρια 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ υποψήφιους:  
1. Gisele Ferreira De Souza  

2. Αικατερίνη Αλιγιζάκη  
3. Σωτήριος Βασιλειάδης  

4. Γεώργιος Γιαννόπουλος  

5. Αναστασία Γιώτη  

6. Ευδοξία Γούναρη  
7. Κωνσταντίνος Κορμάς  

8. Χριστίνα Κοτταρίδη  

9. Ηλίας Κουνατίδης  

10. Αλεξάνδρα Μεζίτη  

11. Γεώργιος Τζελέπης  

12. Ειρήνη Κανατά Τσιάμη  
13. Ιπποκράτης Μεσσαριτάκης  
14. Δημήτριος Νουτσόπουλος  
15. Ευαγγελία Παπαδοπούλου  
16. Χριστίνα Παυλούδη  
17. Ευθύμιος Πούλιος  
18. Ερασμία Ρούκα  
19. Σεραφείμ Χαϊντούτης   

 

 


