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ΘΕΜΑ:  Εκλογή για την πλήρωση µιας θέσης καθηγητή  

στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή του  

Τοµέα Γενετικής, ανάπτυξης και Μοριακής 

 Βιολογίας του Τµήµατος Βιολογίας,  

στο γνωστικό αντικείµενο «Βιολογία Κυττάρου». 

              Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: 000001774832 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

-κ. ∆ηµήτριο Κοντογιάννη 

 

Κύριε Πρύτανη, 

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

συνεδρίασή τους µε αριθµό 494/02-06-2017, εξέλεξαν τον κ. ∆ηµήτριο Κοντογιάννη, στη βαθµίδα του 

αναπληρωτή καθηγητή, στον Τοµέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, µε γνωστικό αντικείµενο 

«Βιολογία Κυττάρου», 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. ∆ηµητρίου Κοντογιάννη  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.282/16-09-2017 (προκήρυξη 

θέσης), της Γ.Σ.Ε.Σ. αριθ. 293/03-04-2017 (συγκρότηση εκλεκτορικού σώµατος),  της πρώτης συνεδρίασης του 

Εκλεκτορικού Σώµατος που έγινε στις 11-04-2017, για τον ορισµό Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής και της 

κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τµήµατος και του Εκλεκτορικού Σώµατος µε αριθµ. 494/14-06-2017, για 

την εκλογή. 

 Συµπληρωµατικά σας πληροφορούµε ότι η  προκήρυξη δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθµ. 1162/16-11-2016 

τ.Γ΄, στον ηµερήσιο τύπο και στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ µε κωδικό ανάρτησης 000001774832. 

  Η θέση στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείµενο «Βιολογία Κυττάρου» 

προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της κατανοµής 67 θέσεων στο Α.Π.Θ. σύµφωνα µε την αριθµ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-

2-2016 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 όµοιά της, οι 

οποίες κατανεµήθηκαν σε Τµήµατα του Α.Π.Θ. στην αριθµ. 2925/6-5-2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου. Ως προς το 
ιδρυτικό, η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο των υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων καθηγητών του 

Ιδρύµατος εκ των οποίων εξήντα επτά (67) κενές οργανικές θέσεις κατανεµήθηκαν στις Σχολές για τις ανάγκες των 

Τµηµάτων τους στην αριθµ. 2929/19-7-2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου. Η κατανοµή των κενών οργανικών θέσεων 

δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2975/Β’/16-9-2016. 

  

 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 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Βιολογίας 

 

                                                                                                                                (υπογραφή)* 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας                          Μηνάς Γιάγκου 

Καθηγητής 


