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ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
 
 

ΠΡΟΣ: Τους Υποψηφίους για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Υγιεινή Αγροτικών Ζώων» του Τμήματος ΕΖΠ του 
ΓΠΑ 

 (σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών) 
  

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποψηφίων για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Αγροτικών Ζώων» στο πλαίσιο επανάληψης 

διαδικασίας εκλογής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των 

Ζώων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Στο πλαίσιο της Κοινής Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του 

Τμήματος για τη διενέργεια εκλογής για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Αγροτικών Ζώων» (Απόφαση ΣτΕ αριθμ. 100/2020) του 

Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Ζώων του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί στις 09 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12.00  καλούνται οι υποψήφιοι στην εν λόγω Συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου (COVID 19) (ΚΥΑ 115744/Ζ1, ΦΕΚ 

3707/Β’/04.09.2020, άρθρο 10)  παρακαλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν εντός τριών (3) 

ημερών στη Γραμματεία του Τμήματος (skarats@aua.gr) την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην 

ανωτέρω διαδικασία με τηλεδιάσκεψη σε περίπτωση που το Εκλεκτορικό Σώμα θελήσει να ζητήσει 

διευκρινίσεις. 

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος 

epresence.grnet.gr  και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αποσταλούν (παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 

4452/2017, παρ. 5στ του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 και η αριθμ. 115744/Ζ1/2020 ΚΥΑ/ΦΕΚ 

3707/Β’/04.09.20). 

Η Εισηγητική Έκθεση που υπέβαλαν τα μέλη της ορισθείσας Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 

(α.π. 532/11.06.2021, α.π. 535/14.06.2021) έχει κοινοποιηθεί στους Υποψηφίους με το με α.π. 

547/17-06-2021 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος. 
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Τέλος σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 24 του Ν. 3549/2007 (Α’ 69) και στο πλαίσιο 

κοινοποίησης της εισηγητικής έκθεσης στους υποψηφίους, οι υποψήφιοι «μπορούν να υποβάλουν 

σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος 

για τη διενέργεια της εκλογής».  

Το παρόν έγγραφο θα σας αποσταλεί ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 
 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                * 
            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ 
                                    Καθηγητής Γ.Π.Α. 

 
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος ΕΖΠ 
 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Διενέργεια εκλογής για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Υγιεινή Αγροτικών Ζώων» στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας εκλογής του 

Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Ζώων του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Υποψήφιοι, κ.κ.: 

1. ΜΠΟΣΗΣ Ιωάννης, bossisi@agro.auth.gr 
2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, gc@vet.uth.gr 
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