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ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΠΑΣ ΚΑ1 ΦγΣ]ΚΟγ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΗργΞΗ γποψΗΦ1ΟΤΗΤΩΝ πΑ τΗΝ ΕκΛΟΓΗ ΔΙΕΥθγΝΤΗ ΤΟγ

ΤΟΜΕΑ Λ1 ΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΆrΡ|ΑΣ ΠΑΝ1ΔΑΣ-ΙΧΘγοποΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΜΤΩΝ

Σήμερα   την   6η  Ιουνίου  2019,   οι  παρακάτω   υπογράφοντες   μέλη   της   Εφορευτικής
Επιτροπής  για  την  εκλογή  Διευθυντή  του  Τομέα  Λιβαδοπονίας  και  `Αγριας  Πανίδας-
1χΘυοπονίας Γλυκέων γδάτων, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού  Περιβάλλοντος
του Α.Π.Θ., όπως αυτή ορίστηκε με το υπ' αριθμ. 2318/5-6-2019  έγγραφο του Προέδρου
του Τμήματος  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, συνεδρίασε για την ανακήρυξη
των υποψηφίων Διευθυιτών του Τομέα Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-1χΘυοπονίας
Γλυκέων γδάτων
Μοναδιιtή  υποψηφιότητα ήταν αυτή της κ Ζωής Παρίση, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για τη Θέση του Διευθυντή του
Τομέα Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-ΙχΘυοπονίας Γλυκέων γδάτων {αίτηση με αριθμ.
πρωτ.  2263/31-5-2019),  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  μας  διαβιβάστηκαν  από  τη
Γραμματεία του Τμήματος.

Η  Εφορευτική  Επιτροπή  εξέτασε  την  υποψηφιότητα  και  διαπίστωσε  ότι  πληροί  τις
προύποθέσεις του  αρθρ.  27 παρ.  1 του  Ν.4485/2017  (ΦΕΚ  114/4-8-2017 τ.Α') για την
εκλογή Διευθυντή Τομέα και συγκεκριμένα:
«1.α)  Διευθυντής  Τομέα    εκλέγετοίι  πλήρους  απασχόλησης  μέλος  ΔΕΠ  μέχρι  και  τη
βαθμιδα του επίκουρου του οικείου Τομέα για Θητεία ενός (1) έτους ...
β) Επ[τρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δε:ύτερη συνεχόμενη Θητεία.
Υ) Διευθυντής δεν μπορεί να επανανεκλεγεί πριν περάσοι]ν δύο {2) έτrι από τrι λήξη της
δεύτερης  Θητείας  του.  Δεν  επιτρέπεται  η  εκλογή  Διευθιmή  για  περισσότερες  από
τέσσερις {4) Θητείες συνολικάΣι.

Σύμφωνα  με  άρθρο  2  παρ.  2 της  Υ.Α.  153348/Ζ1/20ί7  ίΦΕΚ  3255/15-09-2017  τ.Β')  η
Εφορευτική   Επιτροπή   ανακηρύσσει   ως   μοναδική   υποψήφιο   για   την   εκλογή   του
Διευθυντή του Τομέα Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-!χΘυοπονίας  Γλυκέων γδάτων
του  Τμήματος  Δασολογίας  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος  του  Α.Π.Θ.  για  το  χρονικό
διάστημα από 1-9-2019 μέχρι 31-8-2020 την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ζωή Παρίση
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