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                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΠΡΟΣ : Την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ. 

Κομοτηνή 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εντεταλμένων  διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του 

ν.4957/2022 για το  χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 

 

       Η Συνέλευση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Δ.Π.Θ. στην αριθ. 7/14.12.2022 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη: 

1.τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4957/2022, 

2.την αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΤΜΟΒΙ/16533/565/14-11-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την πλήρωση  θέσεων  διδασκαλίας μαθημάτων του Τμήματος  για το  ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 

3.Την αριθμ.ΔΠΘ/ΤΜΟΒΙ/19140/645/28-11-2022 εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης 

υποψηφιοτήτων η οποία συστάθηκε στην την αριθμ.  6/09-11-2022 συνεδρίαση   της Συνέλευσης 

του Τμήματος ΜΒ&Γ 

4. τις άμεσες διδακτικές ανάγκες του Τμήματος 

5.τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων κ.κ.  

α. Παπαδόπουλου Χαράλαμπου ,  ΔΠΘ/ΤΜΟΒΙ/11794/601/21-11-2022 

β. Μπαλγκουρανίδου  Ιωάννας ,  ΔΠΘ/ΤΜΟΒΙ/11789/597/21-11-2022  

Για την διδασκαλία  των μαθημάτων Βιοχημεία Ι και Βιοχημεία ΙΙ   

6. την αίτηση της ενδιαφερόμενης 

 α. Σπυριδοπούλου Αικατερίνης,  ΔΠΘ/ΤΜΟΒΙ/17791/599/ 21/11/2022 

Για την διδασκαλία του μαθήματος  «Πρωτεομική»  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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10. την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚΛ/15767/583/10-11-2022 απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ που αφορά 

στην διάθεση του  0,5 μιας πλήρους πίστωσης στην βαθμίδα του Επίκουρου  Καθηγητή για το 

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Τμήμα ΜΒ&Γ 

 

     και μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη  

 

Α. Από 02.01.2023 έως 28.2.2023  του  κ. Παπαδόπουλου Χαράλαμπου   προκειμένου να διδάξει 

επί 6 ώρες εβδομαδιαίως  το μάθημα της  «Βιοχημεία ΙΙ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

173 του ν.4957/2022, για το  χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 

 Η μηνιαία αποζημίωση του διδάκτορα  κ.  Παπαδόπουλου Χαράλαμπου   θα είναι ίση με τα 6/6 

των αποδοχών της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή. 

 

Β. Από 02-1-2023 έως 28-2-2023  της   κα. Σπυριδοπούλου Αικατερίνης   προκειμένου να διδάξει 

επί 6 ώρες εβδομαδιαίως  το μάθημα «Πρωτεομική» σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 173 

του ν.4957/2022 ,για το  χειμερινό  του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 

 Η μηνιαία αποζημίωση της διδάκτορος  κα.  Σπυριδοπούλου Αικατερίνης   θα είναι ίση με τα 6/6 

των αποδοχών της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή. 

 

Γ.  Από 1-3-2023 έως 31-5-2023 του  κ. Παπαδόπουλου Χαράλαμπου   προκειμένου να διδάξει 

επί 2 ώρες εβδομαδιαίως  το μάθημα της  «Βιοχημεία Ι», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

173 του ν.4957/2022 για το  εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 

 Η μηνιαία αποζημίωση του διδάκτορα  κ.  Παπαδόπουλου Χαράλαμπου   θα είναι ίση με τα 2/6 

των αποδοχών της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή. 

 

Οι παραπάνω διδάσκοντες που καλούνται  για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας και των 

εξετάσεων του χειμερινού και  εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, υποχρεούνται 

επίσης  να πραγματοποιήσουν και τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2023.    

                                            

                                                                     Ο   Πρόεδρος 

  
 
                                                       Καθηγητής   Τοκατλίδης Ιωάννης       
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