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ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ
ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ
Προς
1.Σα Σακηικά και Αναπληπυμαηικά μέλη

ηος Δκλεκηοπικού

πλήπυζη μιαρ θέζηρ Καθηγηηή ππώηηρ βαθμίδαρ

ώμαηορ για ηην

ζηο γνυζηικό Ανηικείμενο

«Μοριακή Ανοσοβιολογία»
2.Σα μέλη ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηος Σμήμαηορ Μοπιακήρ Βιολογίαρ και Γενεηικήρ
ηος ΓΠΘ
Κοινοποίηση
Σπιμελήρ Διζηγηηική Δπιηποπή
ΘΔΜΑ : Ππόζκληζη ζε ζςνεδπίαζη.
αρ παπακαλούμε να παπαζηείηε ζηην ζςνεδπίαζη ηος Δκλεκηοπικού
ώμαηορ για ηην πλήπυζη μιαρ θέζηρ Καθηγηηή ππώηηρ βαθμίδαρ ζηο Γνυζηικό
Ανηικείμενο «Μοριακή Ανοσοβιολογία» η οποία θα ππαγμαηοποιηθεί ενώπιον ηηρ
Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηος Σμήμαηορ ΜΒ&Γ ηην Σετάρτη 25 Νοεμβρίοσ 2020 και ώρα
09.30π.μ με ηηλεδιάζκετη μέζυ ηηρ ςπηπεζίαρ e-presence.
ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Δκλογή ενόρ μέλοςρ

για ηην πλήπυζη ηηρ πποκηπςσθείζηρ θέζηρ Καθηγηηή

ππώηηρ βαθμίδαρ ζηο γνυζηικό Ανηικείμενο «Μοριακή Ανοσοβιολογία»
Με ηιμή
Ο Αναπληπυηήρ Ππόεδπορ

Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ Κοςπκοςηάρ Ιυάννηρ
ημείωση: Παπακαλούνηαι ηα ηακηικά μέλη ηος Δκλεκηοπικού ώμαηορ πος
κυλύονηαι να ζςμμεηάζσοςν ζηην παπαπάνυ διαδικαζία να ενημεπώζοςν ηο
απγόηεπο μέσπι ηην Tπίηη 17 Νοεμβπίος 2020 ηη Γπαμμαηεία (ηηλ 2551030610, fax
2551030613) πποκειμένος να κληθούν ηα αναπληπυμαηικά μέλη.
Δπίζηρ παπακαλούνηαι ηα ηακηικά μέλη ηος Δκλεκηοπικού ώμαηορ άλλυν Α.Δ.Ι.
πος θα μεηάζσοςν ζηη ζςνεδπίαζη μέζυ ηηλεδιάζκετηρ να ενημεπώζοςν μέσπι
ηην πποθεζμία αςηή ζηο e-mail dasimako@admin.duth.gr ηον απιθμό ηηλεθώνος
και email ηοςρ, πποκειμένος να πςθμίζοςμε ηιρ διαδικαζίερ ζύνδεζηρ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ
ΣΜΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΒΑΘΜΙΓΑ
ΣΗΛ.
EMAIL
Ππορ
Σο Σμήμα ΜΒ&Γ
ηος Γημοκπιηείος Πανεπιζηημίος
Θπάκηρ
ε απάνηηζη ζσεηικού εγγπάθος ζαρ, με ηο οποίο με καλείηε να
παπαζηώ ζηην ζςνεδπίαζη ηος Δκλεκηοπικού ώμαηορ για ηην πλήπυζη
μιαρ θέζηρ Καθηγηηή ππώηηρ βαθμίδαρ ζηο Γνυζηικό Ανηικείμενο «Μοριακή
Ανοσοβιολογία» ζαρ πληποθοπώ όηι:
(ημειώσατε Υ στο αντίστοιτο τετράγωνο)
1. Κυλύομαι να παπαζηώ , επειδή βπίζκομαι ζε νόμιμη
άδεια από…………έυρ……………..
(Δπιζςνάπηεηαι η απόθαζη έγκπιζηρ ηηρ άδειαρ)
2. Κυλύομαι για λόγοςρ ςγείαρ (επιζςνάπηεηαι βεβαίυζη
από δημόζιο νοζοκομείο)
3. Γεν αποδέσομαι, επειδή έσυ παπαιηηθεί από ηη θέζη
ηος μέλοςρ Γ.Δ.Π.
Ημεπομηνία

Τπογπαθή

(Παπακαλούμε να αποζηαλεί με θαξ ζηο Σμήμα ΜΒ&Γ ηηλ 2551030613 )

