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Θέμα: Πρόσληψη της Αικατερίνης Καραμπατέα    ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

ΠΡΑΞΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση

των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», άρθρο 29 παρ. 7 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 αρ.16 Ν.4559/18

και ισχύει

β) τις διατάξεις του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ)  τις  διατάξεις  του  ν.4472/2017  «Συνταξιοδοτικές  διατάξεις  Δημοσίου  και  τροποποίηση  διατάξεων  του  ν.

4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και

εργασιακές ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο  Δημοσιονομικής Στρατηγικής  2018-2021 και  λοιπές  διατάξεις»

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) τις διατάξεις του ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) τη με αριθμ 9/18-9-2019 απόφαση της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,

ζ)  τη  με  αριθμ.  7/21-1-2020  απόφαση  (θέμα  1ο)  της  συνεδρίασης  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος  Αγροτικής

Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών  του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την πρόσληψη της κυρίας Αικατερίνης Καραμπατέα    του Στεφάνου κατοίκου Πίνδου και Αμασείας 11 , Δράμα, ,
ΤΚ 66100, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011,
ως  ακαδημαϊκό  υπότροφο  του  Τμήματος  Αγροτικής  Βιοτεχνολογίας  και  Οινολογίας  της  Σχολής  Γεωτεχνικών
Επιστημών μερικής απασχόλησης για το διάστημα από 02-03-2010 έως 29-06-2020 για την παροχή διδακτικού
έργου  στα γνωστικά αντικείμενα:  Νομοθεσία οίνων  και  ποτών,  Σύσταση και  ανάλυση γλεύκων και  οίνων  και
Βασικές τεχνικές οινοποίησης (Συνολικό ωράριο 15 ώρες).
Η πρόβλεψη της δαπάνης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΔΙΠΑΕ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΡΟΥ

ΑΔΑ: Ψ3Α946ΨΖ3Π-ΣΒ6
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