	
  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Η Ελληνική Κτηνιατρική Ακαδηµία προκηρύσσει την κάλυψη των κάτωθι θέσεων τακτικών και
αντεπιστελλόντων µελών ανά Τάξη.
1. Τάξη Βασικών Κτηνιατρικών Επιστηµών: Μία θέση αντεπιστέλλοντος µέλους
2. Τάξη
Υγείας και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς και Αθλητισµού: Δύο θέσεις
αντεπιστελλόντων µελών
3. Τάξη Υγείας και Εκτροφής Παραγωγικών Ζώων: Μια θέση τακτικού και δύο θέσεις
αντεπιστελλόντων µελών
4. Τάξη Δηµόσιας Κτηνιατρικής Υγείας και Προστασίας Περιβάλλοντος: Δύο θέσεις
αντεπιστελλόντων µελών.	
  
Βάσει του Καταστατικού της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδηµίας ως τακτικά µέλη εκλέγονται
κτηνίατροι,΄Ελληνες πολίτες, που πληρούν σωρευτικά και ενδεικτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α.Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος σε επιστηµονικό αντικείµενο που συνάδει µε τους
σκοπούς της Ακαδηµίας.
β.Έχουν αναγνωρισµένη, σηµαντική προσφορά, ερευνητική, διοικητική ή επαγγελµατική, στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε τοµείς του αντικειµένου της Ακαδηµίας.
γ. Έχουν συγγραφικό έργο.
δ.Έχουν συµβάλει στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής και στο συντονισµό δραστηριοτήτων σε
ευρύτερα πεδία έρευνας.
ε.Έχουν επιδείξει εθνική και διεθνή δραστηριότητα, πέρα από την έρευνα και τη διδασκαλία,
στον ευρύτερο χώρο της επιστήµης και εκτός των χώρων εργασίας τους.
στ.΄Εχουν επιτύχει διεθνή αναγνώριση ως προσωπικότητες κύρους.
Ως αντεπιστέλλοντα µέλη εκλέγονται κατά τεκµήριο νεοεισερχόµενα στην Ελληνική
Κτηνιατρική Ακαδηµία µέλη, τα οποία κατά τις διαδικασίες εκλογής εκτιµάται ότι υπολείπονται
των απαιτήσεων για την εκλογή τους σε τακτικά µέλη ή όταν η πρόσκληση υποψηφιοτήτων
αφορά στην πλήρωση κενής θέσης αντεπιστέλλοντος µέλους.
Οι υποψήφιοι µπορούν υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από
πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων σπουδών καθώς και
φάκελο υποστηρικτικών στοιχείων της επιστηµονικής, επαγγελµατικής, διοικητικής και
ευρύτερα κοινωνικής δραστηριότητας. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί ταχυδροµικά στη
διεύθυνση:
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας,
Έδρα Κτηνιατρικής Δηµόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα
µε την ένδειξη «ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΑ».
Η αίτηση καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα µπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά
στην διεύθυνση nkostom@bioacademy.gr.
Τελική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων Κυριακή 19 Μαρτίου 2017.
Αθήνα, 19/12/2016
Ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδηµίας
Βασίλειος Κοντός
	
  

