ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (1) ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΕ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Στη Φλώρινα σήµερα 28/01/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00µ. συνήλθε, στην
αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίµων και ∆ιατροφής, σε κοινή συνεδρίαση η Συνέλευση του Τµήµατος και το
Εκλεκτορικό Σώµα, που έχει ορισθεί µε το υπ΄αριθµ. 16/20-11-2018 πρακτικό της
Συνέλευσης του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι.

∆υτικής

Μακεδονίας, µετά την υπ. αριθµ. 61/18-01-2019 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής
Μακεδονίας, που επιδόθηκε έγκαιρα και νόµιµα σε όλα τα µέλη του Εκλεκτορικού
Σώµατος.
Παρόντες ήταν:
I. ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Παρόντες (µε φυσική παρουσία)
Τακτικά Μέλη:
1

(α) Μέλη του Τµήµατος:
1. Λαζαρίδου Θεανώ, Καθηγήτρια του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων,
του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό αντικείµενο «ΓενετικήΓεωργία».
2. Παπαθανασίου Φωκίων, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων, του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό αντικείµενο
«Βοτανική».
3. Πέσσιος Ευάγγελος, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων,
του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό αντικείµενο «Γεωργία».
4. Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος
Τεχνολόγων Γεωπόνων, του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό
αντικείµενο «Λαχανοκοµία- Ανθοκοµία».
5. Τσακίρης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων, του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό αντικείµενο
«Γεωπόνος».
Παρόντες (µέσω Τηλεδιάσκεψης)
(β) Μέλη από άλλα Τµήµατα, του ίδιου ή άλλων
1. Βασιλάκογλου Ιωάννης, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, µε γνωστικό αντικείµενο «Συστηµατική
Βοτανική Ζιζανιολογία».
2. ∆ήµας Κίτσιος, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης µε γνωστικό αντικείµενο «Φυτά
Μεγάλης Καλλιέργειας».
3. ∆αµαλάς Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης µε γνωστικό
αντικείµενο «Γεωργία».
4. ∆ελής Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων του ΤΕΙ Πελοποννήσου µε γνωστικό αντικείµενο «Γεωργική
γενετική µε έµφαση στη βιοτεχνολογία µεταβολισµού των φυτών»
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5. Τοκατλίδης Ιωάννης, Καθηγητής του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης µε γνωστικό αντικείµενο
«Γενετική και Βελτίωση Φυτών».
6. Οικονόµου-Αντωνάκα Γαρυφαλλιά, Καθηγήτρια του Τµήµατος
Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, µε γνωστικό αντικείµενο «Γεωργία»
ΙΙ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Παρόντες:
1. Μέλφου Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων.
2. Λαζαρίδου Θεανώ, Καθηγήτρια του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
3. Παπαθανασίου Φωκίων, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων.
4. Πέσσιος Ευάγγελος, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
5. Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος
Τεχνολόγων Γεωπόνων.
6. Τσακίρης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων.
7. Παπαπαναγιώτου Αριστείδης, Λέκτορας του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων.
Απόντες:
1. Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων.
2. Ζαραλής Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος
Τεχνολόγων Γεωπόνων.
3. Τσιότσιας Αρσένιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων.
4. Κοΐδου Παρασκευή, Λέκτορας του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
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5. Πασχούδη Μαρία, µέλος Ε∆ΙΠ του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
6. Μαργαρίτης ∆ηµήτριος, µέλος ΕΤΕΠ του Τµήµατος Τεχνολόγων
Γεωπόνων.
7. Ζιάκος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Προπτ.Φοιτητών του Τµήµατος
Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε (σε διαφορετικό χώρο από τους
συµµετέχοντες) τεχνική υποστήριξη από τον κ. Στυλιανό ∆εσποτάκη, εξειδικευµένο
προσωπικό του Κέντρου ∆ικτύων του Ιδρύµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής
και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης και η ποιότητα της αναµετάδοσης.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει η Πρόεδρος του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων κ.
Αικατερίνη Μέλφου, Καθηγήτρια και τα Πρακτικά της Συνεδρίασης τηρεί η
Γραµµατέας του Τµήµατος κ. Άννα Κωνσταντινίδου, ∆ιοικητική Υπάλληλος.

Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος ζητά από τον κ. Αριστείδη Παπαπαναγιώτου,
Λέκτορα του Τµήµατος, να αποχωρήσει από την αίθουσα, καθ’ ότι το θέµα που θα
συζητηθεί αφορά τον ίδιο.
Η Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη της πλήρους απαρτίας, αφού επί συνόλου
έντεκα (11) εκλεκτόρων, παρίστανται οι έντεκα (11). Η Πρόεδρος στη συνέχεια
καλωσορίζει τα µέλη και αναφέρει ότι µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης είναι η:

«Πλήρωση µίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή
µε γνωστικό αντικείµενο «Ζιζανιολογία, µε έµφαση στην ανθεκτικότητα
αγρωστωδών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα» (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ
APP7533)».
Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
µελών τα εξής:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83)
«Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» σε συνδυασµό µε το άρθρο
τέταρτο του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄ 129) «Κύρωση της απόφασης του
Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθµ. Φ.∆.∆.3/1.1/4175/2011 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ
∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3135/30-12-2011 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε µε
την αριθµ. Φ.∆.∆.3/3.4/4068/17-12-2012 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ
∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3444/27-12-2012 τ.Β΄) µε την οποία καθορίζονται
οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης µελών Ε.Π., µέχρι την
έκδοση Οργανισµού του Ιδρύµατος.
3. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 90 ΦΕΚ 130/5-6-2013 τ.Α΄ «Μετονοµασία Σχολής
και Τµηµάτων-Συγχώνευση Τµηµάτων – Κατάργηση Παραρτηµάτων και
Τµηµάτων– Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ ∆υτικής
Μακεδονίας».
4. Το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ.Α΄)
«Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018, τ. Α΄)
«Ίδρυση Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17)
7. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114)
8. Την υπ’ αριθµ. Φ122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα «Οδηγίες εφαρµογής του Ν.4369/2016 (Α’ 33), του Ν.
4386/2016 (Α’ 83) και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)».
9. Την υπ’ αριθµ. Υ.Α. Φ.122.1/6/14241/Ζ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 225/31-01-2017 τ. Β΄) µε
θέµα: «α)∆ιαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωµάτων των Α.Ε.Ι.,
ρύθµιση θεµάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων
λεκτόρων, ανανέωσης και µονιµοποίησης των επί θητεία επίκουρων
καθηγητών, ελέγχου νοµιµότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων
θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.
4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει, και του άρθρο 4 του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ
129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων
λεκτόρων, ανανέωσης και µονιµοποίησης των επί θητεία επίκουρων
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών µελών».
10. Την αριθµ.Φ.∆∆.1/1.4/2171/9-7-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι.
∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 815/19-7-2018, τ. Γ΄) «Έγκριση προκήρυξης δύο
(02) θέσεων Καθηγητών [µιας (01) θέσης Καθηγητή (πρώτης βαθµίδας) και
µιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή] του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας».
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11. Την υπ’ αριθµ. Φ.∆∆.1/1.4/2538/27-08-2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας.
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση
αριθµ. 21/15-11-2018) για την έγκριση των επικαιροποιηµένων Μητρώων
Εσωτερικών και Εξωτερικών µελών του Τµήµατος, έπειτα από γνώµη της
Κοσµητείας (συνεδρίαση αριθµ. 7/07-11-2018), κατόπιν εισήγησης της
Συνέλευσης του Τµήµατος (συνεδρίαση αριθµ. 12/01.10.2018), σύµφωνα µε
το άρθρο 30, παρ. 3 του Ν. 4452/2017, το άρθρο 3, παρ. 3.ζ της Υ.Α. αριθµ.
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017 τ. Β΄) και το άρθρο
13, παρ. 2.ιγ του Ν. 4485/2017
13. Την υπ’ αριθµ. Φ11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. µε
θέµα «Επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση
θέσεων Ε.Π. Τ.Ε.Ι.».
14. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΟΠ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα
«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωµένων
αντιγράφων εγγράφων.
15. Το πρακτικό 16/20-11-2018 θέµα 1ο, της Συνέλευσης του Τµήµατος
Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίµων και ∆ιατροφής του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, µε το οποίο
αποφασίστηκε η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώµατος για την πλήρωση
µιας (1) θέσης βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο
«Ζιζανιολογία, µε έµφαση στην ανθεκτικότητα αγρωστωδών ζιζανίων σε
ζιζανιοκτόνα», στο Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σ.ΤΕ.Γ.ΤΕ.ΤΡΟ.∆.
του ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας.
16. Την Υ.Α Φ.122.1/42/23076/Β2 (ΦΕΚ 433/17-3-2011 τ. Β) «Συνεδρίαση
συλλογικών οργάνων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.

µε τηλεδιάσκεψη» σε

συνδυασµό µε το άρθρο 70, παρ. 5στ του Ν. 4386/2016 «Ρυθµίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
17. Την από 05.10.2018 αίτηση εξέλιξης του κ. Αριστείδη Παπαπαναγιώτου,
Λέκτορα, στο πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:
APP7533).
18. Τη µε αρ.πρωτ. 51/16-01-2019 εισηγητική έκθεση της τριµελούς εισηγητικής
επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε µε το πρακτικό 1/03-12-2018 της
Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώµατος
19. Την µε αριθµ. πρωτ. 61/18-01-2019 πρόσκληση της Προέδρου του
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Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας, για τη
2η κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώµατος και της Συνέλευσης του
Τµήµατος.
Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος ενηµέρωσε το σώµα για την κείµενη νοµοθεσία
αναφορικά µε την εκλογή σε θέση µέλους ∆ΕΠ, σε ΤΕΙ. Σχετικά µε τα
προσόντα των υποψηφίων, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
Ν.1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 2916/2001, την παρ. 13 του
άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 και το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3404/2005 ισχύουν
τα ακόλουθα:
1. Προϋπόθεση για εκλογή Καθηγητή Τ.Ε.Ι., Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και
Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος. Η
διδακτορική διατριβή και το όλο ερευνητικό ή επιστηµονικό έργο των
υποψηφίων πρέπει να είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης
που πρόκειται να πληρωθεί. Τη συνάφεια διαπιστώνει αρχικώς η Τριµελής
Εισηγητική Επιτροπή, που ορίζεται για κάθε εκλογή από µέλη του
Εκλεκτορικού Σώµατος, και τελικώς το οικείο Εκλεκτορικό Σώµα.
2. Εκτός από την παραπάνω προϋπόθεση, τα προσόντα που απαιτούνται για
την εκλογή στη βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι τα ακόλουθα:

i) Τρία (3) έτη τουλάχιστον:
ή αυτοδύναµης διδασκαλίας µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος
στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα σε Α.Ε.Ι. ή οµοταγή ιδρύµατα του εξωτερικού
ή αναγνωρισµένου επαγγελµατικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό
επιστηµονικό πεδίο
ή εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής
ή συµµετοχής µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα.
Το χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών µπορεί να κατανέµεται συνδυαστικά
στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες µε το
επιστηµονικό επίπεδο και συναφείς µε το γνωστικό πεδίο της θέσης που
προκηρύσσεται.
ii) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου
κύρους, αυτοδύναµες ή σε συνεργασία µε άλλους ερευνητές
ή πρωτότυπη επιστηµονική µονογραφία, εξαιρουµένων των αυτοεκδόσεων
ή συνδυασµός των παραπάνω.
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Για την εκλογή θα συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου
θεµελιώνει προοπτικές ακαδηµαϊκής εξέλιξής του.

Επίσης, η Πρόεδρος ανέφερε ότι σύµφωνα µε το ΦΕΚ 815/19-7-2018, τ. Γ΄
έγκρισης της προκήρυξης της θέσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει
να αναρτηθούν εµπρόθεσµα στο σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ είναι:
«…∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
(https://apella.minedu.gov.gr/)
1. Αίτηση.
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
3. ∆ιδακτορική διατριβή.
4. Βιογραφικό σηµείωµα.
5. Επιστηµονικά δηµοσιεύµατα και αναλυτικό υπόµνηµα αυτών.
6. Γενικά

κάθε

προϋπηρεσίας,

στοιχείο

(βιβλία,

επαγγελµατικής

δηµοσιεύσεις,

πιστοποιητικά

δραστηριότητας,

πιστοποιητικό

ξένης γλώσσας, κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των
υποψηφίων.
…»
Κατόπιν, η Πρόεδρος ερωτά το σώµα εάν έχει λάβει την εισηγητική έκθεση εντός
των νοµίµων προθεσµιών και αν την έχουν µελετήσει. Όλα τα µέλη του
Εκλεκτορικού Σώµατος απαντούν καταφατικά. Στη συνέχεια, διαβάζει την
Εισηγητική Έκθεση και ερωτά τα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος εάν έχουν
ερωτήσεις προς τον υποψήφιο. Τα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος απαντούν ότι
δεν έχουν ερωτήσεις. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ερωτά τα µέλη του Εκλεκτορικού
Σώµατος εάν έχουν ερωτήσεις προς την Τριµελή Εισηγητική Επιτροπή. Τα µέλη
του Εκλεκτορικού Σώµατος απαντούν ότι δεν έχουν ερωτήσεις και αναφέρουν ότι η
εισηγητική έκθεση ήταν λεπτοµερής και εµπεριστατωµένη.
Στο σηµείο αυτό, δίνεται ο λόγος στα µέλη του Εκλεκτορικού σώµατος για να
τοποθετηθούν και επειδή δεν υπάρχουν τοποθετήσεις, η Πρόεδρος προχωρά στη
διενέργεια της ψηφοφορίας µε τυχαία σειρά:
Παπαδόπουλος Ιωάννης:
Συµφωνώ µε την πρόταση της εισηγητικής επιτροπής και ψηφίζω υπέρ του κ.
Παπαπαναγιώτου για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, διότι διαθέτει όλα τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζονται από το νόµο και έχει θετική και
αξιόλογη συνεισφορά στο Τµήµα µε την µέχρι σήµερα δραστηριότητά του.
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Πέσσιος Ευάγγελος:
Συµφωνώ µε την εισηγητική έκθεση και ψηφίζω υπέρ της εκλογής του κ.
Παπαπαναγιώτου για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Ζιζανιολογία,

µε

έµφαση

στην

ανθεκτικότητα

αγρωστωδών

ζιζανίων

σε

ζιζανιοκτόνα» διότι διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που
απαιτούνται και διότι έχω συνεργαστεί µαζί του και η διαπίστωσή µου είναι ότι έχει
προσφέρει πολλά στο Τµήµα.
Λαζαρίδου Θεανώ:
Με βάση την εισηγητική έκθεση και την προσωπική µου άποψη που έχω
διαµορφώσει όλο το διάστηµα που συνεργάστηκα µε τον κ.Παπαπαναγιώτου στο
Τµήµα ψηφίζω θετικά υπέρ της εκλογής του στη βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή µε
γνωστικό αντικείµενο «Ζιζανιολογία, µε έµφαση στην ανθεκτικότητα αγρωστωδών
ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα», διότι έχει όλα τα υπό του νόµου προβλεπόµενα
προσόντα.
Παπαθανασίου Φωκίων:
Ψηφίζω υπέρ της εκλογής του κ. Παπαπαναγιώτου Αριστείδη στη βαθµίδα
Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Ζιζανιολογία, µε έµφαση στην
ανθεκτικότητα αγρωστωδών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα», στο Τµήµα Τεχνολόγων
Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και
∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας διότι, πληροί όλα τα προβλεπόµενα από
την σχετική νοµοθεσία προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά).
Ειδικότερα:
●

Ο κ. Παπαπαναγιώτου Αριστείδης διαθέτει ∆ιδακτορικό δίπλωµα συναφές
προς το αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης.

●

Έχει την απαιτούµενη επαγγελµατική δραστηριότητα κατάλληλου υψηλού
επιπέδου, στο αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, έχει διδακτική
εµπειρία κατάλληλου επιπέδου, στο αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης.

●

Έχει καλό ερευνητικό και δηµοσιευµένο έργο το οποίο είναι συναφές µε το
γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης.

●

Τέλος ο κ. Παπαπαναγιώτου Αριστείδης είναι ένας αξιόλογος επιστήµονας
µε σηµαντική διδακτική και ερευνητική συµβολή και δραστηριότητα στο
αντικείµενο της προκηρυχθείσας θέσης.

Βασιλάκογλου Ιωάννης:
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Ψηφίζω υπέρ της εξέλιξης και εκλογής του κυρίου Παπαπαναγιώτου Αριστείδη στη
βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο ‘Ζιζανιολογία µε έµφαση
στην ανθεκτικότητα αγρωστωδών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα’ στο τµήµα Τεχνολόγων
Γεωπόνων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ∆υτικής Μακεδονίας, διότι
πληροί όλα τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία τυπικά προσόντα (επαγγελµατική
εµπειρία,

ερευνητικό

έργο

στο

γνωστικό

αντικείµενο,

αναγνώριση

του

δηµοσιευµένου έργου του, αυτοδύναµη διδασκαλία µαθηµάτων σε προπτυχιακό
επίπεδο).
∆ήµας Κίτσιος:
Ψηφίζω υπέρ της εκλογής του κ. Αριστείδη Παπαπαναγιώτου για την πλήρωση
της

θέσης ∆.Ε.Π. βαθµίδας «Επίκουρου Καθηγητή» στο γνωστικό αντικείµενο

«Ζιζανιολογία,

µε

έµφαση

στην ανθεκτικότητα

αγρωστωδών

ζιζανίων σε

ζιζανιοκτόνα» του Τµήµατος Τεχνολόγων γεωπόνων της Σ.ΤΕ.Γ.& ΤΤ & ∆ του
Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας διότι καλύπτει τα τυπικά προσόντα του νόµου σχετικά µε
τη συνάφεια της διδακτορικής διατριβής και του συνολικού επαγγελµατικού έργου
του µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύχθηκε.
Ειδικότερα, διαθέτει περισσότερα από πέντε έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας
κατάλληλου υψηλού επιπέδου και αντίστοιχης µε το επιστηµονικό επίπεδο και το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύχθηκε. Επίσης, διαθέτει αυτοδύναµη
διδασκαλία σε Τ.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύχθηκε, στην
οποία περιλαµβάνεται τεκµηριωµένη συµβολή στη διαµόρφωση 3 τουλάχιστον
µαθηµάτων (Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών,
Γενική Φυτοπαθολογία, Ζιζανιολογία). Επιπλέον, το συνολικό ερευνητικό έργο του
έχει αναγνωριστεί διεθνώς µε 90 ετεροαναφορές για τη συµβολή του στην πρόοδο
της επιστήµης.
Οικονόµου-Αντωνάκα Γαρυφαλλιά:
Λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση της εισηγητικής επιτροπής και το βιογραφικό
υπόµνηµα του υποψηφίου ψηφίζω µε ευχαρίστηση τον κ. Α. Παπαπαναγιώτου για
την εκλογή του στη Βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Ζιζανιολογία,

µε

έµφαση

στην ανθεκτικότητα

αγρωστωδών

ζιζανίων σε

ζιζανιοκτόνα», καθώς πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζει ο
νόµος.
Τσακίρης Ιωάννης:
Με βάση την εισηγητική έκθεση, τη συνολική παρουσία του και τη συνεργασία που
έχουµε όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα, τις
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ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη θέση και ψηφίζω
θετικά για την εξέλιξή του στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό
αντικείµενο «Ζιζανιολογία, µε έµφαση στην ανθεκτικότητα αγρωστωδών ζιζανίων
σε ζιζανιοκτόνα».
∆αµαλάς Χρήστος:
Με βάση την προσωπική µου άποψη για τον υποψήφιο, θεωρώ ότι ο κ.
Παπαπαναγιώτου είναι εργατικό άτοµο που δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον για την
επιστήµη. Με βάση την εισηγητική έκθεση, την οποία συνυπογράφω, θεωρώ ότι ο
κ. Παπαπαναγιώτου έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για εκλογή στη
βαθµίδα του επικούρου καθηγητή. Συνεπώς, ψηφίζω θετικά για την εκλογή του κ.
Παπαπαναγιώτου στη βαθµίδα του επικούρου καθηγητή.
∆ελής Κωνσταντίνος:
Ο κ. Aριστείδης Παπαπαναγιώτου διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
που προβλέπει ο νόµος, διότι διαθέτει σηµαντικό ερευνητικό, εκπαιδευτικό,
επαγγελµατικό και διοικητικό έργο και για αυτούς τους λόγους ψηφίζω θετικά για
την κατάληψη της θέσης του Επίκουρου Καθηγητή στο ΤΕΙ ∆υτικής Mακεδονίας µε
γνωστικό αντικείµενο «Zιζανιολογία, µε έµφαση στην ανθεκτικότητα αγρωστωδών
ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα».
Τοκατλίδης Ιωάννης:
Συνυπολογίζοντας το υπόµνηµα του υποψηφίου, την πρόταση της 3µελούς
εισηγητικής επιτροπής και ιδιαίτερα τις προηγούµενες τοποθετήσεις από τους
συναδέλφους του τµήµατος, ο κ. Αριστείδης Παπαπαναγιώτου πληροί τις
ουσιαστικές προϋποθέσεις, για την εξέλιξή του στη βαθµίδα του Επίκουρου
Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Ζιζανιολογία µε έµφαση στην ανθεκτικότητα
των αγρωστωδών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα» και ψηφίζω θετικά.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, γίνεται καταµέτρηση των ψήφων και η Πρόεδρος
ανακοινώνει στο Σώµα το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, το οποίο έχει ως
ακολούθως:
Παρόντες εκλέκτορες κατά την ψηφοφορία έντεκα (11) µέλη, επί συνόλου έντεκα
(11) εκλεκτόρων.
Ο υποψήφιος κ. Αριστείδης Παπαπαναγιώτου έλαβε έντεκα (11) θετικές ψήφους
για την εξέλιξή του στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό
αντικείµενο «Ζιζανιολογία, µε έµφαση στην ανθεκτικότητα αγρωστωδών ζιζανίων
σε ζιζανιοκτόνα».
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Εποµένως,

ο

κ.

Αριστείδης

Παπαπαναγιώτου,

επειδή

συγκεντρώνει

την

πλειοψηφία που απαιτείται από το Νόµο, εξελίσσεται σε θέση Καθηγητή στη
βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της
Σ.ΤΕ.Γ.ΤΕ.ΤΡΟ.∆. του ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας µε γνωστικό αντικείµενο «Ζιζανιολογία,
µε έµφαση στην ανθεκτικότητα αγρωστωδών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα».
Αφού τελείωσε το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Μέλφου

Η Γραµµατέας του Τµήµατος

Τα µέλη

Άννα Κωνσταντινίδου

1. Λαζαρίδου Θεανώ

2. Παπαθανασίου Φωκίων

3. Πέσσιος Ευάγγελος

4. Παπαδόπουλος Ιωάννης

5. Τσακίρης Ιωάννης

6. Βασιλάκογλου Ιωάννης

7. ∆ήµας Κίτσιος

8. ∆αµαλάς Χρήστος

9. ∆ελής Κωνσταντίνος

10. Τοκατλίδης Ιωάννης

11. Οικονόµου-Αντωνάκα
Γαρυφαλλιά
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