ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1)

ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Στη Φλώρινα σήμερα 22/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε, μετά την υπ.
αριθμ. 31/14-01-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, που επιδόθηκε έγκαιρα και νόμιμα σε όλα τα μέλη του
Εκλεκτορικού Σώματος, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων (πρόσκληση υπ΄αρ. 34/14-01-2019), στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, το Εκλεκτορικό Σώμα, που
έχει ορισθεί με το αριθμ. 1/10-01-2017 πρακτικό της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
Παρόντες ήταν οι παρακάτω:
1. Μητλιάγκα Παρασκευή, Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία-Βιοχημεία».
2. Τσακίρης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή Φυτικών Προϊόντων με
έμφαση στην Υποβάθμιση της Ποιότητας λόγω Ρυπαντών».
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3. Τσιότσιας Αρσένης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία
Τροφίμων-Βιοτεχνολογία».
4. Αρσένος Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., με γνωστικό
αντικείμενο «Ζωική Παραγωγή».
5. Γκόβαρης Αλέξανδρος,

Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστήμιου

Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης».
6. Σωσσίδου Ευαγγελία, Διευθύντρια Ερευνών Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα
-Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή αγροτικών
ζώων».
7. Ζδράγκας Αντώνιος, Διευθυντής Ερευνών Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα
-Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία και
Λοιμώδη νοσήματα ζώων».
8. Παπαδόπουλος Ηλίας, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., με γνωστικό
αντικείμενο

«Παρασιτολογία

και

παρασιτικά

νοσήματα

και

μελισσοκομία

-

μελισσοπαθολογία».
9. Λαλάς Σταύρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία, Συντήρηση και Ποιοτικός Έλεγχος Λιπών και
Ελαίων».
Απόντες ήταν οι παρακάτω:
1. Κυριαζάκης Ηλίας, Καθηγητής της School of Agriculture, Food and Rural Development
του Πανεπιστημίου του Newcastle, με ερευνητικό/γνωστικό αντικείμενο Animal Science,
Animal Health and Animal Nutrition.
2. Ραμαντάνης Σπυρίδων, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ
Αθήνας), με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Κρέατος».
Οι κ.κ. Αρσένος Γεώργιος, Γκόβαρης Αλέξανδρος, Σωσσίδου Ευαγγελία, Ζδράγκας Αντώνιος
και Παπαδόπουλος Ηλίας συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

2

Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε (σε διαφορετικό χώρο από τους συμμετέχοντες)
τεχνική υποστήριξη από τον κ. Στυλιανό Δεσποτάκη, εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου
Δικτύων του Ιδρύματος, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης
και η ποιότητα της αναμετάδοσης.
Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η κ. Ευγενία Χαλβατζή, Διοικητική Υπάλληλος, αναπληρώτρια
γραμματέας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Πλήρωση μιας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης», στο Τμήμα
Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
1.

Τις διατάξεις των άρθρων 19 και 78 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α/6-9-2011):
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

2.

Το άρθρο 48 Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α / 30-1-2013): «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

3.

Το άρθρο 70 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις»

4.

Το άρθρο τέταρτο του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/13-07-2016, τ.Α΄) Κύρωση της
απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις»

5.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/5-6-2013, τ. Α΄ ) «Μετονομασία Σχολής και
Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων –
Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» το οποίο
τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ190/Α/16-9-2013).

6.

Την αριθμ. Φ.ΔΔ.3/1.1/4175/15-12-2011 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ 3135/30-12-2011, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
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Φ.ΔΔ.3/3.4/4068/17-12-2012 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.

Δυτικής

Μακεδονίας (ΦΕΚ 3444/27-12-2012, τ. Β΄) με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες
εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Δ.Ε.Π., μέχρι την έκδοση Οργανισμού
του Ιδρύματος.
7.

Το υπ. αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Θ με θέμα: Οδηγίες
εφαρμογής του ν. 4369 (Α’27), του ν.4386/2016 (Α’83) και του ν.4405/2016 (α΄129).

8.

9.

Την Υ.Α. αριθμ. Φ.16/153426/Ζ2/20-09-2016 (ΦΕΚ 934/30-09-2016 τ.Τρίτο)
«Έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων βαθμίδας
επίκουρου καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας».
Την Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Φ.ΔΔ.1/1.4/2622/9-11-2016, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

10.

Την Υ.Α. αριθμ. Φ16/219552/Z2 (ΦΕΚ 1390/30-12-2016 τ.Τρίτο) «Τροποποίηση
προκηρύξεων θέσεων ΕΠ των ΤΕΙ: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Δυτ.
Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.

11.

Τo υπ. αρ. απ. πρακτ. Συγκλήτου 10/21-4-2016 θέμα 4ο : κατάρτιση μητρώου μελών
Ε.Π. της ημεδαπής και της αλλοδαπής για το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, του
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σ.ΤΕ.Γ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

12.

To υπ. αρ. απ. πρακτ. Συγκλήτου 29/21-12-2016 θέμα 16ο: Επικαιροποίηση λίστας
αξιολογητών του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

13.

Την

υπ’

αριθμ.

Φ122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013

(ΦΕΚ

2619/τ.Β΄/16-10-

2013)Κ.Υ.Α. με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και
κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»
14.

Tην υπ. αριθ.Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ 225/τ.Β/31-1-2017)ΥΑ με θέμα: α)
Διαδικασία 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 άρθρου 4 του ν. 4405/2016
(Α΄ 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.
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15.

Την υπ’ αριθμ. Φ11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα
«Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. Τ.Ε.Ι.».

16.

Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΟΠ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση
της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.

17.

Το πρακτικό 1/10-01-2017 θέμα 3ο, της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο αποφασίστηκε η
συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Δ.Ε.Π.
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή,

με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών

Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης», στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της
Σ.ΤΕ.Γ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.
18.

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».

19.

Την, με αριθμό 2016048 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ,

αίτηση της

κ. Δαλαμήτρα

Στεργιανής με τα προβλεπόμενα από το νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά.
20.

Την, με αριθμό 2011073 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ,

αίτηση της

κ. Κασαπίδου

Ελένης με τα προβλεπόμενα από το νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά.
21.

Την, με αριθμό 1933500 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ, αίτηση του

κ. Μπίντση Θωμά

με τα προβλεπόμενα από το νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά.
22.

Την, με αριθμό 2022108 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ,

αίτηση της

κ. Σαλακίδου

Χρυσάνθης με τα προβλεπόμενα από το νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά.
23.

Την, με αριθμό 1846711 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ, αίτηση της

κ. Σεραφειμίδου

Αμαλίας με τα προβλεπόμενα από το νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά.
24.

Την, με αριθμό 2007782 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ,

αίτηση της

κ. Τσικριτζή

Ρούσσας με τα προβλεπόμενα από το νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά.
25.

Τα με αρ. πρωτ. 557/09-03-2017 και. 566/03-04-2017 υπομνήματα της υποψήφιας κ.
Κασαπίδου Ελένης.

26.

Τo με αρ. πρωτ. 575/03-04-2017 υπόμνημα του υποψηφίου κ. Μπίντση Θωμά.

27.

Τo με αρ. πρωτ. 576/03-04-2017 έγγραφο της υποψήφιας κ. Δαλαμήτρα Στεργιανής με
θέμα «Ποσοστό συμμετοχής σε ερευνητικές δημοσιεύσεις».

28.

Το με αριθ.

πρωτ.

Φ1/156852/Ζ2/20-09-2018 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Θ με θέμα:

«Έλεγχος νομιμότητας επί της εκλογής της κ. Κασαπίδου Ελένης»
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29.

Το αριθμ. Φ.Γ.Π/6.1/3076/17-10-2018 έγγραφο του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. του Δυτικής
Μακεδονίας. με θέμα: «Αναπομπή φακέλου εκλογής Κασαπίδου Ελένης»

30.

Το αριθμ. 1937/26-10-2018 έγγραφο της Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
προς τη Νομική Υπηρεσία του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας. με θέμα: «Συνέχιση εκλογικής
διαδικασίας θέσης Δ.Ε.Π. λόγω αναπομπής φακέλου»

31.

Το αριθμ. Ν.Υ./4.1/3270/2-11-2018 έγγραφο με τη γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας.

32.

Το πρακτικό 1/30-11-2018 της Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος με το οποίο
συγκροτήθηκε η τριμελής εισηγητική επιτροπή.

33.

Τη με αρ. πρωτ. 2152/21-12-2018 εισηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής, για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με
γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» στο
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συγκροτήθηκε με το
πρακτικό 1/30-11-2018 της Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος με το οποίο
συγκροτήθηκε η τριμελής εισηγητική επιτροπή.

34.

Την με αριθμ. πρωτ. 31/14-01-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για τη 2η σύγκληση του
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής
Προέλευσης» στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

35.

Την με αριθμ. πρωτ. 34/14-01-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

36.

Τo με αρ. πρωτ. 68/21-01-2019 υπόμνημα του υποψηφίου κ. Μπίντση Θωμά, το
οποίο αναρτήθηκε στο ΑΠΕΛΛΑ στις 16/01/2019.

37.

Το με αρ. πρωτ. 69/21-01-2019 υπόμνημα της υποψήφιας κ. Κασαπίδου Ελένης, το
οποίο αναρτήθηκε στο ΑΠΕΛΛΑ στις 17/01/2019.
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38.

Το απόσπασμα πρακτικού 3/22-01-2019 θέμα 1ο, της Συνέλευσης του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για την πλήρωση μιας θέσης
Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα
Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης», στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της
Σ.ΤΕ.Γ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η κ. Μέλφου πρόεδρος του τμήματος ενημέρωσε τα μέλη του
εκλεκτορικού για τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος για την κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ανέγνωσε την εισηγητική έκθεση, που κατατέθηκε από την
τριμελή εισηγητική επιτροπή και κοινοποιήθηκε στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και έθεσε
υπόψη των μελών του εκλεκτορικού σώματος τα έγγραφα υπομνήματα των υποψηφίων, κ. Θωμά
Μπίντση και κ. Ελένης Κασαπίδου.
Η κ. Μέλφου στη συνέχεια πρότεινε στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να καλέσουν τους
υποψηφίους που ήταν παρόντες σε διαφορετικό χώρο, ώστε να τοποθετηθούν και κατόπιν να γίνει
η συζήτηση επί της εισηγητικής έκθεσης και των υπομνημάτων. Το εκλεκτορικό σώμα
συμφώνησε και κάλεσε τους υποψηφίους που ήταν παρόντες, τον κ. Θωμά Μπίντση και την κ.
Ελένη Κασαπίδου να τοποθετηθούν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Μπίντση ο οποίος παρουσίασε το βιογραφικό του και ιδιαίτερα την
επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς επίσης και το βιβλίο που εξέδωσε, για το οποίο
ανέφερε ότι εμπίπτει ακριβώς στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης και ότι είναι ότι καλύτερο
κυκλοφορεί στην ελληνική βιβλιογραφία για αυτό το θέμα.
Επίσης ανέφερε: «Όσον αφορά στη δεύτερη παράγραφο της εισηγητικής έκθεσης, με θίγει
προσωπικά όταν λέει ότι η επαγγελματική μου δραστηριότητα στον ΕΛΓΑ είναι μη
αποδεικνυόμενη, γιατί δεν κατέθεσα τα ένσημα. Να επισημάνω ότι η ίδια προϋπηρεσία
προσμετρούνταν στην πρόσληψη μου ως έκτακτου συνεργάτη στο ίδιο ΤΕΙ.
Επίσης

η επαγγελματική δραστηριότητά μου

στην εταιρία συμβούλων Agropole

χαρακτηρίζεται ως μη αποδεικνυόμενη διότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά ολοκλήρωσης του έργου.
Τα αποδεικτικά ολοκλήρωσης όμως είναι οι μελέτες που έχουν γίνει και έχουν κατατεθεί εξ’
αρχής στο ΑΠΕΛΛΑ.’
Δεν θέλω να κρίνω το έργο της συναδέλφου, γεγονός για το οποίο κατηγορήθηκα, αλλά την
συνάφεια του διδακτορικού της, όπως προβλέπει και ο νόμος. Θέλω να μας κρίνετε με
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ακαδημαϊκά κριτήρια και όχι με κριτήρια ΑΣΕΠ δηλαδή με ένσημα, τα οποία βέβαια και σας
καταθέτω.
Καταθέτω επιπλέον, λίστα με εκτιμήσεις ζημιών στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που έχω
πραγματοποιήσει, καθώς και την έκθεση αξιολόγησης όπου αναφέρονται τα καθήκοντά μου.
Πιστεύω επίσης, ότι το ΤΕΙ πρέπει να έχει μια δυναμική θέση στον τομέα της γαλακτοκομίας
γιατί έχει αγρόκτημα, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και στην Δυτική Μακεδονία υπάρχουν
πολλές μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, οπότε μια θέση στην τεχνολογία
γάλακτος θα βοηθούσε πολύ τους παραγωγούς.»
Αρσένος: Κύριε Μπίντση, είπατε ότι κατηγορηθήκατε, αλλά από ποιόν;
Μπίντσης: Αυτό έγινε στο προηγούμενο εκλεκτορικό για την ίδια θέση.
Στη συνέχεια ο κ. Αρσένος αναφέρθηκε στο ζήτημα της συνάφειας του διδακτορικού της κ.
Κασαπίδου, το οποίο έθιξε ο κ. Μπίντσης στο υπόμνημα που κατέθεσε και στην προφορική του
τοποθέτηση. Ο κ. Αρσένος ανέπτυξε την επιστημονική του άποψη επί του θέματος και κατέληξε
λέγοντας ότι, από την μακρά ενασχόληση με το αντικείμενο γνωρίζει πως η ζωική παραγωγή
σταματά λίγο πριν το σφαγείο και ότι τα σφάγια είναι τρόφιμα.
Αρσένος: Επίσης, η κρίση που κάνετε στο σημείο αυτό είναι λάθος και δεν μπορεί ένας
υποψήφιος να κρίνει έναν συνυποψήφιο του, είναι θέμα δεοντολογίας, η κρίση είναι ζήτημα της
τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Όσον αφορά στα δικαιολογητικά που έχετε καταθέσει, θεωρώ
ότι η ερμηνεία της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής είναι δίκαιη και αντικειμενική.
Μητλιάγκα: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Μπίντση εάν θεωρεί ότι το ζωικό κεφάλαιο και η
ποιότητα του ζωικού προϊόντος είναι το ίδιο ή υπάρχει διαφοροποίηση;
Μπίντσης: Θεωρώ άλλο πράγμα τη ζωική παραγωγή από τα προϊόντα ζωικής προέλευσης,
είναι ξεχωριστό κομμάτι και στο ΤΕΙ αλλά και στη γεωπονία υπάρχουν ξεχωριστές κατευθύνσεις,
η ζωική παραγωγή και η επιστήμη τροφίμων.
Στη συνέχεια και εφόσον δεν υπήρχαν άλλες ερωτήσεις ο υποψήφιος αποχώρησε από την
αίθουσα συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος και κλήθηκε η επόμενη υποψήφια κ.
Κασαπίδου.
Ο λόγος δόθηκε στην κ. Κασαπίδου η οποία μετά από σχετική ερώτηση του κ. Γκόβαρη,
ανέφερε τι περιλαμβάνει το υπόμνημα που κατέθεσε.
Κασαπίδου: Το υπόμνημα που κατέθεσα αναφέρεται στο επιστημονικό και ερευνητικό μου
έργο στο διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων το
Δεκέμβριο του 2016 έως σήμερα.
Περιλαμβάνει μία πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Food Chemistry για το πρόβειο
και κατσικίσιο γάλα. Υπάρχουν επίσης εργασίες που έχουν παρουσιαστεί ή έγιναν αποδεκτές για
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παρουσίαση σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

Οι περισσότερες εργασίες αναφέρονται σε

ποιοτικά χαρακτηριστικά πρόβειου γάλακτος. Ωστόσο, υπάρχουν και εργασίες που αναφέρονται
σε κρέας και προϊόντα κρέατος π.χ. λουκάνικα. Επισημαίνεται ότι στην έντυπη μορφή του
υπομνήματος, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, έχουν
συμπεριληφθεί και τα προγράμματα των προσεχών συνεδρίων (7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζωικής
Παραγωγής και 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του). Στο υπόμνημα που
αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΑΠΕΛΛΑ δεν συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα των παραπάνω
συνεδρίων γιατί δεν είχαν ανακοινωθεί. Ωστόσο, υπήρχε η προφορική διαβεβαίωση των
διοργανωτών ότι οι εργασίες είχαν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση.
Το υπόμνημα περιλαμβάνει αποδεικτικά για τα επιστημονικά περιοδικά που ήμουν κριτής
και για ένα πρόγραμμα από το Canadian Poultry Research στο οποίο ήμουν αξιολογητής.
Στο υπόμνημα έχω συμπεριλάβει τα αποδεικτικά από την ένταξη μου στο Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και στο
Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων των Τροφίμων του ΕΦΕΤ.
Το υπόμνημα περιλαμβάνει πιστοποιητικά από τα σεμινάρια επιμόρφωσης που
παρακολούθησα.

Μεταξύ άλλων παρακολούθησα ένα σεμινάριο για τον Ποιοτικό Έλεγχο

Προϊόντων Κυψέλης και ένα σεμινάριο για τη λειτουργία συστήματος υγρής χρωματογραφίας.
Τέλος, υπάρχουν βεβαιώσεις για τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και
την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.
Στην ερώτηση του κ. Γκόβαρη για το εάν εργάζεται την παρούσα περίοδο, ανέφερε ότι
διδάσκει στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ως έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, τα μαθήματα
που δίδασκε έως τώρα.
Στη συνέχεια και εφόσον δεν υπήρχαν άλλες ερωτήσεις η υποψήφια αποχώρησε από την
αίθουσα συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος για να συνεχιστεί η διαδικασία.
Στο σημείο αυτό ζητήθηκε από την τριμελή επιτροπή και τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος
να τοποθετηθούν επί του υπομνήματος του κ. Μπίντση.
Ο λόγος δόθηκε στην κ. Μητλιάγκα η οποία ανέγνωσε την τοποθέτηση της.
Μητλιάγκα: «ΓΕΝΙΚΑ: Η υποβολή των απαιτούμενων από το Νόμο και την προκήρυξη
δικαιολογητικών για την απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων είναι υποχρέωση των
υποψηφίων σύμφωνα με τα εκ της νομοθεσίας οριζόμενα και πρέπει να γίνει μέχρι την τελευταία
ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας που ορίζεται από την προκήρυξη. Οτιδήποτε εκπρόθεσμο δε
συμπεριλαμβάνεται στην αξιολογική κρίση. Η εισηγητική επιτροπή (όπως και το Εκλεκτορικό
Σώμα) δύναται, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία.
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ΕΙΔΙΚΑ: Αναφορικά με την παράγραφο 1 πρέπει να απαντηθούν δύο βασικά ερωτήματα
που τίθενται από τον υποψήφιο:
Α. Προϋπηρεσία κατάλληλου επιπέδου: Βασική προϋπόθεση του νόμου για θέση
καθηγητή στα ΑΕΙ είναι η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Βάση της συγκεκριμένης
προϋπόθεσης του νόμου, κατάλληλου επιπέδου εργασία θεωρείται η επαγγελματική προϋπηρεσία
που έχει αποκτήσει ο υποψήφιος και στην οποία απαραίτητο προσόν ήταν ο διδακτορικός τίτλος
σπουδών. Ο κος Μπίντσης έχει προσληφθεί στον ΕΛ.Γ.Α., όπως και στις περισσότερες
επιχειρήσεις που δηλώνει ότι εργάστηκε με το βασικό του πτυχίο. Στις συγκεκριμένες θέσεις δεν
απαιτούνταν διδακτορικός τίτλος.
Β. Συνάφεια της προϋπηρεσίας στον ΕΛΓΑ με το γνωστικό αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης:
Πράγματι, ο Οργανισμός ΕΛ.Γ.Α. είναι Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων η οποία αποτελεί τον κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (φυτικής και ζωικής παραγωγής) στην Ελλάδα, ώστε να στηρίξει το γεωργικό
εισόδημα των ασφαλισμένων. Το κ. θέμα που πρέπει να απασχολήσει το Σώμα μας είναι η
συνάφεια της προϋπηρεσίας του υποψηφίου κου Θ. Μπίντση με τις απαιτήσεις της
προκηρυχθείσας θέσης και όχι απλά ο χρόνος προϋπηρεσίας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των
Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. (ΚΥΑ αριθ. 282599/2005, ΦΕΚ Β’ 1154) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και στο άρθρο 17 περιγράφονται οι αρμοδιότητες (καθήκοντα) των εκτιμητών του
Οργανισμού (όπως ο υποψήφιος) ως εξής :
1. Η επισήμανση, προεκτίμηση, εκτίμηση και επανεκτίμηση των ζημιών.
2. Ο προγραμματισμός, συντονισμός, έλεγχος

και

εποπτεία των εκτιμήσεων,

επανεκτιμήσεων, διαιτησιών, καθώς και ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων δηλώσεων των
οικονομικών ενισχύσεων.
3. Η εισήγηση ανάθεσης καθηκόντων εκτιμητών.
4. Η μέριμνα για την ενημέρωση των εκτιμητών.
5. Η εισήγηση για την προμήθεια κάθε πρόσφορου εποπτικού μέσου.
6. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των όρων, προϋποθέσεων και
διαδικασιών της ασφάλισης, καθώς και της χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων.
7. Ο έλεγχος των πορισμάτων εκτίμησης, επανεκτίμησης και διαιτησίας.
8. Η συγκέντρωση στοιχείων για την πορεία και εξέλιξη των καλλιεργειών από άποψη
φυτοϋγιεινής, ποιότητας, αριθμού καλλιεργούμενων στρεμμάτων ή δένδρων και παραγωγής. Η
συγκέντρωση στοιχείων για την πορεία και εξέλιξη του Ζωικού Κεφαλαίου και της Ζωικής
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Παραγωγής από άποψη υγιεινής και συνθηκών εκτροφής, καθώς και στοιχείων που αφορούν τον
αριθμό, τη βελτίωση και το είδος των εκτρεφόμενων ζώων.
9. Η διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης για την προετοιμασία των πορισμάτων για την
εκκαθάρισή τους.
10. Η τήρηση αρχείου των πινάκων δηλώσεων ζημιάς, πορισμάτων εκτίμησης,
επανεκτιμήσεων, διαιτησιών και αναθεωρήσεων.
11. Η τήρηση αρχείου οικονομικών ενισχύσεων, ταξινομημένου κατά παραγωγό με τα
πρωτότυπα παραστατικά και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα.
12. Ο έλεγχος και η αντιπαραβολή των στοιχείων ασφάλισης και οικονομικών ενισχύσεων.
13. Η συγκέντρωση στοιχείων κόστους και διακίνησης των γεωργικών προϊόντων.
14. Η μέριμνα για τις απαντήσεις σε ερωτήματα και αλληλογραφία των παραγωγών.
15. Η μέριμνα, σε συνεργασία με την Κ.Δ., για όλα τα θέματα που αφορούν τη Δήλωση
Καλλιέργειας και τη Δήλωση Εκτροφής.
16. H μέριμνα για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων ασφάλισης.
16. Η χρησιμοποίηση εφαρμογών αυτοματοποίησης γραφείου για τη διεκπεραίωση
εργασιών του Τμήματος και η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή των αρχείων αυτών.
17. Η διεξαγωγή και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος καθώς και η
τήρηση του σχετικού αρχείου.
Κατά συνέπεια στα παραπάνω σημεία συνίσταται η πρότερη επαγγελματική εμπειρία
του κου Μπίντση. Σε ποια ακριβώς δε γνωρίζουμε γιατί δεν έχει κατατεθεί ουδεμία βεβαίωση
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του κου Μπίντση στον ΕΛΓΑ.
Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο και ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου
από τον ΕΛ.Γ.Α. (Κ.Υ.Α. 157501/2011, ΦΕΚ Β’ 1669), οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι (ζημιογόνα
αίτια) διακρίνονται σε (α) φυσικούς κινδύνους (χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι, ανεμοθύελλα,
πλημμύρα, καύσωνας, κεραυνός, άγρια ζώα, σεισμός, κατολίσθηση, καθίζηση, πυρκαγιά από
ανωτέρα βία ) και (β) ασθένειες – παθήσεις.
Στο άρθρο 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α. ορίζεται ως «ζωικό κεφάλαιο» το σύνολο των ζώων
της εκμετάλλευσης (βοοειδών, μονόπλων, αιγών, προβάτων, χοίρων, πτηνών, κονίκλων − λαγών,
θηραματικών ειδών και μελισσοσμηνών), τα οποία συνιστούν αμιγή ή μικτή κτηνοτροφική
εκμετάλλευση.
Ενώ η έννοια «ζωικό κεφάλαιο» περιλαμβάνει τα ζώντα ζώα των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα «προϊόντα ζωικής προέλευσης» είναι τα
παράγωγα προϊόντα του ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνουν το κρέας, τα ζώντα δίθυρα
μαλάκια, τα αλιευτικά προϊόντα, το γάλα, τα αυγά, τα βατραχοπόδαρα και τα σαλιγκάρια,
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μεταποιημένα προϊόντα (προϊόντα με βάση το κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα αυγών,
μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα, τετηγμένο ζωικό λίπος και τα κατάλοιπά του, ζελατίνη,
κολλαγόνο, επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα), το μέλι και το αίμα όπως
αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και πέρασαν και στην
εθνική νομοθεσία με εφαρμοστική νομοθεσία (ΚΥΑ 15523/2006/ ΦΕΚ Β’ 1187, ΠΔ 79/2007/
ΦΕΚ Α’ 95 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αλλά και με άλλα νομοθετήματα όπως και με τον
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Η διαφοροποίηση μεταξύ ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης
υφίσταται και σε παλαιότερα νομοθετήματα (άρθρο 1 του Π.Δ. 40/1977/ΦΕΚ Α’18 , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει)
Σχετικά με την ειδικότητα, πράγματι σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης
Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. (Αρ. 287819/2005 ΦΕΚ Β’1163) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις
Κατηγορίες και Κλάδους του προσωπικού (άρθρο 4) αναφέρεται ο κλάδος ΠΕ1 Γεωπόνων χωρίς
ειδικότητα (φυτικής ή ζωικής παραγωγής ή τροφίμων). Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 13 της
Υ.Α. Υ.Α. 157501/2011, ΦΕΚ Β’ 1669 (Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον
ΕΛ.Γ.Α) σχετικά με την κατηγορία του προσωπικού που εκτελούν χρέη εκτιμητών ζωικού
κεφαλαίου, ορίζεται ότι οι εκτιμήσεις των ζημιών διενεργούνται από κτηνιάτρους πτυχιούχους
Α.Ε.Ι. του ΕΛ.Γ.Α. ή σε περίπτωση μη επάρκειας του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. από κτηνιάτρους
του δημόσιου τομέα μετά από έγκριση των Υπηρεσιών τους ή από τους πραγματογνώμονες του
άρθρου 17 του Νόμου 3877/2010.
Μόνο στις περιπτώσεις μεγάλου αριθμού αναγγελιών ζημιών από φυσικά ζημιογόνα
αίτια (αναφέρονται παραπάνω) ή και μεγάλης έκτασης ζημιών από τα ίδια αίτια, εκτιμήσεις
ζημιών μπορούν να διενεργηθούν και από γεωπόνους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. του ΕΛ.Γ.Α.. και σε
καμία περίπτωση όταν αυτές οφείλονται σε ασθένειες-παθήσεις που περιγράφει η εν λόγω Υ.Α..
Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω, ότι η προϋπηρεσία του κου Μπίντση, δεν σχετίζεται
με τα τρόφιμα και ειδικότερα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Αναφορικά με την παράγραφο 2 που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητά του κου
Μπίντση στην εταιρία συμβούλων Agropole ΕΠΕ:
Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΤΕΙ ΔΜ, του ΦΕΚ προκήρυξης της εν λόγω θέσης, αλλά
και την εγκύκλιο Φ.11/154259/Ε52/06-12-2012 του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας
«4) Ως προς την απόδειξη του προσόντος της επαγγελματικής προϋπηρεσίας, θα πρέπει να
προσκομίζονται βεβαιώσεις, οι οποίες να αναφέρουν σαφώς το χρονικό διάστημα και το
αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), τη σχέση εργασίας, τον
τρόπο μισθοδοσίας καθώς και το ύψος της αμοιβής…», ο υποψήφιος όφειλε να αναρτήσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας.
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Αναφορικά με την παράγραφο 3 που αφορά τη ΔΔ της συνυποψηφίας κας Ε. Κασαπίδου :
Α. Η διδακτορική διατριβή εκπονείται σε Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή
Ερευνητικά Κέντρα. Το γνωστικό αντικείμενο μιας διδακτορικής διατριβής δε, χαρακτηρίζεται
από το αντικείμενο της μελέτης του υποψηφίου διδάκτορα. Η κα Κασαπίδου κατά την εκπόνηση
της διδακτορικής της Διατριβής συνεργάστηκε με την ομάδα Επιστήμης Τροφίμων του Τομέα
Επιστήμης Αγροτικών Ζώων του Τμήματος Κλινικής Κτηνιατρικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιο
του Bristol.
Β. Μελετώντας τα κεφάλαια της διδ. Διατριβής της κας Ε. Κασαπίδου μπορεί κανείς να δει
ότι: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας όσον αφορά το
θέμα της ΔΔ. Στο κεφάλαιο 2 που είναι υλικά και μέθοδοι αναφέρονται τεχνικές για διάφορες
αναλύσεις στο κρέας. Το κεφάλαιο 3 ασχολείται με την επίδραση της διαιτητικής προσθήκης
βιταμίνης Ε, στο σιτηρέσιο παχυνόμενων αρνιών, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου
κρέατος υπό συνθήκες προσομοίωσης λιανικής πώλησης. Το κεφάλαιο 4 ασχολείται με την
επίδραση του σεληνίου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου κρέατος υπό συνθήκες
προσομοίωσης λιανικής πώλησης. Όλα τα δείγματα πάρθηκαν μετά από τη σφαγή και αφού έχουν
ολοκληρωθεί οι βιοχημικές μεταβολές που μετατρέπουν τον μυϊκό ιστό σε κρέας. Το ίδιο ισχύει
και για τα σφάγια. Έγιναν μετρήσεις στο πλάσμα του αίματος, στις ζωοτροφές και στο χώμα που
ήταν απαραίτητες να γίνουν για να εξηγηθούν κάποια αποτελέσματα. Όλοι οι άλλοι ιστοί που
μελετήθηκαν είναι εδώδιμοι (μυϊκός ιστός, λιπώδης ιστός και ήπαρ), σε δείγματα που πάρθηκαν
από το σφάγιο.
Σε ότι αφορά την αιτίαση του κου Μπίντση περί ερωτήματος συνάφειας της διδακτορικής
διατριβής της συνυποψηφίας του κας Ελένης Κασαπίδου, με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης,
επισημαίνεται ότι το κρέας προβάτων, ως το εδώδιμο μέρος τους, είναι προφανές ότι δεν μπορεί
να αναλυθεί in vivo, παρά μόνο αν μεσολαβήσει η διαδικασία σφαγής, μέσω της οποίας το
ζωντανό ζώο μετατρέπεται σε τρόφιμο και προκειμένου να αναλυθεί σε ότι αφορά τη διατροφική
του αξία και την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής.
Ενώ η πρωτογενής παραγωγή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού αριθ. 178/2002,
σύμφωνα με το από 21/12/2005 έγγραφο προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο όρος
«πρωτογενής παραγωγή» περιγράφει τις εργασίες εκτροφής ζώων στην κτηνοτροφική
εκμετάλλευση καθώς και τη μεταφορά ζώων για την παραγωγή κρέατος σε σφαγείο.
Σε ότι αφορά την εθνική νομοθεσία, στο άρθρο 2 της ΚΥΑ αριθ. Β3-32/2003 (ΦΕΚ Β
386) εμπεριέχεται ο ορισμός της πρώτης μεταποίησης των πρωτογενών προϊόντων, η οποία
θεωρείται ως η φάση που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες διεργασίες που πραγματοποιούνται
μετά την πρωτογενή παραγωγή και δεν συνιστούν ενέργειες επεξεργασίας που καθιστούν τα
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πρωτογενή προϊόντα μεταποιημένα. Μεταξύ των διεργασιών πρώτης μεταποίησης θεωρούνται για
τα ζωικά προϊόντα και ειδικότερα για το κρέας, οι διαδικασίες σφαγής μέχρι τον τεμαχισμό, ο
τεμαχισμός και η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και κατάψυξη.
Από τα προαναφερθέντα φαίνεται ότι και νομοθετικά το κρέας είναι προϊόν της
πρωτογενούς παραγωγής (εκτροφής) και όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, περιλαμβάνεται ως
τρόφιμο ζωικής προέλευσης στα προϊόντα ζωικής προέλευσης (Παράρτημα Ι του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 853/2004) και ειδικότερα και σαφέστατα στα μη μεταποιημένα προϊόντα ζωικής
προέλευσης.
Αναφορικά με την παράγραφο 4:
Η επιτροπή μελέτησε και κατέγραψε το δημοσιευμένο έργο των υποψηφίων για το οποίο
υπήρξαν αποδεικτικά στοιχεία μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων. Το ίδιο
έπραξε και για την υποψηφιότητα του κου Θ. Μπίντση.
Αναφορικά με την παράγραφο 5:
Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος είναι αρμοδιότητα της Συνέλευσης του
Τμήματος και δεν αφορά τις εργασίες του Εκλεκτορικού Σώματος. Παρ όλα αυτά:
Η συγκρότηση του ΕΣ έχει ήδη κριθεί κατά τον έλεγχο νομιμότητας του αναπεμπόμενου
διορισμού της κας Ε. Κασαπίδου.
Οι υποψήφιοι ήταν γνώστες της σύνθεσης του ΕΣ από την πρώτη σχεδόν ημέρα της
διαδικασίας εκλογής αλλά ουδείς εξ αυτών δεν κατέθεσε ένσταση-αντίρρηση στο Τμήμα που είναι
καθ’ ύλην αρμόδιο.
Αναφορικά με την παράγραφο 6:
Η συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έγινε σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Όλοι οι εκλέκτορες που συμμετέχουν στο σώμα έχουν αιτιολογημένα συναφές γνωστικό
αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο μητρώο
εκλεκτόρων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Σωσσίδου η οποία συμφώνησε με τον κ. Αρσένο ότι η
συμπεριφορά του κ. Μπίντση είναι αντιδεοντολογική, αφορά την ηθική του ζητήματος, και
σημείωσε ότι ο υποψήφιος πρότεινε στο ΤΕΙ τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει σε τομείς
της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Σωσσίδου: Σχετικά με το υπόμνημα που ο υποψήφιος κ. Μπίντσης ανάρτησε στο σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ, η απάντηση που ανέγνωσε η κ. Μητλιάγκα είναι πλήρως τεκμηριωμένη και με βρίσκει
απόλυτα σύμφωνη. Επίσης, θεωρώ μη αποδεκτά τα επιπλέον δικαιολογητικά που μας κατέθεσε
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σήμερα ο υποψήφιος, καθώς δεν είχαν ζητηθεί από την Εισηγητική Επιτροπή ή από το
Εκλεκτορικό Σώμα και είναι εκπρόθεσμα (ήταν υποχρέωση του υποψηφίου να τα είχε αναρτήσει
μέχρι την τελευταία ημέρα κατάθεσης των υποψηφιοτήτων που οριζόταν από την προκήρυξη).
Γκόβαρης: Ο υποψήφιος κ. Μπίντσης έχει αξιόλογο επιστημονικό έργο και είναι
αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε υποψηφίου να υπερασπίζεται την υποψηφιότητα του. Την τελική
όπως κρίση για τις απόψεις των υποψηφίων μια θέσης την έχει η τριμελής εισηγητική επιτροπή
και το εκλεκτορικό σώμα.
Ζδράγκας: Όσον αφορά το υπόμνημα του κ. Μπίντση. Θεωρώ ότι η απάντηση της κ.
Μητλιάγκα είναι πλήρης και πολύ καλά τεκμηριωμένη. Τα δικαιολογητικά επομένως που
κατέθεσε ο κ. Μπίντσης είναι εκπρόθεσμα και δεν μπορούν να αξιολογηθούν.
Παπαδόπουλος: Με βάση τη συζήτηση και την τοποθέτηση-εισήγηση της καθηγήτριας κ.
Μητλιάγκας που έγινε στο εκλεκτορικό σώμα σχετικά με το υπόμνημα που κατέθεσε ο υποψήφιος
κ. Μπίντσης στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, θεωρώ ότι το υπόμνημα δεν μπορεί να γίνει δεκτό.
Αρσένος: Με βάση τη συζήτηση που έγινε στο εκλεκτορικό σώμα σχετικά με το υπόμνημα
που κατέθεσε ο υποψήφιος κ. Μπίντσης στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, και λαμβάνοντας υπόψη την
εισήγηση που έγινε από την καθηγήτρια κ. Μητλιάγκα, θεωρώ ότι το υπόμνημα δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτό.
Τσακίρης: Τόσο η Εισηγητική Έκθεση όσο και η αναλυτική τοποθέτηση της Καθηγήτριας
κ. Μητλιάγκα σχετικά με το υπόμνημα του κ. Μπίντση με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο.
Δικαιολογητικά που κατατέθηκαν μετά την τελευταία ημέρα κατάθεσης των υποψηφιοτήτων και
χωρίς να έχουν ζητηθεί από την Εισηγητική Επιτροπή δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα (Εισηγητική Έκθεση, τοποθέτηση κ. Μητλιάγκα), το
σύνολο των αναρτημένων στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ δικαιολογητικών και τα υπομνήματα που
κατατέθηκαν θεωρώ μη εκλόγιμους τους ακόλουθους υποψηφίους


Σεραφειμίδου Αμαλία καθώς δεν έχει συμπληρωμένη την απαιτούμενη από το

νόμο 4ετη επαγγελματική δραστηριότητα ανάλογου επιπέδου και αντίστοιχης με το
γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης


Δαλαμήτρα Στεργιανή λόγω μη συνάφειας Διδακτορικής Διατριβής και γνωστικού

αντικειμένου της προκηρυχθείσας θέσης
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Μπίντση Θωμά καθώς δεν έχει συμπληρωμένη την απαιτούμενη με βάση το νόμο

4ετη επαγγελματική εμπειρία ανάλογου επιπέδου και αντίστοιχα με το επιστημονικό
επίπεδο αλλά και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που έχει προκηρυχθεί


Σαλακίδου Χρυσάνθη καθώς δεν έχει συμπληρωμένη την απαιτούμενη από το νόμο

4ετη επαγγελματική δραστηριότητα ανάλογου επιπέδου και αντίστοιχης με το γνωστικό
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επιπλέον δεν έχει τουλάχιστο 3 πρωτότυπες
δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά
Με βάση τα δεδομένα αυτά οι μόνοι εκλόγιμοι υποψήφιοι είναι η κ.κ Ρ. Τσικριτζή και Ε.
Κασαπίδου
Τσιότσιας: Συμφωνώ με τα όσα διαβάστηκαν από την Κ. Π. Μητλιάγκα καθώς επίσης και
να μην γίνουν δεκτά τα επιπλέον στοιχεία που προσκόμισαν οι υποψήφιοι διότι θεωρούνται
εκπρόθεσμα.
Λαλάς: Συμφωνώ πλήρως με την Εισηγητική Έκθεση αλλά και με την τοποθέτηση της κας
Μητλιάγκα αναφορικά με το υπόμνημα που ανάρτησε στην ΑΠΕΛΛΑ ο υποψήφιος κ. Μπίντσης.
Επίσης, θεωρώ μη αποδεκτά τα επιπλέον δικαιολογητικά που μας κατέθεσε σήμερα ο ίδιος
υποψήφιος καθώς δεν είχαν ζητηθεί από την Εισηγητική Επιτροπή ή το Εκλεκτορικό Σώμα και
είναι εκπρόθεσμα (ήταν υποχρέωση του υποψηφίου να τα είχε αναρτήσει μέχρι την τελευταία
ημέρα κατάθεσης των υποψηφιοτήτων που οριζόταν από την προκήρυξη). Έτσι, λαμβάνοντας
υπόψη την Εισηγητική Έκθεση, την τοποθέτηση-απάντηση της κας Μητλιάγκα αναφορικά με το
υπόμνημα του κ. Μπίντση, τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας που είναι αναρτημένα στο σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ αλλά και τα υπομνήματα που κατατέθηκαν, θεωρώ μη εκλόγιμους τους κ.κ.:
Δαλαμήτρα Στεργιανή διότι η Διδακτορική Διατριβή της δεν είναι συναφής με το γνωστικό
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.
Μπίντση Θωμά διότι δεν συμπληρώνει την απαιτούμενη από το νόμο τετραετή
επαγγελματική δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου και αντίστοιχης με το επιστημονικό επίπεδο
και το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
Σαλακίδου Χρυσάνθη διότι δεν συμπληρώνει την απαιτούμενη από το νόμο τετραετή
επαγγελματική δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου και αντίστοιχης με το επιστημονικό επίπεδο
και το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης αλλά τον ελάχιστο αριθμό των τριών
πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
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Σεραφειμίδου Αμαλία διότι δεν συμπληρώνει την απαιτούμενη από το νόμο τετραετή
επαγγελματική δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου και αντίστοιχης με το επιστημονικό επίπεδο
και το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
Άρα, οι μοναδικοί εκλόγιμοι υποψήφιοι είναι οι κ.κ. Ε. Κασαπίδου και Ρ. Τσικριτζή.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως προς τα προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά
παρουσιάζονται στην εισηγητική έκθεση και εμφανίζονται στο ΑΠΕΛΛΑ και αφού δεν υπήρχαν
άλλα θέματα προς συζήτηση η Πρόεδρος του τμήματος κάλεσε τα μέλη του Εκλεκτορικού
Σώματος να προχωρήσουν σε ψηφοφορία (με κλήρωση), για την επιλογή του καταλληλότερου
υποψηφίου με αιτιολόγηση της ψήφου.
Τσιότσιας: Συμφωνώντας με την εισηγητική έκθεση, ψηφίζω την κα Ελένη Κασαπίδου για
την πλήρωση της θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ποιότητα Αγροτικών
Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ ΔΜ επειδή:
α) διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το νόμο.
β) υπερτερεί της δεύτερης εκλόγιμης υποψηφίας κας Ρ. Τσικριτζή με βάση την εισηγητική
έκθεση.
Λαλάς: Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας που είναι αναρτημένα στο
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, την Εισηγητική Έκθεση, τα υπομνήματα που κατατέθηκαν και τη διαλογική
συζήτηση στη διάρκεια της διαδικασίας ψηφίζω την κα. Ελένη Κασαπίδου διότι αιτιολογημένα
διαθέτει:
Συνολική μη επικαλυπτόμενη προϋπηρεσία κατάλληλου επιπέδου για την υπό πλήρωση θέση
μεγαλύτερη των 6,5 ετών.
11 πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 2
επιστημονικές δημοσιεύσεις ανασκόπησης σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 37 δημοσιεύσεις
σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων και 6 περιλήψεις εργασιών σε εθνικά και διεθνή
συνέδρια.
Ερευνητική ενασχόληση σε ευρύ φάσμα αγροτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης (κρέας,
γάλα, αυγά, τυριά, λουκάνικα) η οποία είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της πλήρωση
θέσης.
Συμμετοχή σε 4 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
Συνεχή ερευνητική παρουσία με στοχευμένο έργο στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης,
όπως αποδεικνύεται από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τη συμμετοχή της σε ερευνητικά
προγράμματα.
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Αποδεικνύει αυτοδύναμο και πολυετές διδακτικό έργο σε μαθήματα συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης.
Μητλιάγκα: Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, στη σύνταξη της οποίας συμμετείχα
λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα
από τους υποψηφίους , ψηφίζω υπέρ της εκλογής της κας Ελένης Κασαπίδου στη θέση του
Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής
Προέλευσης», του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, γιατί πληροί όλα τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για τη βαθμίδα αυτή.
Η κ. Κασαπίδου είναι Τεχνολόγος Τροφίμων και διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα και
ερευνητικό έργο απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Η
ερευνητική/επαγγελματική

της δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης

θέσης είναι υπερτετραετής και κατάλληλου επιπέδου. Η εκπαιδευτική της δραστηριότητα
περιλαμβάνει αυτοδύναμη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων για 4 και πλέον χρόνια
(Τεχνολογία και Ποιότητα Προϊόντων Κρέατος, Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, Τεχνολογία και
Ποιοτικός Έλεγχος Κρέατος, κρεατοσκευασμάτων, Τεχνολογία και Ποιοτικός έλεγχος
αλιευμάτων, μελιού και αυγών, Τεχνολογία Γάλακτος, κλπ). Συμμετείχε και συμμετέχει σε 7
ερευνητικά προγράμματα εκ των οποίων τα 4 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά. Το ερευνητικό της έργο
είχε σαν αποτέλεσμα τη δημοσίευση έντεκα

(11) πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε διεθνή

επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, 2 επιστημονικών δημοσιεύσεων ανασκόπησης
σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 37 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών
συνεδρίων, 6 περιλήψεις εργασιών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.
Το συνολικό ερευνητικό της έργο τυγχάνει αναγνώρισης από την επιστημονική κοινότητα
όπως αποδεικνύεται από τις 1040 υπάρχουσες ετεροαναφορές.
Η κ. Κασαπίδου είναι κριτής σε 7 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι ενεργή
ερευνητικά. Η μέχρι σήμερα επιστημονική δραστηριότητα της κας Κασαπίδου θέτει τις βάσεις για
επιτυχή ακαδημαϊκή πορεία και εξέλιξη.
Γκόβαρης: Θεωρώ ότι η κ. Κασαπίδου Ελένη υπερτερεί των άλλων υποψηφίων σε
ερευνητικό, εκπαιδευτικό και σχετικό επαγγελματικό έργο και ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη
την εισηγητική έκθεση και τις τοποθετήσεις των υποψηφίων που παραβρέθηκαν στην εκλογική
διαδικασία ψηφίζω την κ. Κασαπίδου για την θέση αυτή.
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Αρσένος: Σε ότι αφορά την επιλογή υποψηφίου για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» ψηφίζω την κ.
Ελένη Κασαπίδου διότι υπερτερεί σημαντικά έναντι των υπολοίπων σε ότι αφορά τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα που ανάρτησε στο
ΑΠΕΛΛΑ αλλά και αναφέρονται συνοπτικά στην εισηγητική έκθεση της 3μελούς εισηγητικής
επιτροπής. Θεωρώ ότι η Κασαπίδου έχει αξιέπαινο ερευνητικό έργο και οι δραστηριότητές της
έχουν σημαντικά στοιχεία εξωστρέφειας γεγονός που θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας του Τμήματος.
Παπαδόπουλος: Σε ότι αφορά την επιλογή υποψηφίου για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης», έχοντας
μελετήσει το βιογραφικό σημείωμα και την εισηγητική έκθεση της 3μελούς Εισηγητικής
Επιτροπής, ψηφίζω υπέρ της κ. Ελένης Κασαπίδου, γιατί συγκεντρώνει όλα τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
Τσακίρης: Λαμβάνοντας υπόψη την Εισηγητική Έκθεση, το σύνολο των δικαιολογητικά
υποψηφιότητας που αναρτήθηκαν στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, τα υπομνήματα που κατατέθηκαν από
τους υποψηφίους καθώς και τη αναλυτική συζήτηση κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας
ψηφίζω την κ. Ελένη Κασαπίδου διότι αιτιολογημένα διαθέτει:
Συνολική μη επικαλυπτόμενη προϋπηρεσία κατάλληλου επιπέδου για την υπό πλήρωση
θέση μεγαλύτερη των 6,5 ετών.
Ικανό αριθμό 11 πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά διεθνούς κύρους, 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις ανασκόπησης σε έγκριτα
επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, μεγάλος αριθμό δημοσιεύσεων (37) σε πρακτικά
εθνικών και διεθνών συνεδρίων και 6 περιλήψεις εργασιών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια
κάτι που δείχνει συνεχή ενασχόληση με το αντικείμενο.
Αξιόλογη και συστηματική ερευνητική ενασχόληση με αγροτικά προϊόντα ζωικής
προέλευσης (κρέας, γάλα, αυγά, τυριά, λουκάνικα) η οποία βρίσκεται σε συνάφεια με το
γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.
Συμμετοχή σε 4 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα στο γνωστικό αντικείμενο της
θέσης.
Παρουσιάζει αυτοδύναμο και ταυτόχρονα μακρόχρονο διδακτικό έργο σε μαθήματα άμεσης
συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.
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Ζδράγκας: Μετά τη μελέτη των βιογραφικών σημειωμάτων και των δικαιολογητικών που
αναρτήθηκαν

στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, την εισηγητική έκθεση και τα υπομνήματα που

κατατέθηκαν, συμφωνώ απόλυτα με την γνώμη της εισηγητικής επιτροπής, ότι οι μοναδικοί
εκλόγιμοι υποψήφιοι είναι οι κ.κ. Ε. Κασαπίδου και Ρ. Τσικριτζή.
Ψηφίζω την κ. Κασαπίδου για την κατάληψη της θέσης στο

γνωστικό αντικείμενο

«Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας.
Το έργο της κ. Κασαπίδου

υπερέχει της Ρ. Τσικριτζή και συγκεκριμένα

Στο δημοσιευμένο έργο. Έχει δημοσιεύσει ένδεκα

πρωτότυπες επιστημονικές

δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, δύο δημοσιεύσεις ανασκόπησης σε έγκριτα
επιστημονικά περιοδικά, 37 δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων και 6
περιλήψεις εργασιών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.
Στην ερευνητική δραστηριότητα. Συμμετοχή σε 4 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Η ερευνητική της ενασχόληση είναι συναφής με το
αντικείμενο της υπό κατάληψη θέσης και αφορά την ποιότητα των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
Επίσης το ερευνητικό έργο της κ. Κασαπίδου έχει συνέχεια, χωρίς χρονικά κενά και υπηρετεί το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
Στην Επαγγελματική εμπειρία. Υπερκαλύπτει την απαίτηση του νόμου για την
προϋπηρεσία κατάλληλου επιπέδου και ταυτόχρονα διαθέτει πλούσιο διδακτικό έργο συναφές με
το αντικείμενο της θέσης.
Σωσσίδου: Μεταξύ των δύο εκλόγιμων υποψηφίων, κ.κ. Ε. Κασαπίδου και Ρ. Τσικριτζή,
ψηφίζω την κα. Ελένη Κασαπίδου για την πλήρωση της θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» στο
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Η τεκμηρίωση της ψήφου μου καταγράφεται αναλυτικά και υπογράφεται στην Εισηγητική
Έκθεση που έχει κατατεθεί από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, της οποίας είμαι μέλος.
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Κατόπιν τούτων η Πρόεδρος του τμήματος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
σύμφωνα με το οποίο η κ. Κασαπίδου Ελένη, συγκέντρωσε εννιά (9) θετικές ψήφους, επί συνόλου
εννιά (9) παρόντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, και εκλέγεται
ΟΜΟΦΩΝΑ
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών
Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Μέλφου

Η Αναπλ. Γραμματέας του Τμήματος

Τα μέλη

Ευγενία Χαλβατζή
Μητλιάγκα Παρασκευή
Τσακίρης Ιωάννης
Τσιότσιας Αρσένιος
Αρσένος Γεώργιος
Γκόβαρης Αλέξανδρος
Σωσσίδου Ευαγγελία
Ζδράγκας Αντώνιος
Παπαδόπουλος Ηλίας
Λαλάς Σταύρος
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