ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1)

ΘΕΣΗΣ ∆ΕΠ

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

ΤΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.

Στη Φλώρινα σήµερα 30/11/2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε στην
αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και
∆ιατροφής, 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 ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας, µετά
την υπ. αριθµ. 2037/22-11-2018 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 οι κ.κ.:
1. Μητλιάγκα Παρασκευή, Καθηγήτρια του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ
∆υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό αντικείµενο «Χηµεία-Βιοχηµεία».
2. Τσακίρης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ
∆υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό αντικείµενο «Παραγωγή Φυτικών Προϊόντων µε
έµφαση στην Υποβάθµιση της Ποιότητας λόγω Ρυπαντών».
3. Τσιότσιας Αρσένης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του
ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό αντικείµενο «Εφαρµοσµένη Μικροβιολογία
Τροφίµων-Βιοτεχνολογία».
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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, ∆ιευθύντρια Ερευνών Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ∆ήµητρα
–Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, µε γνωστικό αντικείµενο «Εκτροφή αγροτικών
ζώων».
7. Ζδράγκας Αντώνιος, ∆ιευθυντής Ερευνών Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ∆ήµητρα
–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 κ.κ.:
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 ∆υτικής Αττικής (πρώην Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων του ΤΕΙ
Αθήνας), µε γνωστικό αντικείµενο «Τεχνολογία Κρέατος».
Οι κ.κ. Αρσένος Γεώργιος, Γκόβαρης Αλέξανδρος, Σωσσίδου Ευαγγελία, Ζδράγκας Αντώνιος,
Παπαδόπουλος Ηλίας και Λαλάς Σταύρος συµµετείχαν στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
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.
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Χρέη Γραµµατέα εκτέλεσε η κα Ευγενία Χαλβατζή, ∆ιοικητική Υπάλληλος, αναπληρώτρια
της κας Άννας Κωνσταντινίδου, Γραµµατέα 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:
Ορισµό τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής µε αιτιολογηµένη απόφαση (επανάληψη
διαδικασίας µετά από απόφαση αναποµπής φακέλου εκλογής), για την πλήρωση µιας κενής θέσης
∆.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 ∆ιατροφής του ΤΕΙ ∆υτικής 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):
«∆οµή, 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 ∆ια 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.∆. 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. ∆υτικής Μακεδονίας» το οποίο
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του Π.∆. 127/2013 (ΦΕΚ190/Α/16-9-2013).

6.

Την αριθµ. Φ.∆∆.3/1.1/4175/15-12-2011 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ∆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 Τ.Ε.Ι.

∆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.
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).
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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. ∆υτικής Μακεδονίας».
Την Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Φ.∆∆.1/1.4/2622/9-11-2016, του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής 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, ∆υτ.
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.∆. του ΤΕΙ ∆υτ. 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 ∆ιατροφής.

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)
∆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 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.

15.

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.».

16.

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 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 ∆ιατροφής του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, µε το οποίο αποφασίστηκε η
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συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώµατος για την πλήρωση µιας θέσης Ε.Π. βαθµίδας
Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων
Ζωικής Προέλευσης», στο Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σ.ΤΕ.Γ.ΤΕ.ΤΡΟ.∆. του
ΤΕΙ ∆υτ. 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

κυρίας ∆αλαµήτρα

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

Την, µε αριθµό 2011073 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ, αίτηση της

κυρίας Κασαπίδου

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

Την, µε αριθµό 1933500 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ, αίτηση του

κυρίου Μπίντση

Θωµά µε τα προβλεπόµενα από το νόµο απαραίτητα δικαιολογητικά.
22.

Την, µε αριθµό 2022108 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ, αίτηση της

κυρίας Σαλακίδου

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

Την, µε αριθµό 1846711 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ,
Σεραφειµίδου Αµαλίας

αίτηση της

κυρίας

µε τα προβλεπόµενα από το νόµο απαραίτητα

δικαιολογητικά.
24.

Την, µε αριθµό 2007782 υποψηφιότητα ΑΠΕΛΛΑ, αίτηση της

κυρίας Τσικριτζή

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

Το µε αριθ.

πρωτ.

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

«Έλεγχος νοµιµότητας επι της εκλογής της κ. Κασαπίδου Ελένης»
26.

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

27.

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

28.

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

29.

Την µε αριθµ. πρωτ. 2037/22-11-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Τµήµατος
Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας, για σύγκληση του
Εκλεκτορικού Σώµατος.
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Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία η κυρία Μέλφου πρόεδρος του τµήµατος ενηµέρωσε τα µέλη
του Εκλεκτορικού σώµατος για την αναποµπή του φακέλου της κ. Κασαπίδου Ελένης ως εξής:
Σύµφωνα µε τον έλεγχο νοµιµότητας επί της εκλογής της κ. Κασαπίδου, «προκύπτει ότι στην
από 09-02-2017 απόφαση ορισµού της τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής από το Εκλεκτορικό
Σώµα δε διαλαµβάνεται καµία αιτιολογία επιλογής των κ.κ. Μητλιάγκα, Ραµαντάνη και Σωσσίδου
ως µέλη της εν λόγω επιτροπής και ουδεµία αναφορά γίνεται είτε στο γνωστικό αντικείµενο είτε
στο συνολικό επιστηµονικό έργο τους παρά µόνο ότι προηγήθηκε διαλογική συζήτηση µεταξύ των
µελών του Εκλεκτορικού σώµατος. Ως εκ τούτου, η διαδικασία που εφαρµόστηκε για τον ορισµό
της Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση της εκλογής της κ. Κασαπίδου Ελένης σε θέση
Επίκουρου Καθηγητή του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας
κρίνεται µη σύννοµη

και παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των επόµενων

σταδίων της

διαδικασίας εκλογής. Κατόπιν των ανωτέρω ακυρώνεται η υπ΄αριθµ.Φ∆∆1/1.14/2785/12-10-2017
Πρυτανική πράξη η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1150/τ.Γ΄/15-11-2017 και αφορά στην εκλογή
της κ. Κασαπίδου Ελένης σε θέση βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» και αναπέµπεται ο σχετικός φάκελος
εκλογής για τις κατά νόµο ενέργειες.»
Λαµβάνοντας υπόψη ότι συνταξιοδοτήθηκε ο κ. Γούλας Παναγιώτης εκ των τακτικών µελών
του εκλεκτορικού σώµατος και η κα Λάγκα Βασιλική εκ των αναπληρωµατικών µελών καθώς και
το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016, σύµφωνα µε το οποίο «Μετά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού
σώµατος, η σύνθεση του δεν µεταβάλλεται παρά µόνο εάν µέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή
βρεθεί σε νόµιµη άδεια, απευθύναµε ερώτηµα προς τον νοµικό σύµβουλο του ΤΕΙ ∆υτικής
Μακεδονίας ως προς την συνέχιση της διαδικασίας. Σύµφωνα µε τον νοµικό σύµβουλο, στις
περιπτώσεις αυτές το µέλος του Τµήµατος ή εξωτερικό µέλος αναπληρώνεται από το πρώτο κατά
σειρά µη κωλυόµενο αναπληρωµατικό µέλος του αντίστοιχου καταλόγου αναπληρωµατικών
µελών που ορίστηκε κατά την

συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος. Ως εκ τούτου

προχωρήσαµε στην ανασυγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος και στη διαδικασία αναπλήρωσης
του κ. Γούλα από τον κ. Παπαδόπουλο Ηλία.
Χθες Πέµπτη 29/11/2018 προέκυψε η αδυναµία συµµετοχής του κ. ∆εληγιάννη, εκ των
τακτικών µελών του εκλεκτορικού σώµατος, ο οποίος βρίσκεται σε νόµιµη αναρρωτική άδεια από
τις 27-11-2018. Ακολούθως προχωρήσαµε στη διαδικασία αναπλήρωσης του σύµφωνα µε το
άρθρο 70 του Ν 4386/2016. Ο κ. Γεώργιος Μπάνος καθώς και ο κ. Ευστράτιος Κυρανάς εκ των
αναπληρωµατικών µελών, απέστειλαν

ηλεκτρονικό έγγραφο και δήλωσαν την αδυναµία

συµµετοχής τους στην συνεδρίαση οπότε και ζητήθηκε η συµµετοχή του κ. Σταύρου Λαλά ο
οποίος και παραβρίσκεται στην συνεδρίαση.
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Τµήµατος ενηµερώνει τα µέλη ότι η σύγκληση του
εκλεκτορικού σώµατος γίνεται προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία από το σηµείο ορισµού
της Εισηγητικής Επιτροπής, µε αιτιολογηµένη απόφαση, θέτοντας το ερώτηµα εάν επιθυµεί το
εκλεκτορικό σώµα να προχωρήσει µε την ίδια ή να ορίσει εκ νέου εισηγητική επιτροπή και δίνει
το λόγο στα µέλη να τοποθετηθούν στα νέα δεδοµένα για την συνέχιση της διαδικασίας, ως εξής:
1. Μητλιάγκα: Σύµφωνα µε τα έγγραφα του υπουργείου Παιδείας και του νοµικού
συµβούλου του ΤΕΙ πρέπει να προχωρήσουµε στην αιτιολόγηση της Εισηγητικής
Επιτροπής.
2. Αρσένος: Κατά την άποψή µου θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουµε σε µια αιτιολόγηση
της Εισηγητικής Επιτροπής, τα µέλη είναι ικανά, εµπίπτουν στην θέση, δεν κατανοώ την
καθυστέρηση.
3. Γκόβαρης: Είναι απόλυτα τυπικό, συµφωνώ να αιτιολογήσουµε την επιλογή των µελών.
4. Λαλάς: Συµφωνώ µε τον κ. Γκόβαρη και τον κ. Αρσένο να προχωρήσουµε στην
αιτιολογία.
5. Ζδράγκας: Συµφωνώ µε το τυπικό της διαδικασίας αιτιολόγησης.
6. Παπαδόπουλος: Συµφωνώ στο τυπικό του θέµατος να προχωρήσουµε σε αιτιολόγηση για
να καλυφθεί το κενό.
7. Τσακίρης: Συµφωνώ µε την αιτιολόγηση.
8. Τσιότσιας: Συµφωνώ µε την αιτιολόγηση.
9. Σωσσίδου: Συµφωνώ µε όλους είναι τυπικό το θέµα να αποκατασταθεί µε την
αιτιολόγηση, είναι αυτονόητο και θέλω να εκφράσω την απορία µου για την καθυστέρηση
της διαδικασίας.
Η κ. Μέλφου απαντώντας στον κ. Αρσένο και στην κ. Σωσσίδου για τις αιτιάσεις τους περί
καθυστέρησης, διευκρινίζει ότι, η διαδικασία πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, οι προηγούµενες
αστοχίες είχαν ως αποτέλεσµα την αναποµπή του φακέλου εκλογής µε εξαιρετικά δυσάρεστα
αποτελέσµατα για την κ. Κασαπίδου. ∆εδοµένου ότι το άρθρο 70 δεν διευκρινίζει την περίπτωση
της συνταξιοδότησης και υπήρξαν δύο µέλη του εκλεκτορικού, ένα τακτικό και ένα
αναπληρωµατικό που συνταξιοδοτήθηκαν, αναµέναµε την απάντηση του νοµικού συµβούλου για
να προχωρήσουµε τη διαδικασία.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του Εκλεκτορικού Σώµατος, το οποίο
απεφάνθη οµόφωνα στη διατήρηση της ίδιας τριµελούς εισηγητικής επιτροπής και αναγνώστηκε
η αιτιολόγηση της συνάφειας του γνωστικού αντικειµένου των µελών.
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1. Μητλιάγκα Παρασκευή, Καθηγήτρια του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ ∆υτικής
Μακεδονίας µε γνωστικό αντικείµενο «Χηµεία-Βιοχηµεία».
Αιτιολόγηση: Το ερευνητικό δηµοσιευµένο, σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά αλλά και σε
διεθνή συνέδρια µε κρίση της εργασίας, έργο της κας Μητλιάγκα µελετά την επίδραση
εµπλουτισµένου σιτηρέσιου µε νέα συστατικά (πχ αρωµατικά φυτά, διάφοροι σπόροι, όσπρια της
περιοχής της ∆υτικής Μακεδονίας, κλπ) στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων ζωικών
προϊόντων (πχ. κρέας, αυγά). Η Κα Μητλιάγκα διδάσκει τα µαθήµατα Χηµεία και Βιοχηµεία
Τροφίµων και Αρχές Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, οι χηµικές και
βιοχηµικές αντιδράσεις που συµβαίνουν στα ζωικά τρόφιµα κατά την παραγωγή και επεξεργασία
τους επηρεάζουν την ποιότητα τους. Παράλληλα η κα Μητλιάγκα στα πλαίσια του διδακτικού της
έργου σε µεταπτυχιακό επίπεδο έχει αξιολογήσει µεταπτυχιακές εργασίες µε αντικείµενο µελέτης
την ποιότητα ζωικών προϊόντων. Κατά συνέπεια το γνωστικό αντικείµενο και συγκεκριµένα το
ερευνητικό-επιστηµονικό αλλά και διδακτικό έργο της κας Μητλιάγκα είναι συναφές µε το
γνωστικό αντικείµενο της Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης.

2. Σωσσίδου Ευαγγελία, ∆ιευθύντρια Ερευνών Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού-∆ΗΜΗΤΡΑ –
Ινστιτούτο κτηνιατρικών Ερευνών µε γνωστικό αντικείµενο «Εκτροφή αγροτικών ζώων».
Αιτιολόγηση:
Σηµαντικό µέρος του ερευνητικού έργου της κας Σωσσίδου αναφέρεται στην αλληλεπίδραση
µεταξύ των συνθηκών εκτροφής των αγροτικών ζώων, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας και
ποιότητας

των παραγόµενων προϊόντων. Συµπερασµατικά τo γνωστικό αντικείµενο και το

επιστηµονικό-ερευνητικό έργο της κας Σωσσίδου είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της
Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης.

3. Ραµαντάνης Σπυρίδων, Καθηγητής του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής (πρώην Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων του ΤΕΙ Αθήνας) µε
γνωστικό αντικείµενο «Τεχνολογία Κρέατος»
Αιτιολόγηση: Ο κος Ραµαντάνης είναι κτηνίατρος, καθηγητής στην Τεχνολογία του Κρέατος,
έχοντας επίσης ασχοληθεί µε την Τεχνολογία και τον Ποιοτικό έλεγχο πουλερικών. Ερευνητικά
έχει δηµοσιεύσει περισσότερες από εκατό επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε
συνέδρια, σχετικά διδακτικά βοηθήµατα και συγγράµµατα στο πεδίο Υγιεινής Τροφίµων και
ειδικότερα του Κρέατος και των προϊόντων του. To επιστηµονικό-ερευνητικό, επαγγελµατικό,
συγγραφικό αλλά και το διδακτικό έργο του κου Ραµαντάνη εστιάζεται στην τεχνολογία και
ποιότητα

σηµαντικών για την οικονοµία της Ελλάδας, ζωικών προϊόντων-τροφίµων.

Κατά

συνέπεια το γνωστικό αντικείµενο του είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της Ποιότητας
Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης.
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Συνεπώς στην τριµελή εισηγητική επιτροπή για την γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων,
παραµένουν οι κκ (µε αλφαβητική σειρά):
1. Μητλιάγκα Παρασκευή, Καθηγήτρια του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ
∆υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό αντικείµενο Χηµεία-Βιοχηµεία.
2. Ραµαντάνης Σπυρίδων, Καθηγητής του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής (πρώην Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων του ΤΕΙ
Αθήνας), µε γνωστικό αντικείµενο «Τεχνολογία Κρέατος».
3. Σωσσίδου Ευαγγελία, Κύρια Ερευνήτρια του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ∆ήµητρα
–Ινστιτούτο κτηνιατρικών ερευνών, µε γνωστικό αντικείµενο «Εκτροφή αγροτικών ζώων».
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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