INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.26 16:34:46
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Κ9Ο46914Β-ΤΚΠ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘ. 16/2018

Στη Φλώρινα σήμερα Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε
η Συνέλευση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.
πρωτ. 2101/16-11-2018 πρόσκληση της Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Παρόντες ήταν:
1. Αικατερίνη Μέλφου, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής, ως Πρόεδρος
2. Θεανώ Λαζαρίδου, Καθηγήτρια, ως μέλος
3. Παρασκευή Μητλιάγκα, Καθηγήτρια, ως μέλος
4. Ευάγγελος Πέσσιος, Καθηγητής, ως μέλος
5. Φωκίων Παπαθανασίου, Καθηγητής, ως μέλος
6. Φώτιος Χατζηθεοδώριδης, Καθηγητής, ως μέλος
7. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος
8. Ιωάννης Τσακίρης, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
9. Κωνσταντίνος Ζαραλής, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
10. Αρσένιος Τσιότσιας, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
11. Παρασκευή Κοΐδου, Λέκτορας, ως μέλος
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12. Αριστείδης Παπαπαναγιώτου, Λέκτορας, ως μέλος
13. Μαρία Πασχούδη, Ε.ΔΙ.Π., ως μέλος
14. Δημήτριος Μαργαρίτης, Ε.ΤΕ.Π., ως μέλος
15. Ζιάκος Ιωάννης, εκπρόσωπος φοιτητών, ως μέλος

Ο κ Ιωάννης Τσακίρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, συμμετείχε στη
συνεδρίαση

μέσω

τηλεδιάσκεψης

(απόφαση

του

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

αριθμ.

Φ.122.1/42/23076/Β2/24-2-2011).
Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε (σε διαφορετικό χώρο από τους
συμμετέχοντες) τεχνική υποστήριξη από προσωπικό του Ιδρύματος, ώστε να
εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης και η ποιότητα της
αναμετάδοσης.
Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η κα Άννα Κωνσταντινίδου, Διοικητικός υπάλληλος,
Γραμματέας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Συνέλευσης, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
……………………………………………………………………………………………
1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την 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).

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος που αφορά στη συγκρότηση του
Εκλεκτορικού Σώματος δε μετέχουν στη συνεδρίαση τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π και ο
εκπρόσωπος των φοιτητών, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 19 του Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017) «Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται
αρμοδιότητα

της

Γενικής

Συνέλευσης

Ειδικής

Σύνθεσης

για

τη

συγκρότηση

εκλεκτορικών σωμάτων μελών Δ.Ε.Π., νοείται η Συνέλευση Τμήματος, στην οποία δεν
μετέχουν τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και οι φοιτητές.» Επίσης, αποχώρησε
από την αίθουσα ο κ. Αριστείδης Παπαπαναγιώτου, καθώς είναι υποψήφιος για τη θέση
και το θέμα τον αφορά.

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης έθεσε υπόψη των μελών:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως
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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 Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες
διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.Δ.Δ.3/1.1/4175/2011 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ 3135/30-12-2011 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Φ.Δ.Δ.3/3.4/4068/17-12-2012 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Δυτικής
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 Διάταγμα 90 ΦΕΚ 130/5-6-2013 τ.Α΄ «Μετονομασία Σχολής και
Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων–
Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Δυτικής 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 Δυτικής 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)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 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.ΔΔ.1/1.4/2171/9-7-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
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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. Δυτικής Μακεδονίας».
11. Την υπ’ αριθμ. Φ.ΔΔ.1/1.4/2538/27-08-2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 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. Το

γνωστικό

αντικείμενο

και

το

συνολικό

επιστημονικό

έργο

των

καθηγητών/ερευνητών που περιλαμβάνονται στα Μητρώα του Τμήματος
Γεωπονίας σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
14. Την από 05.10.2018 αίτηση εξέλιξης του κ. Αριστείδη Παπαπαναγιώτου,
Λέκτορα, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:
APP7533)
15. Το γεγονός ότι το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
αριθμεί έως και σαράντα (40) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες.

Η Πρόεδρος του Τμήματος αναφέρει ότι για τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού
Σώματος πρέπει να ορισθούν καθηγητές με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης και πρέπει να κατέχουν θέση βαθμίδας
τουλάχιστον ίσης με τη βαθμίδα της προς πλήρωση θέσης, δηλαδή μέχρι τη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων είναι διορισμένα
δέκα (10) μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων έξι (7) Καθηγητές 1ης βαθμίδας, ένας (1)
Αναπληρωτής Καθηγητής και δυο (2) Επίκουροι Καθηγητές, με τα ακόλουθα γνωστικά
αντικείμενα:
1. Λοΐζου Ευστράτιος (Καθηγητής,

βρίσκεται

σε

εκπαιδευτική άδεια):

Εφαρμοσμένη Οικονομική.
2. Λαζαρίδου Θεανώ (Καθηγήτρια): Γενετική- Γεωργία.
3. Μέλφου Αικατερίνη (Καθηγήτρια): Αγροτική Οικονομική Ανάλυση.
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4. Μητλιάγκα Παρασκευή (Καθηγήτρια): Χημεία-Βιοχημεία.
5. Παπαθανασίου Φωκίων (Καθηγητής):Βοτανική.
6. Πέσσιος Ευάγγελος (Καθηγητής): Γεωργία.
7. Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος (Καθηγητής): Περιφερειακή Οικονομική-Αγροτική
Ανάπτυξη και Πολιτική.
8. Παπαδόπουλος
Ιωάννης
(Αναπληρωτής
Καθηγητής):
Λαχανοκομία−Ανθοκομία.
9. Τσακίρης Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής): Γεωπόνος
10.Τσιότσιας Αρσένιος (Επίκουρος Καθηγητής): Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία
τροφίμων- Βιοτεχνολογία.

Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι κανένας από τους προαναφερθέντες Καθηγητές
δεν έχει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης, με βάση τις
παραπάνω περιγραφές που εμφανίζονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ διορισμού.
Ως προς την ύπαρξη Καθηγητών του Τμήματος με συναφές γνωστικό
αντικείμενο, η Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει ότι θα πρέπει να τεκμηριωθεί
πλήρως η συνάφεια ή η έλλειψη αυτής, ως προς το αντικείμενο της υπό πλήρωσης
θέσης.
Η Συνέλευση ομόφωνα διαπιστώνει ότι:


Η κ Θεανώ Λαζαρίδου, έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό πλήρωση θέση, διότι τo γνωστικό αντικείμενο και η ερευνητική
δραστηριότητα

της κ. Λαζαρίδου αφορούν

καλλιέργειας, δηλ.

στη

Γεωργία.

Το

στα Φυτά μεγάλης
αντικείμενο

προκηρυχθείσας θέσης άπτεται της Ζιζανιολογίας

της

που αποτελεί

αντικείμενο της Γεωργίας.
http://teiwm.gr/dir/cv/14.pdf, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 3832


Ο κ. Ευστράτιος Λοΐζου, έχει γνωστικό αντικείμενο την Εφαρμοσμένη
Οικονομική, μη συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό πλήρωση
θέση και βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.
https://www.teiwm.gr/dir/cv/2.pdf ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 17418



Η κ. Αικατερίνη Μέλφου, έχει γνωστικό αντικείμενο την Αγροτική
Οικονομική Ανάλυση, μη συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό
πλήρωση θέση.
https://www.teiwm.gr/dir/cv/4.pdf, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 1043
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Η κ. Παρασκευή Μητλιάγκα, έχει γνωστικό αντικείμενο τη ΧημείαΒιοχημεία, μη συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό πλήρωση
θέση.
https://www.teiwm.gr/dir/cv/5.pdf, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 8764



Ο κ. Φωκίων Παπαθανασίου, έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο με
την υπό πλήρωση θέση καθώς η επιστήμη της ζιζανιολογίας
συνδέεται άμεσα με την επιστήμη της βοτανικής όσον αναφορά στην
μορφολογία, ανατομία και αναγνώριση
ανθεκτικότητα
παρακολούθηση

ζιζανίων
και

έχει

των ζιζανίων ενώ η

άμεση

σχέση

αντιμετώπιση

νέων

με

την

μελέτη,

ειδών-εισβολέων,

ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ζιζανίων.
https://www.teiwm.gr/dir/cv/15.pdf ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 17577


Ο κ. Ευάγγελος Πέσσιος, με γνωστικο αντικειμενο «Γεωργία» έχει
συναφές αντικείμενο καθώς το εκπαιδευτικό του έργο και ο
επιστημονικός του προσανατολισμός είναι συναφής με το αντικείμενο
της

υπό

πλήρωση

σημαντικότερο

θέσης,

περιοριστικό

καθώς

τα

ζιζάνια

παράγοντα

που

αποτελούν
επηρεάζει

το
την

παραγωγή, και προκαλεί σημαντική μείωση στις αποδόσεις των
φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
http://teiwm.gr/dir/cv/17.pdf, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 4433


Ο κ. Φώτιος Χατζηθεοδωρίδης, έχει γνωστικό αντικείμενο την
Περιφερειακή Οικονομική-Αγροτική Ανάπτυξη και Πολιτική μη συναφές
γνωστικό αντικείμενο με την υπό πλήρωση θέση.
https://www.teiwm.gr/dir/cv/7.pdf, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 3558



Ο

κ.

Παπαδόπουλος

Ιωάννης,

έχει

γνωστικό

αντικείμενο

«Ανθοκομία Λαχανοκομία» στο πλαίσιο του οποίου μελετάται και η
αντιμετώπιση των ζιζανίων και το πρόβλημα της ανθεκτικότητας των
αγρωστωδών
λαχανοκομικών

ζιζανίων
και

σε

ζιζανιοκτόνα,

ανθοκομικών

ειδών.

στις

καλλιέργειες

συναφές

γνωστικό

αντικείμενο με την υπό πλήρωση θέση
https://www.teiwm.gr/dir/cv/234.pdf, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 1353


Ο κ. Ιωάννης Τσακίρης, έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό πλήρωση θέση, έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή που
πραγματεύεται την υπολειμματικότητα γεωργικών φαρμάκων σε
αγροτικά προϊόντα. Διαθέτει επίσης αξιόλογη ερευνητική εμπειρία σε
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μελέτες

αγρού,

σχετικά

με

την

αποτελεσματικότητα

και

υπολειμματικότητα φυτοπροστατευτικών ενώσεων. Από το ερευνητικό
του έργο προκύπτει ουσιαστική γνώση της φυσιολογίας του
μεταβολισμού

των

φυτοπροστατευτικών

οργανισμού. http://teiwm.gr/dir/cv/223.pdf).

εντός

του

ΚΩΔΙΚΟΣ

φυτικού
ΑΠΕΛΛΑ:

10636


Ο

κ.

Αρσένιος

Τσιότσιας,

έχει

γνωστικό

αντικείμενο

την

Μικροβιολογία Τροφίμων μη συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό πλήρωση θέση.
(http://teiwm.gr/dir/cv/251.pdf), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 6349

Με βάση την παραπάνω αιτιολόγηση, η Συνέλευση αποφασίζει ότι από το
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων θα συμμετέχουν στο εκλεκτορικό η κ. Λαζαρίδου
Θεανώ, ο κ. Παπαθανασίου Φωκίων, ο κ. Πέσσιος Ευάγγελος, ο κ. Παπαδόπουλος
Ιωάννης και ο κ. Τσακίρης Ιωάννης, διότι έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό πλήρωση θέση, ενώ η κ. Μέλφου Αικατερίνη, η κ. Μητλιάγκα Παρασκευή, ο κ.
Φώτιος Χατζηθεοδωρίδης και ο κ. Αρσένιος Τσιότσιας δεν έχουν συναφές γνωστικό
αντικείμενο με την υπό πλήρωση θέση.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Τμήματος αναφέρει ότι: «Στην περίπτωση μη
ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ως προς το
κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από καθηγητές,
με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο α΄της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία.» (Ν. 4386/2016 άρθρο 70 παρ.3β και Ν.
4485/2017)
Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι στο μητρώο υπάρχει μόνο ένας Καθηγητής με
ακριβώς το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των τίτλων
στα ΦΕΚ διορισμού.

A/A

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ

Καθηγητής

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(ΦΕΚ)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

EMAIL
vasilakoglou@teilar.g
r

URL
https://www.teilar.gr/
person.php?pid=81

ΑΔΑ: 6Κ9Ο46914Β-ΤΚΠ

Όσον αφορά στην ύπαρξη Καθηγητών με συναφές αντικείμενο, η Συνέλευση
διαπιστώνει ότι υπάρχουν οι ακόλουθοι 23 Καθηγητές (παρατίθενται κατά αλφαβητική
σειρά):

A/A

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ
Αναπληρωτής
Καθηγητής

ΙΔΡΥΜΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(ΦΕΚ)
ΜΟΡΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΤΩΝ

EMAIL
URL

kvlachon@bio.auth.
gr
egoumen@staff.teicr
ete.gr

2

3

4

ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Καθηγητής

ΔΑΜΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επίκουρος
Καθηγητής

ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής

5

ΔΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίκουρος
Καθηγητής

6

ΔΗΜΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

Καθηγητής

7

ΔΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καθηγητής

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

8

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Επίκουρος
Καθηγητής

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

9

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής
Καθηγητής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΥΤΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΟΤΑΝΙΚΗ
(ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ
ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑ
ΣΙΑΣΜΟ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΦΥΤΩΝ

cdamalas@agro.duth
.gr

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

Καθηγητής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://www.agr.uth.gr/cvs/
danalatos_summary.pdf
delis@teikal.gr

dimas@cp.teithe.gr
chdordas@agro.auth
.gr

ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

https://my.teicrete.gr/uplo
adedCVs/34459gr.pdf
gzervou@teimes.gr

ΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

karipidi@teiep.gr

12

13

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Καθηγητής

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

http://www.tg.teikal.gr/ind
ex.php/faculty-members
http://www.cp.teithe.gr/m
onimoi/cv/dimas.pdf
http://www.agro.auth.gr/m
embers/cv/DORDAS_CV
_2018n.pdf

dragasaki@staff.teic
rete.gr

kapotis@teimes.gr
11

https://my.teicrete.gr/uplo
adedCVs/42067gr.pdf
https://agro.duth.gr/cv/cda
malas/

danal@uth.gr

ilias@cp.teithe.gr

10

http://www.bio.auth.gr/use
rs/kvlachon

andreas.katsiotis@c
ut.ac.cy

http://www.agritech.teiwe
st.gr/gr/?page_id=505
http://agriculturaltechnolo
gy.teithe.gr/wpcontent/uploads/2018/05/6
_DAT-2017_ShortCV_CP_CV-Ilias_ell.pdf
http://www.agritech.teiwe
st.gr/gr/wpcontent/uploads/CV_Kapo
tis_George.pdf
http://tegeo.teiep.gr/image
s/cv/%CE%9A%CE%91
%CE%A1%CE%99%CE
%A0%CE%99%CE%94%
CE%97%CE%A3_%CE%
92%CE%99%CE%9F%C
E%93%CE%A1%CE%91
%CE%A6%CE%99%CE
%9A%CE%9F_2014_%C
E%99%CE%A3%CE%A4
%CE%9F%CE%A3%CE
%95%CE%9B%CE%99%
CE%94%CE%91.pdf
https://www.cut.ac.cy/facu
lties/gem/abf/staff/andreas
.katsiotis/

ΑΔΑ: 6Κ9Ο46914Β-ΤΚΠ

14

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

15

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ

16

17

18
19

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΝΚΙΣΟΓΛΟΥΣΠΥΡΟΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΝΤΩΝΑΚΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

skoutrou@agro.duth.
gr

Καθηγητής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

Καθηγητής

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

Επίκουρος
Καθηγητής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΦΥΤΩΝ

Καθηγητής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
& ΔΡΑΣΗ

Καθηγήτρια
Αναπληρωτής
Καθηγητής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

mkonst@teiemt.gr

amavromat@auth.gr

rmenkis@agro.auth.
gr

economou@aua.gr
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

vpapasot@teimes.gr
dsavvas@aua.gr

20

ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

ysamaras@teiion.gr

21

ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22

ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

23

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγητής

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΒΟΤΑΝΙΚΗ

siomos@agro.auth.g
r
ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

itokatl@agro.duth.gr

https://agro.duth.gr/wpcontent/uploads/2018/06/
CVweb_KOUTROUBAS.pdf
http://www.teikav.edu.gr/
portal/images/personnel/k
onstantinou.pdf
http://www.agro.auth.gr/m
embers/cv/mavromatis_C
V_gr.pdf
http://www.agro.auth.gr/m
embers/cv/menkisoglou_g
r.pdf
http://efp.aua.gr/sites/efp.a
ua.gr/files/CV_Falia_Econ
omou_GR.pdf
http://www.agritech.teiwe
st.gr/gr/?page_id=408
http://efp.aua.gr/sites/efp.a
ua.gr/files/%CE%92%CE
%99%CE%9F%CE%93%
CE%A1%CE%91%CE%
A6%CE%99%CE%9A%
CE%9F%20%CE%A3%C
E%97%CE%9C%CE%95
%CE%99%CE%A9%CE
%9C%CE%91-%CE%94%CE%A3%CE%91%CE
%92%CE%92%CE%91%
CE%A3.pdf
http://bg.teiion.gr/el/tmim
a-menu/prosopikomenu/ekpaideytikoprosopiko-menu/2samaras-ioannis.html
http://www.agro.auth.gr/m
embers/cv/2017_Sept_SIO
MOS_CV.pdf
http://www.agro.duth.gr/st
aff/dep/Tokatlidis_cv.pdf

Η Πρόεδρος του Τμήματος αναφέρει ότι: «Στην περίπτωση που ο αριθμός των
προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος
του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται
κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος». (Ν. 4386/2016 άρθρο 70 παρ.3γ
και Ν. 4485/2017).
Δεδομένου ότι το απαιτούμενο πλήθος εκλεκτόρων είναι δέκα έξι (16)
διενεργείται κλήρωση από την οποία εκλέγονται κατά σειρά:

A/A
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ
ΔΗΜΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

EMAIL
ΒΑΘΜΙΔΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ
ΑΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ
ΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΦΕΚ)
ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

dimas@cp.teithe.gr

URL
http://www.cp.teith
e.gr/monimoi/cv/di
mas.pdf

ΑΔΑ: 6Κ9Ο46914Β-ΤΚΠ

2

ΔΑΜΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

3

4

5

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΝΤΩΝΑΚΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙ
Ο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
ΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙ
Ο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
ΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
ΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ

cdamalas@agro.duth.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

delis@teikal.gr

ΓΕΩΡΓΙΑ

itokatl@agro.duth.gr

economou@aua.gr

https://agro.duth.gr
/cv/cdamalas/

http://www.tg.teikal
.gr/index.php/facult
y-members
http://www.agro.dut
h.gr/staff/dep/Tokat
lidis_cv.pdf

http://efp.aua.gr/sit
es/efp.aua.gr/files/
CV_Falia_Econom
ou_GR.pdf

Στο σημείο αυτό η Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των
τακτικών μελών. Στη συνέχεια κληρώνονται κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη:
A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(ΦΕΚ)

EMAIL
ysamaras@teiion.gr
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2

ΣΑΜΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΟΡΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

Καθηγητής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΥΤΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

chdordas@agro.auth
.gr

skoutrou@agro.duth.
gr
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ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Καθηγητής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
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ΜΕΝΚΙΣΟΓΛΟΥΣΠΥΡΟΥΔΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ

Καθηγητής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

5

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτή
ς Καθηγητής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
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7

8

ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΗΜΙΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ &
ΔΡΑΣΗ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΦΥΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Επίκουρος
Καθηγητής

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
ΒΟΤΑΝΙΚΗ
(ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝ
Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΟ
ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠ
ΛΑΣΙΑΣΜΟ)

gzervou@teimes.gr
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ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ

Καθηγητής

Καθηγητής

http://www.agr.uth.gr/
cvs/danalatos_summ
ary.pdf
https://my.teicrete.gr/u
ploadedCVs/42067gr.
pdf

dragasaki@staff.teicr
ete.gr

ΒΟΤΑΝΙΚΗ
mkonst@teiemt.gr

ΒΟΤΑΝΙΚΗ

http://www.agro.auth.
gr/members/cv/menki
soglou_gr.pdf
http://www.agritech.tei
west.gr/gr/?page_id=
505

danal@uth.gr

ilias@cp.teithe.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
ΤΕΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

http://www.agro.auth.
gr/members/cv/DORD
AS_CV_2018n.pdf
https://agro.duth.gr/w
pcontent/uploads/2018/
06/CVweb_KOUTROUBAS.
pdf

rmenkis@agro.auth.
gr

egoumen@staff.teicr
ete.gr
Καθηγητής

URL
http://bg.teiion.gr/el/tm
ima-menu/prosopikomenu/ekpaideytikoprosopiko-menu/2samaras-ioannis.html

https://my.teicrete.gr/u
ploadedCVs/34459gr.
pdf
http://agriculturaltechn
ology.teithe.gr/wpcontent/uploads/2018/
05/6_DAT2017_ShortCV_CP_CVIlias_ell.pdf
http://www.teikav.edu.
gr/portal/images/pers
onnel/konstantinou.pd
f
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ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟ
ΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡ.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΦΥΤΩΝ

vpapasot@teimes.gr

http://www.agritech.tei
west.gr/gr/?page_id=
408

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα η
σύνθεση του εκλεκτορικού να διαμορφωθεί ως εξής, με βάση την αιτιολόγηση που
ακολουθεί:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
1

Λαζαρίδου Θεανώ,

Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του ΤΕΙ

Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική-Γεωργία». (ΦΕΚ 514/6-6-17
τ. Γ΄ )
Email: thelaz@florina.teiwm.gr

URL: https://www.teiwm.gr/dir/cv/14.pdf

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 3832
Αιτιολόγηση: Η κ Θεανώ Λαζαρίδου, έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό
πλήρωση θέση, διότι τo γνωστικό αντικείμενο και η ερευνητική δραστηριότητα της κ.
Λαζαρίδου

αφορούν στα

Φυτά

μεγάλης καλλιέργειας, δηλ. στη

Γεωργία. Το

αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης άπτεται της Ζιζανιολογίας που αποτελεί
αντικείμενο της Γεωργίας.
2

Παπαθανασίου Φωκίων, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βοτανική». (ΦΕΚ 657/Γ'/7-7-2017)
Email: fokionp@florina.teiwm.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 17577

URL: https://www.teiwm.gr/dir/cv/15.pdf

Αιτιολόγηση: Ο κ. Φωκίων Παπαθανασίου, έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο με
την υπό πλήρωση θέση καθώς η επιστήμη της ζιζανιολογίας συνδέεται άμεσα με την
επιστήμη της βοτανικής όσον αναφορά στην μορφολογία, ανατομία και αναγνώριση
των ζιζανίων ενώ η ανθεκτικότητα ζιζανίων έχει άμεση σχέση με την μελέτη,
παρακολούθηση

και αντιμετώπιση

νέων ειδών-εισβολέων,

ανθεκτικών στα

ζιζανιοκτόνα ζιζανίων.
3

Πέσσιος Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία». (ΦΕΚ 226/30-9-2002 τ.
Ν.Π.Δ.Δ.)
Email: epessios@florina.teiwm.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 4433

URL: https://www.teiwm.gr/dir/cv/17.pdf

Αιτιολόγηση: Ο κ. Πέσσιος Ευάγγελος, έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό πλήρωση θέση. Το εκπαιδευτικό και επιστημονικό του έργο είναι συναφή με το
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αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς τα ζιζάνια αποτελούν το σημαντικότερο
περιοριστικό παράγοντα που επηρεάζει την αύξηση των φυτών και τη γεωργική
παραγωγή, προκαλώντας σημαντική μείωση στις αποδόσεις των φυτών μεγάλης
καλλιέργειας.
4

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «ΛαχανοκομίαΑνθοκομία». (ΦΕΚ 716/9-7-2013 τ.Γ)
Email: ipapadop@florina.teiwm.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 1353

URL: https://www.teiwm.gr/dir/cv/234.pdf

Αιτιολόγηση: Ο κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης, έχει γνωστικό αντικείμενο «Ανθοκομία
Λαχανοκομία» στο πλαίσιο του οποίου μελετάται και η αντιμετώπιση των ζιζανίων και
το πρόβλημα της ανθεκτικότητας των αγρωστωδών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα, στις
καλλιέργειες λαχανοκομικών και ανθοκομικών ειδών. συναφές γνωστικό αντικείμενο
με την υπό πλήρωση θέση
5

Τσακίρης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων,
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωπόνος». (ΦΕΚ 197/22-213 τ. Γ΄)
Email: tsakiris@teiwm.gr URL: https://www.teiwm.gr/dir/cv/223.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 10636
Αιτιολόγηση: Ο κ. Τσακίρης Ιωάννης, έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό πλήρωση θέση, έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή που πραγματεύεται την
υπολειμματικότητα γεωργικών φαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα. Διαθέτει επίσης
αξιόλογη ερευνητική εμπειρία σε μελέτες αγρού, σχετικά με την αποτελεσματικότητα
και υπολειμματικότητα φυτοπροστατευτικών ενώσεων. Από το ερευνητικό του έργο
προκύπτει

ουσιαστική

γνώση

της

φυσιολογίας

του

μεταβολισμού

των

φυτοπροστατευτικών εντός του φυτικού οργανισμού.

ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ
6

Βασιλάκογλου Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ
Θεσσαλίας, µε γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Βοτανική Ζιζανιολογία». (ΦΕΚ
35/17-02-2003)
Email: vasilakoglou@teilar.gr

URL: https://www.teilar.gr/person.php?pid=81

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 6756
Αιτιολόγηση:
Το γνωστικό του αντικείμενο παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της
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υπό πλήρωση θέσης (Ζιζανιολογία), ενώ η Συστηματική Βοτανική αφορά επίσης στη
συστηματική κατάταξη και αναγνώριση των ζιζανίων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του
εστιάζονται σε ανταγωνισμό/αλληλοπάθεια ζιζανίων και καλλιεργούμενων φυτών
μεγάλης καλλιέργειας, σε μεθόδους αντιμετώπισης και συστήματα διαχείρισης
ζιζανίων.
7

∆ήµας Κίτσιος, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης µε γνωστικό αντικείµενο «Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας» (ΦΕΚ
407/Γ/29-04-2015)
Εmail:

dimas@cp.teithe.gr

URL: http://www.cp.teithe.gr/monimoi/cv/dimas.pdf

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 7848
Αιτιολόγηση:
Το εκπαιδευτικό του έργο και ο επιστημονικός προσανατολισμός είναι συναφή με το
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς τα ζιζάνια αποτελούν το σημαντικότερο
περιοριστικό παράγοντα για τις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Τα
ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται σε ανταγωνισμό/αλληλοπάθεια ζιζανίων και
καλλιεργούμενων φυτών μεγάλης καλλιέργειας, στη συγκαλλιέργεια καλλιεργούμενων
ειδών, στη χημική καταπολέμηση και στις λοιπές μεθόδους αντιμετώπισης και
συστήματα διαχείρισης ζιζανίων.
8

Δαμαλάς Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία». (ΦΕΚ
286Γ/11-03-2014)
Εmail: cdamalas@agro.duth.gr URL: https://agro.duth.gr/cv/cdamalas/
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 21610
Αιτιολόγηση:
Το εκπαιδευτικό του έργο και ο επιστημονικός προσανατολισμός είναι συναφή με το
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς τα ζιζάνια αποτελούν το σημαντικότερο
περιοριστικό παράγοντα για τις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και των
βιομηχανικών φυτών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στον ανταγωνισμό
ζιζανίων και καλλιεργούμενων φυτών, στη βιολογία ζιζανίων, στις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ ζιζανιοκτόνων, στη χημική αντιμετώπιση ζιζανίων, σε συστήματα διαχείρισης
(συστήματα μειωμένης κατεργασίας εδάφους), καθώς και στη φυσιολογία των φυτών
μεγάλης καλλιέργειας.

9

Δελής Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
του ΤΕΙ Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική γενετική με έμφαση στη
βιοτεχνολογία μεταβολισμού των φυτών» (ΦΕΚ 1211/τ.Γ΄/29-11-2016)
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Εmail:

delis@teikal.gr URL:

http://www.tg.teikal.gr/index.php/faculty-members

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 17166
Αιτιολόγηση:
Το εκπαιδευτικό του έργο και ο επιστημονικός προσανατολισμός είναι συναφή με το
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς αφορά στη μοριακή βιολογία και στη
βιοτεχνολογία μεταβολισμού των φυτών και στη βελτίωση της απόδοσης και άλλων
χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων φυτών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
συγκαταλέγονται η γεωργική γενετική, οι διεργασίες ανθεκτικότητας των φυτών σε
συνθήκες καταπόνησης και η χρήση τεχνικών απομόνωσης γονιδίων και εύρεσης
αριθμού μεταλλαγών.
10

Τοκατλίδης Ιωάννης,

Καθηγητής του

Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης του

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης µε γνωστικό αντικείμενο «Γενετική και Βελτίωση
Φυτών». (ΦΕΚ 909/31.08.2012 τ. Γ΄)
Εmail: itokatl@agro.duth.gr URL: http://www.agro.duth.gr/staff/dep/Tokatlidis_cv.pdf
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 17412
Αιτιολόγηση:
Το εκπαιδευτικό έργο και ο επιστημονικός προσανατολισμός του είναι συναφή με το
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς σχετίζεται με τη γενετική και βελτίωση
των φυτών (βελτίωση της απόδοσης καθώς και της ανταγωνιστικής ικανότητας των
καλλιεργούμενων ειδών έναντι των ζιζανίων), τη βιοτεχνολογία και το περιβάλλον. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη γενετική παραλλακτικότητα και την
πλαστικότητα των καλλιεργούμενων φυτών σε διακυμάνσεις του περιβάλλοντος και
την προσαρμογή τους σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις.
11

Οικονόμου-Αντωνάκα Γαρυφαλλιά, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο
«Γεωργία» (τ.Γ' 1124/4.11.2016)
Εmail:economou@aua.gr

URL:

http://efp.aua.gr/sites/efp.aua.gr/files/CV_Falia_Economou_GR.pdf
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 18159
Αιτιολόγηση:
Το γνωστικό της αντικείμενο παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό
πλήρωση θέσης καθώς το διδακτικό της έργο, ο επιστημονικός προσανατολισμός και
το δημοσιευμένο επιστημονικό της έργο εστιάζεται ιδιαίτερα στα φυτά μεγάλης
καλλιέργειας και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζιζανίων. Ειδικότερα, αφορά στην
προσαρμοστικότητα φυτών μεγάλης καλλιέργειας και ζιζανίων σε ξηροθερμικές
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συνθήκες, στη μελέτη γεωργικής ποικιλομορφίας σε ζιζάνια και φυτά-εισβολείς, στη
χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και γεωπληροφορικής, στη χωρική
κατανομή των ζιζανίων και των φυτογενετικών πόρων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σαµαράς Ιωάννης, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων µε γνωστικό αντικείμενο «Γενική και Συστηµατική Βοτανική». (ΦΕΚ 144/3-72002)
Εmail: ysamaras@teiion.gr URL: http://bg.teiion.gr/el/tmima-menu/prosopikomenu/ekpaideytiko-prosopiko-menu/2-samaras-ioannis.html
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 10464
Αιτιολόγηση:
Το γνωστικό του αντικείμενο παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό
πλήρωση θέσης καθώς το εκπαιδευτικό του έργο ασχολείται με τη μορφολογία και τη
φυσιολογία φυτών, με τη συστηματική βοτανική, την κατάταξη και αναγνώριση των
ζιζανίων που προσβάλλουν σημαντικά καλλιεργούμενα είδη. Επίσης, έχει ασχοληθεί
με

τη

μελέτη

ενζύμων

σε

σημαντικά

είδη

ζιζανίων

και

την

αξιολόγηση

φυτοπροστατευτικών ουσιών που επάγουν την επίκτητη διασυστηματική αντοχή των
1

φυτών.
Δόρδας

Χρήστος,

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Τμήματος

Γεωπονίας,

Σχολής

Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο
«Γεωργία – Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας» (ΦΕΚ 1087/03-11-2017 ΤΓ )
email:chdordas@agro.auth.gr

URL:

http://www.agro.auth.gr/members/cv/DORDAS_CV_2018n.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 18497
Αιτιολόγηση:
Το εκπαιδευτικό του έργο και ο επιστημονικός προσανατολισμός είναι συναφή με το
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς τα ζιζάνια αποτελούν το σημαντικότερο
περιοριστικό παράγοντα για τις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Τα
ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται σε ανταγωνισμό/αλληλοπάθεια ζιζανίων και
καλλιεργούμενων φυτών μεγάλης καλλιέργειας, σε μεθόδους αντιμετώπισης και
συστήματα διαχείρισης ζιζανίων, ενώ έχει δημοσιευμένο έργο πάνω στη διερεύνηση
επιλογής ανθεκτικότητας πληθυσμών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα, στους μηχανισμούς
2

ανθεκτικότητας και σε τρόπους διαχείρισης ανθεκτικών πληθυσμών ζιζανίων.

ΑΔΑ: 6Κ9Ο46914Β-ΤΚΠ

Κουτρούμπας Σπυρίδων, Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ., με
γνωστικό αντικείμενο «Γενική και Ειδική Γεωργία». (ΦΕΚ 554/25.06.2010 τ. Γ΄)
email: skoutrou@agro.duth.gr URL: https://agro.duth.gr/wpcontent/uploads/2018/06/CV-web_KOUTROUBAS.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 1192
Αιτιολόγηση:
Το γνωστικό του αντικείμενο (Γενική και Ειδική Γεωργία) είναι συναφές με το
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, όπως προκύπτει από το εκπαιδευτικό του έργο
και τον επιστημονικό προσανατολισμό του συνόλου των δημοσιεύσεών του, καθώς τα
ζιζάνια αποτελούν το σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα για τις αποδόσεις των
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φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
Μενκίσογλου-Σπυρούδη Ουρανία, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικά
φάρμακα-χημική σύνθεση & δράση». (ΦΕΚ 459/17-6-2009 τΓ)
Εmail: rmenkis@agro.auth.gr
URL:http://www.agro.auth.gr/members/cv/menkisoglou_gr.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 2862
Αιτιολόγηση:
Το γνωστικό αντικείμενο και ο επιστημονικός προσανατολισμός της παρουσιάζει
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καθώς εστιάζεται στη
χημική σύνθεση και δράση (μηχανισμοί, τρόποι δράσης) των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των ζιζανιοκτόνων), καθώς και στην τύχη και
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συμπεριφορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Ζερβουδάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο « Φυσιολογία-Βιοχημεία
Φυτών». (ΦΕΚ 215/τ.Γ΄/09-03-2017)
Εmail: gzervou@teimes.gr URL: http://www.agritech.teiwest.gr/gr/?page_id=505
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 12230
Αιτιολόγηση:
Το γνωστικό αντικείμενο και ο επιστημονικός προσανατολισμός του παρουσιάζει
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καθώς η ανθεκτικότητα
των ανθεκτικών πληθυσμών ζιζανίων μελετάται σε γενετικό και βιοχημικό επίπεδο,
όπως

5
6

και

η

προσαρμοστικότητα/ανταγωνιστική

ικανότητα

των

ανθεκτικών

πληθυσμών σε σύγκριση με τους ευαίσθητους.
Δαναλάτος Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματοας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής

ΑΔΑ: 6Κ9Ο46914Β-ΤΚΠ

και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο
«Γεωργία-Οικολογία φυτών μεγάλης καλλιέργειας». (ΦΕΚ 62/9.3.2006/τ.Ν.Π.Δ.Δ)
Εmail: danal@uth.gr

URL: http://www.agr.uth.gr/cvs/danalatos_summary.pdf

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9033
Αιτιολόγηση:
Το εκπαιδευτικό του έργο και ο επιστημονικός του προσανατολισμός είναι συναφή με
το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς τα ζιζάνια αποτελούν το
σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα που επηρεάζει την παραγωγή, προκαλώντας
σοβαρές απώλειες στις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
Γουμενάκη Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ
Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο « Λαχανοκομία» (ΦΕΚ 970/τ.Γ΄/04-10-2017)
Εmail: egoumen@staff.teicrete.gr
URL:https://my.teicrete.gr/uploadedCVs/42067gr.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 17606
Αιτιολόγηση:
Το γνωστικό αντικείμενο και ο επιστημονικός προσανατολισμός της παρουσιάζει
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καθώς τα ζιζάνια
προσβάλλουν τα λαχανοκομικά είδη, προκαλώντας σημαντική ποσοτική και ποιοτική
υποβάθμιση των αποδόσεών τους. Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου μελετάται
και το πρόβλημα της ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα, αγρωστωδών ζιζανίων που
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αναπτύσσονται εντός κηπευτικών καλλιεργειών.
Δραγασάκη Μαγδαληνή, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Βοτανική (Εφηρμοσμένη
φυσιολογία με εμπειρία στο μικροπολλαπλασιασμό)». (ΦΕΚ 38/τ.ΝΠΔΔ/18-02-2003).
email:

dragasaki@staff.teicrete.gr

URL:

https://my.teicrete.gr/uploadedCVs/34459gr.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 8867
Αιτιολόγηση:
Το γνωστικό αντικείμενο και ο επιστημονικός προσανατολισμός της παρουσιάζει
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς σχετίζεται με
την αναγνώριση και την συστηματική κατάταξη των διαφόρων ειδών ζιζανίων που
8

προσβάλλουν τα καλλιεργούμενα είδη.
Ηλίας Ηλίας, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Βοτανική». (ΦΕΚ 64/1-3-04)
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email:

ilias@cp.teithe.gr

URL:

http://agriculturaltechnology.teithe.gr/wp-

ΑΔΑ: 6Κ9Ο46914Β-ΤΚΠ

content/uploads/2018/05/6_DAT-2017_Short-CV_CP_CV-Ilias_ell.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 5040
Αιτιολόγηση: Το γνωστικό αντικείμενο και ο επιστημονικός προσανατολισμός του
παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καθώς
σχετίζεται με την αναγνώριση και την συστηματική κατάταξη των διαφόρων ειδών
ζιζανίων που προσβάλλουν τα καλλιεργούμενα είδη, τη μορφολογία, την ανατομία και
τη φυσιολογία των φυτών.
Κωνσταντίνου Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Βοτανική» (1047/Γ/3112-09)
email:mkonst@teiemt.gr
URL: http://www.teikav.edu.gr/portal/images/personnel/konstantinou.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 18272
Αιτιολόγηση:
Το γνωστικό του αντικείμενο παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό
πλήρωση θέσης καθώς το εκπαιδευτικό του έργο ασχολείται με τη μορφολογία και τη
φυσιολογία φυτών, με τη συστηματική βοτανική, την κατάταξη και αναγνώριση των
ζιζανίων που προσβάλλουν σημαντικά καλλιεργούμενα είδη. Επίσης, έχει ασχοληθεί
με

τη

μελέτη

ενζύμων

σε

σημαντικά

είδη

ζιζανίων

και

την

αξιολόγηση

φυτοπροστατευτικών ουσιών που επάγουν την επίκτητη διασυστηματική αντοχή των
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φυτών.
Παπασωτηρόπουλος

Βασίλειος,

Αναπληρωτής

Καθηγητής

του

Τμήματος

Τεχνολόγων Γεωπόνων, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο «ΓενετικήΒελτίωση Φυτών» (ΦΕΚ 1749/Γ/24-12-2014)
Εmail: vpapasot@teimes.gr URL: http://www.agritech.teiwest.gr/gr/?page_id=408
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 3376
Αιτιολόγηση:
Το γνωστικό αντικείμενο και ο επιστημονικός προσανατολισμός του παρουσιάζει
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καθώς σχετίζεται με τη
βελτίωση ανταγωνιστικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών ως τρόπο διαχείρισης
11

ανθεκτικών πληθυσμών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε το πρακτικό
αυτό, υπογράφεται ως εξής:

ΑΔΑ: 6Κ9Ο46914Β-ΤΚΠ

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας του Τμήματος

Δρ. Αικατερίνη Μέλφου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Άννα Κωνσταντινίδου

Τα μέλη

