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ΠΡΟΣ: (Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου)


Τα Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
(τακτικά και αναπληρωματικά) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης
καθηγητή στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Ζιζανιολογία, με έμφαση
στην ανθεκτικότητα αγρωστωδών
ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα»
(όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ι)
 Τα μέλη της Συνέλευσης του
Τμήματος
(όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΙΙ)
ΚΟΙΝ: Υποψήφιο κ. Α.Παπαπαναγιώτου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, 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).
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, όπως ορίστηκαν από τη
Συνέλευση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στη 16η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2018,
να παραβρεθούν σε κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και
του Εκλεκτορικού Σώματος τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00μ., στην αίθουσα
Συνεδριάσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και ΔιατροφήςΦλώρινα, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (στον 1ο όροφο του κτιρίου της Σχολής), για την
πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής- Φλώρινα, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Ζιζανιολογία,
με έμφαση στην ανθεκτικότητα αγρωστωδών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα».
Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη συνεδρίαση και
μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 19, παρ. 5.στ του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
70, παρ. 1 του Ν. 4386/2016 και το άρθρο 30, παρ. 2 του Ν. 4452/2017). Σε περίπτωση
τηλεδιάσκεψης, παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε εγκαίρως, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη
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δυνατότητα και την πιστοποίηση της νομιμότητας της επικοινωνίας. Για σχετική συνεννόηση ή
άλλη διευκρίνιση αναφορικά με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε
με τον υπεύθυνο τηλεδιάσκεψης κ. Στυλιανό Δεσποτάκη (τηλ. 23850 54625, e-mail:
stedes@florina.teiwm.gr).
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τακτικού μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος,
παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (τηλ.
23850 54610, 2385054620, e-mail: sec-epeap@florina.teiwm.gr, sec-agp@florina.teiwm.gr, fax:
23850 54621).
Για την εν λόγω προκηρυχθείσα θέση υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μία (1) αίτηση υποψηφιότητας του Λέκτορα κ. Αριστείδη Παπαπαναγιώτου
στις 05/10/2018 ((Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP7533). Στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
και στο συγκεκριμένο κωδικό θέσης βρίσκονται διαθέσιμα το βιογραφικό σημείωμα, τα επιστημονικά
δημοσιεύματα και λοιπά στοιχεία του υποψήφιου.
Σας επισυνάπτουμε τη με αρ.πρωτ. 51/16-01-2019 εισηγητική έκθεση της Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής, η οποία ορίστηκε στην 1η συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος στις
03/12/2018.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή
Η Πρόεδρος του Τμήματος

Αικατερίνη Μέλφου
Καθηγήτρια
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Ι)
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.
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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 URL: https://www.teiwm.gr/dir/cv/15.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 17577
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.
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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 URL: https://www.teiwm.gr/dir/cv/17.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 4433
Αιτιολόγηση: Ο κ. Πέσσιος Ευάγγελος, έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό
πλήρωση θέση. Το εκπαιδευτικό και επιστημονικό του έργο είναι συναφή με το 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.
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Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων,
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία- Ανθοκομία». (ΦΕΚ
716/9-7-2013 τ.Γ)
Email: ipapadop@florina.teiwm.gr
URL: https://www.teiwm.gr/dir/cv/234.pdf
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 1353
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
Τσακίρης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωπόνος». (ΦΕΚ 197/22-2-13 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
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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
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Βασιλάκογλου Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ
Θεσσαλίας, µε γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Βοτανική Ζιζανιολογία». (ΦΕΚ 35/1702-2003)
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 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.
∆ήµας Κίτσιος, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης µε γνωστικό αντικείµενο «Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας» (ΦΕΚ 407/Γ/29-042015)
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.
Δαμαλάς Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία». (ΦΕΚ 286Γ/1103-2014)
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.
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)
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
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συγκαταλέγονται η γεωργική γενετική, οι διεργασίες ανθεκτικότητας των φυτών σε συνθήκες
καταπόνησης και η χρήση τεχνικών απομόνωσης γονιδίων και εύρεσης αριθμού μεταλλαγών.
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.
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 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
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Σαµαράς Ιωάννης, Καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
µε γνωστικό αντικείμενο «Γενική και Συστηµατική Βοτανική». (ΦΕΚ 144/3-7-2002)
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 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
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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 ανθεκτικότητας και σε τρόπους
διαχείρισης ανθεκτικών πληθυσμών ζιζανίων.
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/wp-content/uploads/2018/06/CVweb_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 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 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 και η
προσαρμοστικότητα/ανταγωνιστική ικανότητα των ανθεκτικών πληθυσμών σε σύγκριση με
τους ευαίσθητους.
Δαναλάτος Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 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)
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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 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 προσβάλλουν τα
καλλιεργούμενα είδη.
Ηλίας Ηλίας, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με
γνωστικό αντικείμενο «Βοτανική». (ΦΕΚ 64/1-3-04)
email:
ilias@cp.teithe.gr
URL:
http://agriculturaltechnology.teithe.gr/wpcontent/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/31-1209)
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 φυτών.
Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική-Βελτίωση 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 ανθεκτικών
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πληθυσμών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΙΙ)
ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2018-2019
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

1

Μέλφου Αικατερίνη

Καθηγήτρια,
Σχολής

Κοσμήτορας

και

Πρόεδρος

της kmelfou@teiwm.gr
του

Τμήματος
2

Λαζαρίδου Θεανώ

Καθηγήτρια

thelaz@florina.teiwm.gr

3

Μητλιάγκα Παρασκευή

Καθηγήτρια

pmitliagka@teiwm.gr

4

Παπαθανασίου Φωκίων

Καθηγητής

fokionp@florina.teiwm.gr

5

Πέσσιος Ευάγγελος

Καθηγητής

epessios@florina.teiwm.gr

6

Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος

Καθηγητής

fxtheo@florina.teiwm.gr

7

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

ipapadop@florina.teiwm.gr

8

Ζαραλής Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

kzaralis@teiwm.gr

9

Τσακίρης Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

tsakiris@teiwm.gr

10

Τσιότσιας Αρσένιος

Επίκουρος Καθηγητής

atsiotsias@teiwm.gr

11

Κοΐδου Παρασκευή

Λέκτορας

pkoidou@florina.teiwm.gr

12

Παπαπαναγιώτου

Λέκτορας

apapapan@teiwm.gr

Αριστείδης
13

Πασχούδη Μαρία

Μέλος ΕΔΙΠ

mpashou@florina.teiwm.gr

14

Μαργαρίτης Δημήτριος
(τακτικό μέλος)
Παρίσης Θεόδωρος
(αναπληρωματικό μέλος)
Εκπρόσωπος
Μεταπτ.Φοιτητών
(τακτικό μέλος)
Εκπρόσωπος
Μεταπτ.Φοιτητών
(αναπληρωματικό μέλος)
Εκπρόσωπος
Προπτ.Φοιτητών
(τακτικό μέλος)
Εκπρόσωπος
Προπτ.Φοιτητών
(αναπληρωματικό μέλος)

Μέλος ΕΤΕΠ

dmargaritisg4@florina.teiwm.gr

15

16

Μέλος ΕΔΙΠ

tparisis@florina.teiwm.gr

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ

Ζιάκος Ιωάννης
sullogosteiflo@yahoo.com

Γεωργιάδης Θεόδωρος

ΚΟΙΝ: Υποψήφιο Α. Παπαπαναγιώτου

