
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

   
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                    
 Μυτιλήνη, 24.03.2017 

                                                                                  Αρ.Πρωτ.:   398 

 

Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του             

Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογική Μηχανική και 

Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία»  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

(κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP252) 

 

Η ΓΣΕΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, -η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ.πρωτ. 

339/16.03.2017 (ΑΔΑ:ΨΓΚΡ469Β7Λ-6ΧΥ) Απόφαση Προέδρου σύμφωνα με την 

υπ’αρ. Υ.Α. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ Β’ 225)-  κατά την υπ’αρ. 

01/22.03.2017 συνεδρίασή της αποφάσισε τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος 

για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο 

«Οικολογική Μηχανική και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία»  στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή  (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ252), ως ακολούθως: 

 

Α.  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 

 Καθηγητές του Τμήματος 

 

1. Στασινάκης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος  

Περιβάλλοντος, Σχολής  Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

ΦΕΚ: 710/22.07.2016 τ. Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6915  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Στασινάκης έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο  συναφές 

με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς ασχολείται ερευνητικά με θέματα 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών για την 

ανάκτηση πόρων.  

2. Λέκκας Δημήτριος-Φραγκίσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος 

Περιβάλλοντος, Σχολής Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 

ΦΕΚ: 602/14.06.2013 τ.Γ’ – 699/21.07.2016 τ.Γ’ (Μετακίνηση από το Τμήμα 

Μαθηματικών του Π.Αιγαίου στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Π.Αιγαίου) - 

ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19345  



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ο κ.Λέκκας  έχει γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» το οποίο είναι 

συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει 

επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό 

πλήρωση θέσης καθώς ασχολείται ερευνητικά με θέματα που σχετίζονται με 

την ρύπανση υδατικών οικοσυστημάτων και με την αξιολόγηση κινδύνου 

εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων. 

3. Γαγάνης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, 

Σχολής Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» 

ΦΕΚ: 307/05.04.2016 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19100  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ο κ.Γαγάνης  έχει γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» το οποίο είναι 

συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει 

επιστημονικό έργο συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς 

ασχολείται ερευνητικά με θέματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση 

επιβαρυμένων οικοσυστημάτων. 

4. Πηλίνης Χριστόδουλος, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Σχολής 

Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» 

ΦΕΚ: 402/28.5.2009 τ. Γ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18173  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Πηλίνης έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης  καθώς 

αρχές της περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής χρησιμοποιούνται κατά την 

εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης επιβαρυμένων οικοσυστημάτων 

καθώς και κατά την εφαρμογή  τεχνολογιών για την κατακράτηση και διάθεση 

στοιχειακού άνθρακα.  

5. Χαραλαμπόπουλος Δίας-Διονύσιος, Καθηγητής Τμήματος  Περιβάλλοντος, 

Σχολής  Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΔΟΜΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ» 

ΦΕΚ: 715/04.08.2008 τ. Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4949  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ο κ. Χαραλαμπόπουλος έχει γνωστικό αντικείμενο «ΔΟΜΗ, 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης, έχει επιστημονικό 

έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης 

καθώς ασχολείται ερευνητικά με θέματα που άπτονται με την ανάπτυξη, 

εφαρμογή και αξιολόγηση τεχνολογιών για την ανάκτηση πόρων.  

 

 Καθηγητές (εκτός Τμήματος), του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή 

ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

 

1. Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος  Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 



Γνωστικό αντικείμενο: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

ΦΕΚ: 204/31-12-1996/τ.ν.π.δ.δ.- ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 7270  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Καλογεράκης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της 

υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό 

αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς  ασχολείται με θέματα 

βιοεξυγίανσης και φυτοεξυγίανσης υδάτων επιβαρυμένων με τοξικούς ρύπους 

καθώς και με συστήματα τεχνητών υγροτόπων για την επεξεργασία 

αποβλήτων.  

2. Καρπούζας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος  Βιοχημείας και 

Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»  

ΦΕΚ: 890/11.07.2014 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 7990  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Καρπούζας έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» το 

οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

Επίσης έχει επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο 

της υπό πλήρωση θέσης καθώς ασχολείται με θέματα βιοεξυγίανσης εδαφών 

από φυτοπροστατευτικές ενώσεις.  

3. Ζουμπούλης Αναστάσιος, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα 

Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 

ΦΕΚ: 737/26.09.07 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19146  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ. Ζουμπούλης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»  το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς 

ασχολείται με την ανάκτηση ουσιών από απόβλητα, την χρήση συστημάτων 

τεχνητών υγροτόπων  και την  εφαρμογή τεχνολογιών βιοεξυγίανσης εδαφών. 

4. Τσιχριντζής Βασίλειος, Καθηγητής, Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων 

Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»  

ΦΕΚ: 398/05.04.2013 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 8243   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ. Τσιχριντζής έχει γνωστικό αντικείμενο  «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο σε 

συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς 

ασχολείται ερευνητικά με την αποκατάσταση υγροτόπων και με τη χρήση 

συστημάτων τεχνητών υγροτόπων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. 

5. Λυμπεράτος Γεράσιμος,  Καθηγητής  Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

   Γνωστικό αντικείμενο: «ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»  

   ΦΕΚ: 400/16.06.2011 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17607  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ. Λυμπεράτος έχει γνωστικό αντικείμενο  «ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό 



πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό 

αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς ασχολείται ερευνητικά 

με θέματα ανάκτησης ενέργειας και υλικών από την επεξεργασία των 

αποβλήτων και με την παραγωγή αιθανόλης και υδρογόνου από την 

αξιοποίηση ενεργειακών φυτών. 

6. Δαναλάτος Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,  Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,   

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΓΕΩΡΓΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»  

ΦΕΚ: 62/09.03.2006 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9033  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ. Δαναλάτος  έχει γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΩΡΓΙΑ-

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» το οποίο είναι 

συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει 

επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό 

πλήρωση θέσης καθώς ασχολείται με την παραγωγή βιοκαυσίμων από 

αγροτικά υποπροϊόντα. 

 

 

Β.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

 Καθηγητές του Τμήματος 

 

1. Ακριώτης Τριαντάφυλλος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής  Τμήματος  

Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΔΟΜΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΩΝ»  

ΦΕΚ: 264/25.11.2002 τ.Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2095  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ. Ακριώτης έχει γνωστικό αντικείμενο  «ΔΟΜΗ, 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΩΝ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς ασχολείται ερευνητικά με 

θέματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση επιβαρυμένων οικοσυστημάτων 

και με την αξιολόγηση του κινδύνου από την παρουσία τοξικών ουσιών σε 

οργανισμούς.  

2. Δημητρακόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 

Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» 

ΦΕΚ: 262/21.04.2011 τ.Γ’- ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 10522  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Δημητρακόπουλος έχει γνωστικό αντικείμενο  

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο σε συναφές 

γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς ασχολείται 

ερευνητικά με θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή τεχνολογιών για την 

φυτοεξυγίανση εδαφών.  

 

 

 



 

 

 Καθηγητές (εκτός Τμήματος), του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή 

ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

 

1. Παπασιώπη Νυμφοδώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Μηχανικών 

Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο   

Γνωστικό αντικείμενο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ»,  

ΦΕΚ: 849/13.09.2016 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19622  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Παπασιώπη έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ» το οποίο είναι συναφές με 

το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό 

έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης  

καθώς ασχολείται με την εφαρμογή τεχνολογιών βιοεξυγίανσης εδαφών. 

2. Αϊβαζίδης Αλέξανδρος,  Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  

ΦΕΚ: 145/23-8-1996 ΝΠΔΔ –ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ:  8940  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Αϊβαζίδης έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» το οποίο 

είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης 

έχει επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό 

πλήρωση θέσης καθώς ασχολείται ερευνητικά με τη χρήση εργαστηριακών 

συστημάτων για την αξιοποίηση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων με 

εφαρμογή τεχνολογίας αναερόβιων ζυμώσεων.  

3. Νικολαΐδης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος  Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ»  

ΦΕΚ: 287/14.09.2006 τ.ν.π.δ.δ.- ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6800  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Νικολαϊδης έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ» 

το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

Επίσης έχει επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο 

της υπό πλήρωση θέσης καθώς ασχολείται με θέματα αποκατάστασης 

εδαφών.  

4. Γιδαράκος Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήματος  Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

ΦΕΚ: 51/28.01.2010 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 11508  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Γιδαράκος έχει γνωστικό αντικείμενο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  το οποίο 

είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης 

έχει επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό 

πλήρωση θέσης καθώς  ασχολείται με θέματα αποκατάστασης ρυπασμένων 

χώρων, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. 



5. Κέκος Δημήτριος, Καθηγητής  Σχολής  Χημικών Μηχανικών, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»  

ΦΕΚ: 89/30.03.2006 τ.ΝΠΔΔ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2269  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Κέκος έχει γνωστικό αντικείμενο «ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο σε 

συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς 

ασχολείται με την παραγωγή βιοκαυσίμων από απορρίμματα, 

αγροτοβιομηχανικά παραπροιόντα και φύκη.  

6. Βαγενάς Δημήτριος, Καθηγητής  Τμήματος  Χημικών Μηχανικών, 

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»  

ΦΕΚ: 186/Γ/10-03-15 - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18845  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Βαγενάς έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς 

ασχολείται με θέματα επεξεργασίας αποβλήτων σε συστήματα τεχνητών 

υγροτόπων, δυναμικής μικροβιακών πληθυσμών και ανάκτησης ουσιών από 

απόβλητα. 

7. Μουστάκα-Γούνη Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 

Επιστημών, Α.Π.Θ. 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΥΔΡΟΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΥΔΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» 

ΦΕΚ: 112/04.02.2013 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4132  

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Μουστάκα-Γούνη έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΥΔΡΟΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΥΔΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς 

ασχολείται με την ανάκτηση ουσιών από απόβλητα, την χρήση συστημάτων 

τεχνητών υγροτόπων  και την  εφαρμογή τεχνολογιών βιοεξυγίανσης εδαφών. 

8. Σταματελάτου Αικατερίνη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

ΦΕΚ: 395/31.03.2014 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4959  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Σταματελάτου  έχει γνωστικό αντικείμενο  

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς 

ασχολείται με την ανάκτηση ουσιών και την παραγωγή ενέργειας από την 

επεξεργασία των αποβλήτων.  

9. Αγγελιδάκη Ειρήνη, Καθηγήτρια Department of Environmental Engineering, 

Technical University of Denmark, Denmark. 

Γνωστικό αντικείμενο: «BIOGAS, BIOHYDROGEN, LIVESTOCK 

WASTE, BIOTECHNOLOGY, ALGAE, BIOETHANOL» 

ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6005  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Αγγελιδάκη  έχει γνωστικό αντικείμενο «BIOGAS, 

BIOHYDROGEN, LIVESTOCK WASTE, BIOTECHNOLOGY, ALGAE, 

BIOETHANOL» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό 



πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο σε συναφές γνωστικό 

αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης καθώς ασχολείται με 

αναερόβιες διεργασίες, αξιοποίησης αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και 

βιοκαυσίμων, χρήση μικροφυκών για την παραγωγή ενέργειας.  

 

Ο Πρόεδρος  

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 


