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ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                    
  

 Μυτιλήνη, 29.03.2017 

                                                                                 Αρ.Πρωτ.:   416   

  

 

Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κας Όλγας-

Ιωάννας Καλαντζή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του 

Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική 

Τοξικολογία με Έμφαση  στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των 

Τοξικών Χημικών Ειδών»   

 

 

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 τη μονιμοποίηση της κας Όλγας-Ιωάννας Καλαντζή, στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο 

«Περιβαλλοντική Τοξικολογία με Έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις 

των Τοξικών Χημικών Ειδών», ως ακολούθως: 

 

Α.  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 Καθηγητές του Τμήματος 

1. Στασινάκης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα  Περιβάλλοντος, 

Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

ΦΕΚ: 710/22.07.2016 τ. Γ΄ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6915 (Π.Κ.1566362) 

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 συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης  καθώς η 

έρευνά του εστιάζεται στην μελέτη συμπεριφοράς ανόργανων και οργανικών 

μικρορύπων κατά την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων.  

2. Λέκκας Δημήτριος-Φραγκίσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα  

Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 



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

Μαθηματικών του Παν/μίου Αιγαίου στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Παν/μίου 

Αιγαίου  (ΦΕΚ 699/21.07.2016 τ. Γ΄)  - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19345 (Π.Κ.5044)  

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

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» το οποίο είναι 

συναφές  με το γνωστικό αντικείμενο  της συγκεκριμένης θέσης.  Επίσης έχει 

επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθώς η 

έρευνά του εστιάζεται στην ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την 

ανάλυση περιβαλλοντικών συστημάτων. 

 

 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. Θωμαϊδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα  Χημείας, Σχολή 

Θετικών Επιστημών,   Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»  

ΦΕΚ: 674/21-6-2013, Τ.Γ' - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 7669  (Π.Κ.15479) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Θωμαϊδης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΧΗΜΕΙΑ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της 

συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο συναφές με εκείνο της 

συγκεκριμένης θέσης   καθώς ο προτεινόμενος ασχολείται ερευνητικά με τις 

αναλυτικές μεθόδους ανάλυσης χημικών ειδών στο περιβάλλον και τις τοξικές 

τους επιπτώσεις.  

2. Τσατσάκης Αριστείδης, Καθηγητής Α’ βαθμίδας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή 

Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»  

ΦΕΚ: 704/22-9-2011, τ. Γ΄ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4305 (Π.Κ.2079) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Τσατσάκης έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της 

συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο  της  συγκεκριμένης θέσης   καθώς ο προτεινόμενος ασχολείται 

με τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών στους οργανισμούς, καθώς επίσης και 

με την ταυτοποίηση και προσδιορισμό τοξικών ουσιών στο περιβάλλον.   

3. Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντίνη, Καθηγήτρια Α΄ Βαθμίδας, Τμήμα  

Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

ΦΕΚ: 659/26-7-2010 τ.Γ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 398 (Π.Κ.4033) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντίνη έχει γνωστικό 

αντικείμενο «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. 

Επίσης έχει επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της 

συγκεκριμένης θέσης καθώς η ερευνητική δραστηριότητα της προτεινόμενης 

επικεντρώνεται στη μελέτη της τύχης των χημικών ειδών στο περιβάλλον και 

στην μέτρηση της τοξικότητάς τους στο περιβάλλον. 

4. Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Καθηγητής Α΄Βαθμίδας, Τμήμα  Χημείας, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ »  

ΦΕΚ: 12/ΝΠΔΔ/19-01-04 - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 8158 (Π.Κ.19290)   



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Αλμπάνης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ Κ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο είναι συναφές 

με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει 

επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης 

θέσης   καθώς ο προτεινόμενος ασχολείται με θέματα ανάπτυξης αναλυτικών 

μεθοδολογιών προσδιορισμού οργανικών ενώσεων στο περιβάλλον.  

5. Καραντανέλη-Κωστοπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα 

Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»  

ΦΕΚ: 724/06.06.2014 τ. Γ΄  - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 5626 (Π.Κ.256237) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Καραντανέλη-Κωστοπούλου έχει γνωστικό 

αντικείμενο «ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο 

της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της  συγκεκριμένης θέσης καθώς η προτεινόμενη 

ασχολείται με θέματα οργανικής ρύπανσης, τη μελέτη διεργασιών που 

επηρεάζουν τη τύχη και συμπεριφορά των οργανικών ουσιών σε 

περιβαλλοντικά διαμερίσματα καθώς και με την εκτίμηση της τοξικότητας 

ουσιών, που ανήκουν στις ουσίες προτεραιότητας.  

6. Δασενάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Χημείας, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΗΜΙΚΗ 

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ»  

ΦΕΚ: 618/30-8-2011, Τ. Γ' - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4086   (Π.Κ.5742) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Δασενάκης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΧΗΜΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ» το οποίο είναι συναφές 

με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει 

επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης 

θέσης καθώς ο προτεινόμενος  ασχολείται με την μελέτη και συμπεριφορά 

των χημικών ειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

7. Βουτσά Δήμητρα, Καθηγήτρια Α΄Βαθμίδας, Τμήμα  Χημείας, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ »  

ΦΕΚ: 1140/10-11-2015 τ.Γ΄ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6641 (Π.Κ.5530) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Βουτσά έχει γνωστικό αντικείμενο «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό 

έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης  καθώς η 

προτεινόμενη ασχολείται με τη μελέτη της παρουσίας και τύχης των χημικών 

ουσιών στο περιβάλλον, και ειδικότερα στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

8. Σαρηγιάννης Δημοσθένης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών 

Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»  

ΦΕΚ: 508/14-6-2010 τΓ΄  

ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 1080/18-4-2016 τ.Β΄- 

ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9155 (Π.Κ.17720 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Σαρηγιάννης έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 



αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης.  Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

συναφές με το εκείνο της συγκεκριμένης θέσης καθώς ο προτεινόμενος 

ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τοξικών χημικών 

ουσιών στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, καθώς και με θέματα υγείας και 

περιβάλλοντος.  

9. Ψυλλάκη Ελευθερία, Καθηγήτρια Α΄Βαθμίδας, Τμήμα Μηχανικών  

Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο  Κρήτης 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΥΔΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»  

ΦΕΚ: 730/24.07.2015 τ.Γ΄ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 5688 (Π.Κ.6160) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Ψυλλάκη έχει γνωστικό αντικείμενο «ΥΔΑΤΙΚΗ 

ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» το 

οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. 

Επίσης έχει επιστημονικό έργο συναφές με  εκείνο της συγκεκριμένης θέσης  

καθώς η προτεινόμενη ασχολείται ερευνητικά με θέματα περιβαλλοντικής 

ανάλυσης και συμπεριφοράς των χημικών ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον.  

 

Β.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

 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. Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-

ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗ»  

ΦΕΚ: 391/29-04-2015/τ.Γ΄ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 3681 (Π.Κ.1647524) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Ξεκουκουλωτάκης έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗ» το οποίο 

είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης 

έχει επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της 

συγκεκριμένης θέσης  καθώς ο προτεινόμενος ασχολείται με την μελέτη της 

τύχης των μικρορυπαντών στο περιβάλλον.  

2. Χελά Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

ΦΕΚ: 97/Γ/11-02-16  - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 7385 (Π.Κ.4336) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Χελά έχει γνωστικό αντικείμενο «ΕΝΟΡΓΑΝΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο είναι συναφές με 

το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης.  Επίσης έχει επιστημονικό 

έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης  καθώς η 

προτεινόμενη ασχολείται με θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής αναλυτικών 

μεθόδων για τον έλεγχο της παρουσίας τοξικών χημικών ουσιών στο 

περιβάλλον, καθώς επίσης και την οικοτοξικότητα των ρύπων.  

3. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα  Χημείας, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

ΦΕΚ: 1012/Γ/09-10-15 - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4619 (Π.Κ.9660) 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Κωνσταντίνου έχει γνωστικό αντικείμενο «ΡΥΠΑΝΣΗ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο είναι 

συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει 

επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης 

θέσης καθώς ο προτεινόμενος ασχολείται με θέματα ανάπτυξης αναλυτικών 

μεθόδων για οργανικούς μικρορύπους στο περιβάλλον, καθώς επίσης και την 

τύχη και φυσικοχημική συμπεριφορά των τοξικών ουσιών στο περιβάλλον.  

4. Φυτιάνος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α΄Βαθμίδας, Τμήμα  Χημείας, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Γνωστικό αντικείμενο: « ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

ΦΕΚ: 107/13-2-09 τ.Γ΄ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 3489 (Π.Κ.7163) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Φυτιάνος έχει γνωστικό αντικείμενο «ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης  καθώς η 

ερευνητική δραστηριότητα του προτεινόμενου επικεντρώνεται στην μελέτη 

της τύχης των χημικών ειδών στο περιβάλλον και στην μέτρηση τοξικότητάς 

τους στο περιβάλλον και ειδικότερα στο υδάτινο περιβάλλον. 

5. Ζουμπούλης Αναστάσιος, Καθηγητής Α΄Βαθμίδας, Τμήμα  Χημείας, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»  

ΦΕΚ: 737/26-9-07 τ.Γ΄ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19146 (Π.Κ.21869) 

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

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό 

έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης  καθώς ο 

προτεινόμενος ασχολείται με την τεχνολογία περιβάλλοντος (προστασία και 

αντιρύπανση) και την περιβαλλοντική βιοτεχνολογία. 

6. Αράπης Γεράσιμος, Καθηγητής Α΄Βαθμίδας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής 

Παραγωγής, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβαλλοντων, 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»  

ΦΕΚ: 458/Γ/04.12.2006  - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9855 (Π.Κ.13048) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:Ο κ.Αράπης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΤΟ-

ΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της 

συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης καθώς ο προτεινόμενος ασχολείται με 

θέματα οικοτοξικολογίας και οικολογίας.  

7. Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής Α΄Βαθμίδας, Τμήμα 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 (Π.Κ.14967) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Καλογεράκης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της 

συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο συναφές με το εκείνο 

της συγκεκριμένης  θέσης  καθώς ο προτεινόμενος ασχολείται με την μελέτη 



της τύχης των ρύπων στο περιβάλλον καθώς επίσης και με την βιοεξυγίανση 

ρυπασμένου εδάφους και υπογείων υδάτων.  

8. Ξενάκη-Πετρέα Μυρτώ, Διεθύντρια Ερευνών, California Department of 

Toxic Substances Control, USΑ  

Γνωστικό αντικείμενο: «ENVIRONMENTAL CHEMISTRY-PERSISTENT 

ORGANIC POLLUTANTS-BIOMONITORING-ENVIRONMENTAL 

EPIDEMIOLOGY- EXPOSURE ASSESSMENT» 

ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ : 7966 (Π.Κ.34055)  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Ξενάκη-Πετρέα έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ENVIRONMENTAL CHEMISTRY - PERSISTENT ORGANIC 

POLLUTANTS - BIOMONITORING - ENVIRONMENTAL 

EPIDEMIOLOGY - EXPOSURE ASSESSMENT» το οποίο είναι συναφές με 

το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό 

έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης  θέσης καθώς η 

προτεινόμενη ασχολείται με θέματα έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους 

καθώς επίσης και ανάπτυξης αναλυτικών μεθόδων για χημικές ουσίες σε 

περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα.  

9. Παπαδάκη Μαρία, Καθηγήτρια Α’Βαθμίδας, Τμήμα Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο 

Πατρών 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΧΗΜΕΙΑ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

ΦΕΚ: 1078/31.12.2009 τ.Γ΄  - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 9821 (Π.Κ.14315) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Παπαδάκη έχει γνωστικό αντικείμενο «ΧΗΜΕΙΑ & 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

συναφές με το εκείνο της συγκεκριμένης θέσης καθώς ασχολείται με τις 

διεργασίες αποικοδόμησης ρύπων στο περιβάλλον. 

10. Καραμανλής Ξάνθιππος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κτηνιατρική Σχολή, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

ΦΕΚ: 551/05.08.2011 τ.Γ΄  - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 19885 (Π.Κ.10596) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Καραμανλής έχει γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό 

έργο συναφές με εκείνο της συγκεκριμένης θέσης καθώς ασχολείται με 

θέματα οικολογίας και ρύπανσης υδάτων.  

11. Michael Ikonomou, Διευθυντής Ερευνών, Institute of Ocean Sciences, 

Canada 

Γνωστικό αντικείμενο: «ANALYTICAL CHEMISTRY & 

ENVIRONMENTAL SCIENCE» 

ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ : 3740 (Π.Κ.45146) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Ikonomou έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ENVIRONMENTAL CHEMISTRY - PERSISTENT ORGANIC 

POLLUTANTS  BIOMONITORING - ENVIRONMENTAL EPIDEMIO-

LOGY-EXPOSURE ASSESSMENT» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο 

συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης  καθώς ο 

προτεινόμενος ασχολείται με θέματα ενόργανης χημικής ανάλυσης τοξικών 



ουσιών στο περιβάλλον και την μελέτη της τύχης τους στο περιβάλλον, και 

ειδικότερα στο υδάτινο περιβάλλον. 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος  

 

 

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 


