
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

   
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                    
 Μυτιλήνη, 24.03.2017 

                                                                                 Αρ.Πρωτ.:   397 

 

Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του             

Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία  Βιοσφαιρικών 

Διεργασιών»  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  (κωδικός θέσης στο 

ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ256) 
 

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 

«Οικολογία  Βιοσφαιρικών Διεργασιών»  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  

(κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ256), ως ακολούθως: 

 

Α.  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 Καθηγητές του Τμήματος 

 

1. Τρούμπης Ανδρέας, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή 

Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΔΟΜΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»  

ΦΕΚ: 172/18.9.98 τ.ΝΠΔΔ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 7423 (Π.Κ.2431) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ο κ. Τρούμπης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΔΟΜΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 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, κυρίως σε ό,τι αφορά στην οικολογία και διατήρηση των χερσαίων 

οικοσυστημάτων, με έμφαση στη μελέτη των μεταβολών της βλάστησης υπό 

σενάρια κλιματικής αλλαγής και στην απόκριση της βιοποικιλότητας και της 

οικοσυστημικής λειτουργίας σε πλανητικές μεταβολές.  

2. Ματσίνος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή 

Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΔΟΜΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ» 

ΦΕΚ: 312/11.04.2008 τ. Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18367 (Π.Κ.13395) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ο κ. Ματσίνος έχει γνωστικό αντικείμενο «ΔΟΜΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 



ΜΕΘΟΔΟΥΣ» 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, κυρίως σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη 

οικολογικών μοντέλων και στην οικολογική εκτίμηση επικινδυνότητας. 

3. Δημητρακόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 

Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» 

ΦΕΚ: 262/21.04.2011 τ.Γ’- ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 10522 (Π.Κ.16354) 

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, κυρίως σε ό,τι αφορά 

στην οικολογία των χερσαίων οικοσυστημάτων με έμφαση στη μελέτη των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών των ειδών κατά μήκος περιβαλλοντικών βαθμίδων 

ή διαφορετικών περιβαλλόντων και στη σχέση βιοποικιλότητας – οικοσυστημικής 

λειτουργίας υπό συνθήκες περιβαλλοντικής μεταβλητότητας. 

4. Ακριώτης Τριαντάφυλλος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα  

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 (Π.Κ.1640336) 

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 σε συναφές γνωστικό 

αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης, κυρίως σε ό,τι αφορά στην 

οικολογία των χερσαίων οικοσυστημάτων με έμφαση στην οικολογία των 

σπονδυλόζωων και στη μελέτη της μετανάστευσης των πουλιών.  

5. Θεοδώρου Κωνσταντίνος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα 

Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»   

ΦΕΚ: 90/11.02.2010 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 7610 (Π.Κ.1640344) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Θεοδώρου έχει γνωστικό αντικείμενο  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ», 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, κυρίως σε ό,τι αφορά στη γενετική 

των πληθυσμών, στη μελέτη των γενετικών διεργασιών και των προβλημάτων 

βιωσιμότητας μικρών και κατακερματισμένων πληθυσμών και στην επίδραση των 

κλιματικών αλλαγών στη πληθυσμιακή δυναμική ζωικών ειδών. 

 

 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. Σγαρδέλης  Στέφανος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα  Βιολογίας, Σχολή  

Θετικών Επιστήμων, Α.Π.Θ.  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»    

ΦΕΚ: 663/21.08.2009 τ.Γ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18553 (Π.Κ.17956) 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Σγαρδέλης  έχει γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» το οποίο 

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

επιστημονικό του έργο, που αφορά στη δυναμική πληθυσμών και βιοκοινοτήτων 

σε χερσαία περιβάλλοντα, στην εδαφική βιολογία και στην ανάπτυξη 

οικολογικών μοντέλων, εμφανίζει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

2. Καρύδης Μιχαήλ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα  Επιστημών της Θάλασσας,   

Σχολή Περιβάλλοντος,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΔΟΜΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 

ΦΕΚ: 203/4.12.95 τ.ΝΠΔΔ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2924  (Π.Κ.13939) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Καρύδης έχει γνωστικό αντικείμενο  «ΔΟΜΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της 

υπό πλήρωση θέσης. Επίσης το επιστημονικό του έργο, που αφορά στη δομή, 

λειτουργία και διαχείριση των υδατικών οικοσυστημάτων με έμφαση στις 

διεργασίες της πρωτογενούς παραγωγής, στις μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομένων 

και στην ανάπτυξη μοντέλων για τη μελέτη της οικολογίας θαλάσσιων 

οργανισμών, έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.  

3. Χάλλευ Τζον Μάξγουελ,  Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα  Βιολογικών 

Εφαρμογών & Τεχνολογιών,  Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων   

 Γνωστικό αντικείμενο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ».   

 ΦΕΚ: 46/21.01.2013 τ’ Γ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2028 (Π.Κ.10067) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Χάλλευ  έχει γνωστικό αντικείμενο «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, κυρίως σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη δυναμικών μοντέλων 

βιοποικιλότητας, στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους οργανισμούς και 

στην εξαφάνιση των ειδών. 

4. Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μαργαρίτα, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα  

Βιολογίας,  Σχολή  Θετικών Επιστήμων,   Ε.Κ.Π.Α. 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 

ΦΕΚ: 317/19.05.2011 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18712 (Π.Κ.13207) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η  κα.Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη έχει γνωστικό αντικείμενο 

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.  Επίσης το επιστημονικό της έργο,   

που αφορά στην οικολογία των χερσαίων οικοσυστημάτων, με έμφαση στην 

οικολογία των διαταραχών (επιπτώσεις της φωτιάς και της μεταβολής στο 

καθεστώς φωτιάς, λόγω κλιματικής αλλαγής, στη δομή και λειτουργία των 

χερσαίων οικοσυστημάτων), έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό 

πλήρωση θέσης.  

5. Σφουγγάρης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,  Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,   

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,   

Γνωστικό αντικείμενο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙ-

ΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».   

ΦΕΚ: 909/31.08.2012 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4054 (Π.Κ.2218) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Σφουγγάρης  έχει γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» το οποίο είναι συναφές με το 



γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης το επιστημονικό του έργο,  

που αφορά στη μελέτη των ανθρωπογενών μεταβολών στην ποικιλότητα των 

ειδών, στη δυναμική των πληθυσμών σε χερσαία περιβάλλοντα και στη 

διατήρηση ειδών και ενδιαιτημάτων, εμφανίζει συνάφεια με το γνωστικό 

αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης 

6. Μυλωνάς Μωϋσής, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα  Βιολογίας, Σχολή 

Θετικών &  Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ»  

ΦΕΚ: 297/14-12-2004 τ.ΝΠΔΔ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 1458 (Π.Κ.14625) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Μυλωνάς έχει γνωστικό αντικείμενο «ΧΕΡΣΑΙΑ   

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 κυρίως όσον αφορά στη χερσαία 

οικολογία, στη βιογεωγραφία και στη φυλογένεση των ζωικών ειδών της 

ανατολικής Μεσογείου. 

 

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. Βώκου Δέσποινα, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, Τμήμα  Βιολογίας, Σχολή Θετικών 

Επιστήμων, Α.Π.Θ. 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ»  

ΦΕΚ: 114/28.05.2002 τ.Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ:19948  (Π.Κ.21088) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Βώκου έχει γνωστικό αντικείμενο «ΧΕΡΣΑΙΑ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ» το οποίο είναι συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης το επιστημονικό της έργο,   

που αφορά στην οικολογία και διατήρηση των χερσαίων οικοσυστημάτων με 

έμφαση στη χημική οικολογία, στη διαχείριση των βιοτικών πόρων της χέρσου 

και στα πρότυπα κυκλοφορίας ανεμομεταφερόμενων σωματιδίων βιολογικών 

προέλευσης, εμφανίζει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση 

θέσης  

2. Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, Τμήμα  Γεωγραφίας, Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ»  

ΦΕΚ: 946/14.10.08 τ.Γ’ (ΦΕΚ 1082/9.06.2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ:18493  (Π.Κ.19255) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Πετανίδου  έχει γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – 

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

πλήρωση θέσης. Επίσης το επιστημονικό της έργο, που αφορά στην οικολογία 

της αναπαραγωγής με έμφαση στα συστήματα επικονίασης, στα τροφικά 

πλέγματα φυτών – επικονιαστών και στις επιπτώσεις της δομής του τοπίου, των 

βιολογικών εισβολέων και κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα, εμφανίζει 

συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

3. Δέτσης Βασίλειος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικιακής 

Οικονομίας και Οικολογίας, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 

Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  



Γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ»  

ΦΕΚ: 814/31.08.2010 τ.Γ’ Επίκουρος επί θητεία/ 1652/09.12.2014 τ.Γ’-

Μονιμοποίηση ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 2645 (Π.Κ.1645443) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Δέτσης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ» 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, 

κυρίως σε ό,τι αφορά στη μελέτη των αλλαγών στις χρήσεις γης, στην εξέλιξη 

του τοπίου, στην ερημοποίηση των εδαφών και στην οικολογία του εδάφους. 

4. Τσιρτσής Γεώργιος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα  Επιστημών της 

Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»  

ΦΕΚ: 819/Γ/30.6.2014 - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18564 (Π.Κ.8729) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Τσιρτσής έχει γνωστικό αντικείμενο «ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» το οποίο είναι συναφές 

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

έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης κυρίως όσον 

αφορά την ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων προσομοίωσης και μαθηματικών 

μοντέλων μελέτης οικοσυστημάτων και πληθυσμών.  

5. Γκιώκας Σίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΕΡΣΟΒΙΩΝ    

ΖΩΩΝ» 

ΦΕΚ:1293/18.12.2015τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18116 (Π.Κ.1009126) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ. Γκιώκας έχει γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΕΡΣΟΒΙΩΝ  ΖΩΩΝ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 

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

το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης κυρίως σε ό,τι αφορά στη 

μελέτη των προτύπων βιοποικιλότητας των ζωικών κοινοτήτων και των 

διεργασιών που τα διαμορφώνουν, στην εξελικτική οικολογία των χερσόβιων 

ζώων, καθώς και στις οικολογικές, φυσιολογικές και πληθυσμιακές προσαρμογές 

τους.   

6. Μουστάκα-Γούνη Μαρία, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 

  Γνωστικό αντικείμενο: «ΥΔΡΟΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΥΔΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» 

ΦΕΚ: 112/04.02.2013 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 4132 (Π.Κ.14215) 

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  

συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, κυρίως σε ότι 

αφορά στη μελέτη των προτύπων και των διεργασιών που καθορίζουν την 

κατανομή, την αφθονία και την ποικιλότητα των μικροοργανισμών σε ποικίλους 

τύπους υδατικών ενδιαιτημάτων. 

7. Κόκκορης Γεώργιος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της 

Θάλασσας, Σχολής Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Γνωστικό αντικείμενο: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ»  

ΦΕΚ:563/Γ’/31.05.2013-Μονιμοποίηση-ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ:5260  (Π.Κ.1640320) 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ. Κόκκορης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 

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

το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, κυρίως σε ό,τι αφορά στη 

ανάπτυξη μαθηματικών και στατιστικών μοντέλων στην οικολογία και τη 

βιολογία της διατήρησης. 

8. Δαναλάτος Νικόλαος,  Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα  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 (Π.Κ.4215) 

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, 

κυρίως σε ό,τι αφορά στη μελέτη των αλλαγών στις χρήσεις γης, στην 

ερημοποίηση των εδαφών και στη μελέτη των βέλτιστων παραμέτρων για την 

ανάπτυξη καλλιεργειών στη Μεσόγειο. 

9. Καλλιμάνης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή 

Θετικών Επιστήμων, Α.Π.Θ. 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»  

ΦΕΚ: 1278/16.12.2015 τ.Γ’. - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 17515 (Π.Κ.1065092) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ.Καλλιμάνης έχει γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 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 κυρίως 

σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή οικολογικών μοντέλων δυναμικής 

μεταπληθυσμών και καταλληλότητας ενδιαιτήματος, καθώς και στην εφαρμογή 

στατιστικών μεθόδων πρόβλεψης σε ζητήματα διατήρησης της βιοποικιλότητας.  

10. Παπαθεοδώρου Ευφημία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, 

Σχολή Θετικών Επιστήμων, Α.Π.Θ. 

Γνωστικό αντικείμενο: «ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ»  

ΦΕΚ: 213/13.03.2015 τ.Γ’ - ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 6186 (Π.Κ.784863) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κα Παπαθεοδώρου έχει γνωστικό αντικείμενο «ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΔΑΦΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο 

της υπό πλήρωση θέσης. Επίσης έχει επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, κυρίως σε ό,τι αφορά στην επίδραση των 

μεταβολών στις αβιοτικές συνθήκες στις εδαφικές παραμέτρους, στην επίδραση 

των αλλαγών στις γεωργικές πρακτικές στην ποιότητα του εδάφους και στη δομή 

και λειτουργία των μικροβιακών κοινοτήτων.  

11. Κορμάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα  Γεωπονίας 

Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,  Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

 Γνωστικό αντικείμενο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»  

  ΦΕΚ: 264/27.03.2015 τ.Γ’  ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: 18594  (Π.Κ.11263) 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ο κ. Κορμάς έχει γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό 

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

το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης  κυρίως σε ότι αφορά τη 

μελέτη των προτύπων και των διεργασιών που καθορίζουν την κατανομή, την 

αφθονία και την ποικιλότητα των μικροοργανισμών σε ποικίλους τύπους 

υδατικών ενδιαιτημάτων. 

 

Ο Πρόεδρος  

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 


