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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Πρακηικό σνεδρίαζης 

ΤΝΔΓΡΙΑ:    1
η
 /10-1-2014 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ:   ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΚΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:  ΣΡΗΚΟΗΛΖ ΔΗΡΖΝΖ 

ΜΔΛΗ :  4 

ΠΑΡΟΝΣΔ:   4 

ΣΟΠΟ: 1
ν
 όξνθν ηνπ θηηξίνπ Παπαδάθε, Ηεξά Οδόο 75, Σ.Κ. 11855, Βνηαληθόο Αζήλα 

 

 

 

ΘΔΜΑTA ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
1. Έγκπιζη Διδικών Δπηαμελών Δπιηποπών επιλογήρ / εξέλιξηρ Μελών ΓΔΠ: 

 εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Αλζνθνκία 

θαη Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ», 

 εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Γελδξνθνκία», (θα Σζαληίιε), 

 εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Γελδξνθνκία», (θ. Βέκκν), 

 εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Λαραλνθνκία», 

 κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθό 

αληηθείκελν «Φπηνπαζνινγία – Ηνινγία», 

 εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Φπηνπαζνινγία – Βηνινγηθή Αληηκεηώπηζε Αζζελεηώλ ησλ Φπηώλ». 

2. Έγκπιζη Διδικών Δπηαμελών Δπιηποπών επιλογήρ / εξέλιξηρ Μελών ΓΔΠ: 

 εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Φπηνπαζνινγία – Φπηνπαζνινγηθή Μπθεηνινγία θαη Βαθηεξηνινγία». 

3. Απάνηηζη εγγπάθος για ηην καηαγγελία ανηιγπαθήρ θοιηηηή Γ.Π.Α. 

4. Άλλα θέμαηα 
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ΜΔΛΗ ΚΟΜΗΣΔΙΑ ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

 

1. ΚΑΡΑΚΗ Γ. ΚΟΜΗΣΟΡΑ Παξώλ 
 

2. ΠΟΛΙΣΗ Ι.  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΠΗΣΖΜΖ 

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ 

ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ 

Παξώλ  

3. ΠΑΠΑΓΟΤΛΗ Γ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΠΗΣΖΜΖ 

ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

Παξώλ  

4. ΓΔΡΚΑ Ν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΔΩΡΓΗΚΖ 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

Παξώλ  

Γηαπηζηώλεηαη ε απαξηία ηεο Κνζκεηείαο από ηνλ Κνζκήηνξα θ. θαξάθε Γεώξγην θαη 

αξρίδεη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 
Θέμα 1: «Έγκπιζη Διδικήρ Δπηαμελούρ Δπιηποπήρ επιλογήρ/εξέλιξηρ μελών ΓΔΠ: 

 εκλογή ζηη βαθμίδα ηου Καθηγηηή, με γνωζηικό ανηικείμενο «Ανθοκομία 

και Αρχιηεκηονική Τοπίου», 

 εκλογή ζηη βαθμίδα ηου Καθηγηηή, με γνωζηικό ανηικείμενο 

«Γενδροκομία», (κα Τζανηίλη), 

 εκλογή ζηη βαθμίδα ηου Καθηγηηή, με γνωζηικό ανηικείμενο 

«Γενδροκομία», (κ. Βέμμο), 

 εκλογή ζηη βαθμίδα ηου Καθηγηηή, με γνωζηικό ανηικείμενο 

«Λαχανοκομία», 

 μονιμοποίηζη ζηη βαθμίδα ηου Δπίκουρου Καθηγηηή, με γνωζηικό 

ανηικείμενο «Φυηοπαθολογία – Ιολογία», 

 εκλογή ζηη βαθμίδα ηου Δπίκουρου Καθηγηηή, με γνωζηικό ανηικείμενο 

«Φυηοπαθολογία – Βιολογική Ανηιμεηώπιζη Αζθενειών ηων Φυηών». 

 

Ζ Κνζκεηεία αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηόο Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (πλεδξία 10-12-2013), ζρεηηθά κε ηελ 

ζύλζεζε Δηδηθώλ Δπηακειώλ Δπηηξνπώλ, επηινγήο εμέιημεο κειώλ ΓΔΠ, ελέθξηλε: 

 ηνλ θαηάινγν ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δηδηθήο 

Δπηακεινύο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηεο θ
αο 

Παπαθσηίνπ 

Μαξίαο γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηεο Καζεγήηξηαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Αλζνθνκία θαη Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ», 

 ηνλ θαηάινγν ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δηδηθήο 

Δπηακεινύο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηεο θ
αο 

Σζαληίιε Διέλεο 

γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηεο Καζεγήηξηαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Γελδξνθνκία», 
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 ηνλ θαηάινγν ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δηδηθήο 

Δπηακεινύο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βέκκνπ ηαύξνπ 

γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γελδξνθνκία», 

 ηνλ θαηάινγν ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δηδηθήο 

Δπηακεινύο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αθνπκηαλάθε 

Κσλ/λνπ γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Λαραλνθνκία», 

 ηνλ θαηάινγν ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δηδηθήο 

Δπηακεινύο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηεο θ
αο 

Υαηδεβαζηιείνπ 

Διηζάβεη γηα κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηεο Δπίθνπξνπ Καζεγήηξηαο κε 

γλσζηηθό αληηθείκελν «Φπηνπαζνινγία – Ηνινγία», 

 ηνλ θαηάινγν ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δηδηθήο 

Δπηακεινύο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Σδάκνπ σηήξηνπ 

γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Φπηνπαζνινγία – Βηνινγηθή Αληηκεηώπηζε Αζζελεηώλ ησλ Φπηώλ». 

 

 

Θέμα2: «Έγκπιζη Διδικήρ Δπηαμελούρ Δπιηποπήρ επιλογήρ/εξέλιξηρ μελών ΓΔΠ: 

εξέλιξη ζηη βαθμίδα ηος Αναπληπωηή Καθηγηηή, με γνωζηικό ανηικείμενο 

«Φςηοπαθολογία – Φςηοπαθολογική Μςκηηολογία και Βακηηπιολογία». 

 

Ζ Κνζκεηεία αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηόο Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (πλεδξία 18-12-2013), ζρεηηθά κε ηελ 

ζύλζεζε Δηδηθώλ Δπηακειώλ Δπηηξνπώλ, επηινγήο εμέιημεο κειώλ ΓΔΠ, ελέθξηλε: 

 ηνλ θαηάινγν ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δηδηθήο Δπηακεινύο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηεο θ
αο

 Αλησλίνπ Πνιύκληαο γηα 

εμέιημε ζηε βαζκίδα ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Φπηνπαζνινγία – Φπηνπαζνινγηθή Μπθεηνινγία θαη Βαθηεξηνινγία». 

 

Θέμα 3: «Απάνηηζη εγγπάθος για ηην καηαγγελία ανηιγπαθήρ θοιηηηή Γ.Π.Α.» 

Ζ Κνζκεηεία απνθάζηζε λα εμεηαζζεί ην ζέκα από ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην πνπ 

ζπγθαιείηαη ζηελ πεξίπησζε πεηζαξρηθώλ ζεκάησλ πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ, παξνπζία ηνπ ππεύζπλνπ Καζεγεηή θαη ηνπ ππό έιεγρν θνηηεηή. 

 

Θέμα4: «Άλλα θέμαηα» 

Δπεηδή δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε, ιύεηαη ε 

ζπλεδξίαζε. 

 
Η Γραμμαηέας 

 

 

Σρικοίλη Διρήνη 

 

Ο Κοζμήηορας 

 

 

Γεώργιος καράκης 

Καθηγηηής 
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