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ΘΔΜΑTA ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
1. Πξνθήξπμε από ην Τκήκα Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγωγήο 

 Πξνθήξπμε κηαο (1) ζέζεωο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό 

αληηθείκελν «Οηθνινγία κε έκθαζε ζηελ Οηθνινγία Δληόκωλ» 

 Πξνθήξπμε κηαο (1) ζέζεωο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξωηή Καζεγεηή 

κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γεωξγηθή Μηθξνβηνινγία» 

 Πξνθήξπμε κηαο (1) ζέζεωο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε 

γλωζηηθό αληηθείκελν «Κεπεπηηθέο Καιιηέξγεηεο» 

 Πξνθήξπμε κηαο (1) ζέζεωο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε 

γλωζηηθό αληηθείκελν «Σπζηεκαηηθή Βνηαληθή» (όπωο δηαβηβάζηεθε από 

ηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ, Τκήκα Α’ Πξνζωπηθνύ ηνπ ΓΠΑ), 

 

2. Έγθξηζε Δηδηθήο Δπηακεινύο Δπηηξνπήο επηινγήο/εμέιημεο κειώλ ΓΔΠ: 

 γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό αληηθείκελν 

«Γηαηξνθή Εώωλ κε έκθαζε ζηα Μεξπθαζηηθά» θαη  

 γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό αληηθείκελν 

«Φπζηνινγία Απνδόζεωλ Αγξνηηθώλ Εώωλ».  

 

 

3. Σπδήηεζε γηα ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηεο Σρνιήο. 

4. Άιια ζέκαηα 
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ΜΕΛΗ ΚΟΜΗΣΕΙΑ ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

 

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: « Πποκήπςξη από ηο Σμήμα Επιζηήμηρ Φςηικήρ Παπαγωγήρ» 

 Πξνθήξπμε κηαο (1) ζέζεωο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό 

αληηθείκελν «Οηθνινγία κε έκθαζε ζηελ Οηθνινγία Δληόκωλ» 

 Πξνθήξπμε κηαο (1) ζέζεωο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξωηή Καζεγεηή 

κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γεωξγηθή Μηθξνβηνινγία» 

 Πξνθήξπμε κηαο (1) ζέζεωο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε 

γλωζηηθό αληηθείκελν «Κεπεπηηθέο Καιιηέξγεηεο» 

 Πξνθήξπμε κηαο (1) ζέζεωο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε 

γλωζηηθό αληηθείκελν «Σπζηεκαηηθή Βνηαληθή» (όπωο δηαβηβάζηεθε από 

ηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ, Τκήκα Α’ Πξνζωπηθνύ ηνπ ΓΠΑ), 

 

 Ζ Κνζκεηεία κε βάζε ην αξ. πξση. 78/31.01.2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 

Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ ΓΠΑ πνπ αθνξά ζην αίηεκα πξνθήξπμεο 

κίαο (1) ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Οηθνινγία κε έκθαζε ζηελ Οηθνινγία Δληόκωλ» (Σπλεδξία 28-1-2014), 

ζπκθσλεί κε ην παξαπάλσ αίηεκα θαη ην δηαβηβάδεη πξνο ηελ Πξπηαλεία γηα 

ηα πεξεηαίξσ.  

 Ζ Κνζκεηεία κε βάζε ην αξ. πξση. 55/28.01.2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 

Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ ΓΠΑ πνπ αθνξά ζην αίηεκα πξνθήξπμεο 

κίαο (1) ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν «Γεωξγηθή Μηθξνβηνινγία» (Σπλεδξία 10-12-2013), ζπκθσλεί κε 

ην παξαπάλσ αίηεκα θαη ην δηαβηβάδεη πξνο ηελ Πξπηαλεία γηα ηα πεξεηαίξσ.  

 Ζ Κνζκεηεία κε βάζε ην αξ. πξση. 504/29.01.2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 

Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ ΓΠΑ πνπ αθνξά ζην αίηεκα πξνθήξπμεο 

κίαο (1) ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν «Κεπεπηηθέο Καιιηέξγεηεο» (Σπλεδξία 18-12-2013), ζπκθσλεί κε 

ην παξαπάλσ αίηεκα θαη ην δηαβηβάδεη πξνο ηελ Πξπηαλεία γηα ηα πεξεηαίξσ.  

 Ζ Κνζκεηεία ιακβάλνληαο ππόςε: 

α) ην κε αξ. πξση. 572/3.02.2014 έγγξαθν πνπ ηεο δηαβηβάζηεθε από ηελ 

Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Σκήκα Α’ Πξνζσπηθνύ ηνπ ΓΠΑ θαη  
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β) ην κε αξ. πξση. 477/21.1.2014 πνπ αθνξά ζην αίηεκα πξνθήξπμεο κίαο (1) 

ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν 

«Σπζηεκαηηθή Βνηαληθή» (Σπλεδξία 10-12-2013), ζπκθσλεί κε ην παξαπάλσ 

αίηεκα θαη ην δηαβηβάδεη πξνο ηελ Πξπηαλεία γηα ηα πεξεηαίξσ.  

 

Θέμα2: «Έγκπιζη Ειδικήρ Επηαμελούρ Επιηποπήρ επιλογήρ/εξέλιξηρ μελών ΔΕΠ: 

 γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό αληηθείκελν 

«Γηαηξνθή Εώωλ κε έκθαζε ζηα Μεξπθαζηηθά» θαη  

 γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό αληηθείκελν 

«Φπζηνινγία Απνδόζεωλ Αγξνηηθώλ Εώωλ».  

 

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

Σκήκαηόο Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο (9
ε 

/27-1-2014 πλεδξία), 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.

 Μαξίαο 

Υαξηζκηάδνπ γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό 

αληηθείκελν «Φπζηνινγία Απνδόζεσλ Αγξνηηθώλ Εώσλ», 

 ηνλ θαηάινγν ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δηδηθήο 

Δπηακεινύο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηεο θ
αο 

Διέλεο 

Σζηπιάθνπ γηα εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό 

αληηθείκελν «Γηαηξνθή Εώσλ κε έκθαζε ζηα Μεξπθαζηηθά». 

 

Θέμα 3
ο
: ςζήηηζη για ηο Ππόγπαμμα ποςδών ηηρ σολήρ. 

πδεηήζεθαλ δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο ρνιήο. 

 

Θέμα 4
ο
: Άλλα θέμαηα 

 

 

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

ζπλεδξίαζε. 

 

 

 

 

                      Η  Γραμμαηέας  

 

  

Ο Κοζμήηορας  

 

Σρικοίλη Διρήνη 

 

 Γεώργιος καράκης 

Καθηγηηής 
 

 

 


