
1 

 

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Πρακηικό σνεδρίαζης 

ΤΝΔΓΡΙΑ:    4
ε
 /13-3-2014 

 

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. Έγθξηζε Δηδηθήο Δπηακεινύο Δπηηξνπήο επηινγήο/εμέιημεο κειώλ ΓΔΠ: 

 γηα κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό 

Αληηθείκελν «Νεκαηωδνινγία» 

2. Καηάξηηζε κεηξώνπ εθιεθηόξωλ εηδηθώλ επηακειώλ επηηξνπώλ επηινγήο/ 

εμέιημεο κειώλ ΓΔΠ: 

 Μνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό 

αληηθείκελν «Γεωξγηθή Μεηεωξνινγία θαη Βηνθιηκαηνινγία» 

3. Πξνθήξπμε κίαο (1) ζέζεωο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή, κε γλωζηηθό 

αληηθείκελν «Φπζηνινγία Φπηώλ» 

4. Σπδήηεζε γηα ην πιεξνθνξηαθό ειεθηξνληθό πιηθό ηεο Σρνιήο 

5. Σπδήηεζε γηα ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηεο Σρνιήο. 

6. Άιια ζέκαηα 

 

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

αξρίδεη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 
Θέκα 1: Έγθξηζε Εηδηθήο Επηακεινύο Επηηξνπήο επηινγήο/εμέιημεο κειώλ ΔΕΠ: 

 γηα κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Επίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό 

Αληηθείκελν «Νεκαηωδνινγία» 

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

Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (πλεδξία 21-2-2014), 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 ηνπ θ. Γηαλλαθνύ Ησάλλε γηα 

κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό Αληηθείκελν 

«Νεκαηωδνινγία» 

 

 

Θέκα 2
ν: 

Καηάξηηζε κεηξώνπ εθιεθηόξωλ εηδηθώλ επηακειώλ επηηξνπώλ επηινγήο/ 

εμέιημεο κειώλ ΔΕΠ: 

 Μνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλωζηηθό 

αληηθείκελν «Γεωξγηθή Μεηεωξνινγία θαη Βηνθιηκαηνινγία» 

Ζ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο Αγξνηηθήο Παξαγσγήο, Τπνδνκώλ & Πεξηβάιινληνο, ζηελ 

4
ε
 /13-03-2014 πλεδξίαζε ηεο, έρνληαο ππόςε θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (ζπλεδξία 28-01-2014), 

πνπ αθνξά ηα κεηξώα εθιεθηόξσλ εμέιημεο/επηινγήο κειώλ ΓΔΠ, θαηαξηίδεη ην 

κεηξών ηνπ παξαθάησ αλαθεξόκελνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο : 

1) κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθό 

αληηθείκελν «Γεσξγηθή Μεηεσξνινγία θαη Βηνθιηκαηνινγία»  

Από ηνλ Πίλαθα Μεηξώνπ αθαηξέζεθε ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θ. Καξπνύδαο 

Μηραήι ν νπνίνο είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα κε «πλαθέο γλσζηηθό αληηθείκελν 

βάζεη ΦΔΚ θαη δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ», δηόηη ύζηεξα από κειέηε ηνπ βηνγξαθηθνύ ηνπ 

θαη ηνπ πξόζθαηνπ Δξεπλεηηθνύ ηνπ Έξγνπ, δηαπηζηώζεθε όηη δελ ππάξρεη ζπλάθεηα 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

 

 

Θέκα 3
ν
:« Πξνθήξπμε από ην Σκήκα Επηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγωγήο» 

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

αληηθείκελν «Φπζηνινγία Φπηώλ» 

 

 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.  

 

Θέκα 4
ν
: πδήηεζε γηα ην πιεξνθνξηαθό ειεθηξνληθό πιηθό ηεο ρνιήο 

πδεηήζεθε ε αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο πιεξνθνξηαθνύ ειεθηξνληθνύ πιηθνύ ηεο 

ρνιήο, θαη πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα νινθιεξσζνύλ ζε επόκελν ζηάδην. 
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Θέκα 5
ν
: πδήηεζε γηα ην Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο ρνιήο. 

πδεηήζεθαλ δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο ρνιήο. 

 

Θέκα 6
ν
: Άιια ζέκαηα 

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

ζπλεδξίαζε. 

 

 
Η Γραμμαηέας 

 

 

Σρικοίλη Διρήνη 

 

 

Ο Κοζμήηορας 

 

 

Γεώργιος καράκης 

Καθηγηηής 

 

 

 

 

 

 


