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Α.ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

Όνομα : ΥΡΖΣΟ  
Δπίθεηο : ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ 
Όνομα Παηέπα : ΗΩΑΝΝΖ 
Ζμεπομηνία γέννηζηρ : 03-02-1969 

Σόπορ γέννηζηρ : Θεζζαινλίθε 

Σηλέθωνο επγαζίαρ : 2310013352 

Σηλέθωνο κινηηό : 6973009199 

e-mail : dimchri@cp.teithe.gr, dimchristos69@yahoo.gr 

   
 

Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Γεωπγικήρ Μησανολογίαρ 

Γνωζηικό ανηικείμενο: «ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη βειηηζηνπνίεζε απφδνζεο γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ ζπγθνκηδήο» 

Σμήμα Γεωπονίαρ 

σολή Γεωηεσνικών Δπιζηημών 

Γιεθνέρ Πανεπιζηήμιο ηηρ Δλλάδορ- (ΓΗΠΑΔ) 
 

Β. ΠΟΤΓΔ 

Β.1. Βαζικά πηςσία 

1. B.Sc.ΣΔΗ Λάξηζαο, ρνιή ΣΔΓ, Σκήκα: Γεσξγηθψλ Μεραλψλ θαη Αξδεχζεσλ 

(Γεθέκβξηνο 1997). Βαζκφο (7.0) - Λίαλ Καιψο. 

2. B.Sc. Α.Π.Θ. Γεσπνληθή ζρνιή Θεζζαινλίθεο ηεο θαηεχζπλζεο ησλ Δγγείσλ 

Βειηηψζεσλ, Δδαθνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο. Απφθηεζε δεχηεξνπ βαζηθνχ 

πηπρίνπ ζπνπδψλ κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο. (Ννέκβξηνο 2017). Βαζκφο (6.54) 

- Λίαλ Καιψο. 
 

Β.2. Μεηαπηςσιακά διπλώμαηα 

1. M.Sc. Cranfield University-UK, Agricultural Engineering, Water Management-

Advanced Irrigation (Ηνχιηνο 2001). 

2. M.Sc. by Research. Cranfield University-UK, Agricultural Engineering-The Design of a 

Mechanical System for the Harvest of Saffron Flower in Greece (Ηνχληνο 2010). 
 

Β.3. Γιδακηοπική διαηπιβή 

Ph.D. Cranfield University-UK, Agricultural Engineering-The Design of an Improved 

Efficiency Lavender Harvester (Ηνχληνο 2005). 
 

Β.4. Μεηεκπαιδεύζειρ ζηο εξωηεπικό 

Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε εηδηθψλ δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ θνπήο θαη κεηαθνξάο 

δέληξσλ μπιείαο ζην Ossiach ηεο Απζηξίαο ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ 

βαζηθνχ πηπρίνπ ζπνπδψλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus (Ηνχληνο 1997). 
 

Β.5. Τποηποθίερ. 

Τπνηξνθία θαηφπηλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ 

(I.K.Y.) γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία κε εηδίθεπζε ζηε Γεσξγηθή 

Μεραλνινγία (Οθηψβξηνο 1999). Γηάξθεηα ππνηξνθίαο 3.5 έηε. 
 

Β.6. Ξένερ γλώζζερ 

1. Αγγιηθά: Άξηζηα.       2. Ηηαιηθά: Λίαλ Καιψο 
 

Β.7. Άλλερ ζποςδέρ. 

Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο απφ ηελ Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) Θεζζαινλίθεο (Ηνχληνο 2008). Βαζκφο (8.5) 

– Άξηζηα. 

mailto:dimchri@cp.teithe.gr


 

 

Γ. ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 
 

Γ.1. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
 

1. 04/1997 έωρ 05/1997 (2 κήλεο) : Δξγνζηάζην Antonio Carraro ζηελ Padova ηεο Ηηαιίαο 

ζην ηκήκα ζπλαξκνιφγεζεο κηθξψλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο κέζσ εμακεληαίνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus. 

2. 01/1998 έωρ 08/1999 (1 ρξφλν & 8 κήλεο): Τπεχζπλνο δηαρείξηζεο ησλ γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ γεσξγηθήο επηρείξεζεο. 

3. 02/2001 έωρ 08/2002 (1 ρξφλν & 7 κήλεο): Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο κε ακνηβή ζηελ εηαηξία 

"BioRegional" πνπ έδξεπε ζην Λνλδίλν ζε πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ θαη εμέιημεο 

γεσξγηθψλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ ζπγθνκηδήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

4. 09/2002 έωρ 09/2003 (1 ρξφλν): Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο κε ακνηβή γηα ην παλεπηζηήκην 

"Cranfield University" ηεο Αγγιίαο ζε πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο 

γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. 

5. 10/2003 έωρ 06/2004 (1 Αθαδεκατθφ έηνο-480 h δηδαζθαιίαο): Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα Γεσξγηθψλ Μεραλψλ & Αξδεχζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η 

Λάξηζαο.  

6. Σο 2004 & ηο 2005 (2 κήλεο /έηνο. χλνιν 4 κήλεο) : Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο κε ακνηβή 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο κεραληθήο ζπγθνκηδήο ηνπ ζνπζακηνχ πνπ 

δηελεξγήζεθε ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία απφ ηελ Α&Φ Υαΐηνγινπ Α.Δ. ζην πιαίζην 

πηινηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ζέκα ηελ παξαγσγή ζνπζακηνχ ζε κεραλνπνηεκέλε 

θαιιηέξγεηα. 

7. 01/2004 έωρ 07/2005 (1 ρξφλν & 7 κήλεο): Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο κε ακνηβή ζην 

πξφγξακκα «Αλακφξθσζε Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Γεσξγηθψλ Μεραλψλ & Αξδεχζεσλ» –

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. 

8. 10/2004 έωρ 06/2005 (1 Αθαδεκατθφ έηνο-516 h δηδαζθαιίαο): Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα Γεσξγηθψλ Μεραλψλ & Αξδεχζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η 

Λάξηζαο.  

9. 10/2004 έωρ 02/2005 (1 Αθαδεκατθφ εμάκελν-76 h δηδαζθαιίαο): Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα θπηηθήο θαη Εσηθήο παξαγσγήο ηνπ ΑΣΔΗΘ.  

10. 07-2005 έωρ 31-12-2010 (5 ρξφληα & 6 κήλεο) : Γηνξηζκφο κέζσ δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΔΠ 

ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Κνδάλεο ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ. Τπεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο απνγξαθήο, ειέγρνπ θαη 

έθδνζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη αδεηψλ νδεγήζεσο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ (ΦΔΚ 

85/15-4-2005η.Ν.Π.Γ.Γ.). 

11. 10/2005 έωρ 06/2006 (1 Αθαδεκατθφ έηνο-190 h δηδαζθαιίαο): Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα Γεσξγηθψλ Μεραλψλ & Αξδεχζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η 

Λάξηζαο. 

12. 10/2005 έωρ 06/2006 (1 Αθαδεκατθφ έηνο-152 h δηδαζθαιίαο): Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα θπηηθήο θαη Εσηθήο παξαγσγήο ηνπ ΑΣΔΗΘ.  

13. 10/2006 έωρ 06/2007 (1 Αθαδεκατθφ έηνο- 180 h δηδαζθαιίαο): Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα Γεσξγηθψλ Μεραλψλ & Αξδεχζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η 

Λάξηζαο. 

14. 10/2006 έωρ 06/2007 (1 Αθαδεκατθφ έηνο-114 h δηδαζθαιίαο): Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα θπηηθήο θαη Εσηθήο παξαγσγήο ηνπ ΑΣΔΗΘ.  

15. 10/2007 έωρ 06/2008 (1 Αθαδεκατθφ έηνο-190 h δηδαζθαιίαο): Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα θπηηθήο θαη Εσηθήο παξαγσγήο ηνπ ΑΣΔΗΘ.  

16. 10/2008 έωρ 06/2009 (1 Αθαδεκατθφ έηνο-190 h δηδαζθαιίαο): Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα θπηηθήο θαη Εσηθήο παξαγσγήο ηνπ ΑΣΔΗΘ.  

ππωηόηςπα 



 

 
 

17. 10/2009 έωρ 06/2010 (1 Αθαδεκατθφ έηνο-190 h δηδαζθαιίαο): Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα θπηηθήο θαη Εσηθήο παξαγσγήο ηνπ ΑΣΔΗΘ.  

18. 10/2010 έωρ 06/2011 (1 Αθαδεκατθφ έηνο-173 h δηδαζθαιίαο): Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ηκήκα θπηηθήο θαη Εσηθήο παξαγσγήο ηνπ ΑΣΔΗΘ.  

19. 01-01-2011 έωρ 22-03-2013 (2 ρξφληα & 2 κήλεο & 20 εκέξεο ): Μεηάηαμε κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο" ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο ζην ηκήκα Φπηηθήο θαη Εσηθήο 

Παξαγσγήο σο ππεχζπλνο ζην γξαθείν εθκεράληζεο ηεο γεσξγίαο γηα ην λνκφ Κνδάλεο. 

(ΦΔΚ 73/28-01-2011 & ΦΔΚ 204/Β΄/11-02-2011). 

20. 22-03-2013 έωρ 21-07-2013 (4 κήλεο & 1 εκέξα): Πξφζιεςε κέζσ πξνθήξπμεο ζηε ζέζε 

θαζεγεηή εθαξκνγψλ κε ζεηεία ζην ηκήκα Φπηηθήο Παξάγσγεο ηεο ρνιήο 

Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο (ΣΔΓ) ηνπ ΑΣΔΗΘ κε εηδηθφηεηα ηα γεσξγηθά κεραλήκαηα 

(Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνχ: 1413/η.Γ΄/31-12-2012 & δηφξζσζε: ΦΔΚ 191/η. Γ΄/18-2-2013). 

21. 22-07-2013 έωρ 26-9-2017 (4 ρξφληα & 2 κήλεο & 2 εκέξεο). Έληαμε ζην ζπγρσλεπζέλ ηκήκα 

ησλ Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηεο ζρνιήο ΣΓΣΣΓ (ΦΔΚ 1766/η. Β΄/22-07-2013) ηνπ 

ΑΣΔΗΘ βάζε ηνπ ζρεδίνπ ΑΘΖΝΑ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε φπσο πξνέθπςε κεηά 

ηελ ζπγρψλεπζε ζρνιψλ θαη ηε κεηνλνκαζία ηκεκάησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2 θαη 3 

ηνπ Π.Γ. 82/2013 (ΦΔΚ 123/η. Α΄/03-06-2013). Μνληκνπνίεζε ζηε ζέζε Καζεγεηή 

Δθαξκνγψλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 41/27-5-2016 πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α.Σ.Δ.Η. 

Θεζζαινλίθεο, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 516/ηΓ/9-6-2016. 

22. 27-09-2017 έωρ 06-5-2019 (1 ρξφλν & 7 κήλεο & 9 εκέξεο): Δμέιημε ζε κφληκε ηαθηηθή ζέζε 

βαζκίδαο Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε πξνθήξπμε ζέζεο, ΦΔΚ 178/η.Γ΄/01-03-2017 θαη 

δεκνζίεπζε εθινγήο ΦΔΚ 945/ η.Γ΄/27-09-2017), κε γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

«ρεδηαζκφο, Καηαζθεπή θαη βειηηζηνπνίεζε απφδνζεο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ 

ζπγθνκηδήο» ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο 

θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ηνπ Α.Σ.Δ.Η.-Θ. 

23. 07-05-2019 έωρ 31-12-2019 ( 6 κήλεο & 24 εκέξεο): Μεηάηαμε ζε πξνζσπνπαγή ζέζε 

κέινπο ΓΔΠ ηεο βαζκίδαο ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«ρεδηαζκφο Καηαζθεπή θαη βειηηζηνπνίεζε απφδνζεο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ 

ζπγθνκηδήο» ζην Σκήκα Γεσπνλίαο ηεο ρνιήο Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Γηεζλνχο 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο (ΓΗΠΑΔ) κε απηνδίθαηε κεηαθνξά, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ άξζξσλ 7 έσο 10 ηνπ λ. 4610/2019, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 2510/ηΒ΄/25-6-

2019.  

24. 01-01-2020 έωρ ζήμεπα (15 Αππιλίος 2021) ( 2 ρξφληα & 3 κήλεο & 15 εκέξεο) Μεηαηξνπή ζε 

κφληκε νξγαληθή ζέζε ηεο βαζκίδαο ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«ρεδηαζκφο Καηαζθεπή θαη βειηηζηνπνίεζε απφδνζεο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ 

ζπγθνκηδήο» ζην Σκήκα Γεσπνλίαο ηεο ρνιήο Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Γηεζλνχο 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο (ΓΗΠΑΔ) κε ηελ αξ. πξση. ΓΦ 11.1/3860/18-12-2019 

Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Διιάδνο (ΓΗ.ΠΑ.Δ.), θαη’ εθαξκνγή ηνπ ππνεδ. αα΄ ηνπ β΄ εδ. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ. 4610/2019 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 5004/ηΒ΄/31-12-2019. 
 

 



 

 

Γ.2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
 

Γ2.1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Ακαδημαϊκό 

έηορ 

Δκπαιδεςηικό 

Ίδπςμα 

Βαθμίδα Δξάμηνο Μαθήμαηα 

 

 

 

2003-04 

 

 

 

ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ 

Δξγαζηεξηαθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

ειιηπή πξνζφληα 

ζην ηκήκα Γ.Μ&Α 

 

 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό από 

10/2003 έωρ 

03/2004: (15 

h/εβδνκάδα) 

Σα Γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη νη Γνθηκέο ηνπο(3Δ) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ΗΗΗ (6Δ) 

-Γεσξγηθφο Διθπζηήξαο ΗΗΗ (3Θ) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ΦΠ(3Δ) 

Δαπινό 03/2004 

έωρ 06/2004: 
(15 h/εβδνκάδα) 

Σα Γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη νη Γνθηκέο ηνπο(3Δ) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ΗΗΗ (6Δ) 

-Γεσξγηθφο Διθπζηήξαο ΗΗΗ (3Θ) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ΦΠ (3Δ) 

 

 

 

 

 

 

2004-05 

ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ 

Δξγαζηεξηαθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

ειιηπή πξνζφληα 

ζην ηκήκα Γ.Μ&Α 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό 

10/2004 έωρ 

02/2005: (15 

h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθφο Διθπζηήξαο ΗΗΗ (3Θ) 

Σα Γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη νη Γνθηκέο ηνπο(2Δ) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ΗΗΗ (6Δ) 

-Απνζήθεπζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ (4Δ) 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Δπηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

ειιηπή πξνζφληα 

ζην ηκήκα Φ.Π. 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό 

(10/2004 έωρ 

02/2005) :  
(4h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα (4E) 

ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ 

Δξγαζηεξηαθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

ειιηπή πξνζφληα 

ζην ηκήκα Γ.Μ&Α 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Δαπινό 03/2005 

έωρ 06/2005: 
(15 h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ΗV (5Δ) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ΗΗΗ (6Δ) 

-Απνζήθεπζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ (4Δ) 

 

 

 

 

 

2005-06 

ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ 

Δξγαζηεξηαθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

ειιηπή πξνζφληα 

ζην ηκήκα Γ.Μ&Α 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό & 

Δαπινό 

(10/2005 έωρ 

06/2006) : (5 h / 

εβδνκάδα). 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ΗΗΗ & Απνζήθεπζε 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ (3Δ) 

-Απνζήθεπζε Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (2Δ) 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Δπηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

ειιηπή πξνζφληα 

ζην ηκήκα Φ.Π. 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό & 

Δαπινό 

(10/2005 έωρ 

06/2006) : (4 h / 

εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα 
 
 ζην ηκήκα Φ.Π. (2E) 

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα 

Ε.Π. (2Θ) 

 

 

 

 

 

2006-07 

ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ 

Δξγαζηεξηαθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

ειιηπή πξνζφληα 

ζην ηκήκα Γ.Μ&Α 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό & 

Δαπινό 

(10/2006 έωρ 

07/2007) : (5 h / 

εβδνκάδα). 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ΗΗΗ & Απνζήθεπζε 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ (3Δ) 

-Απνζήθεπζε Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ(2Δ) 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Δπηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

ειιηπή πξνζφληα 

ζην ηκήκα Φ.Π. 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό & 

Δαπινό 

(10/2006 έωρ 

06/2007) : (3 h / 

εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα Φ.Π. (3Θ) 

 
2007-08 ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Δπηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

ειιηπή πξνζφληα 

ζην ηκήκα Φ.Π. 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό & 

Δαπινό 

(10/2007 έωρ 

06/2008) : (5 h / 

εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα Φ.Π. (3Θ) 

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα 

Ε.Π. (2Θ) 

 
2008-09 ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Δπηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

πιήξε πξνζφληα ζην 

ηκήκα Φ.Π.  

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό & 

Δαπινό (10/2008 

έωρ 07/2009): 
(5h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα Φ.Π. (3Θ) 
-Γεσξγνθηελνηξνθηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα 

Ε.Π. (2Θ) 

        



 

Ακαδημαϊκό 

έηορ 

Δκπαιδεςηικό 

Ίδπςμα 

Βαθμίδα Δξάμηνο Μαθήμαηα 

2009-10 ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Δπηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

πιήξε πξνζφληα ζην 

ηκήκα Φ.Π.  

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό & 

Δαπινό 

(10/2009 έωρ 

07/2010) : (5 h / 

εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα Φ.Π. (3Θ) 

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα 

Ε.Π. (2Θ) 

 
 

 

 

 

2010-11 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Δπηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

πιήξε πξνζφληα ζην 

ηκήκα Φ.Π.  

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό 

εξάμηνο 

10/2010 έωρ 

02/2011:  

(5 h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα Φ.Π (3Θ) 
-Γεσξγνθηελνηξνθηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα 

Ε.Π. (2Θ) 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Δπηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο κε 

πιήξε πξνζφληα ζην 

ηκήκα Φ.Π.  

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Δαπινό 

εξάμηνο 

03/2011 έωρ 

07/2011: (4 

h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα Φ.Π. (2Θ) 

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα 

Ε.Π. (2Θ) 

 
2012-13 ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Δαπινό 

εξάμηνο 

03/2013 έωρ 

07/2013: (17 

h/εβδνκάδα)  

-Βηνκεηξία (3Θ+4Δ) 

-Βειηίσζε-Ρχπαλζε-Δθκεηάιιεπζε εδαθψλ 

(2Θ+8Δ) 

 
 

 

 

2013-14 

 

 

 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

 

 

 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό 

εξάμηνο 

09/2013 έωρ 

02/2014 (17 

h/εβδνκάδα)  

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα (2Δ) 

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά κεραλήκαηα (3Θ+4Δ) 

-Γεληθή Γεσξγία (8Δ) 

 

Δαπινό 

εξάμηνο 

02/2014 έωρ 

07/2014 (22 

h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα (6Θ+16Δ) 

 

 

 

 

 

2014-15 

 

 

 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

 

 

 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό 

εξάμηνο 

09/2014 έωρ 

02/2015 (16 

h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά κεραλήκαηα (2Θ+6Δ) 

-Δπηινγή θαη δηαρείξηζε Γεσξγηθψλ 

Μεραλεκάησλ
 
(2Θ+6Δ) 

Δαπινό 

εξάμηνο 

02/2015 έωρ 

07/2015 (19 

h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα (3Θ+16Δ) 

 

 
 

 

 

2015-16 

 

 

 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

 

 

 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό 

εξάμηνο 

09/2015 έωρ 

02/2016 (18 

h/εβδνκάδα) 

-Δπηινγή θαη δηαρείξηζε Γεσξγηθψλ 

Μεραλεκάησλ (2Θ+8Δ) 

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά κεραλήκαηα (2Θ+6Δ) 

 

Δαπινό 

εξάμηνο 

02/2015 έωρ 

07/2015 (21 

h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα  (3Θ+18Δ) 

 



 

 

        
Ακαδημαϊκό 

έηορ 

Δκπαιδεςηικό 

Ίδπςμα 

Βαθμίδα Δξάμηνο Μαθήμαηα 

 

 

 

2016-17 

 

 

 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

 

 

 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Υειμεπινό 

εξάμηνο 

10/2016 έωρ 

02/2017 (12 

h/εβδνκάδα)  

Δπηινγή θαη δηαρείξηζε Γεσξγηθψλ 

Μεραλεκάησλ (2Θ+10Δ) 

Δαπινό 

εξάμηνο 

02/2017 έωρ 

07/2017 (21 

h/εβδνκάδα) 

Γεσξγηθά κεραλήκαηα (3Θ+18Δ) 

 

 
 

 

 

2017-18 

 

 

 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

 

 

 

Δπίκοςπορ 

Καθηγηηήρ  

 

 

Υειμεπινό 

εξάμηνο 

10/2017 έωρ 

02/2018 (8 

h/εβδνκάδα) 

Δπηινγή θαη δηαρείξηζε Γεσξγηθψλ 

Μεραλεκάησλ (2Θ+6Δ) 

Δαπινό 

εξάμηνο 

02/2018 έωρ 

07/2018 (21 

h/εβδνκάδα) 

Γεσξγηθά κεραλήκαηα (3Θ+18Δ) 

 

 

 

 

 

2018-19 

 

 

 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

 

 

 

Δπίκοςπορ 

Καθηγηηήρ  

 

 

Υειμεπινό 

εξάμηνο 

10/2018 έωρ 

02/2019 (8 

h/εβδνκάδα) 

Δπηινγή θαη δηαρείξηζε Γεσξγηθψλ 

Μεραλεκάησλ (2Θ+6Δ) 

Δαπινό 

εξάμηνο 

02/2019 έωρ 

07/2019 (21 

h/εβδνκάδα) 

Γεσξγηθά κεραλήκαηα (3Θ+18Δ) 

 

 
 

 

 

2019-20 

 

 

 

ΓΗΔΘΝΔ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

(ΓΗΠΑΔ) Μφληκν 

πξνζσπηθφ ζην 

ηκήκα Γεσπνλίαο 

 

 

 

Δπίκοςπορ 

Καθηγηηήρ  

 

 

Υειμεπινό 

εξάμηνο 

10/2019 έωρ 

02/2020 (17 

h/εβδνκάδα)  

-Δπηινγή θαη δηαρείξηζε Γεσξγηθψλ 

Μεραλεκάησλ (2Θ+8Δ) 

-Μεραληθή πγθνκηδή Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

(4Θ) 

-Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά (3Θ) 

 

Δαπινό 

εξάμηνο 

02/2020 έωρ 

07/2020 (6 

h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα Γεσπφλσλ 

(3Θ+1Δ) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ(2Δ) 

 
 

2020-21 

ΓΗΔΘΝΔ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

(ΓΗΠΑΔ) Μφληκν 

πξνζσπηθφ ζην 

ηκήκα Γεσπνλίαο 

 

Δπίκοςπορ 

Καθηγηηήρ  

 

 

Δαπινό 

εξάμηνο 

02/2020 έωρ 

07/2020 (8 

h/εβδνκάδα) 

-Γεσξγηθά κεραλήκαηα ζην ηκήκα Γεσπφλσλ 

(3Θ+1Δ) 

-Μεραλήκαηα μήξαλζεο Αγξνηηθψλ πξντφλησλ
 

(4Θ) 

        

 



 

 
Γ2.2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Ακαδημαϊκό 

έηορ 

Δκπαιδεςηικό 

Ίδπςμα 

Βαθμίδα Δξάμηνο Μαθήμαηα 

2015-16 ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Δαπινό εξάμηνο 03/2016 έωρ 

07/2016 (4 h/εβδνκάδα-52 h 

δηδαζθαιίαο)  

Α΄ κύκλορ1 

Μεραλνινγηθέο Δθαξκνγέο ζηε 

πγθνκηδή Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ 

 

2016-17 ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

Καθηγηηήρ 

εθαπμογών  

 

 

Δαπινό εξάμηνο 03/2017 έωρ 

07/2017 (4 h/εβδνκάδα-52 h 

δηδαζθαιίαο) 

Α΄ κύκλορ2 

Μεραλνινγηθέο Δθαξκνγέο ζηε 

πγθνκηδή Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ 

 
2017-18 ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

Δπίκοςπορ 

Καθηγηηήρ  

 

Δαπινό εξάμηνο 03/2017 έωρ 

07/2017 (4 h/εβδνκάδα-48 h 

δηδαζθαιίαο )  

Α΄ κύκλορ3 

Μεραλνινγηθέο Δθαξκνγέο ζηε 

πγθνκηδή Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ 

 

 

 

 

2018-19 

 

 

ΑΣΔΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Μφληκν πξνζσπηθφ 

ζην ηκήκα 

Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ 

 

 

Δπίκοςπορ 

Καθηγηηήρ  

 

Υειμεπινό (1) εξάμηνο 10/2018 

έωρ 02/2019  

(4 h/εβδνκάδα*3εβδνκαδεο-12 h 

δηδαζθαιίαο) 

Πεξηβαιινληηθή Ρχπαλζε θαη 

Γξάζεηο  

 

Δαπινό εξάμηνο 03/2019 έωρ 

07/2019 (4 h/εβδνκάδα-48 h 

δηδαζθαιίαο) 

Β΄ κύκλορ1 

χγρξνλεο Μεραλνινγηθέο 

Δθαξκνγέο ζηε πγθνκηδή 

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 

 

 

2019-20 

 

ΓΗΔΘΝΔ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

(ΓΗΠΑΔ) Μφληκν 

πξνζσπηθφ ζην 

ηκήκα Γεσπνλίαο 

 

Δπίκοςπορ 

Καθηγηηήρ  

 

 

Υειμεπινό (2) εξάμηνο 10/2019 

έωρ 02/2020  

(4 h/εβδνκάδα*3εβδνκαδεο-12 h 

δηδαζθαιίαο) 

Πεξηβαιινληηθή Ρχπαλζε θαη 

Γξάζεηο  

 

Δαπινό εξάμηνο 03/2020 έωρ 

07/2020 (4 h/εβδνκάδα-48 h 

δηδαζθαιίαο)  

Β΄ κύκλορ2 

χγρξνλεο Μεραλνινγηθέο 

Δθαξκνγέο ζηε πγθνκηδή 

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 

 
 

2020-21 

ΓΗΔΘΝΔ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

(ΓΗΠΑΔ) Μφληκν 

πξνζσπηθφ ζην 

ηκήκα Γεσπνλίαο 

 

Δπίκοςπορ 

Καθηγηηήρ  

 

 

Υειμεπινό (3) εξάμηνο 10/2020 

έωρ 02/2021  

(4 h/εβδνκάδα*3εβδνκαδεο-12 h 

δηδαζθαιίαο) 

Πεξηβαιινληηθή Ρχπαλζε θαη 

Γξάζεηο  

 

Δαπινό εξάμηνο 03/2021 έωρ 

07/2021 (4 h/εβδνκάδα-52 h 

δηδαζθαιίαο)  

Β΄ κύκλορ3 

χγρξνλεο Μεραλνινγηθέο 

Δθαξκνγέο ζηε πγθνκηδή 

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 

        
 

 



 

 

Γ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Γ.1. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΡΟΠΔ-ΜΔΛΟ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ 
 

1. ηελ επηηξνπή γηα ηε κεηαθνξά ζέζεσλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ απφ άιια ΣΔΗ ζην 

ΑΣΔΗΘ-2013-14 (18β/29-4-2013).  

2. ηελ επηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ λένπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ ηεο ζρνιήο ΣΓΣΣΓ ηνπ ΑΣΔΗΘ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 2013-

14. (ΣΓΦ22.1/5275 – 10/12/2014). 

3. ηελ επηηξνπή γηα ηελ ηνηρεηνζέηεζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

Αγξνθηήκαηνο (ΣΓΦ10.1/1143/27-3-2015). 

4. ηελ επηηξνπή γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε 2015-16 ηνπ ΑΣΔΗΘ σο εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ (ΣΓΦ2.1/3600/8-10-2015 & 59/9-10-2015). 

5. Ωο αθαδεκατθφο ζχκβνπινο ΔΠ γηα ην ΓΟΑΣΑΠ ζε δεηήκαηα ηζνηηκίαο θαη 

αληηζηνηρίαο ηίηισλ 2015-16 (ΣΓ Φ2.1/3908/13-11-2015). 

6. Κξηηήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Γεσξγηθψλ Μεραληθψλ 

Διιάδνο (ΔΓΜΔ) ζην 9
ν
 ζπλέδξην 8 & 9 Οθησβξίνπ 2015, Θεζζαινλίθε. (Πξαθηηθά 

ζπλεδξίνπ: http://egme.gr/epistimoniki_epitropi/). 

7. Κξηηήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ Journal of Environmental Protection 

and Ecology. Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2017. (Impact factor 0.8) 

8. ηελ επηηξνπή γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εκεξίδαο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ ζηελ Agrotica 3/2/2018 κε ζέκα << Αεηθφξνο Πξσηνγελή Παξαγσγή θαη 

Καηλνηφκεο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξάζεηο >> ηνπ ΑΣΔΗΘ (ΣΓΦ30/3531/28-11-2017 & 18/30-11-

2017). 
9. ηελ επηηξνπή γηα ηελ επαλίδξπζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο 

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε ηίηιν << Καηλνηφκα πζηήκαηα Αεηθφξνπ Αγξνηηθήο 

Παξαγσγήο >> ηνπ ΑΣΔΗΘ (Α..Σκ. 17/16-11-2017). 

10. Μέινο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ Παλεπηζηεκηαθψλ Τπνηξφθσλ, 

γηα ην Υεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2017-2018 γηα ην κάζεκα «Γεσξγηθφο 

Πεηξακαηηζκφο», (Α..Σκ. 12/12-7-2017) 

11. Μέινο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε Αξηζκ. Μεηξψνπ 1-23709 –(12-1-2018) 

12. Τπεχζπλνο ηεο επηηξνπήο νξγάλσζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ ζηελ 27
ε
 Agrotica.-2018. 

13. Μέινο επηηξνπήο δηαρείξηζεο γηα ηελ 11ε Γηεζλή Έθζεζε γηα ηελ Κηελνηξνθία θαη 

ηελ Πηελνηξνθία ZOOTECHNIA 2019. (Α..Σκ. 10/17-5-2018) 

14.  Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο: «Γηαρείξηζε 

Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε»-2018-19 (Α..Σκ. 14/16-7-2018) 

15. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο γηα ηελ εθινγή ζε ζέζε Δπίθνπξνπ ή 

αλαπιεξσηή θαζεγεηή κηαο ζέζεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν <<Γεσξγία>> ηνπ ηκήκαηνο 

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηνπ ΑΣΔΗΘ Θεζζαινλίθεο (Α..Σκ. 2/17-1-2019) 

16. Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ελζηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ Παλεπηζηεκηαθψλ 

Τπνηξφθσλ, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Απφθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο 

Δκπεηξίαο ζε Νένπο Δπηζηήκνλεο θαηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ γηα ην Υεηκεξηλφ θαη Δαξηλφ 

εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020. (Α..Σκ. 1/18-6-2019) 

17. Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο: «Γηαρείξηζε 

Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε»-2019-20 (Α..Σκ. 6/4-10-2019) 

18. Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή αθαδεκατθνχ ππνηξφθνπ γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020 ζην κάζεκα: «Μαζεκαηηθά» (Α..Σκ. 6/4-10-2019) 

19. Μέινο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο γηα απαιιαγή θνηηεηψλ απφ ηα ηέιε θνίηεζεο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Καηλνηφκα πζηήκαηα Αεηθφξνπ Αγξνηηθήο Παξαγσγήο»- 

(Α..Σκ. 8/25-10-2019) 



 

20. Τπεχζπλνο ηεο επηηξνπήο νξγάλσζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ 

Γεσπφλσλ ζηελ 28
ε
 Agrotica.-2020. (Α..Σκ. 3/11-7-2019)  

21. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο γηα ηελ εθινγή κέινπο ΓΔΠ ζε ζέζε 

Δπίθνπξνπ θαζεγεηή κηαο ζέζεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν <<Λαραλνθνκία>> ηνπ ηκήκαηνο 

Γεσπνλίαο ηεο ζρνιήο Γεσηερληθψλ επηζηεκψλ ηνπ ΓΗΠΑΔ (Α..Σκ. 08/23-3-2021) 
 

 

Γ.2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ 

       ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΓΗΑΣΡΗΒΩΝ 

Δηζεγεηήο πξνπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ (νινθιεξσκέλεο) 8 

Δηζεγεηήο πξνπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ (ζε εμέιημε) 12 

Δηζεγεηήο κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ (νινθιεξσκέλεο) 1 

Δηζεγεηήο κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ (ζε εμέιημε) 2 

Μέινο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πξνπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ 9 

Μέινο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ 3 
 

 

Γ.3. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΟ  

       ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Ακαδημαϊκό έηορ 2013-14 4 θνηηεηέο 

Ακαδημαϊκό έηορ 2014-15 5 θνηηεηέο 

Ακαδημαϊκό έηορ 2015-16 5 θνηηεηέο 

Ακαδημαϊκό έηορ 2016-17 5 θνηηεηέο + 2 θνηηεηέο Erasmus Δμσηεξηθνχ 

Ακαδημαϊκό έηορ 2017-18 5 θνηηεηέο + 6 θνηηεηέο Erasmus Δμσηεξηθνχ 

Ακαδημαϊκό έηορ 2017-18 6 θνηηεηέο + 4 θνηηεηέο Erasmus Δμσηεξηθνχ 

Ακαδημαϊκό έηορ 2018-19 5 θνηηεηέο + 4 θνηηεηέο Erasmus Δμσηεξηθνχ 

Ακαδημαϊκό έηορ 2019-20 5 θνηηεηέο + 3 θνηηεηέο Erasmus Δμσηεξηθνχ 

Ακαδημαϊκό έηορ 2020-21 5 θνηηεηέο 

 

 

Γ.4. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΩΝ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Erasmus 

Ακαδημαϊκό έηορ 2013-14 Μέληνξαο ηνπ ηκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus ( Α..Σκ.21/30-4-2013). 

Ακαδημαϊκό έηορ 2016-17 Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο Erasmus ηνπ ηκήκαηνο 

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ. (Α..Σκ.14/8-9-2016) 

Ακαδημαϊκό έηορ 2017-18 Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο Erasmus ηνπ ηκήκαηνο 

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ.(Α..Σκ.17/16-11-2017) 

Ακαδημαϊκό έηορ 2018-19 Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο Erasmus ηνπ ηκήκαηνο 

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ.(Α..Σκ.18/27-09-2018) 

Ακαδημαϊκό έηορ 2019-20 Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο Erasmus ηνπ ηκήκαηνο 

Γεσπνλίαο ηνπ ΓΗΠΑΔ (Α..Σκ.4/17-09-2019). 
 

 

Γ.5. ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Δ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΑΛΛΟΓΑΠΟΤ ΦΟΗΣΖΣΔ ΑΔΗ, ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΩΑ, ΜΔΩ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus Mundus ECW 

Ακαδημαϊκό έηορ 2013-14 1 θνηηεηήο ζην κάζεκα Agricultural Machinery 

Ακαδημαϊκό έηορ 2016-17 2 θνηηεηέο ζην κάζεκα Agricultural Machinery 

Ακαδημαϊκό έηορ 2019-20 3 θνηηεηέο ζην κάζεκα Agricultural Machinery 

Ακαδημαϊκό έηορ 2019-20 3 θνηηεηέο ζην κάζεκα Selection and Management in 

Agricultural Machines 



 

 

 

Δ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ 
 

πλνπηηθφο πίλαθαο κε ηνλ Αξηζκφ ηνλ Δπηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ 

 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ 

ύνολο  6 2 7 1 2 2 34 

Δπεμεγήζεηο: 

Α = Γεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε θξηηέο 

Β = Πιήξεηο Δξγαζίεο ζε Πξαθηηθά Γηεζλψλ Δπηζηεκνληθψλ πλεδξίσλ 

Γ = Πιήξεηο Δξγαζίεο ζε Πξαθηηθά Δζληθψλ Δπηζηεκνληθψλ πλεδξίσλ 

Γ = Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο 

Δ = Μεηαπηπρηαθέο Γηαηξηβέο 

Ε = Πηπρηαθέο Γηαηξηβέο 

Ζ = Δηεξναλαθνξέο 
 

Δ.1. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 
 

Δ.1. Πηςσιακέρ Γιαηπιβέρ (BSc) 

1. Γημηηπιάδηρ, Η. Υπήζηορ, 1997 «Στεδιαζμός και καηαζκεσή αναρηώμενοσ 

πειραμαηικού μητανήμαηος μέηρηζης ηης ζσμπίεζης ηων εδαθών». B.Sc Thesis. 

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Λάξηζαο. ρνιή: Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Σκήκα: 

Γεσξγηθψλ Μεραλψλ & Αξδεχζεσλ. 
 

Πεξίιεςε: Ζ πηπρηαθή ήηαλ κηα θαηαζθεπή ελφο αλαξηψκελνπ κεραλήκαηνο ζηα ηξία 

ζεκεία ζχλδεζεο ελφο γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πδξαπιηθή ελέξγεηα 

απφ ηνλ ειθπζηήξα θαη κέζσ ελφο πδξαπιηθνχ θπιίλδξνπ αζθεί πίεζε θαη βπζίδεη κηα 

κεηαιιηθή πιάθα ζην έδαθνο. Ζ βχζηζε θαη ε εθαξκνδφκελε δχλακε θαηαγξάθεηαη θαη 

ε ζρέζε πξνζδηνξίδεηαη. Ζ ζρέζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεραληθή ηαμηλφκεζε 

ησλ εδαθψλ. 
 

2. Γημηηπιάδηρ, Η. Υπήζηορ, 2017 «Μητανική ζσγκομιδή αρωμαηικών θσηών-Η 

καλλιέργεια ηης λεβάνηας, ηοσ κρόκοσ, ηοσ ταμομηλιού και ηης ρίγανης με έμθαζη ζηη 

μητανική ζσγκομιδή». B.Sc Thesis. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. ρνιή: 

Γεσπνλίαο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Σκήκα: Γεσπνλίαο, Σνκέαο: 

Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, Δδαθνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο. 
 

Πεξίιεςε: Ζ πηπρηαθή εξγαζία πεξηειάκβαλε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ ρξήζε ησλ 

γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ιεβάληαο, ηνπ 

θξφθνπ, ηνπ ρακνκειηνχ θαη ηεο ξίγαλεο ζηελ Διιάδα θαη γεληθφηεξα. Γφζεθε έκθαζε 

ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθνκηδή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αξσκαηηθψλ θπηψλ. Δπίζεο πεξηγξάθεθαλ μερσξηζηά γηα θάζε θπηφ, ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ε δηαδηθαζία θαιιηέξγεηαο, νη κέζνδνη ζπγθνκηδήο θαη ε δηαρείξηζε 

ησλ θπηψλ απηψλ, κεηά ηε ζπιινγή ηνπο. 

 

Δ.1.2. Μεηαπηςσιακέρ Γιαηπιβέρ (MSc) 

1. Dimitriadis, I. Christos, 2000 «Improving boom uniformity by intermittent operation of 

closely spaced sprinklers» M.Sc Thesis. Cranfield University, Faculty of Agricultural 

Engineering, Food Production & Rural Land Use. UK. 
 

Πεξίιεςε: Ζ εξγαζία πεξηειάκβαλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζηνχ (ξάκπαο) εθαξκνγήο 

ηνπ λεξνχ ελφο απηνθηλνχκελνπ αξδεπηή γηα ηελ βειηίσζε ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ λεξνχ 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

Σν ηζηφγξακκα νκνηνκνξθίαο ηνπ λεξνχ κεηά απφ άξδεπζε απφ απηνθηλνχκελν αξδεπηή 

κε ξάκπα πεξηιακβάλεη θνξπθέο θαη θνηιάδεο. Δμ νξηζκνχ νη θνξπθέο βξίζθνληαη ζην 



 

θέληξν θάζε εθηνμεπηή θαη νη θνηιάδεο ζηελ άθξε. Ζ βαζηθή ηδέα ήηαλ λα κεηαθεξζεί ε 

θνξπθή ηνπ εθαξκνδφκελνπ λεξνχ ζηηο δηπιαλέο πεξηνρέο κε ηηο θνηιάδεο κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο νκνηνκνξθίαο εθαξκνγήο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ρξήζε ειεγρφκελσλ, κέζσ 

πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνβαιβίδσλ, εθηνμεπηψλ λεξνχ δηεξεπλήζεθε. Σνπνζεηψληαο 

ηνλ δηπιάζην αξηζκφ εθηνμεπηψλ ζην ίδην κήθνο ηζηνχ θαη ειέγρνληαο ηνπο, 

ειεθηξνληθά κε ειεθηξνβαιβίδεο, νχηνο ψζηε ελαιιάμ λα ιεηηνπξγνχλ κε ελδηάκεζα 

δηαιείκκαηα νη κηζνί θαη κε άιια ηφζα νη άιινη κηζνί ζην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ ηεο δφζεο 

εθαξκνγήο δηεξεπλήζεθε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε νκνηνκνξθία δηαλνκήο ηνπ 

λεξνχ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαηά Christiansen έθηαζε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

ην 93.3%. 

 

2. Dimitriadis, I. Christos, 2009 «The design of a mechanical system for the harvest of 

saffron flower in Greece » M.Sc by Research Thesis. Cranfield University, School of 

Applied Sciences. UK. 
 

Πεξίιεςε: Ο θξφθνο (Crocus sativus L.) είλαη κηα θαιιηέξγεηα πνπ παξαδνζηαθά 

ζπγθνκίδεηαη κε ην ρέξη ζηελ Διιάδα. Ζ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή εξεπλά θπξίσο 

εξγαζηεξηαθά ηελ δπλαηφηεηα ηεο κεραληθήο απφζπαζεο ηνπ άλζνπο ηνπ θξφθνπ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ εθκεράληζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθνκηδήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπηνχ. 

Ζ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απνηειείηαη απφ δπν ηνκείο: α) βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

θαη β) πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζε. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε επηθεληξψζεθε ζηελ εχξεζε ησλ θπζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπηνχ θαη ηηο ππάξρνπζεο ηερληθέο ζπγθνκηδήο ηνπ άλζνπο ηνπ 

θξφθνπ. Λφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ ζηε βηβιηνγξαθία, δηελεξγήζεθαλ πξφζζεηα 

πεηξάκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπηνχ. Όζνλ 

αθνξά ζηηο πξνηεηλφκελεο ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο αθνινπζήζεθε ε εμήο κεζνδνινγία: 1) 

Αλάιπζε ζρεδηαζκνχ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαλ θαη 2) Γηαγξακκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ελζάξθσζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ κε ηελ κνξθή κνληέισλ θεθαιήο απφζπαζεο. Σν απνηέιεζκα 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε παξαγσγή ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ κεραληζκψλ απφζπαζεο 

ηνπ άλζνπο ηνπ θξφθνπ πνπ αμηνινγεζήθαλ. Ζ αμηνιφγεζε πεξηειάκβαλε εξγαζηεξηαθφ 

κέξνο αιιά θαη δνθηκέο πεδίνπ. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο 

θαηαζθεπάζηεθε θαη δνθηκάζηεθε εξγαζηεξηαθά έλα πξσηφηππν κεράλεκα ζπγθνκηδήο 

ηνπ θξφθνπ, κηαο ζεηξάο βαδηζηηθνχ ηχπνπ. 

 

Δ.1.3. Γιδακηοπική Γιαηπιβή (PhD) 

Dimitriadis, I. Christos, 2005 «The design of an improved efficiency lavender harvester» 

Ph.D Thesis. Cranfield University, Faculty of Agricultural Engineering, Food 

Production & Rural Land Use. UK. 
 

Πεξίιεςε: Σν ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πεξηειάκβαλε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ελφο γεσξγηθνχ κεραλήκαηνο ζπγθνκηδήο ηνπ 

άλζνπο ηεο ιεβάληαο κε ηελ ηερληθή ηεο απφζπαζεο. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε 

βειηίσζε ηεο κεραληθήο απφδνζεο ηεο ζπγθνκηδήο γηα ηελ παξαγσγή αηζέξηνπ ειαίνπ 

ηεο ιεβάληαο ζε κηθξέο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο έθηαζεο έσο 20 ζηξέκκαηα. Ο ζθνπφο 

απηφο επηηεχρζεθε ζε ηξία ζηάδηα: α) θαζνξηζκφο ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θπηνχ ηεο ιεβάληαο, β) ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη βειηηζηνπνίεζε ελφο πξσηφηππνπ 

κεραλήκαηνο ζπγθνκηδήο ηεο ιεβάληαο θαη γ) ζχγθξηζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ 

ζπγθνκηδήο κε άιιεο πξνυπάξρνπζεο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ αθνινπζήζεθε επηζηεκνληθή κεζνδνινγία ε 

νπνία πεξηειάκβαλε ηελ δηεξεχλεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην θπηφ θαη 

ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεβάληαο θαη ηηο κεζφδνπο ζπγθνκηδήο ηεο. Δπίζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα γηα ηελ αλαγλψξηζε θπζηθψλ 



 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ιεβάληαο πνπ δελ αλαθεξφηαλ ζηε βηβιηνγξαθία. Γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ κεραλήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε πξφγξακκα AutoCAD ηξηζδηάζηαηεο 

ζρεδίαζεο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαζψο θαη έιεγρνο ηνπ ζρεδίνπ κε πξφγξακκα 

κεραληθήο θαηαπφλεζεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο ηνπ ζρεδίνπ. Σέινο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεραλήκαηνο κε άιιεο δπν κεζφδνπο 

ζπγθνκηδήο, ηεο ρεηξνζπιινγήο θαη κηαο πξνυπάξρνπζαο κεραληθήο ζπγθνκηδήο. Σν 

πξφγξακκα έιεγρνπ θαη βειηηζηνπνίεζεο ηνπ κεραλήκαηνο δηήξθεζε ηξία ρξφληα 

δηελεξγψληαο πεηξάκαηα ζε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κε ιεβάληα ζε παξαγσγνχο ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ έδεημαλ φηη είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο 

πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ κε ηελ απφζπαζε ηνπ άλζνπο ηεο ιεβάληαο λα αλέξρεηαη ζην 

98.3% γηα ηε κέγηζηε πνζφηεηα αηζέξηνπ ειαίνπ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε νηθνλνκηθήο 

κειέηεο έδεημε φηη ην ηειηθφ θφζηνο παξαγσγήο αηζέξηνπ ειαίνπ κεηψζεθε θαηά 74% ζε 

ζρέζε κε ηε ρεηξνζπιινγή θαη θαηά 47% ζε ζρέζε κε ηελ κεραληθή κέζνδν ζπγθνκηδήο 

πνπ πξνυπήξρε. 
 

Δ.2. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 
 

Δ.2.1. Γημοζιεύζειρ ζε Δπιζηημονικά Πεπιοδικά με κπιηέρ 

1. Anastasios I. Darras, Daryl C. Joyce, Leon A. Terry, Nectarios E. Pompodakis and 

Christos I. Dimitriadis (2007). Efficacy of postharvest pulse and spray treatments with 

acibenzolar-S- methyl and methyl jasmonate against Botrytis cineria infecting cut 

freesia hybrida L. flowers. Αustralasian plant pathology, 2007, 36, p 332-340. 
 

Πεξίιεςε: Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κχθεηα B. cinerea ζε άλζε 

θξέδηαο κε ηε ρξήζε δηεγεξηψλ άκπλαο. Ζ εθαξκνγή ησλ δηεγεξηψλ έγηλε 

κεηαζπιιεθηηθά κε θαηάιιειν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ςεθαζκνχ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ε ρξήζε ηνπ κεζπιηθνχ εζηέξα ηνπ ηαζκνληθνχ νμένο (MeJA) κείσζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ έληαζε ηεο αζζέλεηαο, ηε δηάκεηξν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

θειίδσλ ζηα πέηαια ησλ αλζέσλ, ελψ ηαπηφρξνλα έδξαζε επλντθά ζην λσπφ ηνπο 

βάξνο. Ο δηεγέξηεο azibenzolar-S-methyl (ASM) ήηαλ απνηειεζκαηηθφο κφλν ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

 

2. Christos I. Dimitriadis, James L. Brighton, Mike O’Dogherty, Anastasios I. Darras, 

Maria I., Kokkora (2014). Physical and aerodynamic properties of lavender in relation 

to harvest mechanisation. International Journal of Agronomy, Volume 2014, Article ID 

276926, 8 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/276926 
 

Πεξίιεςε: Οη θπζηθέο θαη αεξνδπλακηθέο ηδηφηεηεο δηάθνξσλ πνηθηιηψλ ιεβάληαο 

κειεηήζεθαλ εξγαζηεξηαθά ζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο βειηησκέλνπ ζπιιεθηηθνχ 

κεραλήκαηνο ιεβάληαο, ην νπνίν λα επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ησλ αλζέσλ απφ ην 

ζηέιερνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο απφζπαζεο. Πξνζδηνξίζηεθαλ ε δχλακε 

απφζπαζεο ηνπ άλζνπο απφ ην ζηέιερνο, ε ζξαχζε ηνπ ζηειέρνπο, ε αεξνδπλακηθή 

αληίζηαζε ηνπ άλζνπο θαη ε ηειηθή ηαρχηεηα πηψζεο. Οη κεηξήζεηο ζε πέληε πνηθηιίεο 

ιεβάληαο, κε πεξηερνκέλε ζρεηηθή πγξαζία ζπγθνκηδήο, έδεημαλ φηη ε ζπλνιηθή κέζε 

δχλακε απφζπαζεο ηνπ άλζνπο απφ ην ζηέιερνο ήηαλ 11,2 N, ε κέζε αληνρή ηνπ 

ζηειέρνπο ζε εθειθπζκφ ήηαλ 36,7 N, θαη ε ππνινγηδφκελε κέζε ζπλνιηθή ηάζε 

εθειθπζκνχ ηνπ ζηειέρνπο ήηαλ 17,3 MPa. Οη αεξνδπλακηθέο κεηξήζεηο έδεημαλ φηη ε 

αεξνδπλακηθή αληίζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθάλεηα ηνπ άλζνπο. Οη ηειηθέο ηαρχηεηεο 

ειεχζεξεο πηψζεο ηνπ άλζνπο θπκάλζεθαλ κεηαμχ 4,5 θαη 5,9 m s
-1

, ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη έλα ζπληειεζηή αεξνδπλακηθήο αληίζηαζεο 0,44. Οη ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ πνπ βξέζεθαλ ήηαλ ζπκβαηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο Reynolds. 
 

 

 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/276926


 

 

3. Theodoros Gialamas, Ioannis Gravalos, Dimitrios Kateris, Panagiotis Xyradakis, 

Christos Dimitriadis (2016). Vibration analysis on driver’s seat of agricultural tractors 

during tillage tests. Spanish Journal of Agricultural Research 14(4), e0210, 10 pages. 

eISSN: 2171-9292. http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2016144-9664 
 

Πεξίιεςε: Γηεξεπλήζεθαλ νη δνλήζεηο ζην θάζηζκα ηνπ νδεγνχ ησλ γεσξγηθψλ 

ειθπζηήξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ εξγαζηψλ νξγψκαηνο. Δμεηάζηεθαλ 

ηξεηο γεσξγηθνί ειθπζηήξεο ζε έλα θάζκα πξνδηαγξαθψλ, θαη ζε έλα εχξνο ηαρπηήησλ 

θίλεζεο. Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ, ησλ παξειθνκέλσλ 

θαη ησλ ηαρπηήησλ θίλεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα SPSS θαη ηε κέζνδν GLM-

ANOVA αλαιχζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν παξάγνληαο ‘γεσξγηθνί 

ειθπζηήξεο’ έπαημε ην πξψην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ θξαδαζκψλ ζηνλ 

εγθάξζην άμνλα θαη αθνινχζεζαλ ηα ‘παξειθφκελα’. ε αληίζεζε, ηα ‘παξειθφκελα’ 

έπαημαλ ην πξψην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο δφλεζεο ζηνλ νξηδφληην άμνλα 

θαη αθνινχζεζε ν παξάγνληαο ‘γεσξγηθνί ειθπζηήξεο’. Απφ ηα παξειθφκελα, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξφθιεζε πςειήο δφλεζεο δείρλεη ην άξνηξν ζε 

ζχγθξηζε κε ηα άιια κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

4. Christos I. Dimitriadis, A. Pavloudi, S. Aggelopoulos (2016). Validation in a novel 

lavender harvester for oil production. Journal of Environmental Protection and Ecology. 
Volume 17, No 4, pages 10 (1504-1513). 
 

Πεξίιεςε: Ζ νηθνλνκηθφηεηα κηαο λέαο κεζφδνπ ζπγθνκηδήο ηεο ιεβάληαο γηα ηελ 

παξαγσγή αηζέξηνπ ειαίνπ δηεξεπλήζεθε. Δμεηάζηεθαλ ηξεηο κέζνδνη ζπγθνκηδήο: α) 

κηα λέα πξνηεηλφκελε, β) κηα ζπκβαηηθή θαη γ) ε ρεηξνζπιινγή. Ζ πξνηεηλφκελε 

κέζνδνο έδεημε φηη ην ηειηθφ θφζηνο παξαγσγήο αλά ιίηξν παξαγφκελνπ αηζέξηνπ 

ειαίνπ κεηψζεθε θαηά 390% ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή κέζνδν θαη θαηά 208% ζε 

ζρέζε κε ηελ ρεηξνζπιινγή. 

 

5. Anastasios I. Darras, Athanasia Vlachodimitropoulou,  Christos I. Dimitriadis, (2019). 

Regulation of corm sprouting, growth and flowering of pot Freesia hybrida L. plants by 

cold and UV-C irradiation forcing. Journal - Scientia Horticulturae Volume 252, 27 

June 2019, p.110–112. 

Ling:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423819302195 

 

Πεξίιεςε: Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο UV-C αθηηλνβνιίαο θαη ησλ 

ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ 5° C γηα 4 εβδνκάδεο, ζε βνιβνχο Freesia hybrid, ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αλζνθνξίαο ηνπο. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κείσζαλ ηνλ ρξφλν 

αλζνθνξίαο θαηά 12 εκέξεο απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αλζέσλ θαηά 56% ζε ζρέζε κε 

ηνλ κάξηπξα. Ζ επίδξαζε ηεο UV-C αθηηλνβνιίαο κείσζε ηνλ ρξφλν αλζνθνξίαο θαηά 

10.4 εκέξεο θαη αχμεζε ηελ παξάπιεπξε αλζνθνξία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αλζέσλ θαηά 

22 θαη 30% ζε ζρέζε κε ηνλ κάξηπξα. Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δπν δηαρεηξίζεσλ, ηεο 

UV-C αθηηλνβνιίαο θαη ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ δελ παξνπζίαζε επηπξφζζεηα 

απνηειέζκαηα. Ζ αθηηλνβνιία UV-C δηεπθφιπλε ηελ παξαγσγή ζπκπαγψλ πιήξσο 

αλζηζκέλσλ θπηψλ θαη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθή ηερληθή ζηε 

ξπζκηζηή αλάπηπμεο ησλ θπηψλ Freesia hybrida. 

 

6. Anastasios I. Darras, G.Tsikaloudakis, I.Lycoskoufis, Christos I. Dimitriadis, D. 

Karamousantas, (2020). Low doses of UV-C irradiation affects growth, fruit yield and 

photosynthetic activity of tomato plants. Journal - Scientia Horticulturae, Volume 267, 

1 June 2020, 109357  

Ling: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423820301850 
 



 

 

Ζ έθζεζε πξηλ απφ ηε ζπγθνκηδή ησλ θπηψλ ζε αθηηλνβνιία UV-C πξνθαιεί κηα ζεηξά 

βηνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ θαη αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ. ηελ παξνχζα κειέηε 

αμηνινγήζεθαλ νη επηδξάζεηο ησλ ρακειψλ δφζεσλ UV-C ζηελ αλάπηπμε, ηελ 

αλζνθνξία θαη ηελ θαξπφδεζε θπηψλ ηνκάηαο Belladona F1. Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο 

UV-C ζηελ θαξπφδεζε ήηαλ εκθαλείο ζηηο δχν δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζην ζεξκνθεπίνπ κε 

ηε ρξήζε θαηάιιεινπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ πξψηε δνθηκή UV-C κε έληαζε 

1,0kJ/m
2
 αχμεζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ θαξπψλ θαη ην ζπλνιηθφ βάξνο απηψλ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο κε αθηηλνβνιεκέλνπο κάξηπξεο, θαηά 25% θαη 36% αληίζηνηρα. ηελ 

δεχηεξε δνθηκή ηα θπηά αθηηλνβνιήζεθαλ κε 2,5kJ/m
2
 UV-C θαη εκθάληζαλ απμεκέλν 

ζπλνιηθφ αξηζκφ θαξπψλ θαη νιηθφ βάξνο απηψλ θαηά 24% θαη 31% αληίζηνηρα. Ζ 

αθηηλνβνιία UV-C δελ επεξέαζε ηνλ αξηζκφ ησλ ινπινπδηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ, αιιά κείσζε ην χςνο ησλ θπηψλ θαη ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο 

επεξέαζε αξλεηηθά ηελ αθνκνίσζε ηνπ θαζαξνχ CO2, ηε δηαπλνή θαη ηελ αγσγηκφηεηα 

ζηα ζηφκαηα ησλ θχιισλ. Οη ρακειέο δφζεηο UV-C πνπ εθαξκφζηεθαλ, πξνθάιεζαλ 

αληηδξάζεηο πνπ αχμεζαλ ην ζχλνιν ησλ θαξπψλ ηεο ηνκάηαο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή νξκνλψλ ηνπ πξσηνγελνχο κεηαβνιηζκνχ απφ ηελ 

αθηηλνβνιία. 

 

Δ.3.ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ 
 

Δ.3.1. Γιεθνή Δπιζηημονικά ςνέδπια – Πλήπειρ Δπγαζίερ. 

 

1. Ioannis Gravalos, Dimitrios Kateris, Christos I. Dimitriadis (2006). Cavitation erosion 

of wet-sleeve liners. XXXVII International conference of Czech and Slovak 

Universities Departments and Institutions Dealing with the research of Combustion 

Engines. KOKA 2006, 19-20 September 2006, Prague, Chech Republic. 
 

Πεξίιεςε: ηελ εξγαζία δηεξεπλήζεθε ν κεραληζκφο δεκηνπξγίαο ηεο ζπειαίσζε ζηα 

πδξνρηηψληα ησλ θπιίλδξσλ εζσηεξηθά ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο απφ ην 

ζχζηεκα ςχμεο ζηηο πγξφςπθηεο πεηξειαηνκεραλέο βαξέσο ηχπνπ. Λφγσ ηεο έθξεμεο 

ηνπ θαπζίκνπ κίγκαηνο θαηά ηε θάζε ηεο εθηφλσζεο κέζα ζην ρψξν θαχζεο κηαο 

κεραλήο δεκηνπξγνχληαη θξαδαζκνί νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ θπζαιίδεο ζην πγξφ ςχμεο 

ην νπνίν εθάπηεηαη ζηα πδξνρηηψληα. Ζ παξνπζία πνιιψλ ηέηνησλ θπζαιίδσλ θαη ε 

ζράζε ηνπο δεκηνπξγνχλ ηελ ζπειαίσζε ζηα πδξνρηηψληα πνπ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ 

δσή ελφο πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 

2. Christos I. Dimitriadis, James L. Brighton (2009). The design of a mechanical system 

for the harvest of saffron. 3
rd

 International Symposium on Saffron, Krokos, Kozani 20-

23 May 2009. Acta Horticulturae, No 850, ISBN:9789066057326,ISSN:0567-7572,p 

205-208. 
 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία εξεπλά ηε δπλαηφηεηα κεραλνπνίεζεο ηεο ζπγθνκηδήο 

ηνπ θξφθνπ (Crocus sativus L.) πνπ παξαδνζηαθά ζπγθνκίδεηαη κε ην ρέξη ζηελ Διιάδα. 

Δξγαζηεξηαθά πξνζδηνξίζηεθε ε δχλακε απφζπαζεο θαη θνπήο ηνπ άλζνπο απφ ην 

ζηέιερνο θαζψο θαη ε δχλακε απφζπαζεο ησλ ζηηγκάησλ ηνπ άλζνπο. Οη κεηξήζεηο κε 

πεξηερνκέλε ζρεηηθή πγξαζία ζπγθνκηδήο ζηα δείγκαηα, έδεημαλ φηη ε ζπλνιηθή κέζε 

δχλακε απφζπαζεο ηνπ άλζνπο απφ ην ζηέιερνο ήηαλ 3,52 N, ε κέζε δχλακε θνπήο ηνπ 

άλζνπο απφ ην ζηέιερνο ήηαλ 1,86 N θαη ε κέζε δχλακε απφζπαζεο ησλ ζηηγκάησλ ηνπ 

άλζνπο απφ ην ζηέιερνο ήηαλ 1,12 N. ηε ζπλέρεηα αθνινπζήζεθε κηα δηαδηθαζία 

ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη έλα κνληέιν ζρεδηάζηεθε, θαηαζθεπάζηεθε θαη 

παξνπζηάζηεθε ελζαξθψλνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ. 

 

 



 

 

Δ.3.2. Δθνικά επιζηημονικά ζςνέδπια – Πλήπειρ επγαζίερ 
 

1.  Γξάβαινο Η., Νηηνχδεο Π., Φηιίληαο Αγ., Καηέξεο Γ., Γημηηπιάδηρ Η. Υ., (2006). 

πγθξηηηθή κειέηε αηζζεηήξσλ κέηξεζεο εδαθηθήο πγξαζίαο . 10
ν
 Παλειιήλην 

ζπλέδξην ηεο Διιεληθήο Τδξνηερληθήο Έλσζεο (Δ.Τ.Δ.), Ξάλζε 13-16 Γεθεκβξίνπ 

2006, ζει 837-844. 
 

Πεξίιεςε : ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία ζπγθξηηηθή κειέηε αλάκεζα ζηνπο 

αηζζεηήξεο Virrib, Gro-Point θαη Acclima, νη νπνίνη επηιέρηεθαλ κεηαμχ δψδεθα άιισλ 

δηειεθηξηθψλ αηζζεηήξσλ κε βάζε: α) ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, β) ην ρακειφ 

θφζηνο ηνπο, γ) ηελ ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ησλ κεηξήζεψλ ηνπο θαη δ) ηε δπλαηφηεηα 

εχθνιεο δηαζχλδεζεο κε ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα απηνκάηνπ ειέγρνπ ησλ αξδεχζεσλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πξνθχπηεη φηη νη ηξεηο αηζζεηήξεο 

εδαθηθήο πγξαζίαο, ζε ζρέζε κε ηε βαξπκεηξηθή κέζνδν, δίλνπλ αμηφπηζηεο κεηξήζεηο 

θαη ζπλάδνπλ κε ηα φξηα πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο. 

 

2.  Θ. Α. Γηαιακάο, Δ. Παπαρξήζηνπ, Η. Γξάβαινο, Γ. Καηέξεο, Υ. Γημηηπιάδηρ, Κ.Α. 

Σζαηζαξέιεο (2007). Πξφγξακκα ππνινγηζκνχ πδξαπιηθνχ αλειθπζηήξα κεηαθνξάο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δ.Γ.Μ.Δ. 2007. 5
ν
 Δζληθφ πλέδξην Γεσξγηθήο Μεραληθήο, 18-

20 Οθησβξίνπ, Λάξηζα 2007, ζει. 73-79. 
 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά έλα πξφγξακκα ππνινγηζκνχ θαη εθπφλεζεο ηεο 

κεραλνινγηθήο κειέηεο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξάο ηζρχνο κε πςειή πίεζε, θπξίσο ζε εθαξκνγή ππνινγηζκνχ κειέηεο θαη 

ειέγρνπ πδξαπιηθψλ αλειθπζηήξσλ γηα ηε κεηαθνξά θαζ΄ χςνο ζπζθεπαζηψλ κε 

αγξνηηθά πξντφληα π.ρ. ζε ςπγεία αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιηθψλ 

αλειθπζηήξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ βαζίδεηαη ζηελ αλχςσζε ελφο πδξαπιηθνχ 

εκβφινπ, ην νπνίν θέξεη ζην επάλσ κέξνο ηνπ ην ζάιακν ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ. 

 

3.  Υ. Η. Γημηηπιάδηρ, J. L. Brighton, Η. Κφθθνξαο, Η. Γξάβαινο, Θ.Α. Γηαιακάο (2007). 

ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη βειηηζηνπνίεζε κεραλήκαηνο ζπγθνκηδήο ηνπ άλζνπο ηεο 

ιεβάληαο. Δ.Γ.Μ.Δ. 2007. 5
ν
 Δζληθφ πλέδξην Γεσξγηθήο Μεραληθήο, 18-20 

Οθησβξίνπ, Λάξηζα 2007, ζει 95-102 
 

Πεξίιεςε : ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε 

βειηηζηνπνίεζε ελφο κεραλήκαηνο βαδηζηηθνχ ηχπνπ κηαο ζεηξάο, γηα ηε ζπγθνκηδή ηνπ 

άλζνπο ηεο ιεβάληαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο απφζπαζεο. Σα ζρεδηαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραλήκαηνο ήηαλ ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί λα ζπγθνκίδεη ηα άλζε 

ηνπ θπηνχ αθήλνληαο ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζηειερψλ άζηθηα. Σα αξρηθά απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ην πξνηεηλφκελν κεράλεκα είρε ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθνκίζεη ην 96.7 % ησλ 

αλζέσλ ηνπ θπηνχ. 

 

4.  Θ. Γηαιακάο, Γ. Καηέξεο, Η. Γξάβαινο, Π. Ξπξαδάθεο, Ε. Σζηξφπνπινο, Υ. Η. 

Γημηηπιάδηρ, Κ.Α. Σζαηζαξέιεο, Θ.Α. Γέκηνο, (2009). Γνλήζεηο ζην θάζηζκα ηνπ 

ρεηξηζηή ειθπζηήξα ζε θαηεξγαζία εδάθνπο κε δηζθνζβάξλα. Δ.Γ.Μ.Δ. 2009. 6
ν
 Δζληθφ 

πλέδξην Γεσξγηθήο Μεραληθήο, Θεζζαινλίθε 8-10 Οθησβξίνπ 2009, ζει 425-432. 
 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νη 

επηηαρχλζεηο ησλ δνλήζεσλ ζην ζψκα ηνπ ρεηξηζηή, θαζψο θαη νη πεξηνρέο ησλ 

ζπρλνηήησλ ηνπο, ζηνπο ηξεηο άμνλεο Υ,Τ,Ε, ζην θάζηζκα ηνπ ρεηξηζηή, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κε δηζθνζβάξλα. Οη δνθηκέο έγηλαλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο πνξείαο ζε ζρέζε κε ηελ άξνζε ψζηε λα γίλεη αλάιπζε - ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη λα θαζνξηζζνχλ νη ηηκέο ηεο εκεξήζηαο έθζεζεο ζε δφλεζε. 



 

Πξνζδηνξίζηεθαλ νη επηηξεπφκελεο ψξεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηα δηεζλή πξφηππα ISO 

2631/97 γηα ηηο θαηεπζχλζεηο πνξείαο, α) Παξάιιεια, β) Κάζεηα θαη γ) κε γσλία 30
o
ζε 

ζρέζε κε ηελ άξνζε 

 

5.  Υ. Η. Γημηηπιάδηρ, J. L. Brighton, Η. Κφθθνξαο, Μ. Κφθθνξα, Θ. Γηαιακάο (2009). Ζ 

επίδξαζε ηνπ ηξφπνπ ζπγθνκηδήο ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο 

ιεβάληαο. Δ.Γ.Μ.Δ. 2009. 6
ν
 Δζληθφ πλέδξην Γεσξγηθήο Μεραληθήο, Θεζζαινλίθε 8-

10 Οθησβξίνπ 2009, ζει 449-455. 
 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία εξεπλά ηελ επίδξαζε δπν κεζφδσλ κεραληθήο 

ζπγθνκηδήο ηεο ιεβάληαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο. Ζ 

ζχγθξηζε δηεμάγεηαη κεηαμχ ελφο πξσηφηππνπ κεραλήκαηνο ζπγθνκηδήο ηεο ιεβάληαο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο απφζπαζεο, θαη ελφο ππάξρνληνο κεραλήκαηνο 

ζπγθνκηδήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο θνπήο κε παιηλδξνκηθφ θαη πεξηζηξνθηθφ 

καραίξη. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ ειαίνπ, 

κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ, επηιέρζεθαλ δέθα βαζηθά ρεκηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αηζέξην έιαην ηεο ιεβάληαο θαη θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαίνπ απφ ηελ πξψηε κέζνδν ήηαλ 

ζεκαληηθά θαιχηεξε ζην 60% ησλ ζηνηρείσλ πνπ εμεηάζζεθαλ, ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε 

κέζνδν. 

 

6.  Θ. Γηαιακάο, Η. Γξάβαινο, Γ. Καηέξεο, Μ. Γηαιακά, Π. Ξπξαδάθεο, Α. Γηαιακά, Υ. Η. 

Γημηηπιάδηρ, Ε. Σζηξφπνπινο, (2013). Πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ κεραληθψλ 

δνλήζεσλ ζην ζάιακν ρεηξηζκνχ ησλ ειθπζηήξσλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

γεσξγηθψλ εξγαιείσλ. Δ.Γ.Μ.Δ. 2013. 8
ν
 Δζληθφ πλέδξην Γεσξγηθήο Μεραληθήο, 

Βφινο 25-26 επηεκβξίνπ 2013, ζει 12-16. 
 

Πεξίιεςε: Όηαλ έλαο ρεηξηζηήο ελφο γεσξγηθνχ ειθπζηήξα εθηειεί εξγαζία θαζήκελνο 

ζην θάζηζκα θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηνπ θπξίσο ηνπο ρεηξνκνρινχο ηνπ κεραλήκαηνο, νη 

δνλήζεηο πνπ παξάγνληαη κεηαδίδνληαη ζηνλ θνξκφ, ζηα δάρηπιά, ζηηο παιάκεο, ζηνπο 

βξαρίνλεο θαη ζηνπο ψκνπο ηνπ πξνθαιψληαο δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα. ηελ παξνχζα 

εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επηηαρχλζεσλ ησλ κεραληθψλ 

δνλήζεσλ ζην ζάιακν ρεηξηζκνχ ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ κε πεηξακαηηθέο δνθηκέο 

κε δηαθνξεηηθνχο ειθπζηήξεο - εξγαιεία θαη πξνζδηνξίζηεθε ε επίδξαζε θαη ε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ κεραληθψλ δνλήζεσλ ζην θάζηζκα ρεηξηζκνχ 

ησλ ειθπζηήξσλ. 

 

7.  Υ. Η. Γημηηπιάδηρ, J. L. Brighton, Θ. Γηαιακάο (2015). Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ηεο 

κεραληθήο απφζπαζεο ηνπ άλζνπο ηνπ θξφθνπ. Δ.Γ.Μ.Δ. 2015. 9
ν
 Δζληθφ πλέδξην 

Γεσξγηθήο Μεραληθήο, Θεζζαινλίθε 8 θαη 9 Οθησβξίνπ 2015, ζει 295-302. 
 

Πεξίιεςε: Ο θξφθνο είλαη κηα θαιιηέξγεηα πνπ παξαδνζηαθά ζπγθνκίδεηαη κε ην ρέξη 

ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππ φςηλ ην έξγν επηζηεκφλσλ ζην πεδίν ηεο κεραληθήο 

ζπγθνκηδήο ηνπ θξφθνπ φζνλ αθνξά ηα ζρέδηα, ηηο θαηαζθεπέο ησλ ππαξρφλησλ 

κεραλεκάησλ, ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο απηψλ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην 

άλζνο ηνπ θξφθνπ κπνξεί λα απνζπαζηεί απφ ην ζηέιερνο ηνπ, (Dimitriadis et al, 2009) 

κηα δηαδηθαζία ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ αθνινπζήζεθε θαη ηξία κνληέια θεθαιήο 

απφζπαζεο ηνπ θξφθνπ, θαηαζθεπάζηεθαλ, δνθηκάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ. 

 



 

 

Σ. ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ 
 

Σ.1. ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

34 εηεξναλαθνξέο. Ζ εχξεζε έγηλε κέζσ Researchgate (15-4-2021) (search: 

C.I.Dimitriadis).  

 

Σ.2. ΑΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

ην βηβιίν Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Φπηά ηνπ Θεφδσξνπ Β. Κνπηζνχ, 

Θεζζαινλίθε 2006, Δθδφζεηο ΕΖΣΖ, ζει 197-199, ISBN 960-431-992-2. 

 

Σ.3. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ-ΔΜΗΝΑΡΗΑ-ΖΜΔΡΗΓΔ 

 

Σ.3.1. ςμμεηοσή ζε Δπιζηημονικά ςνέδπια 

1. 5
ν
 Δζληθφ πλέδξην Γεσξγηθήο Μεραληθήο, 18-20 Οθησβξίνπ, Λάξηζα 2007. 

2. 3
ν
 Γηεζλέο πκπφζην γηα ηνλ θξφθν, 20-23 Μαΐνπ, Κξφθνο Κνδάλεο, 2009. 

3. 6
ν
 Δζληθφ πλέδξην Γεσξγηθήο Μεραληθήο, 8-10 Οθησβξίνπ, Θεζζαινλίθε 2009. 

4. 9
ν
 Δζληθφ πλέδξην Γεσξγηθήο Μεραληθήο, 8-9 Οθησβξίνπ, Θεζζαινλίθε 2015. 

 

Σ.3.2. ςμμεηοσή ζε εμινάπια – Hμεπίδερ 

1. 10/1998: εκηλάξην 204 σξψλ κε ζέκα ηε «γελεηηθή βειηίσζε αγειάδσλ 

γαιαθηνπαξαγσγήο » απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θέληξν γελεηηθήο βειηίσζεο 

Γηαβαηψλ. 

2. 09/2001: εκηλάξην θαη εθπαίδεπζε ζε ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα (AutoCAD) 

κεραλνινγηθήο ζρεδίαζεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ δηελεξγήζεθε ζην 

Luton ηεο Αγγιίαο δηάξθεηαο 40 σξψλ. 

3. 10/2005: εκηλάξην δηάξθεηαο 110 σξψλ κε ζέκα «Πξνζηαηεχσ ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηνπο 

άιινπο» ζηα πιαίζηα ηνπ εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εζεινληηθήο δξάζεο γηα 

ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη θξίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ. 

4. 11/2005: Ζκεξίδα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

γηα ζηειέρε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ζέκα  «Νέα αληίιεςε θαη απνθέληξσζε ζηελ 

επηκφξθσζε» πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ Κνδάλε. 

5. 03/2006: Πξφγξακκα επηκφξθσζεο δηάξθεηαο 70 σξψλ κε ζέκα «Δηζαγσγηθή 

Δθπαίδεπζε» γηα ζηειέρε δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ Κνδάλε. 

6. 11/2010: Πηζηνπνηεκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα «Θεζκηθφ πιαίζην, 

Γαλεηνδφηεζε θαη εθαξκνγέο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο» δηάξθεηαο 35 σξψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Π.ΗΝ.ΔΠ Θεζζαινλίθεο. 

7. 01/2012: Πηζηνπνηεκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα «Γηαρείξηζε 

Πεξηβαιινληηθψλ Πνιενδνκηθψλ θαη Υσξνηαμηθψλ Γεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (G.I.S)» δηάξθεηαο 35 σξψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Π.ΗΝ.ΔΠ Θεζζαινλίθεο. 

8. 02/2013: Πηζηνπνηεκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα «Γηαρείξηζε Τδάηηλσλ 

Πφξσλ» δηάξθεηαο 35 σξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Π.ΗΝ.ΔΠ Θεζζαινλίθεο. 

9. 02/2018: Μέινο ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο εκεξίδαο κε ζέκα «Αεηθφξνο Πξσηνγελήο 

Παξαγσγή & Καηλνηφκεο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξάζεηο» ζηα πιαίζηα ηεο 13
ε
 Agrotica απφ 

ην ηκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. 

10. 05/2018: Οκηιεηήο γηα ζέκαηα Erasmus ζην πιαίζην δηεμαγσγήο εκεξίδαο κε ζέκα 

«ηαδηνδξνκία ησλ Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ» απφ ην ηκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηνπ 

ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο 
 

 

 



 

 

 

Ε. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ηελ εηαηξεία Hellasod, εηαηξεία πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θαιισπηζηηθνχ πξαζίλνπ θαη ηνπ ριννηάπεηα αγσληζηηθψλ ρψξσλ. Αληηθείκελν εξγαζίαο: 

Έιεγρνο επίβιεςε θαη ρξήζε ηνπ γεσξγηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ παξαγσγή ριννηάπεηα. Σίηινο εξεπλεηηθνχ: Μαθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή κειέηε 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηάθνξσλ πνηθηιηψλ ριννηάπεηα απφ ηελ ρξήζε αλφξγαλσλ 

ιηπαζκάησλ (Α..Σκ: 3/16-3-2017). 
 

 

Ζ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 
 

Ζ.1. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΡΟΠΔ 

Ζ.1.1. Δπηηξνπή γηα ηελ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθψλ αλαιψζηκσλ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο 

<Αξρηκήδεο ΗΗΗ –Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ> ΑΣΔΗΘ -2013 

Ζ.1.2. Δπηηξνπή γηα ηελ ελνηθίαζε θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ηνπ ΑΣΔΗΘ -2015 

Ζ.1.3. Δπηηξνπή γηα ηελ ελνηθίαζε ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΑΣΔΗΘ -2015 

Ζ.1.4. Μέινο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθινγή πξφεδξνπ ηνπ ηκήκαηνο -2015 

Ζ.1.5. Τπεχζπλνο ζπληνληζηήο ζχληαμεο πξφηαζεο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ 

ηνπ ΑΣΔΗΘ, παξνρήο εξεπλεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΑΞ01) κε ηίηιν: «Δλίζρπζε δεκφζησλ ππνδνκψλ 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο» ζπλνιηθήο δαπάλεο 300.074,61€.-2017  

Ζ.1.6. Μέινο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ δηελέξγεηα εθινγψλ αλάδεημεο θνζκήηνξα 

ηεο ζρνιήο Γεσηερληθψλ επηζηεκψλ ηνπ ΓΗΠΑΔ -2019 (ΓΦ30/4739-22-8-2019) 
 

 

Θ. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

Θ.1. ΑΓΔΗΔ ΟΓΖΓΖΖ 

Θ.1.1. Δπαγγεικαηηθή απηνθηλήηνπ : A, B, Γ, Γ, EB, EΓ, ΔΓ. 

Θ.1.2. Γεσξγηθνχ κεραλήκαηνο: ηχπνπ Α΄.  

Θ.1.3. Πηπρίν κεραλνδεγνχ ζεξηδναισληζηηθήο.  
 

Θ.2. ΓΝΩΔΗ Ζ/Τ 

Ms Office (Word, Excel, Power point), Windows 10. 

AutoCAD 3DMechanical Desktop 4. 

Υξήζε ζηαηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ : SPSS, GenStat. 

 


