
                        

 

                     ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 

 
  

 Ολνκάδνκαη Νηθόιανο Ρήηνο ηνπ Αλαζηαζίνπ θαη γελλήζεθα ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 4 Μαΐνπ 1955. Απνθνίηεζα από ην Γ΄ εμαηάμην Γπκλάζην 

Θεζζαινλίθεο θαη κεηά από εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο πέηπρα ηελ εηζαγσγή κνπ 

ζην Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο ηεο ρνιήο Σερλνιόγσλ Γεσπνλίαο ηνπ 

Κ.Α.Σ.Δ.Δ.Θ. (Σ.Δ.Η. Θεζ/λίθεο), από όπνπ ην 1984 πήξα ην πηπρίν ηνπ 

Σερλνιόγνπ Γεσπνλίαο Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο, κε βαζκό 6,1 

(θαιώο). 

 Σν Αθαδεκατθό έηνο 2005-2006 κεηά από Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο ηεο 

Γεσπνληθήο ρνιήο εγγξάθεθα ζην 2ν έηνο ηεο Γεσπνληθή ρνιήο θαη ην 

Ννέκβξην ηνπ 2011 πήξα ην πηπρίν ηνπ Γεσπόλνπ Καηεύζπλζεο 

Οπσξνθεπεπηηθώλ κε βαζκό 7,04 (ιίαλ θαιώο). 

Σν 2016 έιαβα πηζηνπνηεηηθό MASTER (300 Γηδαθηηθέο Μνλάδεο / 

ECTS) από ηελ Γεσπνληθήο  ρνιήο ΑΠΘ. 

 Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 5 Απξηιίνπ 1979 κέρξη 4 Μαξηίνπ 1981 

ππεξέηεζα ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία. 

 Δίκαη παληξεκέλνο θαη έρσ δύν παηδηά (έλα γην 38 ρξνλώλ, πηπρηνύρνπ 

γξαθίζηα, παληξεκέλν κε δύν παηδηά θαη κία θόξε 31 ρξνλώλ, α) πηπρηνύρνο 

Γεσπνλίαο ΑΠΘ (Γεσπόλνο), β) πηπρηνύρνο Αξρηηεθηνληθήο ΑΠΘ 

(Αξρηηέθηνλαο) θαη γ) Μεηαπηπρηαθό, Master Μla ζηελ Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ 

ΑΠΘ. 

 
ΔΡΔΤΝΑ 

Α. Δξγάζηεθα ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Θεζ/λίθεο 

ηνπ Σνκέα Φπηηθήο Παξαγσγήο θάλνληαο ζπγρξόλσο θαη ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε (1976-1978), σο εμήο: 

  1)  Από 28-6-1976 σο 14-8-1976 ζην Δξγαζηήξην Γελεηηθήο θαη Βειηίσζεο  

Φπηώλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο κε ππεύζπλν θαζεγεηή ηνλ θ. Φαζνύια Αρ. 
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 2) Από 13-7-1977 σο 31-8-1977 θαη από 10-7-1978 σο 31-8-1978 ζην 

Δξγαζηήξην Γεσξγίαο θαη Οηθνινγίαο κε ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ηνπο θ. 

Γεξάθε Π. θαη Βεξεζόγινπ Γ. 

 3) Από 1-10-1987 σο 31-9-1990 ζηα Δξγαζηήξηα Γελδξνθνκίαο θαη 

Λαραλνθνκίαο, ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα «Παξαγσγή θξάνπιαο εθηόο 

επνρήο ζε πιαζηηθά ζεξκνθήπηα», (Δπηηξνπήο Δξεπλώλ) κε ππεύζπλνπο 

θαζεγεηέο ηνπο θ. Βαζηιαθάθε Μ. θαη Νηόγξα Κ. 

Πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό έξγν: 

Αμηνιόγεζε πνηθηιηώλ, επίδξαζε θσηνπεξηόδνπ, επίδξαζε δηδαλίσλ ζηελ 

κνξθνινγία θύιισλ, απνζηάζεηο ζπνξάο – θύηεπζεο ζηα πνηνηηθά  

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο απνδόζεηο ιαραληθώλ 

 
ΔΡΓΑΗΑ 

Β.  1) Από 1976 – 1978 εξγάζηεθα ζην Αγξόθηεκα ηνπ ΑΠΘ ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ Γελεηηθήο θαη Βειηίσζεο Φπηώλ 

Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο θαη Γεσξγίαο θαη Οηθνινγίαο. 

      2) Από 1987 – 1990 ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ 

ΑΠΘ, ζηα Δξγαζηήξηα Γελδξνθνκίαο θαη Λαραλνθνκίαο 

      3) Από 6-11-1990 κέρξη ζήκεξα έρσ κόληκε ππεξεζία κε βάζε ην  

ΦΔΚ.179/20-10-1990 η.ΝΠΓΓ, ζην Α.Π.Θ., ζην Δξγαζηήξην 

Λαραλνθνκίαο ηνπ ηνκέα Οπσξνθεπεπηηθώλ & Ακπέινπ ηεο Γεσπνληθήο 

ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., θαηέρνληαο ζήκεξα ζέζε Δξγαζηεξηαθνύ Γηδαθηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ (Δ.ΓΗ.Π.). 

     4) Από ην 2000 κέρξη θαη ζήκεξα θαηέρσ ηελ ζέζε Δξγαζηεξηαθνύ 

Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΔΓΗΠ), απ’ όπνπ κνπ έρεη αλαηεζεί από ηνλ 

Σνκέα Οπσξνθεπεπηηθώλ & Ακπέινπ Δξγαζηεξηαθό Γηδαθηηθό Έξγν ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Γεληθήο Λαραλνθνκίαο ζε ζπλδηδαζθαιία ζηα Μαζήκαηα α) 

Δξγαζηήξην Γεληθήο Λαραλνθνκίαο, β) Δξγαζηήξην Δηδηθήο 

Λαραλνθνκίαο 1, γ) Δξγαζηήξην Καιιηέξγεηαο Λαραληθώλ ζην 

Θεξκνθήπην θαη δ) Θεξηλή Πξαθηηθή Άζθεζε. 

 
ΤΝΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Γ.1) Από ηελ πξόζιεςή κνπ θαη κέρξη ζήκεξα κεηέρσ κεηά από αλάζεζε 

ζπλδηδαζθαιίαο, ζηε πξνεηνηκαζία, δηεμαγσγή θαη δηδαζθαιία ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ καζεκάησλ 748Τ  Γελ. 
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Λαραλνθνκίαο, 727Y/Ν533Δ Δηδηθήο Λαραλνθνκίαο 1, 758Y/654E/ 

Ν538Δ Καιιηέξγεηαο Λαραληθώλ ζην Θεξκνθήπην θαη ησλ Πξαθηηθώλ 

Θεξηλώλ Αζθήζεσλ Λαραλνθνκίαο αληίζηνηρα, κε ππεύζπλνπο θαζεγεηέο 

ηνπο θ.θ. Κσλ/λν Νηόγξα θαη Αλ. ηώκν. 

    2) πκκεηείρα ζηελ πξνεηνηκαζία, δηεμαγσγή θαη δηδαζθαιία ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ ηνπ καζήκαηνο 750Y Καιισπηζηηθά Φπηά Δμσηεξηθνύ 

Υώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β΄ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 1992-

1993, κε ππεύζπλε θαζεγήηξηα ηελ θ. Βνγηαηδή Υξπζνζέκηο. 

 3) πκκεηείρα ζηελ πξνεηνηκαζία, δηεμαγσγή θαη δηδαζθαιία ηνπ 

εξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο ζην κάζεκα 741E Μεηαζπιιεθηηθή 

Μεηαρείξηζε θαηά ηα έηε 1987-1990, κε ππεύζπλν θαζεγεηή ηνλ θ. 

Μηιηηάδε Βαζηιαθάθε. 

 
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Γ.   Από ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πξνέθπςαλ ηξεηο 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο εθ ησλ νπνίσλ νη δύν πξώηεο αλαθνηλώζεθαλ 

ζηε 14ε Δπηζηεκνληθή πλεδξίαζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο ηεο 

Δπηζηήκεο ησλ Οπσξνθεπεπηηθώλ πνπ έγηλε ζην Αγξόθηεκα ζηηο 9-11 

Οθησβξίνπ 1989 θαη δεκνζηεύζεθαλ ζε ειιεληθά θαη μέλα πεξηνδηθά θαη ε 

ηξίηε ζηελ 25ε Δπηζηεκνληθή πλεδξίαζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο ηεο 

Δπηζηήκεο ησλ Οπσξνθεπεπηηθώλ πνπ έγηλε ζηε Λεκεζό ηεο Κύπξνπ 

ζηηο  1- 4 Ννεκβξίνπ 2011.    Οη εξγαζίεο είλαη: 

1) ΠΑΡΟΤΖ Γ., Κ. ΝΣΟΓΡΑ, Μ. ΒΑΗΛΑΚΑΚΖ θαη Ν. ΡΖΣΟ, 1989. 

Παξαγσγή θξάνπιαο εθηόο επνρήο ζηε Βόξεηα Διιάδα: 1) Αμηνιόγεζε 

πνηθηιηώλ γηα πξσηκόηεηα θαη απόδνζε, 2) Πνηόηεηα θαξπώλ ζε ζρέζε 

κε ηελ πνηθηιία θαη ηελ επνρή ζπγθνκηδήο. 

2) EL. FADL., Μ. ΒΑΗΛΑΚΑΚΖ, Κ. ΝΣΟΓΡΑ θαη Ν. ΡΖΣΟ., 1989. 

Δπίδξαζε ηεο θσηνπεξηόδνπ, ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο θαη ησλ ρακειώλ 

ζεξκνθξαζηώλ ζηελ απόδνζε, πξσηκόηεηα θαη πνηόηεηα θαξπώλ ζε 

εθηόο επνρήο θαιιηέξγεηαο θξάνπιαο. 

3) Π. ΣΟΤΒΑΛΣΕΖ, Υ. ΑΡΓΤΡΗΟΤ, Γ. ΑΛΑΝΗΓΟΤ, Ν. ΡΖΣΟ θαη 

Α.. ΗΩΜΟ., 2011 

Ζ επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο ησλ δηδαλίσλ ζηε κνξθνινγία 

ησλ θύιισλ, ηελ απόδνζε θαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

καξνπιηνύ. (Πηπρηαθή δηαηξηβή). 
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ΤΓΓΡΑΦΖ ΖΜΔΗΩΔΩΝ 

Δ.  α) εκεηώζεηο Δξγαζηεξίνπ Γεληθήο Λαραλνθνκίαο – 8νπ εμακ., θαηά ηελ 

πεξίνδν 2008-2010, σο κόλνο ζπγγξαθέαο,             

      β) εκεηώζεηο Δξγαζηεξίνπ Δηδηθήο Λαραλνθνκίαο 1, 5-7-9νπ εμακ., κε 

άιινπο δύν ζπγγξαθείο (θ.θ. Σζνπβαιηδή Παύιν θαη Κνπθνπλάξα 

Αζαλάζην, επίθνπξνη θαζεγεηέο), ζην α΄ κέξνο «πνξά, Φύηεπζε, 

Μεηαθύηεπζε Λαραληθώλ», θαηά ηελ πεξίνδν 2016-2017-2018. 

 
ΠΑΡΟΤΗΑΖ Δ 3ΜΔΡΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

Σ. Σνλ Ηνύιην ηνπ 2012 ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο Δξαζηηερληθνύ 

Λαραλόθεπνπ από ηδηώηεο ζην Αγξόθηεκα ηνπ ΑΠΘ δηεμήρζε 3εκεξε 

ελεκέξσζε ζηνπο θαιιηεξγεηέο από ην Δξγαζηήξην Λαραλνθνκίαο, κε ζέκα 

ηνλ ηξόπν θαη ηα κπζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο ελόο ιαραλόθεπνπ ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρα σο νκηιεηήο θαηά ηελ 3ε εκέξα. 

 Σνλ Μάην ηνπ 2013 ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο Δξαζηηερληθνύ 

Λαραλόθεπνπ από ηδηώηεο ζην Αγξόθηεκα ηνπ ΑΠΘ δηεμήρζε ελεκέξσζε 

ζηνπο θαιιηεξγεηέο από ην Δξγαζηήξην Λαραλνθνκίαο, κε ζέκα ηνλ ηξόπν θαη 

ηα κπζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο ελόο ιαραλόθεπνπ ζηελ νπνία ζπκκεηείρα σο 

βαζηθόο νκηιεηήο. 

 Σνλ Ηνύλην ηνπ 2015 ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο Δξαζηηερληθνύ 

Λαραλόθεπνπ από ηδηώηεο ζην πξόγξακκα ηεο ππνηξνθίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ΚΛΗΝΣΟΝ ππό ηελ ρνξεγία ηεο Αγγεινπνύινπ  

(AGGELOPOULOS CLINTON GLOBAL INITIATIVE FELLOWSHIP) θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην δηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΑΠΘ, δηεμήρζε ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Καπηαηδνγιείνπ ζηαδίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζ/λίθεο - Σξηαλδξίαο κε ζέκα ηνλ 

ηξόπν θαη ηα κπζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο ελόο ιαραλόθεπνπ ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρα σο βαζηθόο νκηιεηήο. 

 

ΤΝΔΓΡΗΑ-ΖΜΔΡΗΓΔ 

Ε. 1)  πκκεηείρα ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ 

πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ Δηαηξεία ηεο Δπηζηήκεο ησλ 

Οπσξνθεπεπηηθώλ κε ζέκα «Αθηηλίδην» θαη παξαθνινύζεζα ηηο 
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εξγαζίεο ηνπ, πνπ δηεμήρζεζαλ ην 1987 ζηελ Θεζζαινλίθε ζην 

Αγξόθηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζην Ξελνδνρείν Φηιίππεην. 

     2)  Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ησλ πλεδξηάζεσλ θαη Ζκεξίδσλ πνπ 

έγηλαλ ζηελ Θεζζαινλίθε από ην 1987 κέρξη ζήκεξα ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Οπσξνθεπεπηηθώλ, πνπ έγηλαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε.  

     3) Παξαθνινύζεζα ηηο  εξγαζίεο  ηεο  Ζκεξίδαο  κε  ζέκα 

«Αγξνπεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα – Βηνινγηθή Γεσξγία θαη 

Βηνινγηθή Κηελνηξνθία», πνπ νξγάλσζε ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην 

Διιάδαο ζηε Θεζζαινλίθε (HELEXPΟ, πλεδξηαθό Κέληξν «Νηθόιανο 

Γεξκαλόο») ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2003.  

4) Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ηεο Ζκεξίδαο κε ζέκα «Γπλαηόηεηεο θαη 

Πξννπηηθέο γηα ην Διιεληθό παξάγγη» πνπ νξγάλσζε ε Διιεληθή 

Δηαηξεία ηεο Δπηζηήκεο ησλ Οπσξνθεπεπηηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Πέιιαο θαη ην Γήκν Γηαλληηζώλ, ζηα 

Γηαλληηζά (Πλεπκαηηθό Κέληξν) ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2004. 

5) Παξαθνινύζεζα ηηο εξγαζίεο ηεο Ζκεξίδαο πνπ νξγάλσζε ε 

Γεσπνληθή ρνιή θαηά ηελ «ΑΓΡΟΣΗKA 2012» ηνλ Φεβξνπάξην 2012 

κε ζέκα: «Νέεο Καιιηέξγεηεο θαη Πξννπηηθέο» ζηελ HELEXPO ζην 

πλεδξηαθό Κέληξν Νηθόιανο Γεξκαλόο. 

6) Παξαθνινύζεζα κέρξη ζήκεξα όιεο ηηο Ζκεξίδεο ζηελ HELEXPO ηεο 

AGROTICA. 

 
ΑΛΛΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 

Ζ.  Από ην αθαδεκατθό έηνο 2000 ζπκκεηέρσ ζηελ επνπηεία θαη δηεμαγσγή 

εξγαζηώλ θαη κεηξήζεσλ πνπ γίλνληαη ζην  Δξγαζηήξην Λαραλνθνκίαο, γηα 

ηελ εθπόλεζε πηπρηαθώλ δηαηξηβώλ κε επηβιέπνληα ηνλ θαζεγεηή θ. Αλ. 

ηώκν. 

 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Θ.  Γλώζε θαη ρεηξηζκόο ηνπ Ζ/Τ θαη ησλ πξνγξακκάησλ Word, Power Point,  

      Excel, Photoshop  

 
ΩΡΔ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΦΟΗΣΖΣΔ 

ΣΡΗΣΖ-ΣΔΣΑΡΣΖ-ΠΔΜΠΣΖ 11:00-13:00   - ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 11:00 - 12:00  -  ΑΓΡΟΚΣΖΜΑ ΑΠΘ 


