
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

1. Έτος 1991. Απόφοιτος του 1ου  Γενικού 
Λυκείου Κομοτηνής. (Εισήχθην στα ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης και στο τμήμα Διοίκηση Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων μετά από πανελλαδικές 
εξετάσεις)  

2. Έτη 1992-1998. Εγγραφή στο τμήμα 
Ανωτάτης Γεωπονικής του Πανεπιστήμιου του 
Πλόβντηβ Βουλγαρίας.  Ολοκλήρωση του κύκλου 
σπουδών - Απόκτηση Πτυχίου Μηχανικού 
Γεωπονίας με ειδικότητα  Τροπική - Υποτροπική 
Γεωργία. 

3. Έτος   2001. Αναγνώριση του πτυχίου από 
το  Δικατσά ως αντίστοιχο και ισότιμο των 
Ανώτατων Γεωπονικών σχολών της Ελλάδας, με 
τον βαθμό ‘’7,06΄΄ ‘’λίαν καλώς’’. 

4. Έτη  2003-2008. Διδακτορική διατριβή στο  
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντηβ στην έδρα 
της Αγροτικής Οικονομίας με θέμα: ‘’Τα 
οικονομικά προβλήματα της βιολογικής γεωργίας 
στην Ελλάδα.’’ Ολοκλήρωση της διατριβής και 
απόκτηση του διδακτορικού τίτλου από την 
ακαδημία επιστημών της Βουλγαρίας. 

5. Έτος 2009. Αναγνώριση του διδακτορικού 
τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο 
με τα απονεμόμενα των Ανωτάτων Ελληνικών 
Πανεπιστήμιων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Βιογραφικό σημείωμα 
ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 

 

 

Αγροτοοικονομολόγος PhD. PD 

Διδάσκων και Ερευνητής 

Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης.                      

Ειδικός στα πεδία, Αγροτικής Οικονομίας Αειφόρων 

Παραγωγικών Συστημάτων,                                                                    

Οργάνωσης και Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων,  

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Τροφίμων και 

Ποτών, Μάρκετινγκ Τουρισμού - Βιολογικής Γεωργίας.  
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ημερομηνία γέννησης:03/08/1973 
Ηλικία:  45 

Τόπος γέννησης : Κομοτηνή 
Διεύθυνση κατοικίας: Δ. Δ. Μπλέτσα 47  69133 

Κομοτηνή 
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  6937403757•2531082816 

ε-mail: stavrospavlides@yahoo.gr 
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2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 
1. Από 01/11/01 έως 03/12/01. Γεωπόνος στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης  στο 

τμήμα χημικής επεξεργασίας βάμβακος του εκκοκκιστηρίου. 
2. Από 23/03/02 έως 01/07/03. Γεωπόνος, υπεύθυνος πωλήσεων τεχνικής υποστήριξης και 

δημοσίων σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την εταιρία σποροπαραγωγής και 
γεωργικών εφοδίων ‘’Alfa Seeds’’. 

3. Από 25/08/03 έως 24/08/04. Γεωπόνος στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της νομαρχίας 
Ροδόπης σε πρόγραμμα πρακτικής ασκήσεως για 12 μήνες.(Αγροτικό) 

4. Από 05/09/05 έως 04/02/06. Γεωπόνος στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (Οργανισμός κοινοτικών ενισχύσεων 
προσανατολισμού και εγγυήσεων)  

5. Από 15/05/06  έως 15/01/07. Γεωπόνος στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) . 

6. Από 01/07/06 έως 31/03/2008. Γεωτεχνικός σύμβουλος κατοίκων ορεινών-μειονεκτικών  
περιοχών νομού Ροδόπης  στα πλαίσια συνεργασίας με τη Αναπτυξιακή εταιρία Ροδόπης. 
(Εισηγητής εκπαιδευτικών επαγγελματικών συνεδριών σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και 
βιολογικής γεωργίας). 

7. Από 08/08/07 έως  07/04/2008. Γεωπόνος στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (Οργανισμός κοινοτικών 
ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων). 

8. Από  01/2008 ως σήμερα. Επιθεωρητής βιολογικής παράγωγης για την περιοχή της Θράκης. 
Επιστημονικός  συνεργάτης της εταιρίας πιστοποίησης και έλεγχου παραγωγής  βιολογικών 
προϊόντων ‘’Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε¨ που εδρεύει στο Πλατύ του νομού Ημαθίας. (Εξωτερικός 
συνεργάτης.) 

9. Από 08/12/2008 έως 07/08/2009. Γεωπόνος στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) . 

10. Από 07/08/2009 έως 27/06/2010. Γεωπόνος στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (Οργανισμός κοινοτικών 
ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων). (Ελεγκτής αγροτικών δηλώσεων με  σύμβαση 
έργου)  

11. Από τον Φεβρουάριο του 2011 - Ιούνιο του 2014  Καθηγητής – (από χειμερινό εξάμηνο 2012-
2013 επιστημονικός συνεργάτης με τα προσόντα της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή) στo 
Α.ΤΕΙ ΑΜΘ, σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών στα 
μαθήματα Μάρκετινγκ Οίνων και Ποτών (θεωρία – εργαστήριο), Τεχνικές Πωλήσεων Οίνων και 
Ποτών, (θεωρία – εργαστήριο)  Δεοντολογία επαγγέλματος, Αρχές Οικονομικής επιστήμης. Σύνολο 
διδακτικών ωρών 239. 

12. Από τον Οκτώβριο του 2014- Νοέμβριο 2015 εκπόνηση μεταδιδακτορικού ερευνητικού 
προγράμματος με τίτλο ’’Αγρο-επιχειρείν’’  και Ευ’ ζην’  στα πλαίσια της πράξης για την Εκπόνηση 
σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (Αγρο-ΕΤΑΚ)» υπό την 
αιγίδα του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ.  

13. Επιστημονικός συνεργάτης στην βαθμίδα επίκουρου καθηγητή στο ΤΕΙ ΑΜΘ από τις 25-2-2016 
μέχρι τις 24-6-2016 στο τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών στα Μαθήματα Αρχές 
Οικονομικής Επιστήμης Μάρκετινγκ Οίνων και ποτών και Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων.  

14. Από 10-2016 μέχρι 02-2017. Πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων του 
ΤΕΙ ΑΜΘ στην διδασκαλία του μαθήματος Τουριστικό Μάρκετινγκ. 

15. Από 02-2016 μέχρι 06-2017. Πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας 
Ποτών του ΤΕΙ ΑΜΘ στην διδασκαλία του μαθήματος Οικονομική Αειφόρων Γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.  

16. Από 02-2017 έως 06-2017 ως Γεωπόνος στον Συνεταιρισμό Καπνοπαραγωγών Θράκης  
17. Από 12-10-2017 μέχρι 09-02-2018. Πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Διοίκησης 

επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ στην διδασκαλία του μαθήματος Τουριστικό Μάρκετινγκ. 
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18. Από 20-02-2018 μέχρι 29-06-2018. Πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Οινολογίας και 
Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ ΑΜΘ στην διδασκαλία του μαθήματος Οικονομική Αειφόρων 
Γεωργικών εκμεταλλεύσεων.  

19. Από τις 02-10-2018 Πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ 
στην διδασκαλία τριών μαθημάτων και εργαστηρίων του επιστημονικού πεδίου ‘’Διαχείριση 
επικοινωνίας και διεθνείς οικονομικές σχέσεις’’.  

 
Τωρινή οικογενειακή κατάσταση. Έγγαμος με ένα παιδί. 
 

3.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 Εκπληρωμένες από 23/09/98 έως 23/03/00 . Υπηρέτησα 18 μήνες ως στρατιώτης πυροβολικού  . 
Προήχθην κατά τον 14 μήνα της θητείας μου εις την τιμητική διάκριση του βαθμού του 
υποδεκανέα με τον οποίο και απολύθηκα . 

 
 ‘’Άλλες επαγγελματικές ή λοιπές  δραστηριότητες’’ 
 

 Εισηγητής σε σεμινάρια επιμόρφωσης αγροτών σε ιδιωτικά ΙΕΚ και στον ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ σε 
θέματα αγροτικής ανάπτυξης και βιολογικής γεωργίας   (Έτη 2004/2007/2009/2011/2013). 

 Εισηγητής  ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και βιολογικής γεωργίας  σε 
ειδικούς και μειονεκτικούς αγροτικούς  πληθυσμούς  στη Θράκη στα πλαίσια σχετικού 
προγράμματος του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (Πρόγραμμα ΟΠΑΧ Μάιος-
Σεπτέμβριος  2008). 

 Διερμηνέας - μεταφραστής αποστολών από Βουλγαρία στα πλαίσια διασυνοριακών 
προγραμμάτων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας για λογαριασμό της Αναπτυξιακής Ροδόπης και του 
Δήμου Κομοτηνής. (2007/2008). 

 Συμμετοχή στην απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 2009 ως απογραφέας στους Δήμους  
Φιλύρας, Αιγείρου και  Κομοτηνής, και στην απογραφή πληθυσμού το 2011 ως τομεάρχης 
απογραφικού τμήματος στην Κομοτηνή. 

 Συμμετοχή σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής  Στατιστικής  Υπηρεσίας)  για το νομό Ροδόπης από 
το  2009 μέχρι και 07-2014. (Εξωτερικός συνεργάτης - ερευνητής ΕΛΣΤΑΤ για τους Δήμους 
Κομοτηνής Ιάσμου και Σαπών σε έρευνες που αφορούν κυρίως τα νοικοκυριά αλλά και τις 
επιχειρήσεις.) 

 Συνεργάτης μεταφραστικών γραφείων σε μεταφράσεις βουλγαρικής γλώσσας . 
 Συμμετοχές σε επιτροπές αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών στο ΑΤΕΙ Καβάλας τμήμα Οινολογίας 

και τεχνολογίας ποτών. 
 Επιβλέπων καθηγητής πτυχιακών εργασιών στο ΑΤΕΙ Καβάλας τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας 

ποτών.  
 

‘’Επιχειρηματικές δραστηριότητες πριν το έτος 2003’’ 
 

 Συνιδιοκτήτης επιχείρησης σε ποσοστό 50% και υπεύθυνος καταστήματος γρήγορου φαγητού (fast 
food) στην Κομοτηνή από το 1998 έως το 2002. 

 Οδηγός και  Ιδιοκτήτης άδειας ΤΑΞΙ σε ποσοστό 75%  και από το 1998 έως το 2003. 
 

 

Συνολική επαγγελματική εμπειρία 20 έτη 1998-2018 
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4.ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 
1. Βουλγαρική σε επίπεδο άριστης γνώσης 

(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επίπεδου Γ2 για άριστη γνώση) 
2. Αγγλική σε επίπεδο καλής γνώσης 

(First Certificate (lower) Michigan) 
 

5. ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

1. Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κάτοχος πτυχίου ECDL progress. 
2. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β επαγγελματικό.(ΤΑΞΙ) 

 

6.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ 

 

 Ένταξη στο εισαγωγικό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ. 

 Απόκτηση πιστοποιητικού επιθεωρητή βιολογικής γεωργίας κατόπιν εκπαίδευσης από την εταιρία 
πιστοποίησης και έλεγχου βιολογικών προϊόντων ‘’Γεωτεχνικό Εργαστήριο ΑΕ¨. 

 Πιστοποιημένος ερευνητής  της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
 

7.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ) 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: 
a. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 6 (+ 8 της στήλης 7,4)    ΣΥΝΟΛΟ 14 
b. Εκπαιδευτικές Εισηγήσεις 1  
c.  Επιστημονικές Εισηγήσεις σε συνέδρια 3 
d.  Επιστημονικές Εισηγήσεις σε Διεθνή συνέδρια με κριτές 8   
e. Βασικός εισηγητής ημερίδων σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης  μειονεκτικών 

περιοχών 1. 
f. Δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά μη επιστημονικά περιοδικά  3  
g. Διδακτικές σημειώσεις για το Α ΤΕΙ ΑΜΘ 4 (ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 4)  
h. Ερευνητικό έργο POSDOC  (Ωφελούμενος πράξης ΑγροΕΤΑΚ του Ελγό Δήμητρα με σκοπό 

την έρευνα και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα) 
i. Υποστηρικτικό έργο (Δεκάδες άρθρα και συνεντεύξεις σε εφημερίδες και περιοδικά 

καθώς και σε ηλεκτρονικούς ιστότοπους σε θέματα σχετικά με την αγροτική οικονομία 
και την αειφόρο γεωργία).  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 
7.1 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις  6 
 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ . ''ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗNΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ''. 
Eπιστημονική δημοσίευση στο πανεπιστημιακό εγχειρίδιο με τίτλο '' 60 χρόνια αγροτικό 
πανεπιστήμιο-επιστημονικές δημοσιεύσεις'' -19/20/ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005/ τόμος 1 βιβλίο 2 σελίδες 
173-178 . 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ''Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ''. Επιστημονική δημοσίευση στο επιστημονικό εγχειρίδιο ''Συλλογή εισηγήσεων από 
της έκτη επιστημονική και τεχνολογική συνδιάσκεψη με διεθνή συμμετοχή'' και γενικό τίτλο 
''οικολογία και υγεία με ημερομηνία δημοσίευσης την 18/05/2006 σελίδες 49-54 . Επιστημονικές 
εκδόσεις του αγροτικού πανεπιστήμιου Πλόβντηβ Βουλγαρίας 2006.  
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3. ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ'' ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ''. Δημοσιεύτηκε από το 
κέντρο επιστήμης και τεχνολογίας Πλόβντηβ Βουλγαρίας στο επιστημονικό εγχειρίδιο ''συλλογή 
εισηγήσεων από το πρώτο διεθνές συμπόσιο'' με τίτλο'' οικολογικές προσεγγίσεις για την 
παραγωγή υγιεινών τροφών'' με ημερομηνία δημοσίευσης την 19-20/ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/2006  σελίδες 
227-232  . Επιστημονικές εκδόσεις του αγροτικού πανεπιστήμιου Πλόβντηβ Βουλγαρίας 2006. 

4. ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ : ‘’Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ‘’(Δρ. ΠΑΒΕΛ ΠΑΣΚΑΛΕΦ- Δρ. 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ). 
Τίτλος επιστημονικού περιοδικού: Βιομηχανία και επεξεργασία τροφίμων εκδόσεις: Ένωση 
παραγωγών και επαγγελματιών για την βιομηχανία παράγωγης τροφίμων και ποτών στην 
Βουλγαρία με την συνδρομή της βουλγάρικης ομοσπονδίας βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων και 
της αγροτικής ακαδημίας του υπουργείου γεωργίας και διατροφής της Βουλγαρίας. Δημοσιεύτηκε 
στο τεύχος του Αυγούστου του 2014 στην σελίδα 21-22 του τομέα ‘’ΒΙΟ’’. 

5. ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ετήσια συλλογή επιστημονικών 
άρθρων της ευρωπαϊκής ακαδημίας αγροτικής οικονομίας και διοίκησης Πλόβντηβ Βουλγαρίας. 
(ΤΟΜΟΣ 14 σελίδα 108-113  στην Βουλγαρική Γλώσσα και 212-217 στην Αγγλική γλώσσα). 

6. ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Δημοσιεύτηκε στο τεύχος συλλογή επιστημονικών 
δημοσιεύσεων του ΓΕΩΤΕΕ 2016. Σελίδες 38-48.  

 

7.2 Εκπαιδευτικές Εισηγήσεις 1 
 
Εκπαιδευτική εισήγηση με θέμα ‘’Βιολογική παραγωγή κηπευτικών και κομποστοποίηση’’ 
(παρουσιάστηκε για λογαριασμό του ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ το 2009 αριθμός πρωτοκόλλου σχετικού 
εγγράφου 15-94 της 21-5-2009) . 
 
7.3 Εισηγήσεις από συμμετοχές σε συνέδρια. 2 
 
7.3.1 Εισήγηση σε συνέδριο με τίτλο:’  Η γνώση του τρόπου παραγωγής και η 
σωστή επιλογή των αγροτικών προϊόντων με βάση κυρίως την ποιότητα ως προϋπόθεση για  την υγεία 
του καταναλωτή αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος’’.  
Παρουσιάστηκε στις 27/01/2013 για την οργάνωση Φιλαδελφία στο συνέδριο με τίτλο : Σωστή διατροφή, 
δίκαιη τιμή για την Οικογένεια, για τον Παραγωγό. Η Οικονομία μας, το Περιβάλλον μας, ο Πολιτισμός 
μας. Ολόκληρο  το υλικό της εισήγησης είναι στην ιστοσελίδα http://philadelpheia.blogspot.gr/.  
Οπτικοακουστικό υλικό από την παρουσίαση υπάρχει και στην ιστοσελίδα inkomotini.gr .  (Βεβαίωση με 
αριθμό πρωτοκόλλου 11 . Ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης 7/7/2014. 
 
7.3.2 Εισήγηση σε συνέδριο με τίτλο: Προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα στη βάση της δημιουργίας αγροτικών προϊόντων ποιότητας . 
Παρουσιάστηκε στο 2ο συνέδριο αγροτικής οικονομίας του Δήμου Πέλλας (PELLA AGRO)  με τίτλο ‘’Γνώση 
και καινοτομία στην υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης ‘’ το Σάββατο 5-9-2015.  
 
 7.3.3 Εισήγηση στο συνέδριο "Το Marketing στο Μικροσκόπιο. Πολιτικές, Προκλήσεις, Καινοτομία." 
Μία εκδήλωση της Αντιπροσωπίας Κομοτηνής του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων 
(Ε.Ο.Π.Ε) και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct). Τίτλος εισήγησης. Ο ρόλος του 
μάρκετινγκ στην οικονομική κρίση και η συμβολή του στην ανάπτυξη δυο βασικών πυλώνων της 
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ελληνικής οικονομίας  του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Παρουσιάστηκε στις 10-11-2016 
στην Κομοτηνή.  
 
7.4 Εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια  με σύστημα κριτών 8 
 
7.4.1 Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο υπό την αιγίδα του γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
διεθνών σχέσεων της ευρωπαϊκής ένωσης. Τίτλος συνεδρίου  EUROPEAN  DEVELOPMENT IN 
MOUNTAINOUS TERITORRIES Smolyan, Bulgaria 30 June – 2 July 2014 Τίτλος εισήγησης :‘’Sustainable 
Development & Best Practices. Ημερομηνία παρουσίασης 1-7-2014. (Βεβαίωση με ημερομηνία 
25/07/2014. )  

 
7.4.2 Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο για την ανάπτυξη των δημοτικών αγορών 
‘’Marakada” με τίτλο ‘’Στρατηγικές προώθησης της Δημοτικής Αγοράς της Ξάνθης’’ .Το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στις 19-02-2015 στην Ξάνθη. Βεβαίωση με ημερομηνία 12-8-2015.  
 

7.4.3 10th International Conference EBEEC 2018 The Economies of the Balkan and the Eastern European 
Countries  in the changing World Irene Kamenidou, Spyridon Mamalis, Evangelia-Zoi Bara and Stavros 
Pavlidis. ‘’ Important destination image components as perceived by generation Z’’   

7,4,4 3d International Conference of Development and Economy Kalamata Greece 03-06/05/2018 
Kamenidou I. Mamalis S., Pavlidis S., Bara E., "Perceived destination image components by baby boomers 
"Perceived destination image components by baby boomers" 

7,4,5 6th ICCMI 2018.  Kamenidou I. Mamalis S., Pavlidis S., Bara E. Desired destination image attributes as 
perceived by the Generation Y cohort. Παρουσιάστηκε στις 28/06/2018 

7,4,6 ICOT Καβάλα 2018   27-30-06-2018 Kamenidou I. Mamalis S., Pavlidis S., Bara E. ‘’Segmentation of 
the GENERATION X cohort based on destination choice criteria’’ 

7.4.7 164TH EAAE SEMINAR 05 - 07 September, 2018 Kamenidou I. Mamalis S., Pavlidis S “Segmenting 
university students by sustainable food consumption behavior” 

7.4.8 Kamenidou I. Mamalis S., Pavlidis S ‘’A multigenerational approach of destination components in 
actual destination choice’’ (2nd International Scientific Conference TOURMAN 2018 on the 25th to 28th of 
October 2018) 

7.5 Συμμετοχή ως βασικός εισηγητής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 1 
 
7.5.1 Εισηγητής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στα πλαίσια 
της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο μέτρο 1.15 με τίτλο ‘’ Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών περιοχών –ΕΚΤ’’ Σύνολο συνεδριών στις οποίες συμμετείχα 283 
ατομικές και 53 ομαδικών.  ημερομηνία διενέργειας από 1-6-2006 έως 31-3-2008 . Επιστημονικά πεδία: 
Αγροτική οικονομική και βιολογική γεωργία . (Δημοσιευτήκαν τα αποτελέσματα της δράσης αυτής στον 
τοπικό έντυπο αλλά και ραδιοτηλεοπτικό τύπο.  
 Οπτικοακουστικό υλικό αλλά και φωτογραφίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ροδόπης 
anro.gr .) (Βεβαίωση με αριθμό πρωτοκόλλου 736 την 2/7/2014). 
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7.6 Δημοσίευση σε ηλεκτρονικά μη επιστημονικά περιοδικά  3 
 

1. Δημοσίευση σε Ηλεκτρονικό περιοδικό ποικίλης ύλης  (www.touchmagazine.gr) στην σελίδα 
άρθρα του εκδότη στις 5-5-2014  επιστημονικής εργασίας με τίτλο ‘’ Ο ρόλος του μάρκετινγκ στην 
οικονομική κρίση’’ .  

2. Δημοσιεύσεις άρθρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναπτυξιακής Ροδόπης  σε θέματα σχετικά 
με την βιολογική γεωργία και τον αγροτουρισμό στην ορεινή Ροδόπη. (2007/2008).(Τίτλοι 2). 
Πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας για το πρόγραμμα 7.5.1.   

 
7.7 Συγγραφικό έργο: 8   (Ως βιβλιογραφία έχουν κατατεθεί στο ΤΕΙ ΑΜΘ, τμήμα Οινολογίας και 
Τεχνολογίας Ποτών 4 τίτλοι εκτός των εργαστηρίων) 

 
1. Δημιουργία διαμόρφωση και επιμέλεια των σημειώσεων και του διδακτικού υλικού της θεωρίας 

με τίτλο ‘’Τεχνικές πωλήσεων μάρκετινγκ και επικοινωνία’’ για τους φοιτητές του τμήματος 
Οινολογίας του ΤΕΙ Καβάλας. 2012/2013/2014.  

2. Δημιουργία διαμόρφωση και επιμέλεια των σημειώσεων και του διδακτικού υλικού της θεωρίας  
με τίτλο ‘’Δεοντολογία επαγγέλματος’’ για τις ανάγκες του μαθήματος στο ΑΤΕΙ ΑΜΘ τμήμα 
Οινολογίας. Έτος 2013/2014. 

3. Δημιουργία διαμόρφωση και επιμέλεια των σημειώσεων και του διδακτικού υλικού του 
εργαστηρίου του μαθήματος με τίτλο ‘’Τεχνικές πωλήσεων μάρκετινγκ και επικοινωνία’’ για τους 
φοιτητές του τμήματος Οινολογίας του ΤΕΙ Καβάλας. 2012/2013/2014. 

4. Δημιουργία διαμόρφωση και επιμέλεια των σημειώσεων και του διδακτικού υλικού του 
εργαστηρίου του μαθήματος με τίτλο ‘’Μάρκετινγκ Οίνων και ποτών’’ για τους φοιτητές του 
τμήματος Οινολογίας του ΤΕΙ Καβάλας. Ακαδημαϊκά  Έτη 2011-2012/2012-2013. 

5. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος για το τμήμα 
οινολογίας και τεχνολογίας ποτών .Έτος 2015-2016. (έχουν κατατεθεί στην γραμματεία του 
τμήματος και αναρτηθεί στο e-class) 

6. Αρχές οικονομικής επιστήμης διδακτικές σημειώσεις μαθήματος για το τμήμα Οινολογίας και 
Τεχνολογίας Ποτών .Έτος 2015-2016.(έχουν αναρτηθεί στο e-class) 

7. Μάρκετινγκ Τουρισμού διδακτικές σημειώσεις μαθήματος για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του ΤΕΙ ΑΜΘ. Έτος 2016-2017(έχουν αναρτηθεί στο e-class) 

8. Οικονομική Αειφόρων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων διδακτικές σημειώσεις μαθήματος για το 
τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών .Έτος 2016-2017.(έχουν αναρτηθεί στο e-class) 
 

 
7.8 Ερευνητικό έργο (Μεταδιδακτορική έρευνα – post doc) 
Ωφελούμενος πράξης ΑγροΕΤΑΚ του Ελγό Δήμητρα με σκοπό την έρευνα και την καινοτομία στον 
πρωτογενή τομέα ΚΥΠΕ 3390-112 . 
Τίτλος: Προοπτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα στη βάση της 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ακρωνύμιο : Αγροεπιχειρείν και ευ ζειν. 
Γραφείο υποδοχής Κέντρο Ελαιολάδου Λέσβου  του ΕΛΓΟ-Δήμητρα ολοκληρώθηκε στις 31-11-2015 .  
 
7.9 Υποστηρικτικό έργο (συνεργάτης της ΕΛΣΤΑΤ στην συλλογή στοιχείων για έρευνες) 
 
Συμμετοχή σε έρευνες για λογαριασμό της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας από το 2009 μέχρι σήμερα . 

 

 

 

 



[8] 

 

 

8.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
8.1)  Μουσική. (κιθάρα -τραγούδι) Συμμετοχή σε πάρα πολλές μουσικές πολιτιστικές δραστηριότητες.  
Από το 2004 δεκάδες συμμετοχές  σε  μουσικά κονσέρτα του συλλόγου ‘Πολιτιστική κίνηση Κομοτηνής’ 
του ‘Μουσικού Ωδείου Θράκης’ του Θεατρικού πολύ-χώρου Μικρός Διάκοσμος αλλά και σε  συναυλίες 
του Θανάση Γκαϊφύλλια στην Κομοτηνή στην Αλεξανδρούπολη στην Ορεστιάδα καθώς και σε λοιπές 
ανάλογες μουσικές εκδηλώσεις. Τακτική παρουσία σε δεκάδες φεστιβάλ μουσικής και συναυλίες κυρίως 
Δήμων στην περιοχή της Θράκης σε μουσικό-θεατρικές παραστάσεις καθώς και επαγγελματικές 
συμμετοχές σε μουσικές σκηνές της περιοχής.   
Ιδρυτικό μέλος του γνωστού στη περιοχή της Θράκης μουσικού pop συγκροτήματος 3Gens με δεκάδες 
συμμέτοχες από το 2015 έως σήμερα. Από το 2017 βασικός τραγουδιστής του γνωστού melodic hard rock 
συγκροτήματος ‘’EMERALD’’.   
 
8.2) Αθλητικές δραστηριότητες – Συμμετοχή στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδόσφαιρου Κομοτηνής 
μέχρι την ηλικία των 42 (2015). Παίχτης-προπονητής στην ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου ‘’ΤΟΞΟΤΕΣ 
ΑΡΙΣΒΗΣ’’ από το 2010-2015. Ενεργό μέλος του συλλόγου παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του 
Πανθρακικού.  
 
 

Ημερομηνία    15/10/2018 
 
 
 


