Βιογραφικό σημείωμα του Παπαδόπουλου Αρ. Σεραφείμ*
Γεννήθηκα στην Καρδίτσα το 1971, όπου τελείωσα το Λύκειο το 1989. Έλαβα
το πτυχίο του Γεωπόνου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1996
και συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο University College Dublin της
Ιρλανδίας, από όπου έλαβα το Διδακτορικό μου Δίπλωμα στην Παραγωγή Εμβρύων
Μηρυκαστικών (Studies in the Production of Ruminants Embryos) το 2003. Κατά το
διάστημα των μεταπτυχιακών σπουδών μου έλαβα υποτροφία από το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
Aπό το 2002 έως το 2007 εργάστηκα ως μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Γεωπονικού
στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το Ιούνιο του 2007 έως τον Σεπτέμβριο του 2007 ως
Προϊστάμενος του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καρδίτσας του Οργανισμού Γεωργικής
Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης

Κατάρτισης

&

Απασχόλησης

Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.

«ΔΗΜΗΤΡΑ», εποπτευόμενου οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και από τον Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2009 ως
Προϊστάμενος του Τοπικού Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟ.Κ.Α.Α.) Καρδίτσας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ως Προϊστάμενος του ΤΟ.Κ.Α.Α. Καρδίτσας συμμετείχα ενεργά στην έναρξη
λειτουργίας της νεοσύστατης υπηρεσίας, στη στελέχωση της με όλες τις ειδικότητες
των γεωτεχνικών (γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων, ιχθυολόγων), με σκοπό της
υπηρεσίας να παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες, πάνω σε θέματα υλοποίησης
αναπτυξιακών προγραμμά
της

οτικού Πλαισίου Στήριξης και εν συνεχεία
επιστημονική, επαγγελματική και

τεχνολογική στήριξη των αγροτών, στην πληροφόρησή τους ιδίως σε θέματα που
αφορούν το είδος, την ποιότητα και την ποικιλία των αγροτικών προϊόντων που θα
παράγουν, στην τεχνολογία της παραγωγής και στη χρησιμοποίησή της στην
καθημερινή πρακτική, στην κατάσταση της αγοράς και στις προοπτικές της καθώς
και τη σύνδεση της αγροτικής έρευνας με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της
στην πράξη.

Από το 2009 ως το 2013 εργάστηκα ως Επίκουρος Καθηγητής με τριετή θητεία
στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας στο Τμήμα Ζωικής
Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων» και από το
2013 ως το 2016 ως Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, στη Σχολή
Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής στο Τμήμα
Τεχνολόγων Γεωπόνων στην Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, με γνωστικό
αντικείμενο «Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων». Το διάστημα αυτό δημιούργησα το
καινούργιο εργαστήριο Αναπαραγωγής Ζώων στο Αγρόκτημα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
το οποίο εξοπλίστηκε με σύγχρονο εξοπλισμό και έχω την ευθύνη λειτουργίας του.
Από το 2016 υπηρετώ ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, στη
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής στο Τμήμα
Τεχνολόγων Γεωπόνων στην Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, με γνωστικό
αντικείμενο «Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων με έμφαση στην Αναπαραγωγή
Μηρυκαστικών».
Είμαι μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας από το 2013 έως σήμερα και χρημάτισα από το 2013 έως το 2015,
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην Κατεύθυνση Ζωικής
Παραγωγής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την παροχή υπηρεσιών
προπτυχιακής εκπαίδευσης,
Τα

ερευνητικά
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περιλαμβάνουν:

αναπαραγωγή

μηρυκαστικών, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μηρυκαστικών, αξιολόγηση ποιότητας
ωαρίων και εμβρύων, διαχείριση, εκτίμηση και

κρυο-διατήρηση σπέρματος

παραγωγικών ζώων, τεχνητή σπερματέγχυση μικρών μηρυκαστικών, ρύθμιση της
ωοθηκικής

δραστηριότητας

των

μηρυκαστικών,

επιπτώσεις

της

θερμικής

καταπόνησης στην αναπαραγωγική ικανότητα των παραγωγικών ζώων. Διδάσκω τα
μαθήματα Αναπαραγωγή Ζώων, Ποιότητα & Ασφάλεια στη Ζωική Παραγωγή,
Κονικλοτροφία–Γουνοφόρα σε προπτυχιακό επίπεδο, καθώς και προχωρημένα
θέματα της Φυσιολογίας και της Εφαρμοσμένης Αναπαραγωγής σε μεταπτυχιακό
επίπεδο.

Το ερευνητικό/συγγραφικό μου έργο περιλαμβάνει, 16 εργασίες σε περιοδικά
σε πρακτικά συνεδρίων, 28 ανακοινώσεις σε συνέδρια με περίληψη, προσκεκλημένες
ομιλίες και αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο με πάνω από 230 αναφορές. Έχω
συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα ως μέλος ερευνητικής
ομάδας. Έχω επίσης υποβάλει ως ιδρυματικός υπεύθυνος του ΤΕΙ Θεσσαλίας το
ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Πέραν των
επιστημονικών ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια, έχω δώσει δεκάδες διαλέξεις σε
κοινωνικούς και πολιτιστικούς συλλόγους για θέματα αναπαραγωγής μικρών
μηρυκαστικών.
Είμαι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.), της
Ελληνικής

Ζωοτεχνικής

Εταιρείας

(ΕΖΕ),

του

Μητρώου

Πιστοποιημένων

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), της European Embryo Transfer
Association (AETE), του International Embryo Transfer Society (IETS) και της
European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR).
Είμαι παντρεμένος με τη Γεωπόνο Έλενα Ρέκατα τραπεζική υπάλληλο της
Τράπεζας Πειραιώς.
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Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα μπορείτε να δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.teilar.gr/person.php?pid=313
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. γραφείου (2410-684357)
Τηλ εργαστηρίου Αναπαραγωγής Ζώων (2410-684334)
Κινητό (6977437588)
Ε-mail: serpapad@teilar.gr

