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Δρ Στέλιος Καμιναρίδης
Καθηγητής του Τμήματος Ε ιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώ ου του Γεω ονικού Πανε ιστημίου
Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογία Γάλακτος
Πλήρες Βιογραφικό
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Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
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Γεω ονικό Πανε ιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός
Αθήνα
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Σ ουδές

Υ οτοφίες

Ο Καθηγητής Στέλιος Καμιναρίδης έλαβε το τυχίο Γεω όνου το
και το διδακτορικό του δί λωμα το
α ό την
Ανωτάτη Γεω ονική Σχολή Αθηνών Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του έτυχε υποτροφίας του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών.

Απασχόληση:
Άρχισε την επαγγελματική απασχόλησή του σαν Γεωπόνος στην Ηλειακή Βιομηχανία Γάλακτος (1977-1979). Από το 1979 εργάζεται
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σαν Γεωπόνος Ερευνητής (1979-1980), Επιστημονικός Συνεργάτης (1980-1988), Λέκτορας
(1988-1993), Επίκουρος Καθηγητής (1993-2003), Αναπληρωτής Καθηγητής (2003- 14.10.2010) και Καθηγητής από τις 15.10.2010.

Εκπαιδευτικό έργο:
Συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων 5 μαθημάτων. Διδασκαλία ή συν-διδασκαλία της θεωρίας 3
προπτυχιακών και 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Γ.Π.Α.. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει ένα βιβλίο με τίτλο
«Γαλακτοκομικά» με συγγραφείς: Καμιναρίδης Σ & Μοάτσου Γ, Εκδόσεις Έμβρυο, Αθήνα, 2009 και δεκατέσσερα διδακτικά
βοηθήματα.

Διοικητικό έργο:
Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές. Από 14.10.2009 έως σήμερα είναι εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας
Τροφίμων στη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» του ΓΠΑ. Από
26.02.2010 έως 31.08.2010 του ανατέθηκε η Διεύθυνση του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας και του ΔΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων». Από 21.10.2013 έως 31.10.2015 διετέλεσε Διευθυντής του ΔΠΜΣ
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων»

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμ εριλαμβάνονται η μελέτη τυ ο οίηση και βελτίωση της οιότητας των αραδοσιακών
τυριών της Ελλάδος και της Κύ ρου η μελέτη βιοχημικών μεταβολών κατά την ωρίμανση των τυριών οι μέθοδοι ροσδιορισμού
αγελαδινού γάλακτος σε γαλακτοκομικά ροϊόντα νοθεία η ταυτο οίηση ζυμών ο χρωματογραφικός διαχωρισμός καζεϊνικών
συστατικών στα διάφορα είδη γάλακτος η μελέτη ανακατεργασμένων τυριών και γιαουρτιού και η ρεολογία τυριού
Πρόσφατες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
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Αναγνώριση ερευνητικού έργου:
>350 ετεροαναφορές.
Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες:

Συμμετοχή στη σύνταξη και υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων. Κριτής άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.
Συμμετοχή με ομιλίες και κείμενα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Λιβύων φοιτητών κατά το ακαδ. Έτος 1983-84, σε
επιμορφωτικά σεμινάρια που οργάνωσε η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος και το ΓΠΑ. Yπήρξε εξεταστής υποψηφίων
υποτρόφων του ΙΚΥ για τα ακαδ. έτη 2001-2002 και 2002- 2003. Κριτής ερευνητικών έργων της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μέλος επιστημονικών ενώσεων και επιστημονικών
επιτροπών. Μέλος της ομάδας εργασίας “Dairy Technology” των Μόνιμων Ελληνικών Επιτροπών της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Γάλακτος (ΙDF) από το Σεπτέμβριο του 2000 μέχρι σήμερα. Το 2005 υπήρξε αναπληρωτής
συντονιστής και το 2006 συντονιστής της ομάδας αυτής.
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