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Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα Θρασυβούλου
Γεννήθηκε στην Λευκωσία-Κύπρου και αποφοίτησε από το τμήμα Γεωπονίας το 1974. Είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (1980) και διδακτορικού διπλώματος
(1982) από το τμήμα Εντομολογίας του Pennsylvania State University USA. Διορίσθηκε στο
Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας του Τμήματος Γεωπονίας, του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1975 και εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητής το
1996, θέση την οποία διατήρησε μέχρι την συνταξιοδότησή του το Σεπτέμβριο του 2015. To
Δεκέμβριο του 2015, αναγορεύτηκε ως Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ.
Κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής του θητείας ανάπτυξε και δίδαξε τα προπτυχιακά
μαθήματα Μελισσοκομία, Παθολογία μέλισσας, Εφαρμοσμένη Μελισσοκομία και
Επικονίαση Καλλιεργειών με Έντομα και τα μεταπτυχιακά Τεχνολογία Προϊόντων Κυψέλης,
Βιολογική Μελισσοκομία, Γενετική Βελτίωση των Μελισσών και Οικολογία Επικονίασης.
Παράλληλα από το 1982 έως σήμερα συμμετείχε συνεχώς και αδιαλείπτως σε πολυάριθμες
εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων τόσο αρχαρίων όσο και επαγγελματιών.
Κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής του θητείας ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε 46
ερευνητικά έργα, επιβλέπων καθηγητής σε 6 διδακτορικές και 22 μεταπτυχιακές διατριβές
καθώς επίσης σε 335 προπτυχιακές διατριβές που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Γεωπονίας
ΑΠΘ.
Έχει δημοσιεύσει σε ξενόγλωσσα περιοδικά 80 ερευνητικές εργασίες, 5 κεφάλαια σε
ξενόγλωσσα βιβλία, 70 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 183 ανακοινώσεις. σε
ελληνικά συνέδρια. Επιπρόσθετα συμμετείχε σε πλήθος ημερίδων, σεμιναρίων,
συναντήσεων με μελισσοκόμους, εκδηλώσεων προώθησης της ελληνικής μελισσοκομίας
μεταφέροντας, τόσο την ερευνητική του εμπειρία αλλά και τις γνώσεις του σε θέματα
πρακτικής μελισσοκομίας.
Έχει συγγράψει 1 ελληνικό βιβλίο που αφορά την Πρακτική Μελισσοκομία και 3 βιβλία
σημειώσεις (Εργαστηριακές Ασκήσεις Μελισσοκομίας, Επικονίαση Καλλιεργειών με Έντομα,
Μαθήματα Μελισσοκομία), για πανεπιστημιακή διδασκαλία προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών μαθημάτων. Παράλληλα από το 1987 μέχρι σήμερα έχει συγγράψει πλήθος
μελισσοκομικών άρθρων στο μηνιαίο μελισσοκομικό περιοδικό Μελισσοκομική
Επιθεώρηση, καθώς και στα ελληνικά περιοδικά Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα,
Αγροτική Έρευνα και Χημικά Χρονικά.
Είναι υπεύθυνος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μελισσοκομίας (Apimondia) για το
συντονισμό των Ευρωπαίων επιστημόνων για τη νομοθεσία που αφορά τη Βιολογική
Μελισσοκομία (Apimondia) και Συντονιστής των Ευρωπαίων επιστημόνων του International
Honey Commission (ΙΗC)για τις αμιγής κατηγορίες ευρωπαϊκού μελιού, και τη Νομοθεσία
στη Μελισσοκομία
Διοργάνωσε τρία διεθνή συνέδρια (Κρήτη, Τουρκία, Θεσσαλονίκη) και συμμετέχει σε όλα
τα προεδρεία των Διεθνών Συνεδρίων που διοργανώνει η Διεθνής Επιτροπή Μελιού (IHC).
Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Journal Apicultural Science και
Uludag Aricilic Dergisi Journal. Συμμετείχε ως κριτής σε αρκετές εργασίες σε ξενόγλωσσα
περιοδικά
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Hταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας του Α.Π.Θ. από το 2006
έως 2015, Πρόεδρος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Tμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ
από το 2010 έως το 2015. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής επιστημονικής εταιρίας
Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας, μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού
Μελισσοκομική Επιθεώρηση από το 1987 έως σήμερα, συντονιστής στην διοργάνωση του
2ου, 3ου και 4ου Πανελλήνιου Μελισσοκομικού Συνεδρίου, του 1ου Πανελλήνιου
Επαγγελματικού Συνεδρίου καθώς επίσης και πέντε Πανελλήνιων Επιστημονικών
Συνεδρίων.
Συμμετείχε στο σύνολο των δραστηριοτήτων του κλάδου και έχει ουσιαστικό ρόλο σε
επιστημονικές συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων, εκδόσεις
συγγραμμάτων και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας εθνικές και διεθνείς. Συμμετείχε στην
Ομάδα υποβολής προδιαγραφών και σύνταξη μελέτης για την ίδρυση του Ινστιτούτου
Μελισσοκομίας, συντόνισε την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Γεωργίας για την ποιότητα
και ταυτότητα του ελληνικού μελιού, την ομάδα εργασίας για τη νομοθέτηση των αμιγών
τύπων μελιού, τις ομάδες εργασίας για τα ποιοτικά κριτήρια του βασικού πολτού και της
γύρης και την ομάδα εργασίας υποβολής φακέλου ΠΟΠ για το πευκοθυμαρόμελο Κρήτης

