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Ο Νικόλαος Ανδρίτσος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1981 και είναι απόφοιτος του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (νυν Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την αποφοίτησή του έλαβε
διαδοχικές υποτροφίες από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης για
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα, τις οποίες και ολοκλήρωσε με
επιτυχία στο ανωτέρω Τμήμα αποκτώντας αρχικά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc)
στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων, ενώ ακολούθως
του απονεμήθηκε Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) Γεωπονικών Επιστημών στο γνωστικό πεδίο
Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων. Από το 2007 έως σήμερα έχει συμμετάσχει ως
ερευνητικός συνεργάτης ή και ως επισκέπτης ερευνητής (ΗΠΑ) σε εθνικά και διεθνή
ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, συνολικής
χρηματοδότησης άνω των 2.400.000 ευρώ. Ο Δρ. Ανδρίτσος ερευνητικά ασχολείται με την
ανίχνευση, τη φαινοτυπική και γονοτυπική μελέτη της συμπεριφοράς, καθώς και τον έλεγχο
τροφιμογενών παθογόνων βακτηρίων, με χρήση κλασικών μικροβιολογικών και σύγχρονων
τεχνικών μοριακής βιολογίας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται επίσης η
μικροβιακή οικολογία και η μικροβιολογική ασφάλεια του κρέατος και των προϊόντων του,
η μελέτη της αντιβιοτικοαντοχής στελεχών παθογόνων βακτηρίων που απομονώνονται από
τρόφιμα, καθώς και η μελέτη της αντιμικροβιακής δραστικότητας φυσικώς απαντώμενων
συστατικών αλλά και χημικών ουσιών που εφαρμόζονται ή δύνανται να εφαρμοστούν για
τη συντήρηση των τροφίμων. Το δημοσιευμένο έργο του στα πεδία αυτά περιλαμβάνει
μονογραφία του σε ελληνικό διδακτικό πανεπιστημιακό σύγγραμμα, καθώς και
αξιολογημένες από ομότιμους (peer-reviewed) διεθνείς επιστημονικές εργασίες με τη
μορφή άρθρων σε περιοδικά του SCI (8), πρακτικών διεθνών (7) και πανελληνίων (15)
συνεδρίων με κριτές, τεχνικών εκθέσεων και περιλήψεων έρευνας (3) και κεφαλαίων σε

συλλογικούς τόμους (1), με συνολικά 33 ετεροαναφορές (h-index: 4) σύμφωνα με τη βάση
δεδομένων Scopus (τελευταία ενημέρωση στις 25/08/2017). Εργασίες του έχουν επίσης
δημοσιευθεί σε ελληνικά περιοδικά (5) και έχουν ανακοινωθεί σε ελληνικά και διεθνή
συνέδρια (11 προφορικές και 11 αναρτημένες ανακοινώσεις). Επιπλέον, ο ίδιος είναι κριτής
των διεθνών επιστημονικών περιοδικών (SCI) Food Control, Journal of Food Science και
Foodborne Pathogens and Disease, όπου έχει αξιολογήσει δεκάδες ερευνητικές εργασίες
συναδέλφων του. Είναι τακτικό μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
και μέλος της Διεθνούς Ενώσεως για την Προστασία των Τροφίμων (IAFP) και του
Ινστιτούτου Τεχνολόγων Τροφίμων (IFT) των ΗΠΑ. Σήμερα εργάζεται ως Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και μικροβιολογικής έρευνας στην εταιρεία Αναλυτικά
Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε., ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος
με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, όπου έχει αναλάβει την αυτοδύναμη
διδασκαλία του μαθήματος Επιδημιολογία Τροφιμογενών Νοσημάτων στο 8ο εξάμηνο του
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Τέλος, ως μεταδιδακτορικός
ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος, έχει πρόσφατα
συνεργαστεί (2013-2015) και με το Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού (ΚΒΙΕΣ) στην
Πεντέλη Αττικής.
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πεδίο ‘Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων’. Θέμα διατριβής: «Βιοποικιλότητα και
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Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου” (2006 – 2008) στο γνωστικό πεδίο
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•

Κλασικές (φαινοτυπικές) και σύγχρονες μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης και
ταυτοποίησης τροφιμογενών παθογόνων μικροοργανισμών (π.χ. PCR, PFGE), με
έμφαση στα παθογόνα βακτήρια Listeria monocytogenes, Salmonella spp. και
Campylobacter spp.

•

Μικροβιακή οικολογία και μικροβιολογική ασφάλεια του κρέατος και των προϊόντων
του

•

Μελέτη της ευαισθησίας και της αντοχής στα αντιβιοτικά στελεχών παθογόνων
βακτηρίων που απομονώνονται από τρόφιμα

•

Μελέτη της αντιμικροβιακής δραστικότητας φυσικώς απαντώμενων συστατικών αλλά
και χημικών ουσιών που εφαρμόζονται στα τρόφιμα
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