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Ο Σταμάτης Ν. Αλαχιώτης είναι Oμότιμος Καθηγητής Γενετικής του
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2011. Έκανε τις
προπτυχιακές του σπουδές με υποτροφία του ΙΚΥ. Εκπόνησε τη Διδακτορική του
Διατριβή και τη Διατριβή του επί Υφηγεσία στο Τμήμα Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών και έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές με υποτροφίες στις
ΗΠΑ. Το 1980 έγινε Εντεταλμένος Υφηγητής και το 1988 Καθηγητής. Έχει κάνει
πολλές δεκάδες δημοσιεύσεις πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών σε 29 διαφορετικά
διεθνή περιοδικά με κριτές και πολλές δεκάδες παρουσιάσεις σε διεθνή και ελληνικά
επιστημονικά συνέδρια. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά της
ειδικότητάς του. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας (1989-1994),
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών (Σεπτέμβριος 1994 – Σεπτέμβριος 2000) και
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Οκτώβριος 2000 – Μάρτιος 2004.
Υπήρξε ή είναι μέλος σε διεθνείς και ελληνικές επιστημονικές εταιρείες: i) The
American Genetic Association, ii) The Genetics Society of America, iii) The Society
for the Study of Evolution, iv) The Hellenic Society for Biological Sciences (EEBE Eλληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών), v) στην Πανελλήνια Ένωση
Βιοεπιστημών (ΠEB)∙ είχε επιλεγεί μέλος της New York Academic of Science. Έχει
κάνει εκατοντάδες ομιλίες, ως προσκεκλημένος ομιλητής από διάφορους φορείς σε
πολλές πόλεις της Ελλάδος, για θέματα επιστημονικά, κοινωνικά και βιοπαιδαγωγικά.
Έχει γράψει τέσσερα (4) επιστημονικά συγγράμματα («Γενετική», «Εξέλιξη»,
«Βιοηθική», «Διαθεματική και Βιοπαιδαγωγική θεώρηση της μάθησης») και τέσσερα
(4) βιβλία για το ευρύ κοινό («Από τους Ωκεανούς στ’ αστέρια», «Η πρόκληση των
γονιδίων», την ακαδημαϊκή νουβέλα «Το φυλακισμένο χαμόγελο», και το κοινωνικοακαδημαϊκό μυθιστόρημα «Με Λένε Κωσταντή-Αγά»)∙ αρθρογραφεί συστηματικά
(πάνω από 300 άρθρα) στον αθηναϊκό τύπο για θέματα εκλαϊκευμένης Γενετικής,
παιδαγωγικο – εκπαιδευτικά και πολιτικο-κοινωνικά.
Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΑΠ
(Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
Υπήρξε: Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), και του ιχθυοκαλλιεργητικού κέντρου Αχελώου
(ΙΧΘΥΚΑ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)∙ αντιπρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας∙ πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου
Πατρών, την οποία και οργάνωσε. Υπήρξε επίσης μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
Παιδείας (ΕΣΥΠ), του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ), της
Επιτροπής για την τεχνητή γονιμοποίηση, του Εθνικού Συμβουλίου Ποιοτικού
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΣΠΕΤ), της Εθνικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, όπως και άλλων
επιστημονικών εθνικών συμβουλίων και επιτροπών.

