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∆ρ. Γεώργιος Μαγγανάρης
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Το Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης
Τροφίµων του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου σας προσκαλεί
στις πιο κάτω διαλέξεις:

Η Εφαρµογή της µικροεκχύλισης στην ανάλυση των υπολειµµάτων σε τρόφιµα
και σε περιβαλλοντικά δείγµατα

∆ρ. Νίκος Τσιρόπουλος
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πώς τα βαρέα µέταλλα επηρεάζουν τα φυτά - Γιατί κάποιες
φορές συµβαίνουν ευχάριστες εκπλήξεις και όχι τοξικότητα;

∆ρ. Βασίλης Αντωνιάδης
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Βαρέα µέταλλα στο περιβάλλον και Μέθοδοι προσδιορισµού τους 
σε περιβαλλοντικά δείγµατα

∆ρ. Ευαγγελία Γκόλια
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

   

πρόσκληση



Βιογραφικό:

Ο Νίκος Τσιρόπουλος γεννήθηκε στο Βόλο. Φοίτησε στη Σχολή Θετικών Επιστηµών
του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, λαµβάνοντας το πτυχίο του Tµήµατος
Χηµείας. Στη συνέχεια έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήµιο Paul Sabatier όπου 
ολοκλήρωσε M.Sc. (DEA) στον τοµέα της Χηµείας της Ρύπανσης και στο Institut National 
Polytechnique de Toulouse (Γαλλία) απ' όπου και έλαβε το ∆ιδακτορικό του ∆ίπλωµα στην 
Περιβαλλοντική Αναλυτική Χηµεία. Το 1994 εκλέχθηκε Λέκτορας στο Γενικό Τµήµα
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και από το 2000 υπηρετεί στο Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, όπου σήµερα κατέχει θέση Καθηγητή, και είναι 
∆ιευθυντής του εργαστηρίου Αναλυτικής Χηµείας και Γεωργικής Φαρµακολογίας της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστηµών το Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας. Έχει εκτενή εµπειρία στην ανάπτυξη
και την επικύρωση αναλυτικών µεθόδων για τον προσδιορισµό υπολειµµάτων γεωργικών 
φαρµάκων και άλλω µικρορυπαντών σε περιβαλλοντικά υποστρώµατα και τρόφιµα, στις µελέτες 
της τύχης και συµπεριφοράς των γεωργικών φαρµάκων και άλλων οργανικών ουσιών κατά την 
επεξεργασία τροφίµων και στο περιβάλλον καθώς και στην ανάπτυξη  τεχνικών διαχείρισης τους. 
Είναι συγγραφέας. Έχει συνολικά 46 δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά
µε περισσότερες από 650 ετεροαναφορές, > 70 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια 
καθώς και συµµετοχή σε επιστηµονικές επιτροπές συνεδρίων. Έχει επιβλέψει/επιβλέπει
τέσσερις διαδακτορικές και πάνω από 30 µεταπτυχιακές διατριβές.

Περίληψη οµιλίας:
«Η εφαρµογή της µικροεκχύλισης στην ανάλυση υπολειµµάτων σε τρόφιµα και σε 
περιβαλλοντικά δείγµατα»

Οι τεχνικές της µικροεκχύλισης έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εξέλιξης των τεχνικών 
εκχύλισης, ώστε να προσιδιάζουν και να άπτονται της προσέγγισης της πράσινης χηµείας, 
έχοντας ως κύριο στόχο τη µείωση τόσο του αναλυτικού δείγµατος όσο και της χρήσης
των διαλυτών. Μεταξύ άλλων τα πιο σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν
η µικροεκχύλιση στερεάς φάσης, µέσω της οποίας η χρωµατογραφική ανάλυση ακολουθούσε 
άµεσα την εκχύλιση χωρίς την παρεµβολή διαλυτών, και η µικροεκχύλιση σε σταγόνα διαλύτη 
(χρησιµοποιώντας 1-2µL διαλύτη) και µετεξελίξεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά στην εφαρµογή αυτών των τεχνικών στην ανάλυση περιβαλλοντικών δειγµάτων
και στην ανάλυση τροφίµων, παρουσιάζοντας στοιχεία από εργασίες ανάλυσης υγρών αλλά
και στερεών υποστρωµάτων, όπως κρασί και φρούτα, και συζητώντας τις ιδιαιτερότητες
της κάθε εφαρµογής.



Βιογραφικό:

Ο Βασίλης Αντωνιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Φοίτησε στη Σχολή Γεωτεχνικών 
Επιστηµών του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου, λαµβάνοντας το πτυχίο του Tµήµατος Γεωπονίας. 
Στη συνέχεια έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Reading (Μ. Βρετανία) απ' 
όπου και έλαβε το ∆ιδακτορικό του ∆ίπλωµα. Κατόπιν, εργάστηκε ως µεταδιδάκτορας στο 
Πανεπιστήµιο του Cardiff (Μ. Βρετανία). Οι µεταπτυχιακές του και µεταδιδακτορικές του 
σπουδές πραγµατοποιήθηκαν µε υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 
κατόπιν επιτυχίας σε γραπτό διαγωνισµό. Το 2006 εκλέχθηκε Λέκτορας στο ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης και το 2010 στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας , όπου σήµερα κατέχει θέση 
Επίκουρου Καθηγητή Εδαφολογίας στο Εργαστήριο Εδαφολογίας του Τµήµατος Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Έχει συνολικά 32 δηµοσιεύσεις σε διεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές, 18 πλήρεις εργασίες σε διεθνή συνέδρια µε κριτές και 21 
πλήρεις εργασίες σε ελληνικά συνέδρια µε κριτές. Είναι παντρεµένος και έχει µια κόρη.

Περίληψη οµιλίας:
«Πώς τα βαρέα µέταλλα επηρεάζουν τα φυτά—Γιατί κάποιες φορές συµβαίνουν ευχάριστες 
εκπλήξεις και όχι τοξικότητα;»

Τα βαρέα µέταλλα αποτίθενται στο έδαφος κυρίως από ανθρωπογενείς πηγές και η 
διαθεσιµότητά τους στα φυτά εξαρτάται από τη χηµική τους συµπεριφορά στο εδαφικό διάλυµα. 
Η εξυγίανση ενός ρυπασµένου οικοσυστήµατος µπορεί να γίνει µε δραστικά µέσα, αλλά τα ήπια 
µέσα, όπως η φυτοεξυγείανση, είναι προτιµότερα. Η χρήση διαφόρων δεικτών είναι σηµαντική 
στην ποσοτικοποίηση του προβλήµατος της ρύπανσης και στην διαδικασία της φυτοεξυγείανσης. 
Α προβλήµατα τοξικότητας που αναµένονται στα φυτά σε ένα ρυπασµένο έδαφος κάποιες 
φορές δεν παρατηρούνται. Οι λόγοι της θετικής αυτής έκπληξης, αντί της αναµενόµενης 
τοξικότητας συνδέονται µε τη χηµική συµπεριφορά των βαρέων µετάλλων στο έδαφος και τη 
φυσιολογία του φυτού.



Βιογραφικό:

Η Ευαγγελία Γκόλια γεννήθηκε στο Βόλο. Φοίτησε στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του A
ριστοτελείου Πανεπιστηµίου, λαµβάνοντας το πτυχίο του Tµήµατος Χηµείας. Στη συνέχεια έκανε 
Μεταπτυχιακές Σπουδές λαµβάνοντας µεταπτυχιακό ∆ίπλωµα (ΜSc) σε θέµατα ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας και φοίτησε και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας όπου και έλαβε και το πτυχίο του 
Τµήµατος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος. Κατόπιν έλαβε το 
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµά της στο Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού 
Περιβάλλοντος µε θέµα σχετικά µε τη Ρύπανση Εδαφών της Θεσσαλίας από βαρέα µέταλλα και 
την επίδραση αυτών στον καπνό. Στη συνέχεια πραγµατοποίησε µεταδιδακτορικές σπουδές στο 
Πανεπιστήµιο Svent Isvant της Ουγγαρίας. Τόσο οι προπτυχιακές όσο και οι µεταπτυχιακές της 
σπουδές πραγµατοποιήθηκαν µε  υποτροφίες από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 
κατόπιν επιτυχίας σε γραπτούς διαγωνισµούς.
Από το 2003 εργάζεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ως διδάκουσα µε βάση το Π∆ 407/80 και 
σήµερα κατέχει θέση ∆ιδάκτορα Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού. Έχει  συνολικά 70 
δηµοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια και εθνικά συνέδρια 
µε κριτές.

Περίληψη οµιλίας:
«Βαρέα µέταλλα στο περιβάλλον και Μέθοδοι προσδιορισµού τους σε περιβαλλοντικά δείγµατα»

Η οµιλία χωρίζεται σε δυο τµήµατα: στο 1ο γίνεται εκτενής αναφορά στα βαρέα µέταλλα και στα 
προβλήµατα που δηµιουργούν σε εδάφη, στις λειτουργίες ανάπτυξης των φυτών, αλλά και στον 
άνθρωπο, στους µηχανισµούς φυσιολογικής λειτουργίας του αλλά και στο περιβάλλον µέσα στο 
οποίο δρα και λειτουργεί. Στα πλαίσια αυτά, γίνεται αναφορά σε µελέτη που έγινε από το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας σχετικά µε την παρακολούθηση των επιπέδων των βαρέων µετάλλων 
επί σειρά ετών στην περιοχή του Αλµυρού Βόλου (στο νοµό Μαγνησίας). Επισηµαίνεται  ότι στην 
περιοχή αυτή έχουν γίνει µελέτες πολυετείς, στις οποίες κατά κανόνα παρατηρήθηκε ανοδική 
τάση των συγκεντρώσεων των µετάλλων που εξετάστηκαν. Αν και µέχρι στιγµής σε καµία 
περίπτωση δεν παρατηρήθηκαν τιµές µεγαλύτερες των µέγιστων επιτρεπτών, η συνεχώς 
αυξανόµενη τάση των συγκεντρώσεων των µετάλλων ενδέχεται να δηµιουργήσει συνθήκες 
επικινδυνότητας. Οπότε είναι αναγκαίο να γίνονται συχνά µετρήσεις, τόσο σε εδαφικά δείγµατα, 
όσο και σε δείγµατα νερού, αλλά και σε εδώδιµα προϊόντα, έτσι ώστε να είναι ενήµεροι οι 
κάτοικοι της περιοχής µελέτης.
Στο 2ο τµήµα της οµιλίας γίνεται ανάπτυξη των ενόργανων µεθόδων προσδιορισµού των 
µετάλλων σε εδαφικά δείγµατα, σε δείγµατα νερού αλλά και σε δείγµατα φυτικών ιστών.

!


