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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Γραμματεία  

http://cheng.auth.gr 

 

Πληροφορίες: Α. Κόρτσου 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Τηλ.:  2310 99 6158   Fax:  2310 99 6250  
Email:  info@cheng.auth.gr 

Κτίριο: Δ’ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Εννέα (9) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων 

στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ 

 

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη 

συνεδρίαση της Συνέλευσης με αριθμό 18/15-7-2019, αποφάσισε την προκήρυξη τριών θέσεων υποψηφίων 

διδακτόρων, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 και τον εσωτερικό κανονισμό (ΦΕΚ 4542/18-10-2018 τ. Β΄) για την 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στις εξής γνωστικές περιοχές: 

1. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός καινοτόμων νανοσύνθετων πολυµερικών 

υλικών. 

Επιβλέπων:  

Επίκ. Καθηγητής  

Ι. Τσιβιντζέλης  

E-mail: tioannis@auth.gr 

2. Μοντελοποίηση. Προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών 

παραγωγής κεραμικών προϊόντων. 

Επιβλέπων:  

Καθηγητής Μ. Γεωργιάδης 

E-mail: mgeorg@auth.gr 

3. Πειραματική μελέτη διεργασιών υδρογονοαποξυγόνωσης ενδιάμεσων 

προϊόντων της βιομάζας για παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας 

χημικών προϊόντων και καυσίμων. Σύνθεση καταλυτικών υλικών 

χαρακτηρισμός δομής, Πειραματική αξιολόγηση της απόδοσης των 

υλικών. Διερεύνηση των σταδίων του μηχανισμού. Ανάπτυξη κινητικού 

μοντέλου. Πειραματική διερεύνηση κατάλληλου τύπου αντιδραστήρα 

και λειτουργίας.  
 

Επιβλέπουσα:  

Καθηγήτρια Α. Λεμονίδου 

E-mail: alemonidou@auth.gr 

4 Μεταγραφωμική και επιγενετική ανάλυση σε όλο το εύρος του 

γονιδιώματος σε διαφορετικά μοντέλα ανθρώπινων ιστών και 

κυττάρων: Ταυτοποίηση Ενδοκρινικών Διαταρακτών που 

συμμετέχουν στην Παχυσαρκία και στην Μη Αλκοολική Λιπώδη 

Νόσο του Ήπατος (NAFLD). 

Επιβλέπων:  

Καθηγητής  

Δ. Σαρηγιάννης 

E-mail: denis@eng.auth.gr 

5 Ανάπτυξη «πράσινου» κεραμιδιού με τη χρήση νανοτεχνολογίας για 

την φωτοκαταλυτική διάσπαση ατμοσφαιρικών ρύπων. Μελέτη της 

θεωρίας, ανάπτυξη και μοντελοποίηση της πειραματικής διάταξης, 

τεχνο-οικονομική μελέτη και κλιμάκωση της τεχνολογίας σε προ- και 

βιομηχανική κλίμακα. Η έρευνα θα γίνει σε συνεργασία με τη 

βιομηχανία ΚΕΒΕ ΑΕ. 

Επιβλέπων:  

Καθηγητής  

Δ. Σαρηγιάννης 

E-mail: denis@eng.auth.gr 

6 Μελέτη των μεταβολικών διαταραχών μετά από έκθεση σε ενδοκρινικοί 

διαταρράκτες με ανάλυση του μεταβολώματος και λιπιδώματος σε 

ανθρωπίνα δειγμάτα, και σε μοντέλα in vivo και in vitro. 

Επιβλέπων:  

Καθηγητής  

Δ. Σαρηγιάννης 

E-mail: denis@eng.auth.gr 

7 Ανάπτυξη μοντέλων βιολογίας συστημάτων με σκοπό τη μηχανιστική Επιβλέπων:  

Θεσσαλονίκη, 15-Ιουλ-2019
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κατανόηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία λόγω έκθεσης σε 

ενδοκρινικούς διαταράκτες, αναπτύσοντας ποσοτικά μονοπάτια 

δυσμενούς έκβασης (quantitative Adverse Outcome Pathways). 

Καθηγητής  

Δ. Σαρηγιάννης 

E-mail: denis@eng.auth.gr 

8 Ταυτοποίηση των μοριακών υπογραφών Ενδοκρινικών Διαταρακτών και 

συσχέτιση τους με την Παχυσαρκία και την Μη Αλκοολική Λιπώδη Νόσο 

του Ήπατος (NAFLD): Μία ανάλυση Ολικής Αλληλούχισης Εξωνίων 

(WES) σε διαφορετικά μοντέλα zebrafish (Danio rerio). 

Επιβλέπων:  

Καθηγητής  

Δ. Σαρηγιάννης 

E-mail: denis@eng.auth.gr 

9 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων έκθεσης σε χημικά στο περιβάλλον. Επιβλέπων:  

Καθηγητής  

Δ. Σαρηγιάννης 

E-mail: denis@eng.auth.gr 
 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 26η Ιουλίου 2019, ώρα 13.00, στη Γραμματεία 

του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, αίτηση υποψηφιότητας (εντύπως ή ηλεκτρονικώς), συνοδευόμενη από 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην αίτησή τους οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως και τρία 

αντικείμενα με σειρά προτίμησης (1, 2, 3) 

2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με τον ακριβή βαθμό), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και λοιπών 

τίτλων σπουδών. Τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση 

ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ  

3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών)    

4. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής) 

5. Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον), σε σφραγισμένους φακέλους 

6. Βιογραφικό σημείωμα 

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.  

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις κλπ αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό διδακτορικών 

σπουδών του Τμήματος.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία. Τηλ. 

2310.996158, Fax: 2310.996250, e-mail: info@cheng.auth.gr.     

 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

 

Βασίλειος Ζασπάλης 

Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 
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Κωδικός: ΠΜΣ-3 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

(Συμπληρώνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και υποβάλλεται στην Επιτροπή «Επιλογής των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών» του Τμήματος για κάθε νέα θέση μέσα στις αντίστοιχες ημερομηνίες 

της ανοιχτής προκήρυξης νέων υποψηφίων διδακτόρων) 

 
Επιβλέπων Καθηγητής: 
 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης 

Εργαστήριο: 
 

Περιβαλλοντικής Μηχανικής 

 
Ενδεικτικός τίτλος και σύντομη περιγραφή του ερευνητικού αντικειμένου: 
Μελέτη των μεταβολικών διαταραχών μετά από έκθεση σε ενδοκρινικοί διαταρράκτες με ανάλυση 
του μεταβολώματος και λιπιδώματος σε ανθρωπίνα δειγμάτα, και σε μοντέλα in vivo και in vitro. 
 
Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής θα είναι η ανάλυση των μεταβολικών μονοπατιών που 
συνδέονται με ενδοκρινικές διαταραχές, μετά από συνέκθεση σε μείγματα ορμονικών 
διαταρακτών. Για την επίτευξη του στόχου αρχικά θα χρησιμοποιηθούν ανθρώπινα δείγματα 
ούρων και πλάσματος για την ανάλυση του  μεταβολώματος, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί 
ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός μεταβολιτών ενδοκρινικών διαταρακτών (BPA, BPS, BPF, 
DEHP, DBP, PFOs PFOA, Cadmium, DDE, Butyl Baraben, DINCH, Triclosan). Στην συνέχεια θα 
ακολουθήσει ανάλυση μεταβολικού προφίλ δειγμάτων in vivo (zebrafish) και in vitro (HepaRG, 
HL1-hT1, immortalized hepatocytes, 3D hepatic models, καθώς και συγκαλλιέργιες με Mz-ChA-1 
bile, stellate LX-2 και THP1 macrophage, hMADS, SGBS, MIN6, TC1-9) με στόχο την κατανόηση 
της απόκρισης στη συνδυασμένη έκθεση των προαναφερθέντων ενδοκρινικών διαταρακτών. Οι 
αναλυτικές τεχνικές που θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν θα περιλαμβάνουν την ανάλυση 
πολικών μορίων με τη χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής ανάλυσης καθώς επίσης και 
άπολων μορίων (λιπίδια), με τη χρήση αέριας χρωματοφγραφίας υψηλής ανάλυσης. Θα 
ακολουθήσει βιοπληροφορική ανάλυση με σκοπό των εντοπισμό των βιοδεικτών που σχετίζονται 
με διαταραχές στα μεταβολικά μονοπάτια λόγω της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες, με 
χρήση εξελιγμένων μοντέλων και εργαλείων βιοπληροφορικής και στατιστικής. 

Ημ/νία έναρξης: 
 
1η Σεπτεμβρίου 2019 

Απαιτούμενες γνώσεις: (π.χ. κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σε συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή, 
πτυχίο, μαθήματα, διπλωματική, προγράμματα Η/Υ, ειδική εμπειρία, γλώσσες κ.ά.): 
 
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα αναλυτικής χημείας, βιοπληροφορικής, τοξικολογίας, χημικής και 
βιομοριακής μηχανικής 
 
Εμπειρία στη διαχείριση βιολογικών δειγμάτων, γνώση υγρής και αέριας χρωματογραφίας με 
έμφαση στην ανάλυση metabolomics-lipidomics, καθώς και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων με 
χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής (π.χ. Panther, Bioconductor, Agilent Genesping).  

Υποχρεώσεις υποψηφίου διδάκτορα (π.χ. συνεπικουρία ασκήσεων, εργαστηρίων, εξετάσεων 
κλπ): 
Συνεπικουρία εργαστηρίων και εξετάσεων σε μαθήματα του αντικειμένου της διατριβής 

 
Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα έρευνας 
(τίτλος/φορέας χρηματοδότησης,  
αν υπάρχει): 

OBERON (European Commission, H2020) 

Αμοιβή  
(€/μήνα, αν υπάρχει): 

1200 

Διάρκεια αμοιβής 
(μήνες ή έτη): 

36 

Χώρος εργασίας  
(κτίριο, όροφος, γραφείο): 
 

Κέντρο Έρευνας HERACLES για το Εκθεσίωμα 
και την Υγεία – Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), ΑΠΘ 

 
 
 

Ημερομηνία _11/7/2019_____________ Υπογραφή ___________________ 

user
Textbox
Αρ.Πρωτ: 1364/15-Ιουλ-2019 Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΑΔΑ: Ψ0Ρ946Ψ8ΧΒ-ΦΒΝ



Κωδικός: ΠΜΣ-3 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

(Συµπληρώνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και υποβάλλεται στην Επιτροπή «Επιλογής των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών» του Τµήµατος για κάθε νέα θέση µέσα στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες 

της ανοιχτής προκήρυξης νέων υποψηφίων διδακτόρων) 

 
Επιβλέπων Καθηγητής: 
 

∆ηµοσθένης Σαρηγιάννης 

Εργαστήριο: 
 

Περιβαλλοντικής Μηχανικής 

 
Ενδεικτικός τίτλος και σύντοµη περιγραφή του ερευνητικού αντικειµένου: 
 
Ανάπτυξη µοντέλων βιολογίας συστηµάτων µε σκοπό τη µηχανιστική κατανόηση των 
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία λόγω έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες, αναπτύσοντας 
ποσοτικά µονοπάτια δυσµενούς έκβασης (quantitative Adverse Outcome Pathways).  
 
Το ερευνητικό αντικείµενο της παρούσας µελέτης αφορά την ανάπτυξη µοντέλων βιολογίας 
συστηµάτων µε σκοπό τον προσδιορισµό των οδών τοξικότητας και τη σχέση δόσης απόκρισης 
που σχετίζεται µε τα µονοπάτια τιών δυσµενούς έκβασης που συνδέονται µε ενδοκρινικές 
διαταραχές. Σηµαντικό είναι να καθοριστούν οι ποσοτικές σχέσεις που συνδέουν µεταξύ τους τα 
γεγονότα-κλειδιά, αξιοποιώντας τα δεδοµένα της µεταγραφοµικής και µεταβολοµικής ανάλυσης 
από το συνδυασµό των δεδοµένων in vitro και in vivo. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της 
µεταγραφοµικής και µεταβολοµικής ανάλυσης µετά από ενα φάσµα περιβαλλοντικά συναφών 
δόσεων συνδυαστικής έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες που θα εφαρµοσθούν σε µοντέλα 
in vivo (zebrafish) και in vitro (HepaRG, HL1-hT1, immortalized hepatocytes, 3D hepatic models, 
καθώς και συγκαλλιέργιες µε Mz-ChA-1 bile, stellate LX-2 και THP1 macrophage, hMADS, 
SGBS, MIN6, TC1-9), θα συνδυαστούν για να εντοπιστούν τα δίκτυα µονοπατιών δυσµενούς 
έκβασης που σχετιζονται µε διαταραχές στο µεταβολισµό ή και διασταυρούµενες επιπώσεις, π.χ. 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές. 
Ηµ/νία έναρξης: 
 
1η Σεπτεµβρίου 2019 
Απαιτούµενες γνώσεις: (π.χ. κτήση µεταπτυχιακού τίτλου σε συγκεκριµένη ερευνητική περιοχή, 
πτυχίο, µαθήµατα, διπλωµατική, προγράµµατα Η/Υ, ειδική εµπειρία, γλώσσες κ.ά.): 
 
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέµατα µοριακής βιολογίας, βιοπληροφορικής, βιολογίας συστηµάτων, 
χηµικής και βιοµοριακής µηχανικής. 
 
Εµπειρία στη χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής (π.χ. Panther, Bioconductor, Agilent 
Genesping), γνώσεις προγραµµατισµού (R ή Python ή C++ ή Matlab) 
Υποχρεώσεις υποψηφίου διδάκτορα (π.χ. συνεπικουρία ασκήσεων, εργαστηρίων, εξετάσεων 
κλπ): 
 
Συνεπικουρία εργαστηρίων και εξετάσεων σε µαθήµατα του αντικειµένου της διατριβής 

 
Χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα έρευνας 
(τίτλος/φορέας χρηµατοδότησης,  
αν υπάρχει): 

OBERON (European Commission, H2020) 

Αµοιβή  
(€/µήνα, αν υπάρχει): 

1200 

∆ιάρκεια αµοιβής 
(µήνες ή έτη): 

36 

Χώρος εργασίας  
(κτίριο, όροφος, γραφείο): 
 

Κέντρο Έρευνας HERACLES για το Εκθεσίωµα και 
την Υγεία – Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας και 
Καινοτοµίας (ΚΕ∆ΕΚ), ΑΠΘ 

 
 
 
 

Ηµεροµηνία _11/7/2019_____________ Υπογραφή ___________________ 
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Κωδικός: ΠΜΣ-3 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

(Συµπληρώνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και υποβάλλεται στην Επιτροπή «Επιλογής των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών» του Τµήµατος για κάθε νέα θέση µέσα στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες 

της ανοιχτής προκήρυξης νέων υποψηφίων διδακτόρων) 

 
Επιβλέπων Καθηγητής: 
 

∆ηµοσθένης Σαρηγιάννης 

Εργαστήριο: 
 

Περιβαλλοντικής Μηχανικής 

 
Ενδεικτικός τίτλος και σύντοµη περιγραφή του ερευνητικού αντικειµένου: 
«Ταυτοποίηση των µοριακών υπογραφών Ενδοκρινικών ∆ιαταρακτών και συσχέτιση τους µε την 
Παχυσαρκία και την Μη Αλκοολική Λιπώδη Νόσο του Ήπατος (NAFLD): Μία ανάλυση Ολικής 
Αλληλούχισης Εξωνίων (WES) σε διαφορετικά µοντέλα zebrafish (Danio rerio)» 
 
Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η ταυτοποίηση µοριακών υπογραφών Ενδοκρινικών 
∆ιαταρακτών που σχετίζονται µε την Παχυσαρκία και την Μη Αλκοολική Λιπώδη Νόσο του 
Ήπατος (NAFLD).  Η έρευνα θα διερευνήσει στην πράξη ενδείξεις και δεδοµένα ότι ορισµένες 
χηµικές ουσίες δρούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες και οδηγούν σε µονοπάτια δυσµενούς 
έκβασης σχετιζόµενα τις συγκεκριµένες παθήσεις. Θα πραγµατοποιηθούν in vivo πειράµατα και 
θα χρησιµοποιηθεί το ζωικό µοντέλο ψαριών-ζέβρα (zebrafish - Danio rerio). Η ανάλυση που θα 
ακολουθήσει περιλαµβάνει αλληλούχιση γονιδιακών τόπων µε µεθόδους αλληλούχισης 
επόµενης γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS). Συγκεκριµένα θα εφαρµοστεί Ολική 
Αλληλούχιση Εξωνίων (WES) σε διαφορετικά group λάρβων zebrafish όπου έχουν εκτεθεί σε 
διαφορετικά µόρια το καθένα. Θα εφαρµοστούν οι πλέον σύγχρονες τεχνικές (state-of-the-art) 
κατασκευής γονιδιωµατικών βιβλιοθηκών και αναλύσεων. Στη συνέχεια τα αποτελέσµατα θα 
αναλυθούν περαιτέρω µε µεθόδους βιοπληροφορικής, µε σκοπό τον εντοπισµό των σηµειακών 
µεταλλάξεων που προκαλούνται από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τις συνέπειες που 
έχουν στην έκφραση και τη δοµή των πρωτεινών ξεχωριστά αλλά και του δικτύου πρωτεινών 
που σχετίζονται µε την παχυσαρκία και την Μη Αλκοολική Λιπώδη Νόσο του Ήπατος (NAFLD). 
Ηµ/νία έναρξης: 
 
1η Σεπτεµβρίου 2019 
Απαιτούµενες γνώσεις:  
 
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέµατα επιστηµών υγείας, µοριακής βιολογίας, βιοπληροφορικής, 
χηµικής και βιοµοριακής µηχανικής 
 
Εµπειρία στη διαχείριση βιολογικών δειγµάτων και ζωικών µοντέλων και ειδικότερα στην 
αποµόνωση γενετικού υλικού (DNA, RNA), κατασκευή γονιδιωµατικών βιβλιοθηκών, ανάλυση 
NGS, εφαρµογές PCR, καθώς και στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων µε χρήση εργαλείων 
βιοπληροφορικής. 
Υποχρεώσεις υποψηφίου διδάκτορα (π.χ. συνεπικουρία ασκήσεων, εργαστηρίων, εξετάσεων 
κλπ): 
 
Συνεπικουρία εργαστηρίων και εξετάσεων σε µαθήµατα του αντικειµένου της διατριβής 

 
Χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα έρευνας 
(τίτλος/φορέας χρηµατοδότησης,  
αν υπάρχει): 

OBERON (European Commission, H2020) 

Αµοιβή  
(€/µήνα, αν υπάρχει): 

1200 

∆ιάρκεια αµοιβής 
(µήνες ή έτη): 

36 

Χώρος εργασίας  
(κτίριο, όροφος, γραφείο): 
 

Κέντρο Έρευνας HERACLES για το Εκθεσίωµα και 
την Υγεία – Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας και 
Καινοτοµίας (ΚΕ∆ΕΚ), ΑΠΘ 
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Κωδικός: ΠΜΣ-3 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

(Συµπληρώνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και υποβάλλεται στην Επιτροπή «Επιλογής των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών» του Τµήµατος για κάθε νέα θέση µέσα στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες 

της ανοιχτής προκήρυξης νέων υποψηφίων διδακτόρων) 

 
Επιβλέπων Καθηγητής: 
 

∆ηµοσθένης Σαρηγιάννης 

Εργαστήριο: 
 

Περιβαλλοντικής Μηχανικής 

 
 
Ενδεικτικός τίτλος και σύντοµη περιγραφή του ερευνητικού αντικειµένου: 
 
Ανάπτυξη ολοκληρωµένων µοντέλων έκθεσης σε χηµικά στο περιβάλλον.  
 
Σκοπός της διατριβής είναι η περιγραφή των περιβαλλοντικών και βιοχηµικών διεργασιών που 
περιγράφουν την πορεία των χηµικών από τη στιγµή που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, τα 
µονοπάτια έκθεσης του ανθρώπου και την εσωτερική δόση αυτών στους ανθρώπινους ιστούς. 
Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη σύνθετων µαθηµατικών µοντέλων έκθεσης σε  τοξικούς 
χηµικούς ρύπους και σε µίγµατα αυτών µέσω του περιβάλλοντος, της διατροφικής αλυσίδας και 
της χρήσης καταναλωτικών προϊόντων, και στη συνέχεια σύνδεση αυτών µε µοντέλα 
βιοκινητικής και βιοδυναµικής βασισµένα στην ανθρώπινη φυσιολογία. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει επαλήθευση των µαθηµατικών µοντέλων µε τη χρήση δεδοµένων 
βιοπαρακολούθησης του Ευρωπαϊκού πληθυσµού, µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη του 
εκθεσιώµατος και της αλληλεπίδρασής του µε την ανθρώπινη υγεία. 
Ηµ/νία έναρξης: 
 
1η Σεπτεµβρίου 2019 
Απαιτούµενες γνώσεις: (π.χ. κτήση µεταπτυχιακού τίτλου σε συγκεκριµένη ερευνητική περιοχή, 
πτυχίο, µαθήµατα, διπλωµατική, προγράµµατα Η/Υ, ειδική εµπειρία, γλώσσες κ.ά.): 
 
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέµατα χηµικής µηχανικής ή/και βιοµοριακής µηχανικής, φυσικής ή 
µοριακής βιολογίας, πληροφορικής. 
 
Εµπειρία στον προγραµµατισµό (R ή Python ή C++ ή Matlab) 
Υποχρεώσεις υποψηφίου διδάκτορα (π.χ. συνεπικουρία ασκήσεων, εργαστηρίων, εξετάσεων 
κλπ): 
 
Συνεπικουρία εργαστηρίων και εξετάσεων σε µαθήµατα του αντικειµένου της διατριβής 

 
Χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα έρευνας 
(τίτλος/φορέας χρηµατοδότησης,  
αν υπάρχει): 

HBM4EU (European Commission, H2020) 

Αµοιβή  
(€/µήνα, αν υπάρχει): 

1200 

∆ιάρκεια αµοιβής 
(µήνες ή έτη): 

36 

Χώρος εργασίας  
(κτίριο, όροφος, γραφείο): 
 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµ. Χηµ. 
Μηχ. ΑΠΘ 
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