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Παρασκευή 17 Iουλίου 2015
Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς
Πόρους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

09:00 – 09:30

Προσέλευση

09:30 – 09:40

Χαιρετισμός του Πρύτανη του Γ.Π.Α,

Καθηγητή κ. Γεωργίου

Παπαδούλη
09:40 – 09:50

Γεώργιος Καραμπουρνιώτης (Καθηγητής), Ιδρυματικός Υπεύθυνος
Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ

09:50 – 10:00

Μουζάκη-Παξινού Ακριβή Χαρά

Δ.Δ. με τίτλο :Μελέτη της συνδυαστικής δράσης ζιζανιοκτόνων σε
φωτοσυνθέτοντες οργανισμούς μη στόχους με τη χρήση βιοδεικτών και
βιοσημαντών.
(Επιβλέπων Αράπης Γεράσιμος Καθηγητής)
10:00 – 10:10

Καλτσά Ολγα

Δ.Δ. με τίτλο : Μακρο-και μίνι/νανο-γαλακτώματα με χρήση διαφορετικών
γαλακτωματοποιητών/σταθεροποιητών και παραγωγή νέων γεύσεων από
εκχυλίσματα φυτών και καρπών.
(Επιβλέπων Γιαννιώτης Σταυριανός, Καθηγητής)
10:10 – 10:20

Λύτρα Ιωάννα

Δ.Δ. με τίτλο : Παρουσία, εποχιακή διακύμανση και αξιολόγηση του

κρατούντος συστήματος αντιμετώπισης των Culicide (Insecta: Diptera)
σε ορυζώνες της Ελλάδος
(Επιβλέπων Εμμανουήλ Νικόλαος, Καθηγητής)
10:20-10:30

Φαρατζιάν Πωλ
Δ.Δ. με τίτλο : Εκτίμηση επιπέδων της παιδικής και προεφηβικής
παχυσαρκίας και της αιτιολογίας της σε επίπεδο περιβάλλοντος,
διατροφικών συνηθειών και συνηθειών σωματικής δραστηριότητας, σε
πανελλαδικό αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού
(Επιβλέπων Ζαμπέλας Αντώνης Καθηγητής)

Διάλλειμα για καφέ
11:00 – 11:10

Βολουδάκης Δημήτριος
Δ.Δ. με τίτλο : Προβλέψεις επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις
αροτραίες καλλιέργειες στην Ελλάδα
(Επιβλέπων Καραμάνος Ανδρέας, Καθηγητής)

11:10 – 11:20

Φλαμπούρη Ευαγγελία
Δ.Δ. με τίτλο : Μελέτη της επίδρασης ουσιών με μυκητοκτόνοκυτταροτοξική δράση σε κυτταρικούς πληθυσμούς με εξειδικευμένα
χαρακτηριστικά μέσω μετά-μεταγραφικής τροποποίησης αυτών για
χρήση σε βιοαισθητήρες
(Επιβλέπων Κίντζιος Σπυρίδων, Καθηγητής)

11:20 – 11:30

Μαυρίκου Σοφία
Δ.Δ. με τίτλο : Διερεύνηση και ανάπτυξη μηχανισμών γενετικής και
μεμβρανικής τροποποίησης κυττάρων για χρήση σε βιοαισθητήρες
(Επιβλέπων Κίντζιος Σπυρίδων, Καθηγητής)

11:30 – 11:40

Σμυρνιώτου Αννέτα
Δ.Δ. με τίτλο : Σύνθεση και μελέτη νέων αναστολέων ενδοκυτταρικών
φωσφολιπασών Α2 με πιθανή αντιφλεγμονώδη και αντικαρκινική δράση
(Επιβλέπων Κωνσταντίνου - Κόκοτου Βιολέττα, Καθηγήτρια)

11:40 – 11:50

Μητσοπούλου Κορνηλία
Δ.Δ. με τίτλο : Απομόνωση και χαρακτηρισμός συστατικών του Hypericum
perforatum: σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων τους με εφαρμογές στη
γεωργία
(Επιβλέπων Κουλαδούρος Ηλίας, Καθηγητής)

11:50 – 12:00

Χρονοπούλου Ευαγγελία
Δ.Δ. με τίτλο : Πρωτεϊνική μηχανική του ενζύμου μεταφοράση της
γλουταθειόνης με στόχο την ανάπτυξη βιοαισθητήρα μέτρησης
ξενοβιοτικών ενώσεων
(Επιβλέπων Λάμπρου Νικόλαος, Καθηγητής)

Διάλλειμα
12:30 – 12:40

Τσαμαϊδή Δήμητρα
Δ.Δ. με τίτλο : Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης, της εποχής σποράς και
της καταπόνησης στην ανάπτυξη, στην παραγωγή, στην ποιότητα και στη
μετασυλλεκτική συμπεριφορά του άνηθου (Anethum graveolens L.)
(Επιβλέπων Πάσσαμ Χάρολντ, Καθηγητής)

12:40 – 12:50

Αναστασάκη Ειρήνη
Δ.Δ. με τίτλο : Απομόνωση, χαρακτηρισμός συστατικών αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών της Μεσογειακής χλωρίδας. Μελέτη και
αξιολόγηση της βιολογικής δραστικότητας
(Επιβλέπων Πολυσίου Μόσχος, Καθηγητής)

12:50 – 13:00

Σιντόρη Αλεξάνδρα
Δ.Δ. με τίτλο : Ανάλυση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων με
πολλαπλούς στόχους. Η περίππτωση των προβατοτροφικών
εκμεταλεύσεων της Ηπειρωτικής Ελλάδας
(Επιβλέπων Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής)

13:00 – 13:10

Μασέλου Διονυσία
Δ.Δ. με τίτλο : Μελέτη της επίδρασης του φυτοπαρασιτισμού, του επιπέδου
πείνας και της ενδοομαδικής θήρευσης (IGP) στην λειτουργική απόκριση
πολυφάγων θηρευτών
(Επιβλέπων Φαντινού Αργυρώ, Καθηγήτρια)

13:10 – 13:20

Αποστόλου Αννα
Δ.Δ. με τίτλο : Μοριακή-Χημική μελέτη των φυτών της οικογένειας
Rosaceae και Vitaceae και η διερεύνηση της βιοδραστικότητας των
εκχυλισμάτων τους
(Επιβλέπων Χαρουτουνιάν Σέρκος, Καθηγητής)

13:20 – 14:00 Λήξη Ημερίδας, Συζήτηση - Συμπεράσματα
14:00

Ελαφρύ γεύμα

