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H M.Z. Τσιμίδου (tsimidou@chem.auth.gr) έχει πτυχίο ‘Χημείας’ (ΑΠΘ, 1977) και 

διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Τροφίμων (University of Reading, 1985). 

Πριν το διορισμό της στο ΑΠΘ (1989) εργάστηκε επί 11 έτη στο Γενικό Χημείο του 

Κράτους (Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη) και ως Επιστημονικώς συνεργάτης σε Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Από το 2009 έχει εκλεγεί Καθηγήτρια Α βαθμίδας και 

υπηρετεί στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, (Τμήμα Χημείας, 

ΑΠΘ, 1989) στο οποίο τελεί ως Διευθύντρια για 9 συνεχή χρόνια. Η εξειδίκευσή της 

και οι τομείς του ερευνητικού ενδιαφέροντός της αφορούν: α) στα προϊόντα του 

ελαιόδενδρου και συγκεκριμένα: i) στη σύσταση και διερεύνηση της συμβολής των 

μη γλυκεριδικών συστατικών του παρθένου ελαιολάδου (όπως πολικές φαινολικές 

ενώσεις, τοκοφερόλες, σκουαλένιο, χλωροφύλλες και καροτενοειδή) στην οξειδωτική 

σταθερότητα του προϊόντος καθώς και στους τρόπους παρακολούθησης (κριτήρια 

ελέγχου ποιότητας) των παραπάνω συστατικών κατά την οξείδωση της λιπαρής αυτής 

ύλης, ii) στη διατροφική αξιοποίηση επεξεργασμένων προϊόντων ελαιοκάρπου 

(επιτραπέζιες ελιές, πάστα ελιάς) αλλά και ελαίων εμπλουτισμένων με φαινολικά 

αντιοξειδωτικά, iii) στην αναζήτηση αντιοξειδωτικών στα φύλλα και άλλα μέρη του 

δένδρου και την τεχνολογική αξιοποίησή τους. β) στον έλεγχο ποιότητας, γνησιότητας 

και την αξιοποίηση (προϊόντα προστιθέμενης αξίας) του αρτύματος σαφράνι ή κρόκος 

(Crocus sativus L.). γ) στην αναζήτηση φυσικών αντιοξειδωτικών από φυτά της 

Ελληνικής χλωρίδας (κύρια οικογένειες Lamiaceae και Oleacea), το χαρακτηρισμό 

και τη δράση εκχυλισμάτων που τα περιέχουν, τη δυνατότητα μικροενθυλάκωσης 

και τον έλεγχο της βιοπροσπελασιμότητάς τους, την εξέταση σχέσεων δομής-

δραστικότητας αντιοξειδωτικών ενώσεων και τη διερεύνηση πειραματικών και άλλων 

προσεγγίσεων που υποστηρίζουν τις μελέτες αυτές, δ) στην αξιοποίηση 

παραπροϊόντων γεωργικών βιομηχανιών (γίγαρτα, φλοιοί ρυζιού, μη εξευγενισμένες 

μορφές ελαίων, βιομηχανική γλυκερόλη) για την ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών 

ή για τη βιοτεχνολογική παραγωγή λιπιδίων με παράλληλη διερεύνηση των φυσικών 

(π.χ. ενεργότητα νερού) ή χημικών παραμέτρων που επηρεάζουν την παραλαβή ή 

παραγωγή των υπό μελέτη ενώσεων καθώς και στην ανάπτυξη μεθόδων 

παρακολούθησης της επίδρασης των παραμέτρων αυτών στη σύσταση/ιδιότητες του 

ανακτώμενου/παραγόμενου υλικού. Έχει επιβλέψει/πει σειρά διδακτορικών διατριβών 

(7 ολοκληρωμένες, 2 σε εξέλιξη), πολύ μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών διπλωματικών 

και προπτυχιακών εργασιών. Διδάσκει Χημεία Τροφίμων, Διαχείριση Ποιότητας 

Τροφίμων, Νομοθεσία Τροφίμων και Ανάλυση Τροφίμων σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών 

ερευνητικών και βιομηχανικών έργων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είτε ως 

επιστημονικώς υπεύθυνη ή ως μέλος των ερευνητικών ομάδων. Είναι συγγραφέας 

περισσότερων από 200 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 
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συντελεστή απήχησης, κεφαλαίων σε βιβλία, εγκυκλοπαίδειες κλπ. με περισσότερες 

από 5903 ετεροαναφορές και h-factor 46. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΑΧΣ (2010-2012), 

μέλος διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης προγραμμάτων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, Executive Editor of the European Lipid of Food Science and Technology 

(2016-2019) Member of the Editorial Board of Molecules. Διοργανώτρια διεθνών και 

εθνικών συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων και ενημερωτικών ημερίδων, 

επιμελήτρια τριών ειδικών τόμων (δύο για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά και 

ένα για το σαφράνι. Διοργανώτρια εκλαϊκευμένων σεμιναρίων και δραστηριοτήτων 

για μαθητές όλων των βαθμίδων, παραγωγούς, επαγγελματίες και καταναλωτικό κοινό. 

Συμμετέχει σε διεθνή κοινοπραξία σε δράση του Η2020 που αφορά στην ποιότητα 

και γνησιότητα του παρθένου ελαιολάδου http://www.oleumproject.eu/. συντονίστρια 

του Ελληνικού κόμβου της ευρωπαϊκής υποδομής METROFOOD 

(www.metrofood.eu), υπεύθυνη για το ΑΠΘ του προγράμματος HORIZON 2020 

FNS CLOUD (http://www.fns-cloud.eu/). Μέλος του κόμβου Αριστείας NATROPRO 

του ΑΠΘ. Μέλος της εθνικής υποδομής PLANTUP. Έχει συνεργασθεί με όλα τα 

μέλη του ΕΧΤΤ, έχει συνεργασθεί/συνεργάζεται με μέλη του Τμήματος Χημείας 

ΑΠΘ, άλλων τμημάτων του ΑΠΘ και άλλων ιδρυμάτων στο εσωτερικό και 

εξωτερικό. 
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