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Ο Παράςχοσ Μελίδθσ είναι Κακθγθτισ ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ ςτο Δθμοκρίτειο 
Πανεπιςτιμιο Θράκθσ. Σποφδαςε Χθμεία και απζκτθςε το Διδακτορικό του Δίπλωμα (Dr. rer. Nat) ςτο 
Πανεπιςτιμιο τθσ Στουτγάρδθσ, Γερμανία. Εργάςκθκε για 13 χρόνια ςτθν Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Ξάνκθσ ωσ υπεφκυνοσ του Χθμείου και τθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ Υγρϊν 
Αποβλιτων. Από το 2006 μζχρι ςιμερα είναι μζλοσ ΔΕΠ ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ του 
ΔΠΘ, με γνωςτικό αντικείμενο: «Βελτιςτοποίθςθ και ζλεγχοσ διεργαςιϊν ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ 
υγρϊν αποβλιτων». 
 
Προπτυχιακζσ παραδόςεισ 

 Τεχνολογία Πόςιμου νεροφ, (5ο εξάμ.) μάκθμα κορμοφ 

 Διαχείριςθ και επεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων Ι, (5ο εξάμ.) μάκθμα κορμοφ 

 Διαχείριςθ και επεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων IΙ, (8ο εξάμ.) Υποχρεωτικό κατεφκυνςθσ 

 Ζλεγχοσ και Βελτιςτοποίθςθ Διεργαςιϊν ςε ΜΕΥΑ, (9ο εξάμ.) Υποχρεωτικό κατεφκυνςθσ  

 Προχωρθμζνεσ Διεργαςίεσ ςε ΜΕΥΑ, (8ο εξάμ.) επιλογισ 

 Κλιματικι ουδετερότθτα και ενεργειακι αυτάρκεια ςε ΜΕΥΑ, (8ο εξάμ.) επιλογισ 

 Εργαςτθριακά μακιματα 
«Τεχνολογία και Διαχείριςθ Υγρϊν Αποβλιτων Ι», 5ο εξάμθνο.        
«Τεχνολογία και Διαχείριςθ Υγρϊν Αποβλιτων ΙΙ», 8ο εξάμθνο. 
«Περιβαλλοντικι μικροβιολογία - Μικροςκόπιςθ ενεργοφ ιλφοσ», 4ο εξάμθνο. 

 
Ερευνητικό ζργο 
Τα κφρια ερευνθτικά του ενδιαφζροντα εςτιάηονται ςτον ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ νζων αναερόβιων, 
ανοξικϊν και αερόβιων διεργαςιϊν (εναλλαςςόμενοσ αεριςμόσ και περιοδικι τροφοδοςία, βιολογικοί 
αντιδραςτιρεσ μεμβρανϊν, Χθμικϊσ Ενιςχυμζνθ Πρωτοβάκμια Κακίηθςθ και ακόλουκθ βιολογικι 
επεξεργαςία), ςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ υφιςτάμενων μονάδων επεξεργαςίασ υγρϊν 
αςτικϊν και βιομθχανικϊν αποβλιτων, ςτθν αυτοματοποίθςθ διεργαςιϊν ςε βιολογικά ςυςτιματα 
ενεργοφ ιλφοσ με τθν χριςθ αιςκθτιρων αμμωνίασ, νιτρικϊν, pH, οξειδοαναγωγικοφ δυναμικοφ, 
αιωροφμενων ςτερϊν και διαλυμζνου οξυγόνου ςυνεχοφσ καταγραφισ και προγραμματιηόμενου 
λογικοφ ελεγκτι (PLC), ςτθν προςομοίωςθ ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων για τθν 
βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ και 
τθσ απόδοςθσ μονάδων επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων και ιλφοσ με τθν εφαρμογι αερόβιων, 
ανοξικϊν και αναερόβιων βιοαιςκθτιρων, ςτισ εφαρμογζσ τεχνολογιϊν τεταρτοβάκμιασ επεξεργαςίασ 
με ςτόχο τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων, ςτθν διαχείριςθ ιλφοσ 
μονάδων επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων, αναερόβια ςτακεροποίθςθ και ςυνεπεξεργαςία με υγρά 
απόβλθτα υψθλοφ οργανικοφ φορτίου, ςτθν αναερόβια επεξεργαςία αγρο-βιομθχανικϊν υγρϊν 
αποβλιτων, ςτθν ανάπτυξθ και το ςχεδιαςμό μεκοδολογιϊν για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ βιοαερίου 
κακϊσ και τθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ του, ςτθν ανίχνευςθ, τον ποςοτικό προςδιοριςμό και τθν 
διερεφνθςθ βιολογικισ αποικοδόμθςθσ οργανικϊν μικρορφπων και επικίνδυνων ουςιϊν που 
περιζχονται ςτα υγρά αςτικά και βιομθχανικά απόβλθτα.   



 
Δημοςιεφςεισ 
Tο δθμοςιευμζνο ζργο του κ. Μελίδθ περιλαμβάνει 71 πρωτότυπεσ εργαςίεσ ςε διεκνι επιςτθμονικά 
περιοδικά με κρίςθ (h-index 23, 1731 ετεροαναφορζσ), 65 εργαςίεσ ςε διεκνι επιςτθμονικά ςυνζδρια, 
με κρίςθ, 3 κεφάλαια ςε ξενόγλωςςα επιςτθμονικά βιβλία και 1 βιβλίο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο κ. 
Μελίδθσ ζχει ςυμμετάςχει ςτθν υλοποίθςθ τριάντα ζξθ (36) Ερευνθτικϊν Ζργων, ςε είκοςι (20) εκ των 
οποίων ωσ επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ. Το αντικείμενο των ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςχετίηεται με 
τθν επεξεργαςία υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων (ιλφοσ), τθ βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ μονάδων 
επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων και διαςταλαγμάτων ΧΥΤΑ, κακϊσ και του ελζγχου ποιότθτασ του 
πόςιμου νεροφ. Εδϊ ςυμπεριλαμβάνονται ανταγωνιςτικά προγράμματα τα οποία χρθματοδοτοφνται 
από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, INTERREG/EK, Γϋ Κοινοτικό Πλαίςιο ςτιριξθσ, 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (5), International Atomic Energy Agency (2), φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (6), 
κακϊσ και ιδιωτικζσ εταιρίεσ (15).  
 
 
 


