
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Θέμα Δ.Δ – Τίτλος Ερευνητικής Περιοχής 

1.  Αζής Κωνσταντίνος Ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων ελέγχου λειτουργίας 
συστημάτων ενεργού ιλύος 

2. Αδαμίδου Αλεξία Διερεύνηση του κτιρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης στην Ελλάδα 

3. Αστεριάδης Ιωσήφ Βελτιστοποίηση των διεργασιών μονάδων επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων και έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης 
μέσω υπολογιστικών προσομοιώσεων 

4. Βαγγέλης Δημήτριος Περιβαλλοντικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός κτιριακού 
συγκροτήματος 

5. Βάβαλος Πασχάλης Περιβαλλοντική αξιολόγηση κατασκευών 

6. Βασιλειάδου Αγάπη Καύση λιγνίτη‐οργανικών στερεών αποβλήτων για 
την παραγωγή ενέργειας: ποιότητα, μοντελοποίηση, 
περιβάλλον 

7. Βερανούδης Σωτήριος Ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου θερμικής μεταφοράς στα 
κτίρια 

8. Γαλαζούλας Ευάγγελος Βιώσιμη Διαχείριση Παράκτιων Υδροφόρων Συστημάτων 

9. Γεωργιάδης Αλέξανδρος Determination of spatial and temporal trends of different 
climate change indices with the use of remote sensing and in 
situ measurements 

10. Γεωργιάδου Δανάη Διερεύνηση θερμικής συμπεριφοράς δομικών  στοιχείων και 
υλικών 

11. Δαλτζόγλου Χαράλαμπος Μέτρηση του αειφορικού κύκλου ζωής προϊόντος διαμέσου 
των εκθέσεων αειφορίας των επιχειρήσεων  

12. Δημητριάδου Παρασκευή Διερεύνηση της Περιβαλλοντική Επίδοσης Βιομηχανικών 
Επιχειρήσεων Μέσω της Γνωσιοκεντικής Θεωρίας 

13. Δήμου Ηλιάννα Συγκριτική οικονομική αξιολόγηση και χαρτογράφηση του 
δυνητικού δυναμικού ενεργειακής γεωργίας και της 
κατανεμημένης συμπαραγωγής από αγροτική βιομάζα στην 
Ελλάδα 

14. Δραγώνα Μαρία – Ασπασία Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης Συνεργατικών 
Βιομηχανικών Σχημάτων Μέσω της Γνωσιοκεντικής Θεωρίας 

15. Ευαγγέλου Αλέξανδρος Βελτιστοποίηση και ανάπτυξη τεχνικών εκτίμησης 
σταθερότητας οργανικών υποστρωμάτων 

16. Ευθυμίου Λουκία Environmental and energy legislation 

17. Ευταξίας  Αλέξανδρος Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδου για την αναερόβια 
επεξεργασία αποβλήτων υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη 

18. Ζαχόπουλος Κωνσταντίνος Ενέργεια και Βαθμίδωση Αλατότητας (ΕΒΑ): Αξιολόγηση και 
βελτιστοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και της 
οικονομική βιωσιμότητας ενός σταθμού παραγωγής 
ενέργειας ΕΒΑ με τη χρήση υδρολογικών και ενεργειακών 
προτύπων στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα 

19. Ζέρβα Ιωάννα Προσδιορισμός της φυλογενετικής και μεταβολικής 
ποικολομορφίας μικροβιακών κοινοτήτων που συμμετέχουν 
στην αποδόμηση αποβλήτων βιομηχανιών μεταποίησης 
αγροτικών προιόντων 



20. Ζωϊδου Μαρία Υδροδυναμικές και βιογεωχημικές διεργασίες και υπηρεσίες 
των παράκτιων υγροτοπικών οικοσυστημάτων - Εφαρμογή 
στις λιμνοθάλασσες του Εθνικού Πάρκου Νέστου - 
Βιστωνίδας-Ισμαρίδας 

21. Καλογερόπουλος Γεώργιος Υπαίθριοι χώροι, Θερμική Νησίδα και Ενέργεια στο αστικό 
περιβάλλον 

22. Καραγιώρας Αθανάσιος Το ατμοσφαιρικό ηλεκτρικό πεδίο ως εργαλείο μελέτης 
περιβαλλοντικών και βιολογικών διεργασιών και πρόγνωσης 
φυσικών καταστροφών 

23. Κέλλης Γεώργιος Σύνθεση κινητής μονάδας παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε 

24. Κοσμαδάκης  Ιωάννης Energy flow and demand site management of smart grids and 
decentralized energy supply systems 

25. Κουκουρλή – 
Γάτσου 

Μαρία Cool island effects to mitigate urban heat island 
related overheating 

26. Κώστα Αικατερίνη Environmental and behavior  

27. Λιάγκος Στυλιανός Τεχνικές προεπεξεργασίας για τη βελτιστοποίηση της 
αναερόβιας χώνευσης στερεών αγροκτηνοτροφικών 
αποβλήτων 

28. Μελιάδου Βαρβάρα Soil moisture modeling using remotely sensed data and in situ 
measurements 

29. Μουμτζάκης Αναστάσιος Ενεργειακά Πλεονασματικά Κτίρια 

30. Ναβροζίδου Ευσταθία Διερεύνηση μικροβιακών κοινοτήτων ικανών να αποδομούν 
μικρορύπους 

31. Μπεζιργιαννίδης Αθανάσιος Ανάπτυξη τεχνολογίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων 
με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα 

32. Πανταζής Ευάγγελος Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας και τεχνικές μειώσεις των 
επιπτώσεων στο αστικό περιβάλλον 

33. Πολύζου Χριστιάνα Εκπομπές και ροές υδραργύρου, οργανικών και οργανο - 
αλογονωμένων ενώσεων από παράκτια ύδατα και η 
επίδρασή τους στη σύσταση της ατμόσφαιρας 

34. Ρουμελιώτης Χρήστος Επεξεργασία διασταλαγμάτων με προηγμένες τεχνολογίες 

35. Σαβιολάκης Παντελής – 
Μανώλης 

Το ατμοσφαιρικό ηλεκτρικό πεδίο ως εργαλείο για 
αντικεραυνική προστασία και ανίχνευση ραδιενεργών ουσιών 
στην ατμόσφαιρα. Επίδραση του ατμ. ηλ. πεδίου στον 
ιονισμό της ατμόσφαιρας και σε ζωντανούς οργανισμούς 

36. Σιμιτός  Αδάμ Μελέτη της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος σε 
μαιευτικές κλινικές με χρήση σύγχρονων αισθητήρων 
καταγραφής ατμοσφαιρικών ρύπων. Ανάπτυξη κατάλληλου 
υπολογιστικού προτύπου. 

37. Σουλτάνη Δέσποινα Διερεύνηση των μεταβολών των μικροβιακών κοινοτήτων 
κατά τη βιολογική αποδόμηση αγροτοβιομηχανικών υγρών 
αποβλήτων 

38. Σουλτανίδης Βαγγέλης Παραγωγή και χαρακτηρισμός αποβλήτων κατεδαφίσεων 



39. Σπυριδωνίδης Απόστολος Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διεργασιών για την αξιοποίηση 
αποβλήτων και βιομάζας προς παραγωγή ενέργειας και 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας  

40. Σταθόπουλος Σταύρος Επίδραση μεγάλων αστικών συσσωματωμάτων της ΝΑ Ασίας 
στα αιωρούμενα σωματιδια και τα νέφη 

41. Σταυρακάκης Ιωάννης Βιοποικιλότητα και βιοτεχνολογικές εφαρμογές 

42. Στεφανόπουλος Κυριάκος interaction between groundwater and groundwater 
dependent ecosystems 

43. Χατζηθεοδώρου Κυριάκος Αξιολόγηση του Περιβαλλοντικού Χρηματοοικονομικού 
Κινδύνου Δανεισμού των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων 

44. Τζελέπης Βασίλειος Μελέτη Ροών σε Ρωγμές 

45. Τουμπουλίδης Παύλος Διερεύνηση εφαρμογής συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια 

46. Τρεβλόπουλος Νικόλαος Μέτρηση του αειφορικού πνευματικού κεφαλαίου των 
επιχειρήσεων 

47. Τσακμάκης Ιωάννης Καινοτόμα εργαλεία εξοικονόμησης αρδευτικού νερού σε 
επίπεδο αγροτικής καλλιέργειας 

48. Τσιάμης Νικόλαος Environmental and energy legislation  

49. Φωτιάδου Ιωάννα ΕΔΑΦΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ:ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 

 


