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Χανιά, 19/6/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 9/7 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια δημόσια παρουσίαση 

προόδου των εν εξελίξει Διδακτορικών Διατριβών όλων των υποψήφιων διδακτόρων της 

Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΚ μέσω τηλεδιάσκεψης:   

Α. Θεωρητική κατεύθυνση:                                  (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) 

https://tuc-gr.zoom.us/j/91508215216?pwd=K05ubk1BV2kxTGt2dTUyMWJnaFhQdz09 

 

Meeting ID: 915 0821 5216 

Password: 1234 

 

Β. Θετική κατεύθυνση:                                         (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) 
https://tuc-gr.zoom.us/j/94557783831?pwd=eXdkeEYzak42T2pnOGhUN3hobEY2dz09 

 

Meeting ID: 945 5778 3831 

Password: 1234 

 

Οι  υποψήφιοι  διδάκτορες  θα παρουσιάσουν την εξέλιξη της ερευνητικής τους 

δραστηριότητας έως τώρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ετήσιας έκθεσης προόδου:  

 

i. Τεκμηρίωση της πορείας και πιθανές αναπροσαρμογές του ερευνητικού αντικειμένου  

ii. Δομή της έρευνας και της αντίστοιχης βιβλιογραφίας  

iii. Αποσαφήνιση της εξειδικευμένης επιστημονικής περιοχής στην οποία κινείται η 

διατριβή και των μεθόδων ανάλυσης και έρευνας  

iv. Προσωρινά ευρήματα και συμπεράσματα  

v. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εργασίας  

 

Ο μέγιστος χρόνος για κάθε παρουσίαση θα είναι 10 λεπτά ώστε να ακολουθεί συζήτηση. 

 

 

Θεωρητική Κατεύθυνση 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμ

ο Υποψ. 

Διδάκτορα 

Θέμα/ Επιστημονική περιοχή Επιβλέπων-ουσα 

1 Καράνη 

Ιωάννα  

Tο χωρικό και πολεοδομικό αποτύπωμα  

της Αγγλοκρατιας στην πόλη της Λευκάδας 

Κωτσάκη Α. 

mailto:secretary_arch@lists.tuc.gr
https://tuc-gr.zoom.us/j/91508215216?pwd=K05ubk1BV2kxTGt2dTUyMWJnaFhQdz09
https://tuc-gr.zoom.us/j/94557783831?pwd=eXdkeEYzak42T2pnOGhUN3hobEY2dz09


2 Βλάχου Έλλη-

Αντωνία 

Η Αρχιτεκτονική της Ηπειρώτικης 

Ευεργεσίας κατά τον 19ο – 20ο αιώνα 

Κωτσάκη Α. 

3 Γιαννούλη 

Σταυρούλα 

Ανάδειξη και προστασία αρχαιοτήτων 

νομού Ηλείας από την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, με βάση το υλικό του αρχείου 

της 

Μαλλούχου Φ. 

4 Φουναργιωτάκ

η Μαρία 

Διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των 

ιστορικών κέντρων των πόλεων, χθες-

σήμερα-αύριο 

Διμέλλη Δ. 

5 Νικολιδάκης 

Παναγιώτης 

Η αναβίωση παράκτιων περιοχών και η 

πόλη-λιμάνι στον νησιωτικό χώρο της 

Μεσογείου: Η περίπτωση των λιμανιών 

μεσαίου –μικρού μεγέθους στην Κρήτη 

Τζομπανάκης Α. 

6 Ψαράκης 

Γεώργιος 

Οι οικισμοί της υπαίθρου στην Κρήτη από 

τον 13ο αι έως σήμερα. Ο τόπος- η 

συγκρότηση- οι τύποι κατοικίας- 

σύγχρονες προοπτικές 

Σκουτέλης Ν. 

7 Καλογεράκης 

Αντώνιος 

Διερεύνηση των κοινωνικών προϋποθέσεων 

και επιπτώσεων του συνδυασμού της 

οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία 

του περιβάλλοντος 

Φραγκομιχελάκης 

Μ. 

8 Σβορώνου 

Αγγελική 

Η φωτογραφική απεικόνιση του ανεπίσημου 

αστικού τοπίου της Αθήνας την περίοδο 

1842-1940 

Μουτσόπουλος Α. 

9 Γιαννούλης 

Άγης 

Η εμπειρική κατάσταση του Δέκτη στη 

Σύγχρονη ψηφιακή τέχνη 

Μουτσόπουλος Α. 

10 Βαγενού 

Βασιλική-

Αθηνά 

Το επιμελητικό και θεωρητικό έργο του 

Χρήστου Μ. Ιωακειμίδη (1932-2017) 

Μουτσόπουλος Α. 

11 Κυρμακίδου 

Ευδοξία 

Εμμανουήλ Μαυριμμάτης: το επιμελητικό 

και θεωρητικό έργο  

Μουτσόπουλος Α. 

12 Παπαδοπούλου 

Γεωργία 

Βιντεοτέχνη στην Ελλάδα: καλλιτέχνες, 

χώροι, θεσμοί ως τις αρχές του 21ου 

αιώνα 

Μουτσόπουλος Α. 

 

 

Θετική Κατεύθυνση 

Α/Α Ονοματεπώνυμ

ο Υποψ. 

Διδάκτορα 

Θέμα/ Επιστημονική περιοχή Επιβλέπων-ουσα 

1 Χατζοπούλου 

Νικολέττα 

On Architecture and Music Composition : 

Tools for composing in space - time and 

creating immersive, site-specific 

environments 

Παρθένιος Π. 



2 Αχιλλιάς 

Γεώργιος 

A behavioral interaction model among 

people and the hyper connected entities 

in a urban environment 

Παρθένιος Π. 

3 Καραγιάννη 

Άννα 

Digital strategies in Architecture and 

urban real estate 

Παρθένιος Π. 

4 Μοχιανάκης 

Παντελεήμων 

Ανάπτυξη χαμηλού κόστους ενόργανης 

παρακολούθησης μνημειακών και σύγχρονων 

κατασκευών για την πρώιμη ανίχνευση 

βλαβών και δημιουργία πλατφόρμας 

ταξινόμησης τους ως προς τον κίνδυνο 

κατάρρευσης 

Προβιδάκης Κ. 

5 Μουστεράκη 

Μαρία 

Χρήση τεχνολογίας laser και 

επεξεργασίας εικόνας για την 

παρακολούθηση και την ανίχνευση βλαβών 

μνημειακών κατασκευών και έργων τέχνης 

Προβιδάκης Κ. 

6 Τσιστράκης 

Σταύρος 

Ανίχνευση δομικής βλάβης σε μνημειακές 

κατασκευές με συνδυασμένη χρήση 

‘ευφυών’ πιεζοηλεκτρικών υλικών και της 

μεθόδου της δονησιμετρίας 

Προβιδάκης Κ. 

7 Μπιτσάκη 

Μαρίνα 

Σχολική τάξη: Η επιρροή των χωρικών 

αλλαγών στη μάθηση των μαθητών 

Ουγγρίνης Κ. 

8 Γρηγοριάδου 

Έυα 

Ο δημόσιος αστικός χώρος και ο μη-

αποκλεισμός (inclusive): Η περίπτωση 

της Αθήνας 

Ουγγρίνης Κ. 

9 Γεωργουλάκης 

Ευστράτιος 

Ψηφιακές τεχνολογίες στον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό αρχιτεκτονική τεχνολογία 

Ουγγρίνης Κ. 

10 Χριστουλάκης 

Μάριος 

Πλατφόρμες ευφυών ανταποκριτικών 

συστημάτων για την αναβάθμιση των 

εκπαιδευτικών χώρων 

Ουγγρίνης Κ. 

11 Ντζούφρας 

Σωτήριος 

Swarm Fabrication in Architecture - 

Ρομποτικά σμήνη στην Αρχιτεκτονική 

κατασκευή και σχεδιασμό και η 

δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας 

μεταξύ ψηφιακού-πραγματικού 

Ουγγρίνης Κ. 

12 Καδίτης 

Αναστάσιος- 

Ιωάννης 

Έξυπνα νάνο-υλικά με αντιδιαβρωτικές 

ιδιότητες για την προστασία του 

οπλισμού σκυροδέματος 

Μαραβελάκη Ν.-

Π. 

13 Γουλιελμάκης 

Εμμανουήλ 

Ταυτοποίηση βλάβης κατασκευής 

χρησιμοποιώντας την εξαγωγή 

χαρακτηριστικών κτιρίου, από ένα 

μοντέλο κτίριο B.I.M. που ενσωματώνεται 

με τεχνικές οπτικοποίησης ζημιών 

φωτογραμμετρικά  

Σταυρουλάκη Μ. 

 


