ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΕΤΟΣ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
1999-2000

2000-2001

2001-2002

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

Στρατηλάκης Στυλιανός
Γούλας Χρήστος
του Νικολάου
Μαργαριτόπουλος
Ιωάννης του
Τριαντάφυλλου
Αγοραστός Άγγελος
του Γεωργίου
Κατσούλας Νικόλαος
του Ηλία
Καλφούντζος
Δημήτριος του
Κωνσταντίνου
Γκόλια Ευαγγελία του
Ευθυμίου

2002-2003

Τσιτσιπής Ιωάννης
Γούλας Χρήστος
Κίττας Κωνσταντίνος

Μπαρτζιάλης Δημήτριος
του Ιωάννη
Ράπτης Βασίλειος του
Κων/νου
Αγγελάκη Αναστασία
του Αντωνίου
Καβαλάρης Χρήστος
του Κωνσταντίνου
Μπαρτζάνας Θωμάς του
Ιωάννη
Πολυχρονίδης Μηνάς
του Πολυχρόνου

ΘΕΜΑ
Παραγωγική συμπεριφορά σε συνθήκες καταπονήσεως πειραματικών ποικιλιών σταριού
(Triricum aestium) που δημιουργήθηκαν ακολουθώντας διαφορετική βελτιωτική
μεθοδολογία και συνθήκες επιλογής.
Μελέτη της βιολογίας πληθυσμών του σύμπλοκου είδους Myzus persicae.
Μελέτη γενετικής παραλλακτικότητας και βελτίωση δυο τοπικών πληθυσμών και δυο
ποικιλιών σκληρού σταριού.
Επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην διαπνοή τριανταφυλλιάς υπό
κάλυψη.

ΣακελλαρίουΠειραματικές διαδικασίες διήθησης στράγγισης με στρωματοποιημένα εδάφη και
Μακραντωνάκη Μαρία μαθηματική εξομοίωση.
Μήτσιος Ιωάννης

Κορκόβελος Αθανάσιος
Γούλας Χρήστος
του Ευθυμίου

Γκίζας Γεώργιος του
Δημητρίου

2003-2004

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μήτσιος Ιωάννης

Ρύπανση εδαφών της Θεσσαλίας από βαρέα μέταλλα (Zn, Cu, Fe, Mn, Cd και Pb) και
πρόσληψη αυτών από ποικιλίες καπνού. Απεικόνιση της χωρικής παραλλακτικότητας
των βαρέων μετάλλων σε επιλεγμένες περιοχές της μελέτης.
Η περιεκτικότητα χλωροφύλλης ως κριτήριο επιλογής στη βελτίωση πληθυσμών
καλαμποκιού (Zea mays).
Συμπεριφορά δυο ποικιλιών ζέρμπερας (θρεπτική κατάσταση, αποδόσεις, ποιοτικά
χαρακτηριστικά κ.λ.π.) καλλιεργούμενες σε υποστρώματα περλίτη και ελαφρόπετρας
σε ανοικτό και κλειστό υδροπονικό σύστημα.

Γαλανοπούλου Στέλλα Εκμηχανισμένη καλλιέργεια βαμβακιού σε στενές αποστάσεις μεταξύ γραμμών σποράς.
Μετακίνηση και υπολειπτικότητα ζιζανιοκτόνων διαφόρων χημικών οικογενειών σε
αντιπροσωπευτικούς τύπους εδαφών.
ΣακελλαρίουΗ διερεύνηση υδροδυναμικών παραμέτρων σε ακόρεστη ροή με πειραματικές μεθόδους
Μακραντωνάκη Μαρία και μαθηματικά μοντέλα.
Μελέτη εναλλακτικών μεθόδων κατεργασίας του εδάφους στην καλλιέργεια των
Γέμτος Θεοφάνης
ζαχαρότευτλων.
Λόλας Πέτρος

Κίττας Κωνσταντίνος

Διαχείριση της υψηλής υγρομετρίας σε ελληνικά θερμοκήπια.

Γαλανοπούλου Στέλλα

Επίδραση της εδαφικής υγρασίας και της υδρολίπανσης με στάγδην άρδευση, στην
αύξηση και ανάπτυξη του βαμβακιού (G. hirsutum).

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΕΤΟΣ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

2005-2006

2006-2007

ΘΕΜΑ

Κίττας Κωνσταντίνος

Επίδραση των παραγόντων του μικροκλίματος στη
διαχείριση νερού σε μεσογειακά θερμοκήπια.
Εφαρμογή σε υδροπονική καλλιέργεια
τριαντάφυλλου.

Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία

Επίδραση των διαφορετικών διατάξεων άρδευσης
με σταγόνα σε ορισμένα παραγωγικά
χαρακτηριστικά των σακχαρότευτλων.

Βαρικου Κυριακή
του Νικολάου

Τσιτσιπής Ιωάννης

Μελέτη των βιολογικών και οικολογικών
χαρακτηριστικών του νέου εχθρού των
εσπεριδοειδών Pezothrips kellyanus (bagnal)
(Thysanoptera Thripidae) στα εσπεριδοειδή της
Κρήτης.

Ζάρπας
Κωνσταντίνος του
Δημητρίου

Τσιτσιπής Ιωάννης

Μελέτη της δυναμικής πληθυσμών της αφίδας Aphis
gossypii Glover.

Τερζούδη
Χρυσούλα του
Βάιου

Γέμτος Θεοφάνης

Εκτίμηση της επίδρασης των μεθόδων κατεργασίας
του εδάφους, της φυτοκάλυψης κατά τη χειμερινή
περίοδο και της κατεύθυνσης της κατεργασίας του
εδάφους και της σποράς βαμβακιού στη διάβρωση
του εδάφους.

Σταθάκος
Θεόδωρος του
Δημητρίου

Γέμτος Θεοφάνης

Καλλιέργεια βαμβακιού σε αναχώματα: Επίδραση
παραμέτρων μηχανημάτων εγκατάστασης φυτειών.

Λύκας Χρήστος
του Αλκιβιάδη
2004-2005

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ντιούδης
Πασχάλης του
Σιδέρη

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΕΤΟΣ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

Σταματοπούλου
Ιωάννα του
Γεωργίου

Δημήρκου Ανθούλα

Μελέτη της διαθεσιμότητας του εδαφικού
φωσφόρου σε εδάφη της Θεσσαλίας και αξιολόγηση
των εδαφών με τη χρήση εφαρμογών γεωστατικής
ανάλυσης.

Βύρλας
Παναγιώτης του
Γεωργίου

Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία

Εξοικονόμηση νερού με την εφαρμογή καινοτόμων
συστημάτων άρδευσης και επίδραση στην ανάπτυξη
των καλλιεργειών.

Κίττας Κωνσταντίνος

Προσδιορισμός των οπτικών ιδιοτήτων νέων
φωτοεκλεκτικών πλαστικών φύλλων κάλυψης
θερμοκηπίων και διερεύνηση της επίδρασής τους
στο μικροκλίμα και την καλλιέργεια.

Φωτιάδης
Ελευθέριος του
Αναστασίου

Λόλας Πέτρος

Διερεύνηση φυσιολογίας και αποτελεσματικότητας
ζιζανίων και καλλιεργούμενων ειδών στη
φυτοαποκατάσταση.

HAMAD ABEER ABD
EL DAIM (Σουδάν)

Λόλας Πέτρος

Φυσιολογία αύξησης και αλληλοπάθειας βαμβακιού
κατά την κρίσιμη περίοδο ανταγωνισμού
ζιζανιοπληθυσμών σε τρία επίπεδα αζώτου.

Τζώρτζιος Στέργιος

Μελέτη μεθόδων παραγωγικής σταθερότητας
ποικιλιών βάμβακος στην Ελλάδα και άλλες χώρες
της Μεσογείου και προσδιορισμός περιβαλλόντων
επιλογής.

Δημήρκου Ανθούλα

Η συμπεριφορά του Αργιλίου και Μαγγανίου σε
όξινα εδάφη, η επίδρασή τους στην απόδοση και
την ποιότητα του καπνού Virginia καθώς και η
ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού των
απαιτήσεων σε ασβέστιο (CaCO3) για τη διόρθωση
των όξινων εδαφών.

Παπαϊωάννου
Χρυσούλα του
Μιχαήλ

2007-2008

Μπαξεβάνος
Δημήτριος του
Βασιλείου

Σταυρινός
Ελευθέριος του
Αναστασίου
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΕΤΟΣ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

2008-2009

2009-2010

2010-2011

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

Αγγελοπούλου Αικατερίνη
του Δημητρίου

Γέμτος Θεοφάνης

Εφαρμογή γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια μήλων.

Διαμαντίδης Αλέξανδρος του
Δημητρίου

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Μελέτη της βιοοικολογίας και της συμπεριφοράς διαφορετικών πληθυσμών της μύγας
της Μεσογείου Ceratitus capitata (Piptera Tephritidae).

Σκούρας Παναγιώτης του
Ιωάννη

Τσιτσιπής Ιωάννης

Μελέτη της βιοοικολογίας της γενετικής πληθυσμών και της ανθεκτικότητας σε
εντομοκτόνα της Myzus persicae και αρπακτικών της.

Δημόκας Γεώργιος του
Χρήστου

Κίττας Κωνσταντίνος

Ανάπτυξη βιοφυσικού προσομοιώματος καλλιέργειας τομάτας για βελτιστοποίηση της
διαχείρισης του κλίματος σε μεσογειακά θερμοκήπια κατά τη χειμερινή περίοδο.

Λύκας Δημήτριος του Θωμά

Τσιρόπουλος Νικόλαος

Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης και παρακολούθηση υπολειμμάτων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αμπελοκαλλιέργεια και στα προϊόντα
οινοποίησης.

Παπανικολάου Χρήστος του
Δημητρίου

Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη
Μαρία

Μεγιστοποίηση της ενεργειακής ωφέλειας από την καλλιέργεια του ενεργειακού
φυτού σόργου με ευφυή ρύθμιση άρδευσης.

Πλιακώνη Ελένη του
Δημητρίου

Νάνος Γεώργιος

Επίδραση καταπονήσεων στην ποιότητα και συντηρησιμότητα καρπών ροδακινιάς και
ελιάς.

Χαρούλης Αθανάσιος του
Βασιλείου

Δημήρκου Ανθούλα

Επίδραση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων στην ανοργανοποίηση του οργανικού
αζώτου στα Τενάγη των Φιλίππων.

Παπαλέξης Δημήτριος του
Αλκίνοου

Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη
Μαρία

Βελτιστοποίηση της παραγωγής του ενεργειακού φυτού σόργου με σύγχρονα
συστήματα άρδευσης.

SAFIEH ABU DAUD ΤΟΥ ISMAIL
Νάνος Γεώργιος
(Παλαιστίνη)

Επίδραση της συνδυασμένης καταπόνησης από όζον και αλατότητα στη φυσιολογία
φύλλου και την ανάπτυξη φυτού ελιάς.

Χατζηθεοδώρου Βασίλειος
του Ανδρέα

Χα Ιμπραχήμ Αβραάμ

Μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας με φαινοτυπική και μοριακή αξιολόγηση
μεταξύ και εντός παραδοσιακών πληθυσμών φασολιού για χαρακτηριστικά
παραγωγικής συμπεριφοράς και ποιότητας εδώδιμου προϊόντος.

Καρανάσιος Ευάγγελος του
Χρήστου

Τσιρόπουλος Νικόλαος

Τύχη και συμπεριφορά γεωργικών φαρμάκων σε συστήματα βιοκλινών
προσαρμοσμένων στον ελλαδικό χώρο και αξιολόγησή τους στον περιορισμό της από
σημειακές πηγές ρύπανσης με γεωργικά φάρμακα.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΕΤΟΣ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

2011-2012

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

Τσιρογιάννης Ιωάννης του
Κίττας Κωνσταντίνος
Λάμπρου

Ορισμός δεικτών θερμικής και υδατικής καταπόνησης
καλλιεργειών για τη διαχείριση του μικροκλίματος και της
άρδευσης στο θερμοκήπιο.

Λιάκος Βασίλειος του
Γεωργίου

Γέμτος Θεοφάνης

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διαχείριση οπωρώνων
μηλιάς. Application of New Technologies for Apple Orchards
Management.

Δημήρκου Ανθούλα

Βελτίωση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων από νιτρικά,
αμμωνιακά και χρώμιο και αξιοποίηση αυτών στην καλλιέργεια
φυτών.

Σκουφογιάννη Ελπινίκη
του Βασιλείου

Δαναλάτος Νικόλαος

Αμειψισπορά μπιζελιού (Pisum sativumL.) με
ηλίανθο(Helianthus amusL.) και αραβόσιτο(Zea mayL.) ως
ενεργειακές καλλιέργειες - Επίδραση της βελτίωσης των
εδαφικών παραμέτρων στην αύξηση παραγωγικότητας και
αειφορία στην Ανατολική και Δυτική Θεσσαλική πεδιάδα.

Πλεξίδα Σοφία του
Γρηγορίου

Σφουγγάρης Αθανάσιος

Επίδραση της δομής του τοπίου στην ποικιλότητα και αφθονία
της ορνιθοπανίδας σε αγροτικά και φυσικά οικοσυστήματα.

Τζώρτζιος Στέργιος

Συγκριτική βιομετρική μελέτη των ενεργειακών καλλιεργειών
κενάφ και αραβόσιτου σε συστήματα αμειψισποράς και χλωράς
λίπανσης ψυχανθούς κάτω από διαφορετικές συνθήκες της
Κεντρικής Ελλάδας.

Μόλλα Αικατερίνη του
Ιωάννη

2012-2013

Τίγκα Ευαγγελία του
Λουκά

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
Ταγαράκης Αριστοτέλης Χρήστος

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γέμτος Θεοφάνης

MOHAMMADIKENARMEREKI
Χα Ιμπραχήμ Αβραάμ
GHADIR του ATA (ΙΡΑΝ)

2013-2014

Δημάκας Δημήτριος του
Στυλιανού

Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία

Σολωμού Αλεξάνδρα του
Δημητρίου

Σφουγγάρης Αθανάσιος

Μπεσλεμές Δημήτριος του
Δαναλάτος Νικόλαος
Φώτη

ΘΕΜΑ
Σύγχρονη διαχείριση αμπελώνων με χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο εφαρμογής
εφαρμογής γεωργίας ακριβείας.
Μελέτη της βελτιστοποίησης της σποροπαραγωγής και της
ποιότητας του σπόρου της μπάμιας καθώς και μελέτη της
σκληρότητας του σπόρου της: παράγοντες που την προκαλούν και
μέθοδοι για την αντιμέτωπισή της.
Studies of factors affecting an improvement os seed production and
seed quality in okra, seed hardness and methods of overcoming this
problem.
Εφαρμογή των επεξεργασμένων στερεών αστικών αποβλήτων στη
γεωργία. Επίδραση στην άρδευση, ανάπτυξη των φυτών και στο
περιβάλλον.
Επίδραση της διαχείρισης στην εξέλιξη των οικοσυστημάτων των
ελαιώνων.
Ποσοτική αξιολόγηση συστημάτων χρήσης γης με ενεργειακά φυτά
(σόργο και αραβόσιτο) σε δύο θεσσαλικά εδάφη με συμβατικές και
μειωμένες εισροές.
Μελέτη της έκφρασης του φύλλου και της αυτοσυμβατότητας στην
σποροφυτική επιλογή ακτινιδίου (CV Tsechelidis) με χρήση
κυτταρογενετικών και μοριακών μεθόδων.
Μελέτη της βιοοικολογίας και της συμπεριφοράς διαφορετικών
πληθυσμών της μύγας της κερασιάς Rhagoletis cerasi (Diptera
Tephritidae).

Σακελλαρίου Μιχαηλία
του Αθανασίου

Χα Ιμπραχήμ Αβραάμ

Μωραϊτη Κλεοπάτρα του
Αποστόλου

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Γιαννούλης Κυριάκος του
Δημητρίου

Δαναλάτος Νικόλαος

Το switchgrass ως ενεργειακό φυτό: Προσαρμοστικότητα στην
Κεντρική Ελλάδα.

Παπαναστασίου Στέλλα
του Αστέρη

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Επίδραση της ηλικίας και άλλων παραγόντων στην συμπεριφορά
της Μύγας Μεσογείου Ceratitis capitata (Diptera Tephritidae).

Λόλας Πέτρος

Χαρακτηριστικά βιολογίας, μορφολογίας, ανταγωνιστικότητας
αντιμετώπισης και γεωργίας ακριβείας του ζιζανίου Scandix pectenveneris.

Σουϊπας Σπυρίδων του
Δημητρίου
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ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

Αργύρη Αποστολία
του Γεωργίου

Δημήρκου Ανθούλα

Βελτίωση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων από φωσφορικά,
κάδμιο και μόλυβδο και αξιοποίηση αυτών σε φυτά μεγάλης
καλλιέργειας.

Χατζηδημόπουλος
Μιχαήλ του
Αναστάσιου

Παππάς Αθανάσιος

Επιδημιολογία και αντιμετώπιση του βοτρύτη σε υδροπονική
καλλιέργεια μαρουλιού.

Μαλέτσικα
Περσεφόνη του
Αποστόλου

Νάνος Γεώργιος

Επίδραση ρυπογόνων ή μη ανόργανων κόνεων στη
φυσιολογία των οπωροφόρων και στη ποιότητα καρπών.

Βασιλάκος Θωμάς
του Νικολάου

Αθανασίου Χρήστος

Αξιολόγηση του spinetoram για την αντιμετώπιση εντόμων
αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Ρηγάκης Νικόλαος
του Ρήγα

Κίττας Κωνσταντίνος

Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση του μικροκλίματος
των διχτυοκηπίων.

Γεροφώτης
Χρήστος του
Δημητρίου

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Μελέτη της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς του δάκου της
ελιάς (Batrocera oleae) με έμφαση στη σεξουαλική
συμπεριφορά του είδους.

Καρατάσιου Ειρήνη
του Γρηγορίου

Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία

Συγκριτική ανάλυση αυτοματοποιημένων μεθόδων άρδευσης.

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Επίδραση ενδο-συμβιωτικών μικροοργανισμών στη
συμπεριφορά και βιολογία της μύγας της Μεσογείου (Diptera:
Tephritidae).

Κυρίτσης Γεώργιος
του Αθανασίου

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΕΤΟΣ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
Βατσανίδου Άννα
του ΣτέφανουΦίλιππου

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

Γέμτος Θεοφάνης

Περιβαλλοντική αποτίμηση νέων τεχνολογιών: Εφαρμογή σε
καλλιέργειες αχλαδιάς και ενεργειακών φυτών.

Κατσούλας Νικόλαος

Ανάπτυξη δεικτών υδατικής και θερμικής καταπόνησης των
φυτών για υποβοήθηση του ελέγχου άρδευσης και κλίματος στο
θερμοκήπιο.

Χα Ιμπραχήμ Αβραάμ

Μελέτη επίδρασης της ευρωστίας του σπόρου ποικιλιών
βαμβακιού στην απόδοση και ποιότητά του σε σχέση με το
στάδιο και το χρόνο συγκομιδής του παραγόμενου σπόρου ως
μοντέλο πρόβλεψης της φυτρωτικής ικανότητας κάτω από
διαφορετικές συνθήκες αγρού.

Νάνος Γεώργιος

Διατροφική ανάλυση φύλλων του δένδρου Moringa oleifera L.
(καλλιεργούμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα) και εκτίμηση
της αντιοξειδωτικής ικανότητας εκχυλισμάτων και
μικρογαλακτωμάτων (Νανοτεχνολογία) τους σε συνδυασμό με
ποικιλίες πιπεριάς (Capsicum annuum L.)

Γιουβάνης
Βασίλειος του
Αποστόλου

Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία

Ορθολογικός προγραμματισμός των αρδεύσεων με τη βοήθεια
του Γραμμικού Προγραμματισμού και τη θεωρία της
Πολυκριτηριακής Ανάλυσης.

Αντωνιάδης
Δημήτριος του
Γεωργίου

Κίττας Κωνσταντίνος

Διερεύνηση της επίδρασης του πρασίνου στη βιοκλιματολογία
των υπαίθριων χώρων: εφαρμογή στο περιβάλλον των
σχολικών κτιρίων.

Ελβανίδη Αγγελική
του Νικόλαου

Κωστούλα
Σταυρούλα του
Δημητρίου

2017-2018
Μπάτρα Γεωργία
του Βασιλείου

2018-2019

