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Α/Α 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

Ερευνητική Περιοχή 
ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

φντομη περίληψη Θεματική Περιοχή 

1 Νικόλαος Βορδός Χαξαθηεξηζκόο λαλνδνκήο 
βηνινγηθώλ πιηθώλ 
 

Εθαξκνγή ηερληθώλ ραξαθηεξηζκνύ όπσο ε ζθέδαζε αθηίλσλ – Χ 
ζε κηθξέο γσλίεο, ε θαζκαηνζθνπία ππεξύζξσλ, ε κηθξν - αμνληθή 

ηνκνγξαθία, ε πεξίζιαζε αθηίλσλ – Χ, ε ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία 
θα,ζε βηνινγηθά πιηθά. Σθνπόο είλαη ν ραξαθηεξηζκόο ηεο 
λαλνδνκήο ηνπο γηα ηελ νξζόηεξε θαηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ ή 
ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ζε θάπνηεο  

αζζέλεηεο. 

 

2 Νικόλαος Βορδός Μειέηε ςεθηαθήο δηεξεύλεζεο 
δηαγλσζηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο 

δηαζεζηκόηεηαο θαη ηεο 
ζπζρέηηζεο/επίδξαζεο αζζελώλ θαη 

ππεξεζηώλ πγείαο ζηελ ΠΑΜΘ 

Ψεθηαθή κειέηε εύξεζεο δεηθηώλ ζρεηηθά κε ηηο 
δηαγλσζηηθέο/επεκβαηηθέο/ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο 
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πγείαο, νη νπνίεο γηα λα νινθιεξσζνύλ ζα 
πξέπεη ν αζζελήο λα κεηαβεί ζε πεξηζζόηεξεο από κία κνλάδεο 
πγείαο ζηελ ΠΑΜΘ ή θαη λα απεπζπλζεί ζε κνλάδεο πγείαο άιιεο 

Πεξηθέξεηαο. Οη δείθηεο ζα απνηππώλνπλ ην ρξόλν, ην θόζηνο, ηελ 
δηαγλσζηηθή αθξίβεηα θηι. πνπ απαηηεί απηόο ν ρσξηθόο 
ζπζρεηηζκόο/επίδξαζε. Γηα ηε κειέηε δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
κεραληθή κάζεζε ή/θαη κνληέια θπζηθήο. 

Επηπιενλ, ε πξνηεηλόκελε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία πξόηππεο 

θαηλνηνκηθήο κνλάδαο δηάγλσζεο PET-CT (Positron Emission 
Tomography - Computed Tomography) θαη αληίζηνηρεο 
ιεηηνπξγίαο πξόηππεο θαηλνηνκηθήο κνλάδαο ζεξαπείαο θαθνήζσλ 
όγθσλ κε δέζκεο πξσηνλίσλ, ζα θαηαζηήζνπλ ηηο ηαηξηθέο 
παξνρέο πγείαο ζηελ ΠΑΜΘ αληίζηνηρεο κε αλεπηπγκέλεο ρώξεο 

ηεο Επξώπεο. 

 

3 Δρ. Παναγιώτης Κόγιας 
 
kogias@teiemt.gr 

Ηλεκτρομαγνθτικζσ 
ακτινοβολίεσ 
 
Electromagnetic radiation 

Σκοπόσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ διερεφνθςθ 
και θ μζτρθςθ θλεκτρομαγνθτικϊν ακτινοβολιϊν όλων 
των κατθγοριϊν με ςτόχο τθσ ανεφρεςθ μεκόδων και 
υλικϊν για τθν μείωςθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ 
ακτινοβολίασ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ. 

 



4 Δρ. Παναγιώτης Κόγιας 
 
kogias@teiemt.gr 

Αςφάλεια δεδομζνων ςτον 
απομακρυςμζνο ζλεγχο 
μετρθτικϊν διατάξεων 
κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ. 
Data security in remote control 
of electricity metering devices. 

Σκοπόσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ διερεφνθςθ 
τθσ μεκοδολογίασ βάςει τθσ οποίασ μπορεί να επιτευχκεί 
ο αποτελεςματικότεροσ ζλεγχοσ τθσ αςφάλειασ ςτθν 
διακίνθςθσ των δεδομζνων ςτισ μετρθτικζσ διατάξεισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ. Για τθ πλθρζςτερθ παρουςίαςθ τθσ 
εικόνασ των ανωτζρω, κα χρθςιμοποιθκοφν οι πλζον 
πρόςφατεσ και επίκαιρεσ βιβλιογραφικζσ πθγζσ ςε 
ςυνδυαςμό με πικανι εμπειρία ςε αντίςτοιχεσ μετρθτικζσ 
διατάξεισ. Με βάςθ το κεωρθτικό πλαίςιο, που κα 
περιλαμβάνει μια διευρυμζνθ εννοιολογικι προςζγγιςθ 
των ςχετικϊν κεωριϊν κα γίνει μια κατατεκεί μια 
τεκμθριωμζνθ άποψθ για τον αςφαλζςτερο εξ’ 
αποςτάςεωσ ζλεγχο αυτϊν των διατάξεων. 

 

5 Λ.Μαγκαφάς 
Καθηγητής 
 
magafas@physics.gr 

Βελτιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ 
βιοϊατρικϊν δεδομζνων για 
λιψθ αποφάςεων. 

Σφςτθμα βιοϊατρικϊν δεδομζνων, που λαμβάνει 
πλθροφορίεσ από διαφορετικοφσ αιςκθτιρεσ ςε 
πραγματικό χρόνο, κα πρζπει να μπορεί να τισ ςυνδυάηει, 
να προβλζπει και να παίρνει αποφάςεισ για τθν εξζλιξθ 
τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ. Τα αποτελζςματα κα 
μεταδίδονται ςε πραγματικό χρόνο  μζςω διαδικτφου ςε 
εξειδικευμζνουσ ιατροφσ. 

Ανάλυςθσ δεδομζνων – 
Επεξεργαςία Σιματοσ 

6 Λ.Μαγκαφάς 
Καθηγητής 
 
magafas@physics.gr 

Χαρακτθριςμόσ θμιαγωγικϊν 
υλικϊν και οπτοθλεκτρονικϊν 
τουσ διατάξεων 
 

Θα μελετθκοφν οι ιδιότθτεσ (θλεκτρικζσ, οπτικζσ, δομικζσ 
κερμικζσ) θμιαγωγικϊν υλικϊν, και τα οποία δφναται να 
καταςκευαςκοφν με ςυςτιματα που ιδθ υπάρχουν ςτο 
Τμιμα Φυςικισ. Στθ ςυνζχεια, ανάλογα με τα 
αποτελζςματα των πειραματικϊν μετριςεων κα πρζπει 
να καταςκευαςκοφν και να μελετθκοφν  
οπτοθλεκτρονικζσ διατάξεισ που βελτιςτοποιοφν ιδθ  
υπάρχουςεσ. 

Μικροθλεκτρονικι -
Νανοθλεκτρονικι 



7 Ι. Φαντίδης  
fantidis@physics.ihu.gr 
fantidis@yahoo.gr 

Εφαρμογζσ τθσ μεκόδου Monte 
Carlo ςτο χϊρο τθσ Πυρθνικισ 
Τεχνολογίασ 
Applications of the Monte Carlo 
method in the field of Nuclear 
Technology 

Σκοπόσ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ είναι να εξεταςτεί θ 
δυνατότθτα χριςθσ λογιςμικϊν που κάνουν χριςθ τθσ 
μεκόδου Monte Carlo για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων με 
εφαρμογζσ ςτθ μθχανικι και ιατρικι. Στα πλαίςια τθσ 
ζρευνασ κα γίνει προςπάκεια για τθν ανάπτυξθ ι και 
βελτιςτοποίθςθ διατάξεων που κα κακιςτοφν τισ 
παραγόμενεσ διατάξεισ χριςιμεσ για να υλοποιθκοφν και 
να δοκιμαςτοφν ςε πραγματικζσ διατάξεισ. 

 

8 ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
ΜΠΑΝΣΕΚΑ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
 

Ανάλυςθ και πρόβλεψθ των 
τιμϊν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
με τθ χριςθ μεκόδων Τεχνθτισ 
Νοθμοςφνθσ 

Στόχοσ τθσ παροφςασ Διδακτορικισ Διατριβισ κα είναι θ 
δθμιουργία μοντζλων πρόβλεψθσ των χρθματιςτθριακϊν 
τιμϊν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε επιλεγμζνεσ 
Ευρωπαϊκζσ αγορζσ ενζργειασ με τθν χριςθ μεκόδων 
Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ (ΤΝ). 
 

 

9 ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
ΜΠΑΝΣΕΚΑ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
 

Εφαρμογζσ ζξυπνων 
αιςκθτιρων ςε Σφγχρονεσ 
Πόλεισ ι/και ςτθ Βιομθχανία 

Στόχοσ τθσ παροφςασ Διδακτορικισ Διατριβισ κα είναι ο 
ςχεδιαςμόσ ςφγχρονων ζξυπνων αιςκθτθρίων με τθν 
προςκικθ βαςικισ ευφυΐασ για τθ δθμιουργία 
αςφρματων δικτφων αιςκθτθρίων, με ςφγχρονθ επίλυςθ 
προβλθμάτων αςφαλείασ   

 

10 ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΙΑΝΣΟ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

Αρικμθτικζσ Μζκοδοι για τον 
Μικρομαγνθτιςμό 

Σκοπόσ τθσ διατριβισ κα είναι θ μελζτθ προθγμζνων 
αρικμθτικϊν μεκόδων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 
ςτον μικρομαγνθτιςμό. Θα διερευνθκοφν περιπτϊςεισ 
εφαρμογισ matrix-free μεκόδων επίλυςθσ ςυνικων 
διαφορικϊν εξιςϊςεων, κακϊσ και οι προχποκζςεισ 
(preconditioning) για τθν επιτάχυνςθ τθσ ςφγκλιςθσ των 
εμπλεκομζνων ςυςτθμάτων γραμμικϊν εξιςϊςεων. 

 



11 ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΙΑΝΣΟ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

Εφαρμογι 
Ευφυϊν  Διαδικτυακϊν 
Συςτθμάτων  ςτθ  διαμορφωτικι 
αξιολόγθςθ του μακιματοσ των 
μακθματικϊν ςτθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Η διαμορφωτικι αξιολόγθςθ δίνει ξεκάκαρεσ 
πλθροφορίεσ ςτουσ εμπλεκόμενουσ για τθ γνωςτικι και 
μεταγνωςτικι τουσ απόδοςθ και ποιότθτα. Είναι ζνα από 
τα βαςικά εργαλεία που πλθροφοροφν μακθτι και 
κακθγθτι για τισ αλλαγζσ που πρζπει να κάνουν 
αμφότεροι ςτθ διδακτικι και παιδαγωγικι διαδικαςία. 
  Ερευνθτικόσ ςτόχοσ τθσ εν λόγω διδακτορικισ διατριβισ 
είναι θ ενςωμάτωςθ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων 
 ςτθν        εκπαίδευςθ τα οποία κα αποτελοφνται 
από νευρωνικά    δίκτυα, γλϊςςεσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, 
ευφυι    περιβάλλοντα, ςτατιςτικά εργαλεία ϊςτε να 
είναι αντικειμενικι  και μετριςιμθ θ αλλαγι 
ςυμπεριφοράσ ςτθ μάκθςθ των  μακθτϊν, μζςα από τθν 
διαμορφωτικι αξιολόγθςθ.  

 

12 ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΙΑΝΣΟ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

Μελζτθ τθσ διαχρονικότθτασ, 
τθσ διεκνικότθτασ και τθσ 
εννοιολογικισ εξζλιξθσ όρων 
των κετικϊν επιςτθμϊν ςτον 
πλατωνικό Τίμαιο. 
 

Στθ διατριβι αυτι κα διερευνθκοφν όροι των κετικϊν 
επιςτθμϊν ςτον πλατωνικό Τίμαιο, από ςθμαςιολογικι, 
ετυμολογικι οπτικι, κακϊσ και θ διαχρονικότθτα και θ 
διεκνικότθτα των ςυγκεκριμζνων όρων. 
Στο πλαίςιο τθσ διατριβισ κα εκπονθκεί ςυλλογι 
ερευνθτικοφ υλικοφ πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ, κα 
πραγματοποιθκεί μελζτθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ 
προκειμζνου να εντοπιςτοφν κενά αναφορικά με το 
ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο και να τεκμθριωκεί θ 
πρωτοτυπία τθσ ζρευνασ και θ ςυμβολι τθσ ςτο 
ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο. Θα εκπονθκεί 
βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ μζςω αναηιτθςθσ ςε 
καταλόγουσ βιβλιοκθκϊν, ςε βάςεισ δεδομζνων και ςτο 
διαδίκτυο. 
Ο χαρακτιρασ τθσ ζρευνασ όςον αφορά ςτον ςκοπό του 
είναι περιγραφικόσ, ερμθνευτικόσ και όςον αφορά ςτο 

 



είδοσ τθσ ερευνθτικισ μεκόδου ιςτορικόσ, 
διαπολιτιςμικόσ, διαχρονικόσ, ςυγχρονικόσ. 
 

13 Κ. Καρακουλίδης 
karakoul@physics.ihu.gr 

Θερμογραφικι Μελζτθ 
Ηλεκτρικϊν 
Μθχανϊν 
Thermographic study of electric 
machines 

Σκοπόσ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ 
είναι να αναπτυχκοφν νζεσ μζκοδοι 
κερμογραφικισ μελζτθσ των 
Ηλεκτρικϊν Μθχανϊν. Στα πλαίςια 
τθσ ζρευνασ κα αναπτυχκοφν 
κερμογραφικζσ μζκοδοι όχι μόνο ςτο 
πεδίο των προςομοιϊςεων αλλά και 
ςτο πραγματικό πεδίο. 

 

14 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Διάγνωςθ Σφαλμάτων ςε Δίκτυα 
Μεταφοράσ Ηλεκτρικισ 
Ενζργειασ 

Μακθματικι Μοντελοποίθςθ Δικτφων Μεταφοράσ 
Ηλεκτρικισ Ενζργειασ. Προςομοιϊςεισ. Εφαρμογι Ειδικϊν 
Μεταςχθματιςμϊν Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ Σθμάτων. 
Εφαρμογι Τεχνικϊν ML και Ψθφιακϊν Διδφμων 

 

15 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Εκτίμθςθ τθσ Γιρανςθσ των 
Ημιαγωγικϊν Στοιχείων 
Μετατροπζων 
 

Μακθματικι Μοντελοπoίθςθ & Προςομοίωςθ 
Μετατροπζων. Ανάπτυξθ Μοντζλων Μεταβολισ 
Θερμοκραςίασ. Εφαρμογζσ Τεχνικϊν Μζτρθςθσ 
Θερμοκραςίασ ςτο Εςωτερικό των Ημιαγωγικϊν 
Στοιχείων. Εργαςτθριακζσ Μετριςεισ. Υπολογιςμόσ τ 

 

16 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Μακθματικι Μοντελοποίθςθ & 
Προςομοίωςθ Πολφπλοκων 
Ηλεκτρομθχανολογικϊν 
Συςτθμάτων ςε Πραγματικό 
Χρόνο 

Μακθματικι Μοντελοποίθςθ-Προςομοίωςθ 
Σφνκετων/Πολφπλοκων Ήλεκτρομθχανολογικϊν 
Συςτθμάτων.  Εφαρμογζσ Τεχνικϊν MPI. Ανάπτυξθ 
Ψθφιακϊν Διδφμων 

 



17 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Ανάπτυξθ Μεκόδων Διάγνωςθσ 
Σφαλμάτων ςε 
Ηλεκτρομθχανολογικά 
Συςτιματα Κίνθςθσ & 
Παραγωγισ Ενζργειασ 

Μακθματικι Μοντελοποίθςθ-Προςομοίωςθ Σφαλμάτων 
Σφνκετων/Πολφπλοκων Ήλεκτρομθχανολογικϊν 
Συςτθμάτων.  Εφαρμογι Ειδικϊν Μεταςχθματιςμϊν 
Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ Σθμάτων. Εφαρμογι Τεχνικϊν 
ML και Ψθφιακϊν Διδφμων 

 

18 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Εφαρμογζσ Μεκόδων 
Αναγνϊριςθσ Συςτθμάτων για 
τθν Εκτίμθςθ τθσ Πίεςθσ ςτο 
Εςωτερικό των Κυλίνδρων Μ.Ε.Κ 

Μακθματικι Μοντελοποίθςθ. Εφαρμογζσ 
Θερμοδυναμικισ. Επεξεργαςία Μετριςεων ςε 
Πραγματικά Συςτιματα. Ανάπτυξθ Μακθματικϊν 
Μοντζλων με τθ Βοικεια Τεχνικϊν Αναγνϊριςθσ 
Συςτθμάτων. 

 

19 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Μακθματικι Μοντελοποίθςθ-
Ανάπτυξθ Ζξυπνων Δικτφων 

Ανάπτυξθ-Σχεδιαςμόσ Ζξυπνων Δικτφων. Μακθματικι 
Μοντελοποίθςθ-Προςομοίωςθ 

 

20 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Διάγνωςθ Σφαλμάτων ςε 
Ζξυπνα Δίκτυα-Ενζργειεσ 
Αποκατάςταςθσ 

Μακθματικι Μοντελοποίθςθ-Προςομοίωςθ Ζξυπνων 
Δικτφων.  Εφαρμογι Ειδικϊν Μεταςχθματιςμϊν 
Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ Σθμάτων. Εφαρμογι Τεχνικϊν 
ML και Ψθφιακϊν Διδφμων 

 

21 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Εφαρμογζσ Μθχανικισ 
Εκμάκθςθσ ςε ςυςτιματα MEK 
Πλοίων. Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν 
Διδφμων 
 

Μακθματικι Μοντελοποίθςθ. Εφαρμογζσ 
Θερμοδυναμικισ. Επεξεργαςία Μετριςεων ςε 
Πραγματικά Συςτιματα Πλοίων. Ανάπτυξθ Μακθματικϊν 
Μοντζλων με τθ Βοικεια Τεχνικϊν Αναγνϊριςθσ 
Συςτθμάτων.  Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Διδφμων 
 

 



 

 

22 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Εφαρμογζσ Μθχανικισ 
Εκμάκθςθσ ςε ςυςτιματα 
πρόωςθσ Πλοίων. Ανάπτυξθ 
Ψθφιακϊν Διδφμων 

Μακθματικι Μοντελοποίθςθ-Προςομοίωςθ  Συςτθμάτων 
Πρόωςθσ Πλοίων (Άξονεσ, Ζδρανα κ.λ.π).  Ανάπτυξθ 
Ψθφιακϊν Διδφμων. Ανίχνευςθ Σφαλμάτων 

 

23 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Εφαρμογζσ Μθχανικισ 
Εκμάκθςθσ ςε ςυςτιματα 
ανεμογεννθτριϊν. Ανάπτυξθ 
Ψθφιακϊν Διδφμων 

Μακθματικι Μοντελοποίθςθ-Προςομοίωςθ  Πλιρουσ 
Συςτιματοσ Κίνθςθσ & Παραγωγισ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ 
Α/Γ. (Άξονεσ, Ζδρανα, Ηλεκτρικζσ Μθχανζσ, Μετατροπείσ  
κ.λ.π).  Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Διδφμων. Ανίχνευςθ 
Σφαλμάτων. 
 

 

24 ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ 

Εφαρμογζσ Μθχανικισ 
Εκμάκθςθσ ςε ςυςτιματα 
υβριδικϊν αυτοκινιτων. 
Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Διδφμων 

  


