
 
 

 

 
 

Αθήνα, 8.7.2021 
                         Αρ. Πρ. 252 

 
Προς την Γ.Σ. Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
 
Θέμα : Έγκριση αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων 2021 -2022 Τομέα “Πολεοδομία και 
Χωροταξία” 
 
Σας γνωρίζουμε ότι το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας απέστειλε έξι (6) αιτήσεις 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στον Τομέα “Πολεοδομία 
και Χωροταξία”. Η τριμελής επιτροπή επιλογής του Τομέα, αποτελούμενη από τους κ. Ελένη 
Χανιώτου, Νικόλαο Μπελαβίλα και Δημήτριο Μέλισσα, λαμβάνοντας υπόψη τα εισηγητικά 
σημειώματα που κατέθεσαν οι προτεινόμενοι επιβλέποντες και αφού εξέτασε τους φακέλους που 
κατέθεσαν οι υποψήφιοι, αξιολόγησε και έκρινε θετικά τις παρακάτω υποψηφιότητες, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σ.Α.Μ. ΦΕΚ Β’1806 / 21.05.2018, με την εξής 
αλφαβητική κατάταξη: 
1. Αγρίου Σταυρούλα, με προτεινόμενο τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή διάρθρωση και 
διακυβέρνηση και στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός με όρους εδαφικής και κοινωνικής συνοχής: Η 
περίπτωση της Πελοποννήσου» και επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Ειρήνη 
Κλαμπατσέα 
2. Γεωργίου Ιωάννης, με προτεινόμενο τίτλο «Η συγκρότηση της τσιγγάνικης κοινωνίας στο χώρο 
της Αγίας Βαρβάρας: ένα αληθινό μυθιστόρημα» και επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΜΠ 
Σταυρούλα Λυκογιάννη 
3. Ελευθεράκη Γεωργία, με προτεινόμενο τίτλο «Το μεσοπολεμικό αστικό τοπίο της Φωκίωνος 
Νέγρη: Τεκμηρίωση, ανάλυση, ανάδειξη, ‘‘ερμηνεία’’ μέσα από την τέχνη» και επιβλέπουσα την 
Καθηγήτρια ΕΜΠ Ελένη Χανιώτου 
4. Καταχανάς Ρήγας, με προτεινόμενο τίτλο «Το αρχαίο ελληνικό τοπίο και η αναφορά στο 
σωματικό ήθος στη μετα-αναγεννησιακή και νεωτερική Ευρώπη» και επιβλέπουσα την Επίκουρη 
Καθηγήτρια ΕΜΠ Σταυρούλα Λυκογιάννη 
5. Παλαμίτη Ελένη, με προτεινόμενο τίτλο «Κοινωνική συμμετοχή στο χωρικό σχεδιασμό και στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση: νομικές και χωρικές διαστάσεις της δημόσιας διαβούλευσης» και 
επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Ειρήνη Κλαμπατσέα 
6. Πικάσης Ηλίας, με προτεινόμενο τίτλο «Μικροί τόποι και μεγάλες αφηγήσεις της υπαίθρου – 
μια χαρτογράφηση μεταξύ αναπτυξιακών οραμάτων και τοπικών δυναμικών στην ορεινή Κρήτη» 
και επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Παναγιώτα Κουτρολίκου 
 

Επισυνάπτονται τα σχετικά εισηγητικά σημειώματα. 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για έγκρισή τους και από τη Σχολή. 
 

 
Ο Διευθυντής του Τομέα 

 
Αθανάσιος Παγώνης 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 

ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ  “ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ”  
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα  Τηλ. 210 772 3818 -3839 fax 3819 e-mail: dept2secr@arch.ntua.gr 

 

28228/21/D04 - 08/07/2021

mailto:dept2secr@arch.ntua.gr

	Θέμα : Έγκριση αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων 2021 -2022 Τομέα “Πολεοδομία και Χωροταξία”
	ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

