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ΑΠΟΦΑΣΗ 3ης/2010 ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 26.03.2010
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ 12o: Θωμαΐδειο Βραβείο καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής, έτους 2007
Ο εισηγητής κ. Γ. Δ. Σπαθής, Αντιπρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα μέλη της
Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν
διευκρινίσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένης άποψης επί του θέματος.
Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη:
α) την από 18/02/2010 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Θέμα 5.3),
β) την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη και
γ) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν,
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I. Το Θωμαΐδειο βραβείο καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής έτους 2007 να απονεμηθεί
στους κ.κ.:
1) ΧΡΕΜΜΟ ΙΩΑΝΝΗ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
για τη διδακτορική διατριβή «Ηλεκτρομαγνητική ανάλυση οπτικών διατάξεων σύζευξης
κυματοδηγών και συντονιστών με μεθόδους ολοκληρωτικών εξισώσεων» με επιβλέποντα
τον Καθηγητή κ. Ν. Ουζούνογλου και
2) ΒΟΥΡΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟ (Σχολή Χημικών Μηχανικών) για τη διδακτορική διατριβή
«Μικρο-ρευστομηχανική για χημική και βιολογική μικροανάλυση: Αλληλεπίδραση
πολυμερών με πλάσμα αερίων για την εκλεκτική εγχάραξη και τροποποίηση αυτών», με
επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Α. Μπουντουβή
οι οποίοι μοιράζονται την οικονομική χορηγία των 3.600,00€ (1.800,00 έκαστος).
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει το Κληροδότημα Ε.Μ.Π. «Δ. Θωμαΐδη».
Επίσης απονέμονται τιμητικοί έπαινοι για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών χωρίς
οικονομική χορηγία στους κ.κ.:
• ΜΩΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Συμβολή στη γενικευμένη θεωρία
σύνθετων ραβδωτών φορέων με τη μέθοδο συνορικών στοιχείων» με επιβλέποντα τον
Καθηγητή κ. Ε. Σαπουντζάκη.
• ΠΕΤΡΟΥΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Αποτοξικοποίηση
χλωροφαινολών από το θαλάσσιο μικροφύκος Tetraselmis marina» με επιβλέποντα τον
Καθηγητή κ. Δ. Κέκο.
• ΚΑΪΣΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Συμβολή στην ανάπτυξη και
εφαρμογή μεθόδων αντίστροφου μηχανολογικού σχεδιασμού» με επιβλέποντα τον
Καθηγητή κ. Μ. Σφαντζικόπουλο.
• ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Μετασχηματισμοί
στο σύγχρονο αστικό χώρο. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Πειραιά» με επιβλέπουσα την
Καθηγήτρια κα Ε. Παναγιωτάτου.
• ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Μελέτη συνδυαστικής δράσης
φωτοδυναμικής θεραπείας και αντιοξειδωτικών σε καρκίνο του δέρματος με χρήση
φωτοφυσικών μεθόδων» με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια κα Δ. Γιόβα.

II. Να εκδοθούν από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των
παραπάνω αναφερομένων δικαιούχων.

Επίσης θα ήταν σκόπιμη η εκ μέρους της Συγκλήτου αποστολή συγχαρητηρίου γράμματος προς
τους φοιτητές, στους οποίους απονέμονται τα βραβεία ή/και οι τιμητικοί έπαινοι, στα πλαίσια
παλαιότερης απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με την οποία τα Θωμαΐδεια βραβεία
περιβάλλονται από την ιδιαίτερη τιμητική διάκριση της απονομής τους με καθαρά επιστημονικά
κριτήρια, ως προς το βαθμό που οι αντίστοιχες εργασίες χαράσσουν νέους δρόμους έρευνας
ή/και προδιαγράφουν προοπτικές εφαρμογής σε διεπιστημονικά πεδία.
……………………..…………………………………………………………………………….
Η παρούσα απόφαση υπεγράφη κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, σύμφωνα με τον
πρωτότυπο πίνακα υπογραφών.
Αθήνα 11.05.2010
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ

Γ. Δ. ΣΠΑΘΗΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Υπογράφεται από τα παρακάτω μέλη, η απόφαση που λήφθηκε για το παραπάνω θέμα
κατά τη σημερινή Συνεδρίαση της Συγκλήτου.
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β) Εκπρόσωποι μελών ΔΕΠ Σχολών
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γ) Εκπρόσωπος Ε.Δ.Π.
δ) Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ
Ξ. Λιγνός

ε) Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Μ. Πετρίδης

στ) Εκπρόσωπος Δ.Π.
Ι. Μούντριχας

ζ) Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών

η) Εκπρόσωποι Φοιτητών των Σχολών Ε.Μ.Π.
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