
 

 

 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην αίθουσα διαλέξεων προγράμματος, στον 2ο όροφο της  πτέρυγας του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Όλες οι παρουσιάσεις είναι ανοικτές για παρακολούθηση σε 

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 
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ΔΕΥΤΕΡΑ,   20/11/2017            (17:30 – 20:00) 

• Οργανωσιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών  

Δρεπανιώτου Ασπασία 

• Η διάσταση του χρόνου στη λήψη αποφάσεων κατά την 
εκδήλωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών 

Πουλορινάκη Μαρία-Ιωάννα 

• Διαχείριση κινδύνων θαλάσσιας πλημμύρας στην 
παράκτια ζώνη 

Κενανίδου Χρυσάνθη 

• Στρατιωτικά Λιμενικά Έργα Γούλας Απόστολος 

• Χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων μέσω 
ενσωμάτωσης μεθόδων πληθοπορισμού σε γεωγραφικά  
πληροφοριακά συστήματα 

Λιόλιου Αρετή 

  

ΤΡΙΤΗ,   21/11/2017            (16:00 – 20:00) 

• Οικονομοτεχνική Διερεύνηση Επέκτασης Προβλήτα στα 
πλαίσια του Νέου Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα 
Θεσσαλονίκης 

Δάλλιος Αναστάσιος 

• Ανάπτυξη Εργαλείου Υποστήριξης Διαχείρισης 
Εργασιών Συντήρησης Λιμενικών Εγκαταστάσεων μέσω 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

Λάμπρου Βασιλική 
 

• Προσδιορισμός συντελεστών στάθμισης στη λήψη 
αποφάσεων 

Τζιούτζιου Αναστασία 

• Απόκτηση - κωδικοποίηση γνώσης και δημιουργία 
κατάλληλου συστήματος πληροφορικής στις διεργασίες 
αγοραπωλησίας,συσκευασίας, αποθήκευσης και 
διανομής αγροτικών προϊόντων 

Κοκκάλα Βασιλική 
 

• Σύνθεση και ανάπτυξη ελληνικού επιχειρηματικού φορέα 
εκτέλεσης μελετών τεχνικών έργων στο διεθνές 
περιβάλλον, με βάση τον εξωπορισμό 

Μπέκτση Αικατερίνη 

• Προσφορά ζήτηση προοπτικές και προϋποθέσεις 
εισόδου στον κατασκευαστικό κλάδο στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα 

Ασλανίδης Λεωνίδας 
 

• Η καινοτομία στη βιομηχανία των κατασκευών. 
Προοπτικές αξιοποίησης της ως μοχλού ανάπτυξης - 
αναγέννησης της ελληνικής κατασκευαστικής 
βιομηχανίας 

Βηχούδης Κωνσταντίνος 

• Δημιουργία μιας «Εργαλειοθήκης» (Toolbox) για 
μηχανικούς που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στο 
εξωτερικό 

Καλαϊτζίδου Ευδοξία 
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ΤΕΤΑΡΤΗ,   22/11/2017            (10:00 – 13:00) 

• Κτηματαγορά και οικονομική κρίση: Επιπτώσεις και 
ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων ( με εφαρμογή στην 
αγορά της Θεσσαλονίκης) 

Θεόπουλος-Πασχαλάς Φίλιππος 
 

• Η ανακαίνιση ως παράγοντας διαμόρφωσης αξίας στη 
σύγχρονη αγορά ακινήτων 

Χαραλαμπίδου Ελισάβετ 

• Ανάλυση κινδύνου για την επιλογή λύσης σε έργα 
θεμελίωσης 

Κουμπαρέλος Νικόλαος 

• Συμβολή στη σύνταξη συμβάσεων γεωτεχνικών έργων 
με βάση την αρχή της έκθεσης τιμών αναφοράς 

Στεφανίδου Μαρία 

• Οργάνωση και διαχείριση έργου προστασίας 
κατολισθέντων πρανών-αντιμετώπιση κατολισθήσεων 
στο 2ο χλμ της 15ης επαρχιακής οδού Βρύας - Ρητίνης 

Τσολάκης Ιωάννης 

• Διερεύνηση προθυμίας πληρωμής για μείωση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε έργα επιφανειακών 
μέσων σταθερής τροχιάς 

Στρατάκη Αθανασία 

  
 


