
Σελίδα	  1	  από	  14

Ελληνικά	  Διδακτορικά	  Αστροφυσικής	  &	  Διαστημικής	  Φυσικής
Επιμέλεια: Β.	  Χαρμανδάρης ΕΚΠΑ 130

Τελευταία	  μεταβολή: 7-‐Jul-‐15 ΑΠΘ 51
Σύνολο	  διδακτόρων: 245 Πάτρα 28

Διατριβές	  online	  στο	  ΕΚΤ: 129 ΔΠΘ 13
Κρήτη 12

Y: ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΙ Άνδρες ΕΜΠ 7
Η: Δευτεροβάθμια Ιωάννινα 4
C: Η/Υ	  -‐	  Τηλεπικοινωνίες Σύνολο 245
P: Postdoctoral
Ο: Άλλο

	  
Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

1954 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Μαυρίδης Λυσσίμαχος Βαρόπουλος	  Θεόδωρος	  &	  Ξανθάκης,	  Ιωάννης Περί	  της	  μαθηματικής	  εκφράσεως	  της	  ετήσιας	  πορείας	  της	  θερμοκρασίας	  του	  
αέρος	  και	  των	  μεταβολών	  αυτής	  από	  περιόδου	  εις	  περίοδον	  της	  ηλιακής	  δράσεως

1962 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Μπαρμπάνης Βασίλειος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Εφαρμογή	  του	  Τρίτου	  Ολοκληρώματος	  εις	  την	  Κατανομήν	  των	  Αστρικών	  Ταχυτήτων

1966 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Μπόζης Γεώργιος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Εν	  νέον	  ολοκλήρωμα	  του	  περιορισμένου	  προβλήματος	  των	  τριών	  σωμάτων

1971 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Παπαγεωργίου Χρήστος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Συμβολή	  εις	  την	  μελέτην	  των	  χρωμοσφαιρικών	  σχηματισμών	  ορατών	  εις	  γενικόν	  
φως	  και	  εις	  την	  γραμμικήν	  Ηα

1973 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Γ Αθανασούλα Ευαγγελία Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Συμβολή	  εις	  την	  μελέτην	  της	  σπειροειδούς	  δομής	  των	  γαλαξιών

1973 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Σπύρου Νικόλαος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος 	  Το	  πρόβλημα	  των	  "Ν"	  σωμάτων	  εις	  την	  γενικήν	  θεωρία	  της	  σχετικότητας

1974 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Μιχαλοδημητράκης Ματθαίος Χατζηδημητρίου,	  Ιωάννης Μελέτη	  της	  κινήσεως	  στο	  πεδίον	  βαρύτητας	  περιστροφόμενης	  ράβδου

1974 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Τσιούμης Αλέξανδρος Μαυρίδης,	  Λυσίμαχος	  &	  Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Συμβoλή	  εις	  την	  μελέτην	  της	  σπειρoειδoύς	  δoμής	  τoυ	  γαλαξίoυ	  τη	  βoηθεία	  των	  
ερυθρών	  γιγάντων	  αστέρων

1975 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Μερτζανίδης Κωνσταντίνος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Γαλαξιακαί	  τροχιαί	  πλησίον	  του	  εσωτερικού	  συντονισμού	  Lindblad

1977 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική O Α Δελημπαλτάς Παντελής Χατζηδημητρίου,	  Ιωάννης Οικογένειαι	  περιοδικών	  τροχιών	  πλανητικού	  τύπου	  εις	  το	  γενικόν	  πρόβλημα	  των
τριών	  σωμάτων	  και	  ευστάθεια	  αυτών

1978 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Χρηστίδης Θεόδωρος Χατζηδημητρίου,	  Ιωάννης Επέκταση	  οικογενειών	  περιοδικών	  τροχιών	  από	  το	  περιορισμένο	  στο	  γενικό
πρόβλημα	  των	  τριών	  σωμάτων

1979 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Κατωπόδης Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου,	  Ιωάννης Περιοδικές	  τροχιές	  στο	  τρισδιάστατο	  γενικό	  πρόβλημα	  των	  τριών	  σωμάτων

1980 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Βάρβογλης Χαράλαμπος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος	  &	  Περσίδης,	  Σωτήριος Μελέτη	  της	  κινήσεως	  στο	  θερμοπυρηνικό	  αντιδραστήρα	  Astron

1981 ΑΠΘ Φυσικομαθηματική Y Α Ιχτιάρογλου Συμεών Χατζηδημητρίου,	  Ιωάννης Μελέτη	  επίπεδων	  περιοδικών	  κινήσεων	  σε	  σύστημα	  δυο	  υλικών	  σημείων	  και	  ενός
σφαιροειδούς

1982 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Καρανικόλας Νικόλαος Μπαρμπάνης,	  Βασίλειος Μελέτη	  των	  τροχιών	  των	  αστέρων	  σε	  σχεδόν	  αξονικά	  συμμετρικά	  συστήματα

1982 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Παπαδόπουλος Δημήτριος Περσίδης,	  Σωτήριος Συμβολή	  στη	  μελέτη	  Διαταραχών	  στο	  χωρόχρονο	  μελανής	  οπής	  του	  Schwarzchild

1984 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Αυγολούπης Σταύρος Μαυρίδης,	  Λυσίμαχος Συμβολή	  στη	  μελέτη	  των	  μεταβολών	  μακράς	  διάρκειας	  της	  δραστηριότητας	  του	  
αστέρα	  εκλάμψεων	  EV	  Lac

1987 ΑΠΘ Φυσικής O Α Nakhla Atef Μπόζης,	  Γεώργιος Υπαρξη	  λύσεων	  του	  αντίστροφου	  προβλήματος	  της	  δυναμικής	  στον	  τρισδιάστατο	  
χώρο

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  



Σελίδα	  2	  από	  14
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Y: ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΙ Άνδρες ΕΜΠ 7
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Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

1987 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Χαψιάδης Αλέξανδρος Μιχαλοδημητράκης,	  Ματθαίος Περατωμένες	  κινήσεις	  και	  περιοδικές	  τροχιές	  σε	  σύστημα	  δύο	  σωμάτων	  
αποτελούμενο	  από	  ένα	  στερεό	  σώμα	  και	  ένα	  υλικό	  σημείο

1988 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Κόκκοτας Κωνσταντίνος Σπύρου,	  Νικόλαος Συμβολή	  στη	  μελέτη	  περιστρεφόμενων	  και	  ηλεκτρικά	  φορτισμένων	  μελανών	  οπών

1991 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Γρηγορέλης Φλώρος Χατζηδημητρίου,	  Ιωάννης Συμβολή	  στη	  μελέτη	  του	  επίπεδου	  γενικού	  προβλήματος	  των	  τεσσάρων	  σωμάτων

1991 ΑΠΘ Φυσικής C Γ Ξυλούρη Κυριακή Σειραδάκης,	  Ιωάννης Πόλωση	  της	  Ραδιο-‐ακτινοβολίας	  των	  Pulsars	  σε	  υψηλές	  συχνότητες:	  Θεωρία	  και	  
Παρατηρήσεις

1994 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Αναστασιάδης Αναστασιος Βλάχος,	  Λουκάς Επιτάχυνση	  φορτίων	  από	  τυχαίως	  κινούμενα	  κρουστικά	  κύματα

1994 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Βοζίκης Χρήστος Καρανικόλας,	  Νικόλαος Δυναμική	  μελέτη	  γαλαξιών	  υπό	  την	  επίδραση	  συνοδού

1994 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Βουγιατζής Γεώργιος Ιχτιάρογλου,	  Συμεών Συμπεριφορά	  των	  ολοκληρωμάτων	  της	  κίνησης	  χαμιλτονιανών	  συστημάτων	  τριών	  
βαθμών	  ελευθερίας	  υπό	  την	  επίδραση	  μικρών	  διαταραχών

1996 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Μελετλίδου Ευθυμία Ιχτιάρογλου,	  Συμεών Κριτήρια	  μη	  ολοκληρωσιμότητας	  σε	  Χαμιλτονιανά	  δυναμικά	  συστήματα

1998 ΑΠΘ Μαθηματικών H Γ Χατζηφωτεινού Αικατερίνη Γουσίδου-‐Κουτίτα	  Μαρία Τριδιάστατα	  αριθμητικά	  μοντέλα	  ολοκλήρωσης	  πλανητικών	  και	  δορυφορικών	  
τροχιών

1999 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Κλεϊδης Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος,	  Δημήτριος Κοσμολογικές	  λύσεις	  των	  εξισώσεων	  Einstein	  σε	  θεωρίες	  βαρύτητας	  με	  μη	  
γραμμική	  συνάρτηση	  Lagrange	  και	  μελέτη	  των	  φυσικών	  φαινομένων	  τους

1999 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Κουιρουκίδης Απόστολος Παπαδόπουλος,	  Δημήτριος Κλασικές	  και	  κβαντικές,	  κοσμικές	  και	  μποζονικές	  χορδές	  με	  γενικευμένη	  δράση	  και	  
τη	  δράση	  Gauss-‐Bonnet.	  Μελέτη	  των	  λύσεων	  τους	  κατ	  των	  φυσικών	  φαινομένων	  

2000 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Γεωργούλης Εμμανουήλ Βλάχος,	  Λουκάς 	  Χωροχρονική	  εξέλιξη	  σύνθετων	  κέντρων	  δράσης	  -‐	  μηχανισμοί	  έκλυσης	  ενέργειας	  
στο	  ηλιακό	  στέμμα

2000 ΑΠΘ Φυσικής H Γ Γρηγοριάδου Συμέλα Μπόζης,	  Γεώργιος Ολοκληρωσιμότητα	  και	  αντίστροφο	  πρόβλημα	  της	  δυναμικής	  	  

2002 ΑΠΘ Μαθηματικών O Γ Σταγκίκα Γκαλίνα Ιχτιάρογλου,	  Συμεών	  &	  Γουσίδου-‐Κουτίτα,	  Μαρία Αριθμητικός	  υπολογισμός	  και	  θεωρητική	  μελέτη	  περιοδικών	  τροχιών	  σε	  
συντονισμούς	  σε	  δυναμικά	  συστήματα

2002 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Τσιγάνης Κλεομένης Βάρβογλης,	  Χαράλαμπος Διάχυση	  χαοτικών	  τροχιών	  σε	  χαμιλτονιανά	  συστήματα:	  εφαρμογές	  στην	  ουράνια	  
μηχανική

2003 ΑΠΘ Φυσικής O Α Κωτούλας Θωμάς Χατζηδημητρίου,	  Ιωάννης Δυναμική	  εξέλιξη	  σωμάτων	  στις	  περιοχές	  συντονισμών	  στο	  εξωτερικό	  ηλιακό
σύστημα

2004 ΑΠΘ Φυσικής Y Α Κουκουλογιάννης Βασίλειος Ιχτιάρογλου,	  Συμεών 	  Μελέτη	  εντοπισμένων	  ταλαντώσεων	  σε	  συστήματα	  πολλών	  βαθμών	  ελευθερίας

2004 ΑΠΘ Φυσικής H Α Σταυρίδης Αδαμάντιος Κόκκοτας,	  Κωνσταντίνος Μη	  ακτινικές	  ταλαντώσεις	  βραδέως	  περιστρεφόμενων	  σχετικιστικών	  αστέρων



Σελίδα	  3	  από	  14

Ελληνικά	  Διδακτορικά	  Αστροφυσικής	  &	  Διαστημικής	  Φυσικής
Επιμέλεια: Β.	  Χαρμανδάρης ΕΚΠΑ 130

Τελευταία	  μεταβολή: 7-‐Jul-‐15 ΑΠΘ 51
Σύνολο	  διδακτόρων: 245 Πάτρα 28

Διατριβές	  online	  στο	  ΕΚΤ: 129 ΔΠΘ 13
Κρήτη 12

Y: ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΙ Άνδρες ΕΜΠ 7
Η: Δευτεροβάθμια Ιωάννινα 4
C: Η/Υ	  -‐	  Τηλεπικοινωνίες Σύνολο 245
P: Postdoctoral
Ο: Άλλο

	  
Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

2006 ΑΠΘ Φυσικής O Γ Βογιατζή Δέσποινα Ιχτιάρογλου,	  Συμεών Οικογένειες	  τροχιών	  και	  ολοκληρωσιμότητα	  δυναμικών	  συστημάτων

2006 ΑΠΘ Φυσικής Y Γ Χατζηαυγουστή Δέσποινα Ιχτιάρογλου,	  Συμεών Εφαρμογές	  της	  θεωρίας	  δυναμικών	  συστημάτων	  στη	  δυναμική	  βιολογικών	  
πληθυσμών

2006 ΑΠΘ Φυσικής H Γ Ψυχογιού Διονυσία Χατζηδημητρίου,	  Ιωάννης Ευστάθια	  εξωηλιακών	  πλανητικών	  συστημάτων

2007 ΑΠΘ Φυσικής P Α Τσιρώνης Χρήστος Βλάχος,	  Λουκάς Μη	  γραμμική	  αλληλεπίδραση	  ηλεκτρομαγνητικής	  ακτινοβολίας	  με	  πλάσμα

2008 ΑΠΘ Φυσικής H Α Βαβουλίδης Μιλτιάδης Κόκκοτας,	  Κωνσταντίνος Περιστρεφόμενοι	  σχετικιστικοί	  αστέρες

2008 ΑΠΘ Φυσικής P Γ Μεταλληνού Φιόρη-‐Αναστασία Σειραδάκης,	  Ιωάννης	  &	  Δαγκλής,	  Ιωάννης Ανάπτυξη	  και	  Εξασθένηση	  Μαγνητικών	  Καταιγίδων	  στο	  Γεωδιάστημα

2011 ΑΠΘ Φυσικής P Α Κωνσταντινίδης Συμεών Κόκκοτας,	  Κωνσταντίνος Μελέτη	  της	  βαρυτικής	  ακτινοβολίας	  από	  αστρικά	  συστήματα

2011 ΑΠΘ Παιδαγωγικό	  
Δημοτικής	  

O Α Οικονομίδης Συμεών Αυγολούπης,	  Σταύρος Δημόσια	  κατανόηση	  των	  φυσικών	  επιστημών:	  η	  περίπτωση	  της	  Αστρονομίας

2012 ΑΠΘ Φυσικής H Α Καράνης Γεώργιος Καρανικόλας,	  Νικόλαος Προσομοίωση	  αστρικών	  κινήσεων	  σε	  γαλαξιακά	  πρότυπα	  και	  σύνδεσή	  τους	  με	  το	  
αντίστροφο	  πρόβλημα	  της	  δυναμικής

2012 ΑΠΘ Φυσικής O Α Παπαδόπουλος Νικόλαος Καρανικόλας,	  Νικόλαος Δυναμική	  μελέτη	  γαλαξιών	  ως	  ρεαλιστικών	  φυσικών	  συστημάτων

2013 ΑΠΘ Φυσικής O Γ Τζίρτη Στέλλα Βάρβογλης,	  Χαράλαμπος	  &	  Τσιγάνης,	  Κλεομένης Κίνηση	  τεχνητών	  δορυφόροι	  γύρω	  από	  μη	  συμμετρικά,	  περιστρεφόμενα	  ουράνια	  
σώματα:	  Εφαρμογές	  στο	  ηλιακό	  σύστημα

2014 ΑΠΘ Φυσικής H Γ Αναστασίου Μαγδαλινή Σειραδάκης,	  Ιωάννης Ο	  Μηχανισμός	  των	  Αντικυθήρων:	  Αστρονομία	  και	  Τεχνολογία	  στην	  Αρχαία	  Ελλάδα

2014 ΑΠΘ Φυσικής P Γ Αντωνιάδου Κυριακή Βουγιατζής,	  Γεώργιος Δυναμική	  πλανητικών	  συστημάτων	  σε	  συντονισμούς:	  Από	  το	  επίπεδο	  στο	  χώρο

2014 ΑΠΘ Φυσικής P Α Κουρέτσης Αλέξανδρος Τσάγκας,	  Χρήστος Εξέλιξη	  και	  δράση	  ηλεκτρομαγνητικών	  πεδίων	  σε	  καμπύλους	  χώρους

2014 ΑΠΘ Φυσικής O Α Μααϊτά Jamal-‐Οδυσσέας Μελετλίδου,	  Ευθυμία Μεταφορά	  και	  απώλεια	  ενέργειας	  σε	  μη	  γραμμικούς	  ταλαντωτές

1983 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

Y Α Παύλος Γεώργιος Σαρρής,	  Εμμανουήλ Μαγνητικές	  μικροδομές	  και	  ενεργοποίηση	  φορτισμένων	  σωματιδίων	  στο	  γεωμαγνητόπλασμα	  

1985 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

Y Α Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Σαρρής,	  Εμμανουήλ Προέλευση	  ενεργειακών	  ιόντων	  (Ε>=30	  KEV)	  στην	  περιοχή	  του	  
μαγνητοϋδροδυναμικού	  κρουστικού	  κύματος	  της	  Γης

1987 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

Y Α Σαραφοπουλος Δημήτριος Σαρρής,	  Εμμανουήλ Δυναμική	  των	  φορτισμένων	  ενεργειακών	  σωματιδίων	  μέσα	  στο	  στρώμα	  
πλάσματος	  της	  Γήινης	  μαγνητόσφαιρας
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Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

1991 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

Y Α Δαγκλής Ιωάννης Σαρρής,	  Εμμανουήλ	  &	  Axford,	  W.	  Ian Μελέτη	  της	  δυναμικής	  των	  υποκαταιγίδων	  στη	  μαγνητόσφαιρα	  της	  Γης

1993 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

Y Α Πασχαλίδης Νικόλαος Σαρρής,	  Εμμανουήλ Επιτάχυνση	  και	  διαφυγή	  υπέρθερμων	  σωματιδίων	  από	  τη	  Γεωμαγνητόσφαιρα.	  
Προσομοίωση-‐σχεδιασμός	  νέου	  πειράματος	  ενεργειακών	  σωματιδίων

2000 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

P Α Αθανασίου Μιχαήλ Παύλος,	  Γεώργιος Ανάλυση	  και	  αναγνώριση	  σημάτων	  με	  σύγχρονες	  μεθόδους	  μη	  γραμμικής	  
δυναμικής.	  Εφαρμογές	  στο	  γαιομαγνητοσφαιρικό	  πλάσμα

2002 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

Y Γ Μαλανδράκη Όλγα Σαρρής,	  Εμμανουήλ Ανίχνευση	  της	  μαγνητικής	  τοπολογίας	  Διαπλανητικών	  Εκτινάξεων	  Μάζας	  με	  
παρατηρήσεις	  της	  διάδοσης	  ενεργειακών	  σωματιδίων	  από	  τα	  διαστημόπλοια	  

2002 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

C Α Ψωμούλης Αθανάσιος Σαρρής,	  Εμμανουήλ Σχεδιασμός	  Δορυφορικών	  Μονάδων	  Επεξεργασίας	  Δεδομένων

2003 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

P Α Καραδάμογλου Κωνσταντίνος Σαρρής,	  Εμμανουήλ Ανάπτυξη	  συστημάτων	  ψηφιοποίησης	  χρονικού	  διαστήματος	  για	  διαστημικά	  
όργανα:	  εφαρμογή	  στο	  ολοκληρωμένο	  κύκλωμα	  TOF/HENA	  του	  διαστημοπλοίου	  

2003 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

P Α Μαρχαβίλας Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος,	  Γεώργιος Επεξεργασία	  και	  ανάλυση	  μετρήσεων	  ενεργειακών	  σωματιδίων	  με	  το	  
διαστημόπλοιο	  Ulysses	  σε	  οριακές	  μαγνητοϋδροδυναμικές	  επιφάνειες

2003 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

Y Α Σαρρής Θεόδωρος Τσάγκας,	  Νικόλαος Simulation	  of	  Particle	  Enegization	  in	  Dynamic	  Electromagnetic	  Fields

2006 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

H Γ Καρανικόλα Ειρήνη Αναγνωστόπουλος,	  Γεώργιος Κατανομές	  και	  κίνηση	  ενεργαιακών	  σωματιδίων	  στη	  μαγνητόσφαιρα	  του	  Δία

2013 ΔΠΘ 	  Ηλεκτρολόγων	  
Μηχανικών

O Α Καρακατσάνης Λεωνίδας Παύλος,	  Γεώργιος Εφαρμογές	  της	  επιστήμης	  του	  χάους	  και	  της	  πολυπλοκότητας	  στη	  μελέτη	  
γεωφυσικών	  και	  διαστημικών	  φαινομένων

1886 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Μαθηματικών

Y Α Αιγινήτης Δημήτριος Στέφανος,	  Κυπάρισσος	  [?] -‐-‐-‐-‐

1930 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Μαθηματικών

Y Α Ξανθάκης	   Ιωάννης Ζερβός,	  Παναγιώτης Συμβολή	  εις	  την	  θεωρίαν	  των	  ανωμαλιών	  των	  διαφορικών	  εξισώσεων	  πρώτης	  
τάξεως

1931 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Πλακίδης Σταύρος Αιγινήτης,	  Δημήτριος	  &	  Eddington,	  Arthur	  S. Επί	  των	  μεταβολών	  των	  περιόδων	  της	  μακράς	  περιόδου	  μεταβλητών	  αστέρων

1937 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Μαθηματικών

Y Α Κωτσάκης Δημήτριος Πλακίδης,	  Σταύρος Περί	  της	  ολοκληρώσεως	  μιας	  τάξεως	  εξισώσεων	  του	  Monge

1945 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Μαθηματικών

Y Α Αργυράκος Ιωάννης Πλακίδης,	  Σταύρος Μελέτη	  της	  πορείας	  του	  εκκρεμούς	  Fenon	  55	  του	  Εθνικού	  Αστεροσκοπείου	  
Αθηνών

1946 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Abbot William Πλακίδης,	  Σταύρος Τα	  δευτερεύοντα	  μέγιστα	  των	  ομαλών	  μεταβλητών	  αστέρων

1946 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Αδαμόπουλος Γεώργιος Πλακίδης,	  Σταύρος Η	  Σελήνη	  και	  ο	  καιρός

1951 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Μακρής Κωνσταντίνος Πλακίδης,	  Σταύρος	  &	  Lyot,	  Bernard Συμβολή	  εις	  την	  μελέτην	  της	  κοκκιώσεως	  της	  ηλιακής	  φωτόσφαιρας
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Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

1953 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Κοντόπουλος Γεώργιος Πλακίδης,	  Σταύρος Συμβολή	  εις	  την	  δυναμικήν	  των	  σφαιρωτών	  σμηνών

1955 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Κατσής Δημήτριος Πλακίδης,	  Σταύρος Συμβολή	  εις	  την	  έρευναν	  της	  μεταβολής	  του	  αζημουθίου	  των	  μεσημβρινών	  
τηλεσκοπίων

1960 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Σβολόπουλος Σωτήριος Πλακίδης,	  Σταύρος	  &	  Kron,	  Gerald Συμβολή	  εις	  την	  έρευναν	  των	  κλασσικών	  Κηφείδων.	  (Φωτοηλεκτρικαί	  
φωτομετρικαί	  παρατηρήσεις	  δεκαπέντε	  κλασσικών	  Κηφείδων	  εις	  εξ	  χρώματα)

1961 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Ηλίας Δημήτριος Αναστασιάδης,	  Μιχαήλ Απεριοδική	  απορρόφησης	  των	  μικροκυμάτων	  υπό	  των	  αερίων	  (Μεθυλαμίναι)

1965 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Αντωνακόπουλος Γρηγόριος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Μελέτη	  του	  "περιορισμένου"	  προβλήματος	  των	  3-‐σωμάτων	  εντός	  ανθισταμένου	  
μέσου	  και	  εφαρμογή

1967 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Μαθηματικών

Y Α Χασάπης Κωνσταντίνος Καραπιπέρης,	  Λεωνίδας Ἡ	  ἑλληνικὴ	  ἀστρονομία	  τῆς	  Β΄	  χιλιετηρίδος	  π.Χ.	  κατὰ	  τοὺς	  Ὀρφικοὺς	  ὕμνους

1968 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Μπάνος Γεώργιος Κωτσάκης,	  Δημήτριος Συμβολή	  εις	  την	  μελέτης	  του	  στροβιλισμού	  εντός	  της	  Ηλιακής	  φωτόσφαιρας

1969 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Μπάνος Κοσμάς Κωτσάκης,	  Δημήτριος	   Συμβολή	  εις	  την	  μελέτην	  της	  ατμόσφαιρας	  του	  Διός

1969 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Μποβιάτσος Δημήτριος Αναστασιάδης,	  Μιχαήλ Η	  ιονόσφαιρα	  ως	  μέσον	  μελέτης	  της	  ακτινοβολίας-‐Χ	  του	  Ήλιου

1969 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Μωραϊτης Γεώργιος Αναστασιάδης,	  Μιχαήλ Μελέτη	  του	  σποραδικού	  στρώματος	  Ε	  της	  ιονόσφαιρας	  εις	  τα	  μέσα	  πλάτη

1970 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Πουλάκος Κωνσταντίνος Κωτσάκης,	  Δημήτριος	  &	  Ξανθάκης,	  Ιωάννης	  &	  Μαυρίδης,	  ΛυσσίμαχοςΜελέτη	  της	  δομής	  του	  Γαλαξίου	  εις	  μίαν	  περιοχήν	  του	  αστερισμού	  της	  Κασσιόπης	  
τη	  βοηθεία	  των	  αστέρων	  των	  φασματικών	  τύπων	  M,	  C	  και	  S

1970 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Προκάκης Ωρίωνας	  -‐	  Θεόδωρος Κωτσάκης,	  Δημήτριος	  &	  Μπάνος,	  Γεώργιος Μελέτη	  του	  φαινομένου	  Wilson	  των	  ηλιακών	  κηλίδων

1971 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Γεράνιος Αθανάσιος Αποστολάκης,	  Αλκιβιάδης Μελέτη	  της	  κοσμικής	  ακτινοβολίας	  μέσω	  της	  νουκλεονικής	  συνιστώσης

1972 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

H Α Ζηκίδης Μιχαήλ Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Οικογένειαι	  περιοδικών	  τροχιών	  του	  περιορισμένου	  προβλήματος	  των	  τριών	  
σωμάτων

1973 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική Y Α Διονυσίου Δημήτριος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος The	  N-‐body	  problem	  in	  the	  2	  and	  2½	  post-‐Newtonian	  approximation

1974 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Τριτάκης Βασίλειος Ξανθάκης,	  Ιωάννης	  &	  Σβολόπουλος,	  Σωτήριος Μέθοδος	  προβλέψεως	  βασικών	  τινών	  παραμέτρων	  της	  Ηλιακής	  δραστηριότητος

1975 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Ροβίθης Πέτρος Κωτσάκης,	  Δημήτριος	  &	  Μπάνος,	  Γεώργιος	  &	  Σβολόπουλος,	  ΣωτήριοςΣυμβολή	  εις	  το	  πρόβλημα	  της	  διαφορικής	  περιστροφής	  του	  Ήλιου	  εκ	  δεδομένων	  
της	  κινήσεως	  των	  κηλίδων

1976 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Παπαθανάσογλου Δημήτριος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Συμβολή	  εις	  την	  μελέτην	  της	  ποιότητος	  του	  ηλιακού	  ειδώλου



Σελίδα	  6	  από	  14

Ελληνικά	  Διδακτορικά	  Αστροφυσικής	  &	  Διαστημικής	  Φυσικής
Επιμέλεια: Β.	  Χαρμανδάρης ΕΚΠΑ 130

Τελευταία	  μεταβολή: 7-‐Jul-‐15 ΑΠΘ 51
Σύνολο	  διδακτόρων: 245 Πάτρα 28

Διατριβές	  online	  στο	  ΕΚΤ: 129 ΔΠΘ 13
Κρήτη 12

Y: ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΙ Άνδρες ΕΜΠ 7
Η: Δευτεροβάθμια Ιωάννινα 4
C: Η/Υ	  -‐	  Τηλεπικοινωνίες Σύνολο 245
P: Postdoctoral
Ο: Άλλο

	  
Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

1977 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Βαϊόπουλος Δημήτριος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος	  &	  Λασκαρίδης,	  Παύλος Αστρική	  εξέλιξις	  μεταβαλλόμενης	  της	  σταθεράς	  της	  βαρύτητος

1977 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Μουσάς Ξενοφών Αποστολάκης,	  Αλκιβιάδης	  &	  Καρούμπαλος,	  
Κωνσταντίνος

Μελέτη	  της	  Διαμόρφωσης	  της	  Κοσμικής	  	  	  Ακτινοβολίας	  και	  Δομή	  του	  Μεσοπλανητικού	  Διαστήματος	  κατά	  το	  Γεγονός	  του	  Αυγούστου	  1972

1977 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Γαλαξιακαί	  τροχιαί	  πλησίον	  του	  σωματιακού	  συντονισμού

1977 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Σαρρής Ελευθέριος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Οικογένειαι	  περιοδικών	  τροχιών	  και	  νέα	  ορλοκληρώματα	  κινήσεως	  του	  
ελλειπτικού	  προβλήματος	  των	  3	  σωμάτων	  εις	  τον	  χώρον

1978 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

H Α Μιχαηλίδης Παναγιώτης Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Τροχιές	  σε	  δυναμικό	  μοντέλο	  γαλαξιακού	  τύπου

1978 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Μαθηματικών

Y Γ Παπαθανασίου Μαρία Μουτσούλας,	  Μιχαήλ Κοσμολογικαί	  και	  κοσμογονικαί	  αντιλήψεις	  εις	  την	  Ελλάδα	  κατά	  την	  Β'	  χιλιετηρίδα	  
π.Χ.

1979 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Γ Μαυρομιχαλάκη Ελένη Αποστολάκης,	  Αλκιβιάδης Μελέτη	  	  της	  ημερήσιας	  ανισοτροπίας	  της	  έντασης	  της	  νουκλεονικής	  συνιστώσας	  
της	  κοσμικής	  ακτινοβολίας

1981 ΕΚΠΑ Φυσικομαθηματική	  
Φυσικής

Y Α Πινότσης Αντώνιος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος	  &	  Λασκαρίδης,	  Παύλος Ισόχρονες	  	  Ανοικτών	  Σμηνών	  με	  Μεταβαλλόμενη	  τη	  Σταθερά	  της	  Βαρύτητος

1984 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Βόγλης Νικόλαος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Εξέλιξη	  των	  διαταραχών	  πυκνότητος	  στο	  Σύμπαν

1984 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Δανέζης Εμμανουήλ Σβολόπουλος,	  Σωτήριος Συμβολή	  στη	  μελέτη	  των	  Be	  αστέρων:	  Το	  παράδειγμα	  του	  αστερα	  ΑΧ	  Mon.

1984 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Θεοδοσίου Ευστράτιος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος	  &	  Κοντιζάς,	  Ευάγγελος Mέσες	  ενεργές	  θερμοκρασίες	  αστέρων	  	  προγενεστέρων	  φασματικών	  τύπων

1984 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Παπαηλίας Φιλιππος Αποστολάκης,	  Αλκιβιάδης Μελέτη	  των	  μηχανισμών	  μειώσεως	  της	  ενεργού	  διατομής	  εκμηδενισμού	  Ατόμων-‐
Αντιατόμων	  και	  της	  συμπεριφοράς	  μετεωριτών	  αντιύλης	  στη	  γήϊνη	  	  ατμόσφαιρα

1985 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Διαλέτης Δημήτριος Αλυσσανδράκης,	  Κωνσταντίνος	  &	  Mein,	  Pierre	  &	  
Κοντόπουλος,	  Γεώργιος

	  Μελέτη	  της	  κίνησης	  του	  υλικού	  σε	  περιοχές	  Κηλίδων	  στην	  ηλιακή	  χρωμόσφαιρα	  
(φαινόμενο	  Evershed)

1985 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Πολυμίλης Χρόνης Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Δυναμική	  μελέτη	  προσεγγίσεων	  του	  εκθετικού	  δυναμικού	  Τοda

1985 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Γ Πρέκα-‐Παπαδήμα Παναγιώτα Αλυσσανδράκης,	  Κωνσταντίνος Μικροκυματική	  εκπομπή	  από	  βρόχους	  εκλάμψεων	  στο	  χαμηλό	  ηλιακό	  στέμμα.

1985 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Γ Τσιροπούλα Γεωργία Αλυσσανδράκης,	  Κωνσταντίνος	  &	  Goutterbroze,	  Pierre Μελέτη	  της	  εκπομπής	  στη	  γραμμή	  Ly-‐α	  του	  υδρογόνου	  σχηματισμών	  της	  ηλιακής	  
ατμόσφαιρας

1988 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Δαπέργολας Αναστάσιος Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Κοντιζάς,	  Ευάγγελος Φασματική	  ταξινόμηση	  αστέρων	  αστρικών	  σμηνών	  το	  Μικρού	  Νέφους	  του	  
Μαγγελάνου

1988 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Ζαχείλας Λουκάς Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Αριθμητική	  και	  Θεωρητική	  μελέτη	  τρισδιάστατων	  αστρικών	  συστημάτων



Σελίδα	  7	  από	  14

Ελληνικά	  Διδακτορικά	  Αστροφυσικής	  &	  Διαστημικής	  Φυσικής
Επιμέλεια: Β.	  Χαρμανδάρης ΕΚΠΑ 130

Τελευταία	  μεταβολή: 7-‐Jul-‐15 ΑΠΘ 51
Σύνολο	  διδακτόρων: 245 Πάτρα 28

Διατριβές	  online	  στο	  ΕΚΤ: 129 ΔΠΘ 13
Κρήτη 12

Y: ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΙ Άνδρες ΕΜΠ 7
Η: Δευτεροβάθμια Ιωάννινα 4
C: Η/Υ	  -‐	  Τηλεπικοινωνίες Σύνολο 245
P: Postdoctoral
Ο: Άλλο

	  
Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

1988 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Γ Μπαρμπάτση Αικατερίνη Καρούμπαλος,	  Κωνσταντίνος	  &	  Κουρής,	  Σταμάτιος Μελέτη	  της	  συμπεριφοράς	  της	  περιοχής	  Ε	  της	  Ιονόσφαιρας	  σε	  συνδυασμό	  με	  τις	  
μεταβολές	  του	  συστήματος	  κυκλικών	  ιονοσφαιρικών	  ρευμάτων

1989 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Σεϊμένης Ιωάννης Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Προσεγγιστικός	  υπολογισμός	  τροχιών	  	  σε	  δυναμικά	  συστήματα

1989 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Χιωτέλλης Νικόλαος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Ανάπτυξη	  στροφορμής	  στους	  γαλαξίες

1990 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Δεληγιάννης Ιωάννης Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Μελέτη	  ηλιακών	  προεξοχών	  στη	  γραμμή	  He	  10630A

1990 ΕΚΠΑ Φυσικής H Α Μπάμιας Ιωάννης Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Τροχιές	  σωματίων	  και	  εξαγωγή	  ενέργειας	  από	  μελανές	  οπές	  Kerr

1990 ΕΚΠΑ Φυσικής T Γ Θεοδoσίου-‐Αικατερινίδη Ζωή Μουσάς,	  Ξενοφών Μελέτη	  της	  διάδοσης	  και	  επιτάχυνσης	  ενεργητικών	  φορτισμένων	  σωματίων	  στο	  
διαπλανητικό	  χώρο	  με	  πειράματα	  σε	  Ηλεκτρονικό	  Υπολογιστή

1990 ΕΚΠΑ Φυσικής O Γ Ξηραδάκη Ευαγγελία Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Κοντιζάς,	  Ευάγγελος Φασματική	  ταξινόμηση	  αστέρων	  αστρικών	  σμηνών	  το	  Μικρού	  Νέφους	  του	  
Μαγγελάνου	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1990 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Γ Σταθοπούλου Μαρία Λασκαρίδης,	  Παύλος	  &	  Αλυσσανδράκης,	  Κωνσταντίνος	  
&	  Muller,	  Edith

Μελέτη	  της	  ασυμμετρίας	  	  σε	  ηλιακές	  φασματικές	  γραμμές

1990 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Χαλιάσος Ευάγγελος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Μελέται	  εις	  σχετικιστικά	  κοσμολογικά	  μοντέλα

1991 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Γεωργακίλας Αλέξανδρος Αλυσσανδράκης,	  Κωνσταντίνος Κίνηση	  πλάσματος	  κάτω	  από	  την	  επίδραση	  μαγνητικών	  πεδίων	  σε	  ηλιακά	  Κέντρα	  
Δράσης

1991 ΕΚΠΑ Φυσικής H Γ Μεταξά Μαργαρίτα Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Κοντιζάς,	  Ευάγγελος Μελέτη	  ολιγομελών	  αστρικών	  σμηνών	  στο	  γαλαξία	  LMC

1991 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Πάτσης Παναγιώτης Κοντόπουλος,	  Γεώργιος	  &	  Grosbol,	  Preben Αυτοσυνεπή	  μοντέλα	  σπειροειδών	  γαλαξιών

1991 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Χείλαρης Αλέξανδρος Αλυσσανδράκης,	  Κωνσταντίνος Δυναμική	  Εξέλιξη	  Δεσμών	  Ηλεκτρονίων	  μέ	  εφαρμογή	  στίς	  Ηλιακές	  Μετρικές	  
Ραδιοεξάρσεις

1991 ΕΚΠΑ Φυσικής H Α Χρυσοβέργης Μιχαήλ Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Κοντιζάς,	  Ευάγγελος 	  Δυναμικές	  παράμετροι	  των	  αστρικών	  σμηνών	  	  στο	  Μεγάλο	  Νέφος	  του	  
Μαγγελάνου

1992 ΕΚΠΑ Φυσικής O Γ Μπελεχάκη Άννα Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Μελέτη	  των	  μηχανισμών	  μεταφοράς	  και	  κατανάλωσης	  της	  εισερχόμενης	  Ηλιακής	  
ενέργειας	  στη	  γήινη	  μαγνητόσφαιρα	  κατά	  της	  διάρκεια	  των	  υποκαταιγίδων	  της	  

1992 ΕΚΠΑ Φυσικής H Α Νικολαϊδης Δημήτριος Λασκαρίδης,	  Παύλος Εξέλιξη	  των	  Αστέρων	  του	  Οριζοντίου	  Κλάδου	  με	  Επέκταση

1994 ΕΚΠΑ Φυσικής H Γ Βασιλάκη Αντωνία Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Διαταραχές	  μεγάλης	  και	  μικρής	  κλίμακας	  του	  δομημένου	  ηλιακού	  ανέμου	  με	  
μετρήσεις	  από	  δορυφόρους	  

1994 ΕΚΠΑ Φυσικής H Γ Μαρματσούρη Ευαγγελία Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Εξομοίωση	  της	  11-‐ετούς	  διαμόρφωσης	  της	  έντασης	  της	  Κοσμικής	  Ακτινοβολίας	  με	  
τη	  βοήθεια	  γηινων-‐ηλιακών	  και	  ενδοπλανητικών	  παραμέτρων	  και	  μελέτη	  της	  
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Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

1995 ΕΚΠΑ Φυσικής H Α Σαριδάκης Εμμανουήλ Τσαμπαρλής,	  Μιχάλης Η	  Κινηματική	  και	  η	  Δυναμική	  Ανάλυση	  μιας	  Γενικής	  Γεωμετρικής	  Συμμετρίας

1996 ΕΚΠΑ Φυσικής O Γ Μαραβέλια Αμάντα-‐Αλίκη Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Κοντιζάς,	  Ευάγγελος Δομή	  του	  γαλαξία	  Μεγάλο	  Νέφος	  του	  Μαγγελάνου,	  μέσω	  της	  μελέτης	  των	  
αστρικών	  συμπλεγμάτων	  του

1996 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Νίντος Αλέξανδρος Αλυσσανδράκης,	  Κωνσταντίνος Μικροκυματική	  εκπομπλή	  από	  Ηλιακά	  κέντρα	  δράσης

1996 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Πολυγιαννάκης Ιωάννης Μουσάς,	  Ξενοφών Ανάλυση	  χρονοσειρών	  αστροφυσικών	  παραμέτρων:	  Ανάπτυξη	  αλγορίθμων	  για	  τη	  
μελέτη	  τους	  με	  ηλεκτρονικούς	  υπολογιστές.

1997 ΕΚΠΑ Φυσικής H Γ Δρίλλια Γεωργία-‐Αθανασία Μουσάς,	  Ξενοφών Μελέτη	  δυναμικά	  εξελισσομένων	  οριακών	  επιφανειών

1997 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Ευθυμιόπουλος Χρήστος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Η	  συνάρτηση	  κατανομής	  των	  βαρυτικών	  συστημάτων	  

1997 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Σκόκος Χαράλαμπος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Αριθμητική	  και	  Θεωρητική	  μελέτη	  δομών	  στο	  χώρο	  φάσεων	  δυναμικών	  
συστημάτων	  δύο	  και	  τριών	  βαθμών	  ελευθερίας

1998 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Κακούρης Αλέξανδρος Μουσάς,	  Ξενοφών Διδιάστατη	  μελέτη	  εκροής	  σωματίων	  από	  κεντρικό	  βαρυτικό	  σώμα:	  Αναλυτικές	  
λύσεις	  διδιάστατων	  θερμοακτινοβολιακών	  αστρικών	  ανέμων

1999 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Ξυλούρης Εμμανουήλ Κυλάφης,	  Νικόλαος	  &	  Κοντιζά,	  Μαίρη Κατανομή	  αστεριών	  και	  σκόνης	  σε	  σπειροειδείς	  γαλαξίες

1999 ΕΚΠΑ Φυσικής H Γ Παπαδάκη Ελένη Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Μελέτη	  του	  χώρου	  των	  φάσεων	  σε	  συστήματα	  δύο	  και	  τριών	  διαστάσεων

1999 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Γ Χαρσούλα 	  Μιρέλα Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Κοσμολογικές	  καταρρεύσεις	  και	  δημιουργία	  αντιπεριστρεφόμενων	  γαλαξιών

2000 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Βασιλάκος Σπυρίδων Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Πλειώνης,	  Μανώλης Μελέτη	  των	  πεδίων	  ταχυτήτων	  και	  πυκνοτήτων	  σε	  μεγάλες	  εκτάσεις	  στο	  Σύμπαν

2000 ΕΚΠΑ Φυσικής H Γ Γρουσουζάκου Ευαγγελία Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Μελέτη	  της	  κατανομής	  των	  περιοδικών	  τροχιών	  σε	  διαταραγμένα	  χαμιλτoνιακά	  
συστήματα	  δύο	  βαθμών	  ελευθερίας

2000 ΕΚΠΑ Φυσικής T Α Έξαρχος Γεώργιος Μουσάς,	  Ξενοφών Μελέτη	  της	  ισχύος	  των	  μαγνητοσφαιρών:	  κρίσιμες	  επιφάνειες,	  ηλιόπαυση,	  
ηλιοσφαιρικό	  κρουστικό	  κύμα,	  διαμόρφωση	  κοσμικής	  ακτινοβολίας

2000 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Μπρατσόλης Εμμανουήλ Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Μπέλλας-‐Βελίδης,	  Ιωάννης Αυτοματη	  ανίχνευση	  και	  ταξινόμηση	  αστρικών	  φασμάτων	  από	  ψηφιοποιημένες	  
εικόνες	  	  αντικειμενικού	  πρίσματος	  	  	  	  	  	  	  

2001 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Γουλιερμής Δημήτριος Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Κοντιζάς,	  Ευάγγελος Συστήματα	  αστρικών	  σμηνών	  στο	  Τοπικό	  Σύστημα	  Γαλαξιών

2001 ΕΚΠΑ Φυσικής H Α Πανταζής Γεώργιος Νιάρχος,	  Παναγιώτης Μελέτη	  του	  φαινομένου	  αμαύρωσης	  λόγω	  βαρύτητας	  στα	  στενά	  διπλά	  συστήματα	  
του	  τύπου	  W	  UMa.

2002 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Καλημέρης Αναστάσιος Λιβανίου-‐Ροβίθη,	  Ελένη Μελέτη	  Συστημάτων	  σε	  Επαφή	  από	  τις	  Μεταβολές	  των	  περιόδων	  τους
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Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

2002 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Μανιμάνης Βασίλειος Νιάρχος,	  Παναγιώτης Φωτομετρική	  μελέτη	  των	  σχεδόν	  σε	  επαφή	  εκλειπτικών	  διπλών	  αστέρων

2003 ΕΚΠΑ Φυσικής H Α Αλεβίζος Αριστείδης Μουσάς,	  Ξενοφών Μελέτη	  των	  ενεργητικών	  σωματίων	  	  στην	  Ηλιόσφαιρα	  με	  το	  διαστημόπλοιο	  
Οδυσσέας.	  Νέα	  μέθοδος	  υπολογισμού	  φαινομένου	  Compton-‐Getting	  και	  

2003 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Αποστολόπουλος Παντελής Τσαμπαρλής,	  Μιχάλης Συμμετρίες	  ανώτερης	  τάξης	  	  στη	  Θεωρία	  της	  Γενικής	  Σχετικότητας

2003 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Γ Τσαγγούρη Ιωάννα Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Επίδραση	  διαστημικού	  καιρού	  στις	  μεταβολές	  του	  ιονοσφαιρικού	  ιονισμού	  στα	  
μεσαία	  πλάτη

2003 ΕΚΠΑ Φυσικής H Γ Μπιτζαράκη Όλγα Λιβανίου-‐Ροβίθη,	  Ελένη Εξέλιξη	  Διπλών	  Αστέρων:	  Δημιουργία	  και	  Εξέλιξη	  Υπερ-‐Μαλακών	  Πηγών	  Ακτίνων	  Χ	  
Μικρής	  ή	  Μεσαίας	  Μάζας

2005 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Καλαποθαράκος Κωνσταντίνος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Τάξη	  και	  Χάος	  σε	  αυτοσυνεπή	  μοντέλα	  Ελλειπτικών	  Γαλαξιών

2005 ΕΚΠΑ Φυσικής O Γ Λυρατζή Ευαγγελία Δανέζης,	  Εμμανουήλ Μελέτη	  της	  δομής	  των	  περιοχών	  δημιουργίας	  των	  γραμμών	  Ηα,	  Mg	  II	  και	  Si	  IV	  σε	  
αστέρες	  εκπομπής	  φασματικού	  τύπου	  B

2005 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Τσιτσιπής Παναγιώτης Μουσάς,	  Ξενοφών Ανάδειξη	  χαρακτηριστικών	  ηλιακών	  ραδιοεξάρσεων

2006 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Ακύλας Αθανάσιος Μαστιχιάδης,	  Απόστολος	  &	  Γεωργαντόπουλος,	  Ιωάννης Μελέτη	  της	  απορρόφησης	  στους	  Ενεργούς	  Γαλαξιακούς	  Πυρήνες:	  Παρατηρήσεις	  
στις	  Ακτίνες-‐Χ

2006 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Γ Γεροντίδου Μαρία Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Πηγές	  και	  μηχανισμοί	  επιτάχυνσης	  των	  ηλιακών	  πρωτονικών	  γεγονότων

2006 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Κοντογεώργος Αθανάσιος Μουσάς,	  Ξενοφών Λήψη	  και	  καταγραφή	  ηλιακών	  ραδιοεξάρσεων

2006 ΕΚΠΑ Φυσικής H Α Κρητικός	   Αντώνιος Κωνσταντόπουλος,	  Ιωάννης Διερεύνιση	  και	  ταξινόμηση	  των	  λύσεων	  της	  πεντα-‐διάστατης	  βαρύτητας	  με	  την	  
μέθοδο	  της	  ημιαναγώγιμης	  διάσπασης	  της	  μετρικής.

2006 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Σέργης Νικόλαος Μουσάς,	  Ξενοφών Η	  μαγνητόσφαιρα	  του	  πλανήτη	  Άρη

2007 ΕΚΠΑ Φυσικής H Α Αντωνίου Αντώνιος Δανέζης,	  Εμμανουήλ	   Φαινόμενα	  υπεριονισμού	  στις	  στεμματικές	  και	  μεταστεμματικές	  περιοχές	  αστέρων	  
φασματικού	  τύπου	  Oe

2007 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Γαζέας Κοσμάς Νιάρχος,	  Παναγιώτης Φωτομετρική	  και	  φασματοσκοπική	  μελέτη	  των	  διπλών	  συστημάτων	  του	  τύπου	  W	  
UMa	  -‐	  Φυσικές	  παράμετροι	  και	  μοντέλο	  εξέλιξης

2007 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Λειβαδιώτης Γεώργιος Μουσάς,	  Ξενοφών Εξέλιξη	  Ηλιακής	  Κηλίδας.	  Το	  φωτομετρικό-‐Μαγνητικό	  Δυναμικό	  Μοντέλο

2007 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Λιβανού Ευδοκία Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Κοντιζάς,	  Ευάγγελος Περιοχές	  δημιουργίας	  αστέρων	  στα	  Νέφη	  του	  Μαγγελάνου

2007 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Γ Πλαϊνάκη Χριστίνα Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Φυσική	  ηλιακών	  κοσμικών	  σωματίων	  με	  δεδομένα	  από	  μετρητές	  νετρονίων	  και	  
δορυφόρους
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Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

2007 ΕΚΠΑ Φυσικής P Γ Τσαλμαντζά Παρασκευή Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Κοντιζάς,	  Ευάγγελος Ταξινόμηση	  	  φασμάτων	  γαλαξιών	  για	  την	  διαστημική	  αποστολή	  Gaia

2008 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Γιαννακής Όμηρος Νιάρχος,	  Παναγιώτης	  &	  Χαρλαύτης,	  Αιμίλιος Παρατηρησιακή	  μελέτη	  νάνων	  καινοφανών	  -‐	  	  Τέσσερις	  νέοι	  ενδιάμεσοι	  πολικοί

2008 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Α Παπαδημητρίου Χρήστος Λασκαρίδης,	  Παύλος	  &	  Χαρλαύτης,	  Αιμίλιος Ροές	  προσαύξησης	  ύλης	  σε	  διπλά	  συστήματα	  αστέρων

2008 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Σαρλάνης Χρήστος Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Κατασκευή	  και	  λειτουργία	  δικτύου	  μετρητικών	  συστημάτων	  πραγματικού	  χρόνου	  
και	  αλγόριθμοι	  επεξεργασίας	  στους	  μετρητές	  νετρονίων	  με	  σκοπό	  την	  καταγραφή	  

2009 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Διονάτος Οδυσσέας Τσίγκανος,	  Κανάρης	  &	  Nisini,	  Brunella Πίδακες	  και	  εκροές	  υλικού	  από	  πρωτοαστέρες	  Τάξης	  0:	  Παρατηρησιακή	  μελέτη	  στο	  
μέσο	  υπέρυθρο	  και	  στα	  υποχιλιοστομετρικά	  μήκη	  κύματος.	  

2009 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Σουβατζόγλου Γεώργιος Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Ανάπτυξη	  δικτύου	  μετρητικών	  συστημάτων:	  εφαρμογή	  προτύπων	  για	  την	  έγκαιρη	  
αναγνώριση	  γεγονώτων	  κρίσιμων	  για	  τις	  τηλεπικοινωνίες	  και	  αερομεταφορές

2010 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Γαβράς Παναγιώτης Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Συναχόπουλος,	  Δημήτριος Evolution	  of	  galactic	  double	  and	  multiple	  stars	  with	  very	  long	  period

2010 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Διαλυνάς Κωνσταντίνος Μουσάς,	  Ξενοφών	  &	  Κριμιτζής	  Σταμάτης Η	  Μαγνητόσφαιρα	  του	  πλανήτη	  Κρόνου	  όπως	  αποκαλυπτεται	  από	  μετρήσεις	  του	  
οργάνου	  MIMI	  του	  διαστημοπλοίου	  Cassini:	  Φασματική	  ανάλυση	  ενεργητικών	  

2010 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Λούκες-‐Γερακόπουλος Γεώργιος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Χάος	  στην	  Κλασική	  Μηχανική	  και	  στην	  Γενική	  Θεωρία	  της	  Σχετικότητας

2010 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Σταυρόπουλος Ιωάννης Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Κατανομή	  τροχιών	  σε	  Αυτοσυνεπή	  Βαρυτικά	  Συστήματα

2010 ΕΚΠΑ Φυσικής H Α Τσαντήλας Σωτήριος Λιβανίου-‐Ροβίθη,	  Ελένη Μελέτη	  των	  Ημι-‐περιοδικών	  Μεταβολών	  της	  Τροχιακής	  Περιόδου	  και	  της	  
Μαγνητικής	  Δραστηριότητας	  Διπλών	  Εκλειπτικών	  Συστημάτων

2010 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Τσούτσης Παναγιώτης Κοντόπουλος,	  Γεώργιος Δυναμική	  και	  Κυματική	  Μελέτη	  Βαρυτικών	  Συστημάτων

2011 ΕΚΠΑ Φυσικής Y Γ Belcheva Maya Κοντιζά,	  Μαίρη Galaxies	  resolved	  in	  stars	  for	  Gaia	  Space	  Mission

2011 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Νανούρης Νικόλαος Αντωνοπούλου,	  Ευγενία Μελέτη	  των	  μακροχρόνιων	  παρατηρούμενων	  μεταβολών	  της	  τροχιακής	  περιόδου	  
στα	  διπλά	  εκλειπτικά	  αστρικά	  συστήματα

2012 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Καράμπελας Αντώνιος Κοντιζά,	  Μαίρη	  &	  Κοντιζάς,	  Ευάγγελος Στατιστική	  Ανάλυση	  και	  βελτιστοποίηση	  βιβλιοθηκών	  φασμάτων	  Γαλαξιών	  και	  	  
εφαρμογή	  στην	  Ευρωπαϊκή	  διαστημική	  αποστολή	  Gaia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2012 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Κατσανίκας Ματθαίος Πινότσης,	  Αντώνιος	  &	  Πάτσης,	  Παναγιώτης Η	  δομή	  του	  φασικού	  χώρου	  σε	  περιστρεφόμενα	  Χαμιλτονιανά	  Συστήματα	  3	  
βαθμών	  ελευθερίας	  Γαλαξιακού	  Τύπου

2012 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Λιάκος Αλέξιος Νιάρχος,	  Παναγιώτης Μελέτη	  επιλεγμένων	  εκλειπτικών	  μεταβλητών	  αστέρων	  τύπου	  ΕΑ,	  οΕΑ	  και	  ΕΒ:	  
φυσικές	  παράμετροι,	  εξελικτική	  κατάσταση	  και	  τροχιακή	  εξέλιξη

2012 ΕΚΠΑ Φυσικής H Α Μπαμπασίδης Γεώργιος Μουσάς,	  Ξενοφών	  &	  Κουστένη,	  Αθηνά Μελέτη	  του	  περιβάλλοντος	  του	  Τιτάνα	  -‐	  Η	  στρατόσφαιρα	  και	  η	  επιφάνεια	  του	  
δορυφόρου,	  πειράματα	  μελλοντικών	  αποστολών	  και	  εκπαιδευτικές	  εφαρμογές
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Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

2012 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Παπαϊωάννου Αθανάσιος Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Ταυτοποίηση	  και	  ανάλυση	  έντονων	  γεγονότων	  της	  έντασης	  της	  κοσμικής	  
ακτινοβολίας

2012 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Παππάς Γεώργιος Αποστολάτος,	  Θεοχάρης Εφαρμογές	  στη	  γενική	  θεωρία	  της	  σχετικότητας:	  ο	  χώρος	  γύρω	  από	  συμπαγή	  
αστροφυσικά	  αντικείμενα

2013 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Δημητρακούδης Σταύρος Μαστιχιάδης,	  Απόστολος Μελέτη	  χρονοεξαρτώμενων	  φωτο-‐αδρονικών	  καταιονισμών	  σε	  κοσμικές	  πηγές	  
υψηλών	  ενεργειών

2013 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Κοντογιάννης Ιωάννης-‐Δημήτριος Μουσάς,	  Ξενοφών	  &	  Τσιροπούλα,	  Γεωργία Μελέτη	  του	  ρόλου	  της	  λεπτής	  υφής	  της	  χρωμόσφαιρας	  στο	  σχηματισμό	  του	  
μαγνητικού	  θόλου	  και	  στη	  διάδοση	  των	  κυμάτων

2013 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Μωραϊτης Κωνσταντίνος Μαστιχιάδης,	  Απόστολος Εκλάμψεις	  ακτίνων	  Χ	  και	  γ	  από	  επιτάχυνση	  και	  ακτινοβολία	  φορτίων	  σε	  πίδακες	  
ενεργών	  γαλαξιών

2013 ΕΚΠΑ Φυσικής P Γ Παπαηλιού Μαρία-‐Χριστίνα Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Προειδοποιήσεις	  γωμαγνητικών	  διαταραχών	  και	  ανθρώπινες	  φυσιολογικές	  
παράμετροι

2013 ΕΚΠΑ Γεωλογίας	  &
Γεωπεριβάλλοντος

P Γ Σολομωνίδου 	  Ανεζίνα Κυριακόπουλος,	  Κων/νος	  &	  Κουστένη,	  Αθηνά Συγκριτική	  μελέτη	  της	  διαχρονικής	  εξέλιξης	  των	  γεωλογικών	  και	  ηφαιστειολογικών	  
περιβαλλόντων	  της	  Γης	  με	  τους	  κρυο-‐δορυφόρους	  του	  Κρόνου,	  Τιτάνα	  και	  

2014 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Δελής Νικόλαος Κοντόπουλος,	  Γεώργιος	  &	  Ευθυμιόπουλος,	  Χρήστος Μελέτη	  της	  στοχαστικότητας	  τροχιών	  μη	  γραμμικών	  δυναμικών	  συστημάτων-‐
Συστήματα	  με	  επαναλαμβανόμενες	  σκεδάσεις	  

2014 ΕΚΠΑ Φυσικής T Γ Δημητροπούλου Μιχαήλα Μουσάς,	  Ξενοφών Ολοκληρωμένο	  μοντέλο	  προσομοίωσης	  ηλιακών	  εκλάμψεων	  

2014 ΕΚΠΑ Φυσικής O Γ Μητσάκου Ελεθερία Μουσάς,	  Ξενοφών Μελέτη	  ηλιακών	  εκρηκτικών	  φαινομένων	  με	  μετρήσεις	  από	  δορυφόρους	  και	  
επίγειους	  σταθμούς

2014 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Παλιαθανάσης Ανδρόνικος Τσαμπαρλής,	  Μιχάλης Συμμετρίες	  Lie	  διαφορικών	  εξισώσεων	  και	  εφαρμογές	  σε	  σχετικιστικά	  δυναμικά	  
συστήματα

2014 ΕΚΠΑ Φυσικής O Α Πασχάλης Παύλος Μαυρομιχαλάκη,	  Ελένη Έλεγχος	  ποιότητας	  δεδομένων	  υψηλής	  ανάλυσης	  των	  Μετρητών	  Νετρονίων	  και	  
ανάπτυξη	  τεχνικών	  προσομοίωσης

2014 ΕΚΠΑ Φυσικής P Γ Πετροπούλου Μαρία Μαστιχιάδης,	  Απόστολος Μελέτη	  των	  ακτινοβολειακών	  ασταθειών	  και	  της	  επιτάχυνσης	  σωματιδίων	  σε	  
συμπαγείς	  μαγνητισμένες	  πηγές

2014 ΕΚΠΑ Φυσικής P Α Σαπουτζής Κωνσταντίνος Βλαχάκης,	  Νεκτάριος Σχετικιστικοί	  μαγνητισμένοι	  κοσμικοί	  πίδακες

1969 ΕΜΠ Αστρονομίας	  
&	  Γεωδεσίας

Y Α Βλάχος Δημήτριος Αργυράκος,	  Ιωάννης
High	  precision	  triangulations	  for	  detection	  distortions	  in	  dams

1970 ΕΜΠ Αστρονομίας	  
&	  Γεωδεσίας

Y Α Κατσιάρης Γεώργιος Αργυράκος,	  Ιωάννης
Τρισδιάσταται	  περιοδικαί	  τροχιαί	  απλής	  συμμετρίας	  του	  περιορισμένου	  προβλήμαοτς	  των	  τριών	  σωμάτων

1986 ΕΜΠ Γενικό Y Α Καλβουρίδης Τηλέμαχος Μαυραγάνης,	  Αναστάσιος Ισημερινές	  κινήσεις	  φορτισμένων	  σωματιδίων	  σε	  απομονωμένα	  μαγνητικά	  ζεύγη	  
υλικών	  σωμάτων

2004 ΕΜΠ ΣΕΜΦΕ H Α Δημητρακοπούλου Καλλιόπη Μαυραγάνης,	  Αναστάσιος Λύσεις	  για	  τη	  μελέτη	  της	  συμπεριφοράς	  ενός	  gyrostat	  με	  σχεδόν	  αξονοσυμμετρικό	  
ελλειψοειδές	  αδράνειας
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Y: ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΙ Άνδρες ΕΜΠ 7
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Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

2005 ΕΜΠ ΣΕΜΦΕ H Α Τσόγκας Βασίλειος Μαυραγάνης,	  Αναστάσιος Εύρεση	  και	  μελέτη	  των	  λύσεων	  ισορροπίας	  στο	  περιορισμένο	  πρόβλημα	  των	  3	  
σωμάτων	  με	  δύο	  αξονοσυμμετρικά	  στερεά	  και	  ένα	  gyrostat

2006 ΕΜΠ ΣΕΜΦΕ H Γ Κρουσταλλούδη-‐Φλεριανού	  	   Μαρία	   Καλβουρίδης,	  Τηλέμαχος Μελέτη	  της	  δυναμικής	  συμπεριφοράς	  μικρού	  σώματος	  στο	  Νευτώνιο	  πεδίο	  
κανονικών	  πολυγωνικών	  σχηματισμών	  Ν+1	  σωμάτων

2014 ΕΜΠ ΣΕΜΦΕ H Α Φακής Δημήτριος Καλβουρίδης,	  Τηλέμαχος Μελέτη	  της	  δυναμικής	  συμπεριφοράς	  ενός	  μικρού	  σώματος	  στο	  δακτυλιοειδές	  
πρόβλημα	  Ν+1	  σωμάτων	  με	  μετανευτώνιο	  δυναμικό	  τύπου	  Manev	  στο	  κεντρικό	  

1982 Ιωάννινα Φυσικής Y Γ Δάρα Ελένη Μπάνος,	  Γεώργιος	  &	  Kleczek,	  Josip Ηλιακές	  χρωμοσφαιρικές	  αναρρίψεις

1984 Ιωάννινα Φυσικής Y Α Ζαχαριάδης Θεοδώσης Μπάνος,	  Γεώργιος	  &	  Αλυσσανδράκης,	  Κωνσταντίνος Συμβολή	  στη	  μελέτη	  της	  λεπτής	  υφής	  των	  κέντρων	  δράσεως	  του	  Ηλίου

2010 Ιωάννινα Φυσικής O Γ Καραθάνου Γεωργία Τσικούδη,	  Βασιλική Ηλιακά	  νετρίνα:	  επεξεργασία,	  ανάλυση	  και	  προσομοιώσεις	  διαστημικών	  και	  
επίγειων	  παρατηρήσεων

2013 Ιωάννινα Φυσικής O Γ Τσακστάρα Βαΐτσα Κοσμά,	  Θεοχάρη	  &	  Λαγάρη,	  Ισαάκ	  &	  Σειραδάκη,	  Ιωάννη Μελέτη	  αστροφυσικών	  νετρίνων	  με	  τεχνικές	  προσομοίωσης	  και	  υπολογισμούς	  
πυρηνικής	  δομής

1994 Κρήτη Φυσικής Y Α Μαυροματάκης Φώτιος Βεντούρα,	  Ιωσήφ Εκπομπή	  μαλακών	  ακτίνων	  Χ	  από	  αστέρες	  νετρονίων	  με	  δίσκο	  συσσώρευσης

1995 Κρήτη Φυσικής P Α Παυλάκης Κωνσταντίνος Κυλάφης,	  Νικόλαος Θεωρητική	  μελέτη	  των	  MASER	  OH	  που	  δημιουργούνται	  στις	  περιοχές	  γέννησης	  
αστεριών

1995 Κρήτη Φυσικής H Α Σουρλαντζής Γεώργιος Τσίγκανος,	  Κανάρης Η	  μαγνητουδροδυναμική	  δομή	  της	  ηλιακής	  ατμόσφαιρας.	  Μοντέλα	  μαγνητικών	  
βρόγχων	  πλάσματος	  με	  ροές

1998 Κρήτη Φυσικής Y Α Βλαχάκης Νεκτάριος Τσίγκανος,	  Κανάρης Αναλυτικά	  μοντέλα	  αστροφυσικών	  ανέμων	  και	  πιδάκων	  πλάσματος

2001 Κρήτη Φυσικής P Α Μισιριώτης Άγγελος Κυλάφης,	  Νικόλαος Μορφολογία	  και	  δυναμική	  σπειροειδών	  γαλαξιών

2005 Κρήτη Φυσικής Y Α Γιαννίος Δημήτριος Κυλάφης,	  Νικόλαος Φάσματα	  και	  μεταβλητότητα	  διπλών	  συστημάτων	  με	  μελανή	  οπή	  και	  εκρήξεων	  
ακτίνων	  γάμμα

2005 Κρήτη Φυσικής Y Γ Mika Agnes Χαλδούπης,	  Χρήστος Μελέτη	  Μεταβατικών	  Οπτικών	  Συμβάντων	  στην	  κατώτερη	  ιονόσφαιρα	  μέσω	  ΗΜ	  
κυμάτων	  Υπέρ	  Χαμηλών	  Συχνοτήτων

2008 Κρήτη Φυσικής Y Α Λάββας Παναγιώτης Βαρδαβάς,	  Ηλίας Χωρικές	  και	  Χρονικές	  Μεταβολές	  των	  ιδιοτήτων	  της	  Ατμόσφαιρας	  και	  της	  
επιφάνειας	  του	  Τιτάνα:	  Προσομοιώσεις	  και	  Ερμηνεία	  μέσω	  Διαστημικών	  και	  

2008 Κρήτη Φυσικής P Γ Αντωνίου Βάλλια Χατζηδημητρίου,	  Δέσποινα	  &	  Ζέζας,	  Ανδρέας Μελέτη	  πληθυσμών	  πηγών	  ακτίνων-‐Χ	  στο	  μικρό	  νέφος	  του	  Μαγγελάνου

2013 Κρήτη Φυσικής P Α Bonfini Paolo Ζέζας,	  Ανδρέας Μελέτη	  των	  αστρικών	  πληθυσμών	  κοντινών	  γαλαξιών	  σε	  διαφορετικά	  μήκη	  
κύματος

2013 Κρήτη Φυσικής P Α Μπιτσάκης Θεόδωρος Χαρμανδάρης,	  Βασίλειος Εξερευνώντας	  την	  εξέλιξη	  γαλαξιών	  σε	  συμπαγείς	  ομάδες	  με	  την	  χρήση	  
υπέρυθρων	  μηκών	  κύματος.



Σελίδα	  13	  από	  14

Ελληνικά	  Διδακτορικά	  Αστροφυσικής	  &	  Διαστημικής	  Φυσικής
Επιμέλεια: Β.	  Χαρμανδάρης ΕΚΠΑ 130

Τελευταία	  μεταβολή: 7-‐Jul-‐15 ΑΠΘ 51
Σύνολο	  διδακτόρων: 245 Πάτρα 28

Διατριβές	  online	  στο	  ΕΚΤ: 129 ΔΠΘ 13
Κρήτη 12

Y: ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΙ Άνδρες ΕΜΠ 7
Η: Δευτεροβάθμια Ιωάννινα 4
C: Η/Υ	  -‐	  Τηλεπικοινωνίες Σύνολο 245
P: Postdoctoral
Ο: Άλλο

	  
Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

2014 Κρήτη Φυσικής P Α Μαραβέλιας Γρηγόρης Ζέζας,	  Ανδρέας Μελέτη	  των	  διπλών	  αστρικών	  συστημάτων	  εκπομπής	  ακτίνων-‐Χ	  μεγάλης	  μάζας	  στο	  
Μικρό	  Νέφος	  του	  Μαγγελάνου

1973 Πάτρα Φυσικομαθηματική Y Α Ζαγούρας Χαράλαμπος Γούδας,	  Κωνσταντίνος Δευτέρας	  και	  τρίτης	  τάξεως	  μεταβολαί	  εις	  το	  περιορισμένον	  πρόβλημα	  των	  τριών	  
σωμάτων

1973 Πάτρα Φυσικομαθηματική Y Α Καζαντζής Παναγιώτης Γούδας,	  Κωνσταντίνος Οικογένειαι	  τρισδιάστατων	  περιοδικών	  λύσεων	  και	  μέθοδοι	  προσδιορισμού	  αυτών

1975 Πάτρα Φυσικομαθηματική Y Α Μαυραγάνης Αναστάσιος Γούδας,	  Κωνσταντίνος Συμβολή	  εις	  το	  πρόβλημα	  του	  Stormer

1976 Πάτρα Φυσικομαθηματική Y Α Κλημόπουλος Στέργιος Γούδας,	  Κωνσταντίνος Αριθμητικός	  προσδιορισμός	  και	  μελέτη	  περιοδικών	  ταλαντώσεων	  φορτισμένου	  
σωματίου	  στο	  μαγνητικό	  πεδίο	  της	  Γης

1978 Πάτρα Φυσικομαθηματική Y Α Γερογιάννης Βασίλειος Γούδας,	  Κωνσταντίνος Συμβολή	  στο	  πρόβλημα	  της	  διαφορικής	  περιστροφής	  ενός	  υλικού	  σώματος

1985 Πάτρα Γενικό	  Πολυτεχνικής Y Α Περδίος Ευστάθιος Μάρκελλος,	  Βασίλειος Περιοδικές	  και	  συμπτωτικές	  λύσεις	  γύρω	  από	  ασταθή	  σημεία	  ισορροπίας	  στο	  
πρόβλημα	  των	  τριών	  σωμάτων

1988 Πάτρα Γενικό	  Πολυτεχνικής Y Α Παπαδάκης Κωνσταντίνος Μάρκελλος,	  Βασίλειος Αναλυτική	  και	  Αριθμητική	  Μελέτη	  των	  Περιοδικών	  Λύσεων	  του	  Προβλήματος	  των	  
Τριών	  Σωμάτων

1990 Πάτρα Φυσικής Y Γ Φλογαΐτη Αικατερίνη Αντωνακόπουλος,	  Γρηγόριος Λύσεις	  ισορροπίας	  και	  ευστάθεια	  σε	  τροχιές	  αστεροειδών	  υπο	  την	  επίδραση	  
αιώνιων	  παρέλξεων

1991 Πάτρα Φυσικής Y Α Σολωμός Νικόλαος Γούδης,	  Χρήστος Κινηματική	  μελέτη	  των	  εκτεταμέων	  μεσοαστρικών	  συμπλεγμάτων	  	  Ν11,	  ΜΕΑΒ-‐3,	  
W3/W4	  και	  φωτομετρική	  μελέτη	  του	  γαλαξία	  Seyfert	  NGC	  4151

1991 Πάτρα Φυσικής H Α Χατζόπουλος	   Αναστάσιος Γερογιάννης,	  Βασίλειος Συμβολή	  στο	  πρόβλημα	  της	  διαφορικής	  περιστροφής	  ενός	  λευκού	  νάνου	  με	  ανάπτυξη	  και	  εφαρμογή	  θεωριών	  διαταραχής

1992 Πάτρα Φυσικής Y Α Ντούσκος Χρήστος Κατσιάρης,	  Γεώργιος Ελεύθερη	  μεταφορική	  ροή	  παρουσία	  ή	  μη	  μαγνητικού	  πεδίου

1993 Πάτρα Φυσικής Y Γ Χριστοπούλου Παναγιώτα-‐Ελευθερία Γούδης,	  Χρήστος Δυναμικά	  φαινόμενα	  στο	  γαλαξιακό	  και	  εξωγαλαξιακό	  χώρο	  (Η	  περίπτωση	  των	  
NGC	  7635,	  NGC	  2359,	  NGC	  6853	  και	  NGC	  4151)

1995 Πάτρα Φυσικής H Α Σιδηράς Μιχαήλ Γερογιάννης,	  Βασίλειος Συμβολή	  στο	  πρόβλημα	  του	  προσδιορισμού	  της	  δομής	  ενός	  πολυτροπικού	  αστέρα	  υπό	  την	  επίδραση	  διαφορικής	  περιστροφής,	  μαγνητικού	  πεδίου,	  και	  ιξώδους

1996 Πάτρα Φυσικής Y Α Ντάλλας Ευθύμιος Γερογιάννης,	  Βασίλειος Συμβολή	  στο	  πρόβλημα	  της	  θεμελίωσης	  και	  μελέτης	  της	  ζατρικιανής	  προγεωμετρίας	  με	  εφαρμογή	  σε	  αστροφυσικά	  και	  κοσμολογικά	  μοντέλα

1998 Πάτρα Φυσικής O Α Ψυλλάκης Ζαχαρίας Κατσιάρης,	  Γεώργιος Μελέτη	  δυναμικών	  μοντέλων	  μαγνητικών	  πεδίων	  με	  εφαρμογή	  στη	  μαγνητόσφαιρα

1998 Πάτρα Φυσικής O Α Παπασωτηρίου Παναγιώτης Γερογιάννης,	  Βασίλειος Συμβολή	  στο	  πρόβλημα	  της	  μαγνητοϋδροδυναμικής	  μελέτης	  περιστρεφομένων	  αστέρων

2000 Πάτρα Γενικό	  Πολυτεχνικής H Α Καναβός Σπυρίδων Μάρκελλος,	  Βασίλειος Κατακόρυφα	  κρίσιμες	  περιοδικές	  λύσεις	  του	  προβλήματος	  των	  τριών	  σωμάτων	  με	  
πλάτυνση	  -‐	  ακτινοβολία	  και	  μια	  πρώτη	  μελέτη	  του	  φωτοβαρυτικού	  προβλήματος	  



Σελίδα	  14	  από	  14

Ελληνικά	  Διδακτορικά	  Αστροφυσικής	  &	  Διαστημικής	  Φυσικής
Επιμέλεια: Β.	  Χαρμανδάρης ΕΚΠΑ 130

Τελευταία	  μεταβολή: 7-‐Jul-‐15 ΑΠΘ 51
Σύνολο	  διδακτόρων: 245 Πάτρα 28

Διατριβές	  online	  στο	  ΕΚΤ: 129 ΔΠΘ 13
Κρήτη 12

Y: ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΙ Άνδρες ΕΜΠ 7
Η: Δευτεροβάθμια Ιωάννινα 4
C: Η/Υ	  -‐	  Τηλεπικοινωνίες Σύνολο 245
P: Postdoctoral
Ο: Άλλο

	  
Έτος Παν. Σχολή/Τμήμα Θ S Επώνυμο	  Διδάκτορα Όνομα	  Διδάκτορα Επιβλέπων Τίτλος	  Διατριβής	  (Ελληνικά)

Ο	   κατάλογος	   περιλαμβάνει	   τα	   στοιχεία	   όλων	   των	   διδακτορικών	   διατριβών	   που	  
εκπονήθηκαν	   σε	   ελληνικά	   ΑΕΙ	   σε	   θέματα	   Αστροφυσικής,	   Δυναμικής	   Αστρονομίας,	   και	  
Διαστημικής	  Φυσικής.	  	  
	  

Σε	   περίπτωση	   που	   η	   διατριβή	   υπάρχει	   διαθέσιμη	   ηλεκτρονικά	   δίνεται	   και	   το	   σχετικό	  
hyperlink	  από	  τον	  τίτλο	  της.	  
	  

Ως	   πρώτος	   επιβλέπων	  αναφέρεται	   το	   μέλος	   ΔΕΠ	  ΑΕΙ	   που	   σύμφωνα	  με	   την	   υπάρχουσα	  
νομοθεσίας	  είχε	  δικαίωμα	  υπογραφής.	  Σε	  περίπτωση	  που	  υπήρχε	  1	  ή	  2	  συν-‐επιβλέποντες	  
ή	  ο	  ουσιαστικός	  επιβλέπων	  ήταν	  ερευνητής,	  αυτός/αυτοί	  αναφέρονται	  στη	  συνέχεια.	  

ΑΕΙ	  :	  Αριθμός	  διδακτόρων	  

2000 Πάτρα Γενικό	  Πολυτεχνικής O Α Βαλάρης Ευάγγελος Γούδας,	  Κωνσταντίνος 3-‐διάστατες	  περιοδικές	  κινήσεις	  φορτισμένου	  σωματιδίου	  στο	  πεδίο	  δύο	  διπόλων	  
και	  μια	  «πλήρης	  λύση»	  δυναμικού	  προβλήματος	  2	  βαθμών	  ελευθερίας	  

2004 Πάτρα Γενικό	  Πολυτεχνικής Y Α Καλαντώνης Βασίλειος Περδίος,	  Ευστάθιος Προσδιορισμός	  και	  μελέτη	  περιοδικών	  και	  ασυμπτωματικών	  λύσεων	  σε	  
προβλήματα	  κλασσικής	  μηχανικής

2006 Πάτρα Γενικό	  Πολυτεχνικής Y Γ Περδίου Αγγελική Μάρκελλος,	  Βασίλειος Αριθμητική	  μελέτη	  του	  προβλήματος	  Hill	  με	  πλάτυνση

2009 Πάτρα Φυσικής O Α Κατελούζος Αναστάσιος Γερογιάννης,	  Βασίλειος Μαγνητοϋδροδυναμική	  μελέτη	  περιστρεφομένων	  αστέρων	  νετρονίων

2009 Πάτρα Φυσικής P Α Κουλουρίδης Ηλίας Γούδης,	  Χρήστος	  &	  Πλειώνης,	  Μανώλης Η	  εξελικτική	  ακολουθία	  των	  ενεργών	  γαλαξιακών	  πυρήνων	  ως	  αποτέλεσμα	  των	  
εγγύς	  γαλαξιακών	  αλληλεπιδράσεων

2010 Πάτρα Φυσικής P Α Άκρας Σταύρος Γούδης,	  Χρήστος	  &	  Μπούμης	  Παναγιώτης	  &	  Ξυλούρης	  ΕμμανουήλΑνίχνευση	  και	  μελέτη	  φαινομένων	  μεσοαστρικής	  ύλης

2010 Πάτρα Φυσικής H Α Σφαέλος	   Ιωάννης Γερογιάννης,	  Βασίλειος Ανάπτυξη	  και	  χρήση	  υπολογιστικών	  μεθόδων	  για	  τη	  σχετικιστική	  μελέτη	  των	  αστέρων	  νετρονίων

2011 Πάτρα Φυσικής P Α Αλικάκος Ιωάννης Γούδης,	  Χρήστος	  &	  Μπούμης	  Παναγιώτης	  &	  Ξυλούρης	  ΕμμανουήλΑνίχνευση	  και	  μελέτη	  υπολειμμάτων	  υπερκαινοφανών	  και	  εξωγαλαξιακής	  σκόνης

2012 Πάτρα Φυσικής P Γ Λεωνιδάκη Ιωάννα Γούδης,	  Χρήστος	  &	  Μπούμης	  Παναγιώτης	  &	  Ζέζας	  ΑνδρέαςΑνίχνευση	  και	  μελέτη	  εξωγαλαξιακών	  υπολειμμάτων	  υπερκαινοφανών	  σε	  
πολλαπλά	  μήκη	  κύματος

2013 Πάτρα Γενικό	  Πολυτεχνικής C Α Μπαλταγιάννης Αγαμέμνων Παπαδάκης,	  Κωνσταντίνος Μελέτη	  περιοδικών	  και	  ασυμπτωτικών	  λύσεων	  στο	  περιορισμένο	  πρόβλημα	  των	  
τεσσάρων	  σωμάτων

2014 Πάτρα Φυσικής P Α Κουτουλίδης Λάζαρος Πλειώνης,	  Μανώλης	  &	  Γεωργαντόπουλος,	  Ιωάννης	  &	  Χριστοπούλου,	  ΕλευθερίαΜελέτη	  της	  Σμηνοποίησης	  των	  Ενεργών	  Γαλαξιακών	  Πυρήνων	  στις	  Ενεργών	  
Γαλαξιακών	  Πυρήνων	  στις	  ακτίνες	  Χ

Ευχαριστίες:	  
	  
Για	   τη	   συλλογή	   των	   παραπάνω	   πληροφοριών	   θα	   ήθελα	   να	   ευχαριστήσω	   όλους	   τους	   συναδέλφους	   που	   αναποκρίθηκαν	   στέλνοντας	   τα	  
σχόλιά	  τους.	  Πιο	  συγγκεκριμένα	  οφείλω	  να	  αναφέρω	  τους	  Χ.	  Βάρβογλη	  και	   Ι.	  Σειραδάκη	  για	  την	  αποστολή	  του	  πλήρη	  καταλόγου	  από	  το	  
ΑΠΘ	  καθώς	  και	  τη	  συμβολή	  τους	  στη	  διερεύνηση	  μιας	  σειράς	  ερωτημάτων,	  αλλά	  και	  τον	  Τ.	  Καλβουρίδη	  για	  τα	  στοιχεία	  από	  το	  ΕΜΠ	  και	  το	  
Παν.	   Πατρών.	   Ιδιαίτερα	   όμως	   θα	   ήθελα	   να	   ευχαριστήσω	   τη	   Σοφία	   Ζαρμπούτη,	   Γραμματέα	   του	   Τομέα	   Αστροφυσικής,	   Αστρονομίας	   και	  
Μηχανικής	   του	   Τμήματος	   Φυσικής	   στο	   ΕΚΠΑ,	   η	   οποία	   σύλλεξε	   και	   διόρθωσε	   ένα	   πολύ	   μεγάλο	   αριθμό	   από	   τους	   διδάκτορες	   του	   εκεί	  
Τμήματος	  Φυσικής.	  	  
	  
Βασίλης	  Χαρμανδάρης	  
30	  Ιουνίου	  2015	  
	  


