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Φπζηθνκαζεκαηηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε ζέκα: «Γεσκνξθνινγία
ησλ Αθηώλ ηεο πεξηνρήο Αλαβύζζνπ Αηηηθήο θαη κειέηε ησλ ζπγρξόλσλ ζαιαζζίσλ
ηδεκάησλ».
Γηδάθηνξαο Γεσινγηθώλ επηζηεκώλ (1991) από ην Γεσινγηθό ηκήκα ηεο
Φπζηθνκαζεκαηηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε ζέκα: «Γεσκνξθνινγηθή
εμέιημε ηνπ Αξγνιηθνύ πεδίνπ θαηά ην Τεηαξηνγελέο».
Μεηεκπαιδεύζεις: ζην Ιλζηηηνύην Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σνξβόλλεο,
ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο Γεσγξαθίαο ηνπ C.N.R.S. ζην Παξίζη, ζην εξγαζηήξην
Φπζηθήο Γεσγξαθίαο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Γεσγξαθίαο ηεο Βηέλλεο, ζην Ιλζηηηνύην
Φπζηθήο ηεο Γεο (Παλεπηζηήκην VII ηνπ Παξηζηνύ).
Τα άκεζα επηζηεκνληθά ηεο ελδηαθέξνληα απνηεινύλ η Γεωμορθολογία και
ειδικόηερα η παράκηια και ποηάμια Γεωμορθολογία, η Μορθοηεκηονική, η
Ωκεανογραθία και η Γεωαρταιολογία. Δπίζεο ε εθηίκεζε Γεσκνξθνινγηθώλ
θηλδύλσλ (Γηάβξσζε, θαηνιηζζήζεηο, πιεκκύξεο), ε ηξσηόηεηα παξάθηησλ πεξηνρώλ
από ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ζάιαζζαο. Σηα ζέκαηα απηά ζπλεξγάδεηαη κε Έιιελεο
θαη μέλνπο ζπλαδέιθνπο από ηε Γαιιία, Μ. Βξεηαλία, Ιηαιία, Γεξκαλία, Πνισλία
θιπ.. Δπηπιένλ, ζπλεξγάδεηαη κε Αξραηνιόγνπο δηαθόξσλ Δθνξεηώλ ζε ζέκαηα
Γεσαξραηνινγίαο πνπ άπηνληαη ηεο Γεσκνξθνινγηθήο εμέιημεο ρεξζαίσλ θαη
παξάθηησλ αξραηνινγηθώλ πεξηνρώλ.
Έρεη δηδάμεη ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν ηα καζήκαηα:
Γεσκνξθνινγίαο, Ωθεαλνγξαθίαο, Παξάθηηαο θαη Υπνζαιάζζηαο Γεσκνξθνινγίαο,
Γηαρείξηζε αθηώλ, Γεσινγία Τεηαξηνγελνύο, Γεσαξραηνινγία, Φπζηθέο
Καηαζηξνθέο, Μεηαβνιέο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαη δηαρείξηζε αθηώλ. Σηα πιαίζηα ηεο
εθπαίδεπζεο έρεη ζπγγξάςεη βνεζήκαηα-ζεκεηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηα
πξναλαθεξζέληα Δπηζηεκνληθά πεδία.
Έρεη νξγαλώζεη θαη πινπνηήζεη Δπηζηεκνληθέο εθδξνκέο ζε Γεσκνξθνινγηθά θαη
Γεσαξραηνινγηθά ζέκαηα ζηα πιαίζηα δηεζλώλ ζπλεδξίσλ θαζώο θαη εθπαηδεπηηθώλ
αζθήζεσλ ππαίζξνπ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ παλεπηζηήκησλ ηεο αιινδαπήο. Δπίζεο
ζπκκεηέρεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ θαη αζθήζεσλ ππαίζξνπ
ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ αζθήζεσλ ππαίζξνπ ηνπ Τνκέα ΓεσγξαθίαοΚιηκαηνινγίαο.
Σπκκεηείρε θαη ζπκκεηέρεη ζηελ επίβιεςε ή ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή
Γηπισκαηηθώλ θαη Μεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ θαζώο ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή
επηηξνπή θαη ζηελ επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή εθπόλεζεο Γηδαθηνξηθώλ
Γηαηξηβώλ θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο.

Δίλαη Μέινο ηεο Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο, ηεο Διιεληθήο Γεσγξαθηθήο
Δηαηξείαο, ηνπ Σπιιόγνπ Διιήλσλ Ωθεαλνγξάθσλ, ηεο Διιεληθήο Ιδεκαηνινγηθήο
Δηαηξείαο, ηεο Διιεληθήο Σπειαηνινγηθήο Δηαηξείαο, ηεο EUROCOAST (European
Coastal zone Association for Science and Technology, Marseille, France), ηεο
INQUA (International Quaternary Association-Neotectonics commission), ηεο
ProGEO (The European Association for the Conservation of the Geological Heritage),
ηεο ΙΑG (International Association of Geomorphologists) θαη ηεο International
Association for Natural Hazards. Έρεη δηαηειέζεη κέινο ηνπ ΓΣ ηεο Διιεληθήο
Γεσγξαθηθήο Δηαηξείαο επί ζεηξά εηώλ. Έρεη δηαηειέζεη κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο
θαζώο θαη Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο Διιεληθώλ θαη Γηεζλώλ Σπλεδξίσλ, θαζώο θαη
θξηηήο εξγαζηώλ.
Σαλ Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ή κέινο Δπηζηεκνληθήο νκάδαο ζπκκεηείρε ή
ζπκκεηέρεη ζε δεθάδεο Δξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ από
Διιεληθνύο θνξείο ή θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ
Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζόηεξα από 70 Παλειιήληα θαη Γηεζλή ζπλέδξηα κε
αλαθνίλσζε πξσηόηππεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαη έρεη δεκνζηεύζεη πεξηζζόηεξεο
από 100 πξσηόηππεο εξγαζίεο ζε έγθπξα δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά όπσο: Εeischrift fur Geomorphologie, Physio-Geo., Annali di Geofisica,
Géomorphologie: Relief–Processus-Environnement, Marine Geology, Αnnales
Geologiques des Pays Helleniques, Journal of Coastal Research, Journal of the
Geological Society of London, Global and Planetary Change, Journal of
Geodynamics, Hellenic Journal of Geosciences, Geomorphology θιπ, ζε πξαθηηθά
ειιεληθώλ θαη δηεζλώλ ζπλεδξίσλ θαζώο θαη ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο, ζε ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε Γεσκνξθνινγία, ηε Μνξθνηεθηνληθή, ηηο Φπζηθέο Καηαζηξνθέο
θαη ηε Γεσαξραηνινγία.

