
Χαμπίκ-Σαχάκ Μαρουκιάν 

Καθηγηηήρ ζηον Τομέα Γευγπαθίαρ και 

Κλιμαηολογίαρ, ηος Τμήμαηορ Γευλογίαρ και 

Γευπεπιβάλλονηορ. Γιεςθςνηήρ ηος Τομέα από ηο 

2008. 

Γεννήθηκε ζηην Θεζζαλονίκη (1947) 

Πηςσιούσορ Γευγπαθίαρ (1970) από ηο 

Αμεπικανικό Πανεπιζηήμιο ηηρ Βηπςηού, 

Λίβανορ. Κάηοσορ Master (1975) με ηίηλο 

“Geomorphology of alluvial fans in SW US”, 

Louisiana State University, USA. Γιδάκηυπ 

Γευλογικών επιζηημών (1987) από ηο Γευλογικό 

ημήμα ηηρ Φςζικομαθημαηικήρ Σσολήρ ηος 

Πανεπιζηημίος Αθηνών με θέμα: «Φςζικογευγπαθικέρ παπαηηπήζειρ ζηην 

ςδπογπαθική λεκάνη αποπποήρ ηος Σπεπσειού ποηαμού». 

Δπιζηημονικά ανηικείμενα: Ποηάμια και Παπάκηια Γευμοπθολογία, 

Μοπθοηεκηονική, Γευαπσαιολογία, Φςζικέρ Καηαζηποθέρ, Τεηαπηογενέρ. Έσει 

διδάξει ζε πποπηςσιακό και μεηαπηςσιακό επίπεδο ηα μαθήμαηα: Γευμοπθολογία,  

Παπάκηια και Υποθαλάζζια Γευμοπθολογία, Ποηάμια Γευμοπθολογία, Φςζικέρ 

Καηαζηποθέρ, Μεηαβολέρ ηηρ ζηάθμηρ ηηρ θάλαζζαρ, Θαλάζζια Γευλογία, 

Ανθπυπογευγπαθία. Έσει ζςγγπάτει βοηθήμαηα-ζημειώζειρ πος αθοπούν ηα 

πποαναθεπθένηα Δπιζηημονικά πεδία.  

Σςμμεηέσει ζε ζςμβοςλεςηικέρ και εξεηαζηικέρ επιηποπέρ μεηαπηςσιακών επγαζιών 

και διδακηοπικών διαηπιβών ηόζο υρ μέλορ όζο και υρ ο κύπιορ επιβλέπυν 

Καθηγηηήρ.  

Έσει οπγανώζει και ππαγμαηοποιήζει Δπιζηημονικέρ εκδπομέρ ζηα πλαίζια διεθνών 

ζςνεδπίυν κςπίυρ ζε γευμοπθολογικά και γευαπσαιολογικά θέμαηα. Δπίζηρ 

ζςμμεηέσει ζηην ππαγμαηοποίηζη εκπαιδεςηικών εκδπομών και αζκήζευν ςπαίθπος 

ζηα πλαίζια ηος Τομέα Γευγπαθίαρ-Κλιμαηολογίαρ.  

Έσει δώζει ζειπά επιζηημονικών διαλέξευν ζε Δπιζηημονικούρ ζςλλόγοςρ καθώρ και 

ζε Πανεπιζηήμια ηηρ Δλλάδαρ και ηυν Η.Π.Α. 

Δίναι Μέλορ ζε πληθώπα ελληνικών και διεθνών Δπιζηημονικών Δηαιπιών. Δίναι 

ιδπςηικό μέλορ ηηρ Γιεθνούρ Ένυζηρ Γευμοπθολόγυν (International Association of 

Geomorphologists) και εκπποζώπηζε ηην Δλλάδα ζηα ππώηα έξι Γιεθνή Σςνέδπια 

ηηρ IAG  από ηο 1986 έυρ ηο 2005. Έσει διαηελέζει μέλορ ηος ΓΣ ηηρ Δλληνικήρ 

Γευγπαθικήρ Δηαιπείαρ επί ζειπά εηών. Έσει διαηελέζει μέλορ ηηρ Δπιζηημονικήρ 

καθώρ και Οπγανυηικήρ επιηποπήρ Δλληνικών και Γιεθνών Σςνεδπίυν, καθώρ και 

κπιηήρ επγαζιών. Έσει ζςμμεηάζσει υρ μέλορ και υρ Δπιζηημονικόρ Υπεύθςνορ ζε 

πληθώπα Δπιζηημονικών Δλληνικών και Γιεθνών Ππογπαμμάηυν.  

Έσει ζςμμεηάζσει ζε πεπιζζόηεπα από 80 Πανελλήνια και Γιεθνή ζςνέδπια με 

ππυηόηςπερ Δπιζηημονικέρ ανακοινώζειρ και έσει δημοζιεύζει πεπιζζόηεπερ από 100 

ππυηόηςπερ επγαζίερ ζε έγκςπα διεθνή και ελληνικά επιζηημονικά πεπιοδικά, ζε 

ππακηικά ελληνικών και διεθνών ζςνεδπίυν ζε θέμαηα πος αθοπούν κςπίυρ ηην 

Γευμοπθολογία   


