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2001-2006

PhD. Post-fire vegetation dynamics and ecosystem recovery in north-east
Mediterranean ecosystems.
Imperial College London, Faculty of Natural Sciences
Ο ζθνπόο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ ε εμέηαζε ησλ αιιαγώλ πνπ έρνπλ
πξνθιεζεί ιόγν ηεο θσηηάο ηόζν ζηελ βιάζηεζε όζν θαη ζην έδαθνο, αιιά
θαη ζπλνιηθά ζην ηνπίν, 11 ρξόληα κεηά ηελ ηειεπηαία ππξθαγηά, ζε έλα
ηππηθό κεζνγεηαθό νηθνζύζηεκα. Αθνινπζώληαο ηόζν ηελ νιηζηηθή όζν θαη
ηελ απινπζηεπηηθή κεζνδνινγία εμεηάζηεθε ε κεηαππξηθή δπλακηθή ησλ
νηθνζπζηεκάησλ ηόζν ζε επίπεδν θπηνθνηλόηεηαο όζν θαη ζε επίπεδν είδνπο.
Παξάιιεια εμεηάζηεθε θαη ε ζρέζε κεηαμύ εθεθηηθόηεηαο θαη βηντζηνξίαο
ελόο αξηζκνύ από μπιώδε θπηά πνπ ζπγθξνηνύλ θαηά θαλόλα ηα
νηθνζπζηήκαηα ηεο ρακειήο δώλεο βιάζηεζεο. Η πεξηνρή κειέηεο ήηαλ ε
ρεξζόλεζνο ηνπ Αγίνπ Όξνπο θαη ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε

ζπγρξνληθή, πεξηιακβάλνληαο πάλσ από 50 δηαθνξεηηθά είδε ηεο καθθίαο
αιιά θαη δελδξώδνπο βιάζηεζεο. Υξεζηκνπνηήζεθε κηα ζεηξά από
ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθώλ ηαμηλόκεζεο
(Classification) θαη Ordination, αιιά θαη Data Mining κεζόδνπο όπσο Γέλδξα
Παιηλδξόκεζεο θαη Σαμηλόκεζεο. Μέζνδνη θαη δεδνκέλα ηειεπηζθόπηζεο
επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηόζν γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο πξηλ ηελ θσηηά
θαηάζηαζεο όζν θαη γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ αιιαγώλ
πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί. Η έξεπλα θαηαιήγεη κε ηξία κνληέια (thoughtspeculative models) ησλ πηζαλώλ αιιαγώλ ζηε βιάζηεζε πνπ ζα κπνξνύζαλ
λα ζπληειεζηνύλ ζην κέιινλ θάησ από δηαθνξεηηθά ζελάξηα πξόιεςεο
θσηηάο θαη θιηκαηηθώλ αιιαγώλ.
1999-2000

MSc. Landscape Ecology, Design and Management.
Imperial College London, Faculty of Natural Sciences
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Δηδίθεπζεο δηάξθεηαο ελόο έηνπο κε αληηθείκελν
ηελ νηθνινγία, δηαρείξηζε θαη ζρεδηαζκό ηνπίνπ. Σν Μεηαπηπρηαθό
πξόγξακκα ήηαλ ηδηαηηέξσο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο νηθνινγίαο
ηνπίνπ, ηεο απνθαηάζηαζεο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ θαη ζηελ νηθνινγία
θαη δηαρείξηζε ελδηαηηεκάησλ κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
Γηαηξηβή: The role os landscape spatial characteristics on the restoration of
abandoned quarries in Kent. A GIS approach. O ζθνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ,
κέζα από ηελ ρξήζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ, ε αλαγλώξηζε
ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ρσξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηνπίνπ νη νπνίνη
επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ δηαδηθαζία επνηθηζκνύ θαη εγθαηάζηαζεο
εηδώλ ζε εγθαηαιειεηκκέλα ιαηνκεία. Μηα ζεηξά από ρσξηθνύο δείθηεο νη
νπνίνη πεξηγξάθνπλ θαη πνζνηηθνπνηνύλ ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ηνπίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο κε ζθνπό ηελ
αλαγλώξηζε απηώλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ή όρη ηεο δηαδηθαζίαο
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάζηεζεο θαη νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο.

1993-1997

Βαζικόρ Σίηλορ ποςδών. Γαζοπονία
Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Λάπιζαρ, Σμήμα Γαζοπονίαρ
Πξνπηπρηαθόο θύθινο ζπνπδώλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο νθηώ εμακήλσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμακήλνπ πξαθηηθήο άζθεζεο κε εηδηθή
έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο νηθνινγίαο δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηηο αξρέο
αεηθνξηθήο ρξήζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ.
Πηπρηαθή Δξγαζία: Οηθνθπζηνινγηθή κειέηε ησλ δαζώλ ηεο Pinus nigra ζηελ
ηζσλία Υαιθηδηθήο. Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αλαγλώξηζε ησλ
νηθνινγηθώλ θαη θπζηνινγηθώλ πξνζαξκνγώλ ηεο καύξεο πεύθεο ζην ζηξεο
πνπ δεκηνπξγνύλ νη ζπλζήθεο μεξαζίαο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ε ζπρλή
εκθάληζε ππξθαγηώλ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
Δπαγγεικαηηθή-Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα δηάξθεηαο ηξηώλ (3) εηώλ θαη ελόο (1)
κελόο ζε ζέζε εξεπλεηηθνύ ππεύζπλνπ ζην Παλεπηζηήκην Imperial College London
ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο.
Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα δηάξθεηαο δύν (2) εηώλ επηά (7) κελώλ ζε ζέζε
Γαζνπόλνπ – Δηζεγεηή ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δαζώλ ζηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ
Πεηξαηά θαη ζην Γαζαξρείν Πεηξαηά.
Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα δηάξθεηαο έμε (6) κελώλ ζε ζέζε Γαζνπόλνπ ζην
ηκήκα κειεηώλ ζηελ Γηεύζπλζε Αλαδαζώζεσλ Αηηηθήο.
Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα δηάξθεηαο ηξηώλ (5) εηώλ ζε ζέζε Γαζνπόλνπ –
Δηζεγεηή ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο δαζώλ ζηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ Γξάκαο
Δξεπλεηηθή Γξαζηεξηόηεηα πέληε (5) κελώλ ζε ζέζε επηζηεκνληθνύ ζπλεξγάηε ζην
Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ.

1/2003-3/2004

Imperial College London
Faculty of Natural Sciences
Δξεπλεηηθόο Τπεύζπλνο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξήζεο λέσλ κεζόδσλ θαη
ηερλνινγηώλ γηα ηελ ηαμηλόκεζε δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ θαη γηα ηελ
αλάπηπμε ρσξηθώλ δεηθηώλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε (monitoring)
πεξηνρώλ πνπ πξνζηαηεύνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηύνπ ΝΑΣURA 2000. Η
ζπγθεθξηκέλε απαζρόιεζε έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPatial
Indicators for Nature Conservation (SPIN) θαη ρξεκαηνδνηήζεθε από ην 5ν
Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ο ζθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπλόινπ από
ρσξηθνύο δείθηεο ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα ηειεπηζθόπηζεο θαη
Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ) γηα ηελ εθηέιεζε
θαζεθόλησλ δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο πεξηνρώλ κε ηδηαίηεξε
νηθνινγηθή άμηα γηα ηελ Δπξώπε. Έλα από ηα αληηθείκελα ηεο εξεπλάο
ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιένλ ζύγρξνλσλ
κεζόδσλ ηαμηλόκεζεο δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ όπσο Object-Oriented
Classification, Kerner-Based Re-classification θαη Expert Classifiers.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ
ζηελ ηζηνζειίδα www.spin-project.org

4/2004-1/2006

Imperial College London
Faculty of Natural Sciences
Δξεπλεηηθόο Τπεύζπλνο ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Bioscene πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθε από ην 5ν Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. θνπόο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα εθηηκήζεη ηηο απεηιέο αιιά θαη ηηο επθαηξίεο
πνπ δεκηνπξγεί ζηελ ηνπηθή, αιιά θαη Δπξσπατθή βηνπνηθηιόηεηα, ε
εγθαηάιεηςε αγξνηηθώλ εθηάζεσλ ζηα όξνη ηεο Δπξώπεο. Σν πξόγξακκα
αθνινύζεζε κηα πξνζέγγηζε ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ όπνπ θαη εθηηκώληαη
ε επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα δηαθνξεηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ έξεπλαο. Σν BIOSCENE ήηαλ έλα πξόγξακκα ζην
νπνίν ζπκκεηείραλ επηζηήκνλεο από δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία
(Interdisciplinary), όπσο νηθνινγίαο, θνηλσληνινγίαο θαη νηθνλνκηθώλ,
επηρεηξώληαο κηα νινθιεξσκέλε έξεπλα ηεο δπλακηθήο ησλ νξεηλώλ

πεξηνρώλ ηεο Δπξώπεο. Σα θαζήθνληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο
πεξηειάκβαλαλ ηελ δεκηνπξγία ραξηώλ ρξήζεσλ γεο ρξεζηκνπνηώληαο
Αεξνθσηνγξαθίεο αιιά θαη δνξπθνξηθέο εηθόλεο δηαθνξεηηθώλ ρξνληθώλ
πεξηόδσλ δεκηνπξγώληαο έηζη κηα ρξνλνζεηξά δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπνπλ
ηελ αλάιπζε ηεο δπλακηθήο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο θαηά ην δεύηεξν κηζό
ηνπ 20νπ αηώλα. Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ράξηεο,
επηπξόζζεηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ, θαη νηθνινγηθά
κνληέια δεκηνπξγήζεθαλ κηα ζεηξά από πξνβιέςεηο γηα ηελ δπλακηθή ηεο
βηνπηθνηιόηεηαο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ηεο Δπξώπεο ζε νξίδνληα 30
ηνπιάρηζηνλ εηώλ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα κπνξνύλ
λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα www.bioscene.co.uk
6/2006 έσο 7/2007 θαη 2/2008 έσο 6/2009 Γιεύθςνζη Γαζών Πειπαιά-Γαζαπσείο Πειπαιά
Γαζνπόλνο, Βαζκίδνο Γ.
Από ηελ 7ε Μαξηίνπ 2006 έρσ δηνξηζηεί σο κόληκνο ππάιιεινο ηνπ
θιαδνπ ΣΔ Γαζνπνλίαο ζηελ Γ/λζε Γαζώλ Πεηξαηά έπεηηα από ζρεηηθή
ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό ηνπ Α..Δ.Π. Σν αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζέζεο πεξηιακβάλεη ηελ ζύληαμε εηζεγήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
πξνζηαζία δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ
ζύληαμε κειεηώλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζηηο πεξηνρέο επζύλεο ηεο
Τπεξεζίαο θαζώο θαη ηελ ζύληαμε κειεηώλ αλαδάζσζεο θαη νηθνινγηθήο
απνθαηάζηαζεο ζε ζέζεηο πνπ έρνπλ νηθνινγηθά ππνβαζκηζηεί ηόζν
εμαηηίαο ησλ ππξθαγηώλ όζν θαη εμαηηίαο άιισλ παξαγόλησλ όπσο
βόζθεζε εθρεξζώζεηο θ.ι.π.
8/2007 έσο 1/2008 Γιεύθςνζη Αναδαζώζευν Αηηικήρ
Μεηά ηηο πξόζθαηεο ππξθαγηέο ζηα Όξνη Πάξλεζαο θαη Πεληέιεο
κεηαθηλήζεθα ζηελ Γηεύζπλζε Αλαδαζώζεσλ Αηηηθήο από ηελ Γηεύζπλζε
Γαζώλ Πεηξαηά γηα δηάζηεκα έμε κελώλ ώζηε λα πξνζθέξσ κε ηηο εηδηθέο
κνπ γλώζεηο ζηελ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ησλ θακέλσλ
νηθνζπζηεκάησλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εθηόο από ηελ επίβιεςε
ησλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ζπλέηαμα
ηελ κειέηε νηθνινγηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ Πεληειηθνύ Όξνπο θαη
ζπκκεηείρα ζηελ ζύληαμε άιισλ κειεηώλ.
7/2009 έσο ζήκεξα Γιεύθςνζη Γαζών Γπάμαρ
Αλαπιεξσηήο Γ/ληεο Γαζώλ Γξάκαο
Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Γαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεσλ Γ/λζεο Γαζώλ
Γξάκαο.
Από ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009 ππεξεηώ σο κόληκνο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΣΔ
Γαζνπνλίαο ζηελ Γ/λζε Γαζώλ Γξάκαο κεηά από κεηάηαμή κνπ από ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Από Μάξηην 2013 νξίζηεθα πξντζηάκελνο ηνπ
ηκήκαηνο Γαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεσλ θαη αλαπιεξσηήο Γ/ληεο Γαζώλ. Σν
αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία
ραξηνγξαθηθνύ πιηθνύ, επηθαηξνπνηεκέλα ρσξηθώλ θαη ζεκαηηθώλ
δεδνκέλσλ, δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο
ζύληαμεο κειεηώλ δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ζηηο πεξηνρέο επζύλεο ηεο
Τπεξεζίαο.

1/2007-5/2007

Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών.
Ινστιτούτο Διαστημικών Ευαρμογών και Τηλεπισκόπισης.
Δξεπλεηηθή εξγαζία ζε ζέζε Δπηζηεκνληθνύ πλεξγάηε ζην Δζληθό
Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ (ΔΑΑ) ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνύο Πξνγξάκκαηνο
κε ηελ Δπσλπκία MedWet/CODDE πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ
ζπλεξγαζία έμη δηαθνξεηηθώλ πλεξγαηώλ/Ιδξπκάησλ από δηάθνξεο ρώξεο
ηεο Δπξώπεο ελώ ηελ γεληθή επνπηεία έρεη ην Δζληθό Κέληξν Βηόηνπσλ
Τγξνπόησλ (ΔΚΒΤ). Ο γεληθόηεξνο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
πηινηηθή εθαξκνγή θαη αλάδεημε λέσλ κεζόδσλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη
παξαθνινύζεζε ησλ πγξνβηόηνπσλ ηεο Δπξώπεο κε ηελ ρξήζε ζύγρξνλσλ
κεζόδσλ θαη ηερληθώλ επεμεξγαζίαο ζε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο δεδνκέλα
ηειεπηζθόπηζεο. Ο ζθνπόο ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν
ήηαλ ε εθαξκνγή Αληηθεηκελνζηξαθνύο κεζόδνπ ηαμηλόκεζεο αιιά θαη
παξαδνζηαθώλ Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο κεζόδσλ ηαμηλόκεζεο ζε πνιύ
πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο εηθόλεο ζε κηα πεξηνρή ηεο Νόηηαο Γαιιίαο
θαζώο θαη ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ ηξπκόλα ζηελ Βόξεηα Διιάδα. Η
ζύγθξηζε ησλ δηάθνξσλ κεζόδσλ έρεη ζαλ ζθνπό ηελ αλάδεημε κηαο
κεζνδνινγίαο πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε Δπξσπατθό επίπεδν γηα
ηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ
πγξνβηόηνπσλ ηεο Δπξώπεο.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Γηδαθηηθή Δκπεηξία δηάξθεηαο δπν (2) αθαδεκατθώλ εηώλ ζε ζέζε Λέθηνξα ζην
University of Greenwich, Hadlow College ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο.
Γηδαθηηθή εκπεηξία δηάξθεηαο ελόο (5) αθαδεκατθώλ έηώλ ζε ζέζε επηζηεκνληθνύ
ζπλεξγάηε ζην Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιαο.
12/2004-5/2006

Hadlow College, University of Greenwich
Λέθηνξαο πεξηνδηθήο απαζρόιεζεο (Seasonal Lecturer) ζην αληηθείκελν:
Γεσγξαθηθά πζηήκαηα πιεξνθνξηώλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηνπίνπ.
Σν γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο πεξηειάκβαλε ηελ
εηζαγσγή ζηελ ρξήζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ ζε
θνηηεηέο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ζην αληηθείκελν ηεο Γηαρεηξίζεηο Σνπίνπ.
Σα ζέκαηα πνπ δηδάρηεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ήηαλ: εηζαγσγή
ζηελ ρξήζε raster θαη vector δεδνκέλσλ, νπηηθνπνίεζε γεσγξαθηθώλ
δεδνκέλσλ, δεκηνπξγία δεδνκέλσλ από αλάιπζε δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ
θαη πεξαηηέξσ ρσξηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν
κάζεκα ζηελ αμηνιόγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ιλζηηηνύην
Σνπίνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο απέζπαζε πνιύ ζεηηθά ζρόιηα (βαζκόο
4/5) γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο όπσο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ.

10/2009-ζήκεξα Σμήμα Απσιηεκηονικήρ Σοπίος, Α.Σ.Δ.Ι. Καβάλαρ
Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ ηκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ κε
αληηθείκελν ηελ απηόλνκε δηδαζθαιεία ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ
καζεκάησλ Γηαρείξηζε Σνπίνπ, Απνθαηάζηαζε Σνπίνπ θαη Γαζηθώλ
Ππξθαγηώλ.

Η πξόζιεςε έρεη γίλεη ζηε βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
Advanced image classification workshop
DLR, German Aerospace Center, 17-21/9/2002
πκκεηνρή ζηηο παξνπζηάζεηο θαη παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα:
«Πποηγμένερ Μέθοδοι Σαξινόμηζηρ Γοπςθοπικών Δικόνυν Πολύ Ττηλήρ
Γιακπιηικήρ Ικανόηηηαρ»
ην ζεκηλάξην απηό, πνπ πεξηειάκβαλε ηόζν δηδαζθαιία όζν θαη πξαθηηθή
εθαξκνγή ησλ πην πξόζθαησλ κεζόδσλ ηαμηλόκεζεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα,
θαιύθζεθαλ ζέκαηα όπσο:
Μέζνδνη Αληηθεηκελνζηξαθνύο Σαμηλόκεζεο (e-Cognition),
Σαμηλόκεζε βαζηζκέλε ζε πξνηέξα γλώζε (knowledge based approach)
θαη ππάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνύ
ERDAS Imagine,
Μέζνδνη αλαινγηθήο ζπζρέηηζεο (analogous matching) θαζώο θαη
Σαμηλόκεζε κε ρξήζε παξαζπξηθώλ ππξήλσλ (kernel based), πνπ έρεη
αλαπηπρζεί ζην ΔΑΑ.
Intensive Training in the use of ERDAS Imagine
DLR, German Aerospace Center, 13-25/10/2003
πκκεηνρή ζε πξόγξακκα εληαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηειεπηζθόπηζεο ERDAS Imagine. ην ζπγθεθξηκέλν
πξόγξακκα θαιύθζεθαλ πέξα από ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ ε
ρξήζε ηεο κεζόδνπ πξνγξακκαηηζκνύ ERDAS Modeller, θαη Advanced
Classification.
Methods for Landscape and Habitat Modelling
Bratislava, 17-19/6/2005
πκκεηνρή ζηηο παξνπζηάζεηο θαη παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα:
«Υπήζη μεθόδυν για ηην μονηελοποίηζη ηηρ διαζποπάρ ηυν ενδιαιηημάηυν
και ηηρ δομήρ ηος ηοπίος.»
ην ζεκηλάξην απηό, πνπ πεξηειάκβαλε ηόζν δηδαζθαιία όζν θαη πξαθηηθή
εθαξκνγή ησλ πην πξόζθαησλ κεζόδσλ κνληεινπνίεζεο, θαιύθζεθαλ ζέκαηα
όπσο:
Classification & Regression Trees
Logistic Regression
Environmental Niche-Factor Analysis

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΡΟΟΝΣΑ
ηαηιζηική:

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 εηώλ όπνπ αζρνινύκαη κε ηελ
νηθνινγηθή εξεπλά έρσ απνθηήζεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ ρξήζε
πξνεγκέλσλ κεζόδσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Μεξηθέο από απηέο είλαη ε
ρξήζε: Multivariate Analysis (Ordination, Classification), Multiple Regression
θαη Classification & Regession Trees Analysis.

Υπήζη Η/Τ: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access. Statistical packages: CANOCO,
Vespan, STATISTICA, Minitab, SPSS; Remote Sensing-GIS: ArcView GIS,
ArcGIS, Ecognition, ERDAS Imagine, ENVI.
Ξένερ Γλώζζερ: Σέιεηα θαηνρή ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο, ηόζν γξαπηή όζν θαη πξνθνξηθή.
ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ
Τπνηξνθία 3κελεο δηάξθεηαο από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηελ Γεξκαλία.
Τπνηξνθία δηάξθεηαο 3.5 εηώλ από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζε Ίδξπκα ηεο Αιινδαπήο.

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΟ ΔΙΗΓΗΣΗ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ
ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ
Journal for Nature Conservation, εθδνηηθόο νίθνο Elsevier (Πξνζθεθιεκέλνο
Δηζεγεηήο -Guest Editor, θαη θξηηήο)
Forests Ecology and Management, εθδνηηθόο νίθνο Elsevier (Κξηηήο)
Remote Sensing, Open Access Journal (Κξηηήο)
International Journal of Earth Observation & Geoinformation (Κξηηήο)
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Μάηνο /2003 “Demo map products of Object Based Classification maps”
ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο Object-Oriented κεζόδσλ
γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ρξήζεσλ γεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο
SPIN θαη ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθήο αλάιπζεο δνξπθνξηθέο εηθόλεο.

35.

Μάηνο /2003 “Demo map products of Very High Resolution Classification maps”
ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο Kernel-Based
Reclassification γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ρξήζεσλ γεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο SPIN θαη ρξεζηκνπνηώληαο πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθέο εηθόλεο.

36.

Ινύληνο /2003 “ User requirement analysis”
ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλάο κε ηελ ρξήζε
εξσηεκαηνινγίνπ κεηαμύ Ιλζηηηνύησλ θαη Φπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ
επηθνξηηζηεί κε ηελ εθαξκνγή ηνλ θαλνληζκώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο θύζεο. θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αλαγλσξίζεη ηηο αλάγθεο γηα
πξντόληα ηειεπηζθόπηζεο αιιά θαη κεζόδσλ επεμεξγαζίαο. Η εξεύλα πεξηειάκβαλε 7
ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο.

37.

Ινύληνο /2003 “Synthesis of feasibility for nature conservation”
ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο αμηνιόγεζεο ηεο
θαηαιιειόηεηαο ρξήζεο ρσξηθώλ δεηθηώλ ζε εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξαθνινύζεζε πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρώλ αλά ηελ Δπξώπε.

38.

Ινύιηνο /2003 “Synthesis of best practice for habitat mapping”
ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο αμηνιόγεζεο ζε όηη αθνξά ηελ
αθξίβεηα, θαηαιιειόηεηα θαη ηελ ζρέζε θόζηνπο/νθέινπο δηάθνξσλ κεζόδσλ
ηαμηλόκεζεο δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξόγξακκα SPIN.

( Όιεο νη παξαπάλσ εθζέζεηο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην www.spin-project.org)
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Ιαλνπάξηνο /2008. Μειέηε νηθνινγηθήο απνθαηάζηαζεο - αλαδάζσζεο ησλ θακέλσλ
εθηάζεσλ ηνπ δάζνπο Κνθθηλαξά Πεληέιεο. Γηεύζπλζε Αλαδαζώζεσλ Αηηηθήο.
40.

Μάξηηνο /2008. Μειέηε νηθνινγηθήο απνθαηάζηαζεο – αλαδάζσζεο Γεκόζηαο
δαζηθήο έθηαζεο ζηελ πεξηνρή Άλσ Πεξάκαηνο. Γηεύζπλζε Γαζώλ Πεηξαηά.

41.
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