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Ι.     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Σύνοψη 

 

ΠΙΣΣΙΑΣ Βαγγέλης 

του Σταµάτη 

∆ρ. Μηχανικός – Οικονοµολόγος. 

Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 

 

Αλεξάνδρεια Αιγύπτου 1947 

 

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών 

Τµήµα Τοπογραφίας 

 

i. Σπουδές: 

� ∆ιδάκτωρ του «Université de Picardie Amiens» (Γαλλία). Ενότητα (Option) : Τεχνολογικές µεταλλαγές 

και περιφερειακές προσαρµογές, ( 1993 ). 

� ∆ίπλωµα ΙΙΙ κύκλου σπουδών (διετής µεταπτυχιακός τίτλος) του «Institut d΄Etudes du Développement 

Economique et Social» (IEDES) του Université de Paris I Pantheon / Sorbonne (Γαλλία). Ενότητα 

(Option): Γεωργική Ανάπτυξη και Προγραµµατισµό, ( 1980 ). 

� Εξειδίκευση στην Αγροτική Υδραυλική, ( πρόγραµµα διάρκειας 12 µηνών) στην «Ecole Nationale du 

Génie Rural des Eaux et Forets - ΕΝGREF» ( Γαλλία), ( 1972 ). 

� ∆ιπλωµατούχος Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ( 1969 ). 

ii. Επαγγελµατικό – Ερευνητικό – ∆ιοικητικό Έργο: 

� Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ: Καθηγητής στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών / Τµήµα Τοπογραφίας (από 1976–

1984 ως έκτακτος, από 1984 µέχρι σήµερα ως τακτικός καθηγητής). 

� YΠΟΥΡΓEIO ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (µερική απόσπαση): Εισηγητής Γραµµατείας Συµβουλίου Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (ΣΤΕ). Εκπρόσωπος ΣΤΕ στο Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας. Συντονιστής 

Επιτροπών Εκπαιδευτικού Προγραµµατισµού. ∆ηµιουργία πλαισίου αξιολόγησης προτάσεων 

ερευνητικών προγραµµάτων ΤΕΙ. (1983 – 1985 & 1988 – 1989). 

� Ε.Μ. Πολυτεχνείο., ΠΑΝΤΕΙΟ Παν/µιο, κ.α., Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα. 

� Συνεργάτης ως Senior Expert των εταιριών συµβούλων µηχανικών: Ε.Ν.Μ., Ε.Ν.Β., 

AGRICONSULTING, HYDEA, Howard Humphreys, S.G.I., Κnight Piesold (K.P.P.), «∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ 

Σύµβουλοι Μηχανικοί»  κ.α. σε προγράµµατα Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Assistance) του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (FED) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε./8
η
 ∆/ση) και της Ε.Ε./1

η
 ∆/ση 

σε ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ, ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΕΚΟΥΑ∆ΟΡ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ , ΛΙΒΥΗ, ΙΡΑΚ και σε 

εθελοντικά προγράµµατα, χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ,   σε Βαλκανικές χώρες, ΙΡΑΝ, ΛΙΒΑΝΟ   και  

ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ( 1989 – Σήµερα ). 

� Σύµβουλος / Συνεργάτης Τεχνικών Κατασκευαστικών Εταιριών σε έργα υποδοµής: INTECTA, ΕΡΓΑ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ & ΕΡΓΑΣ, ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ Α.Ε., ΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ κ.α. ( 1974 – 1985 ). 

 



                                                                                                  2/15 

∆ιεύθυνση: Στάθη Γεροδήµου 41, Τ.Κ.11471, Αθήνα  Τηλ. 2106453258, 695609166  email: vpissias@yahoo.gr, 

vpissias@teiath.gr 

 

 

ΙΙ.     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Εισαγωγική παρουσίαση) 

 

Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1947, όπου και παρέµεινα ως το 1962. Αποφοίτησα από 

το Πρώτο Γυµνάσιο Πλάκας /Αθήνα το 1964 και το Μάρτιο του 1969 πήρα το πτυχίο του Αγρονόµου 

Τοπογράφου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης.  

Η επιστηµονικές, επαγγελµατικές και ερευνητικές µου δραστηριότητες συντίθεται από - λιγότερο ή 

περισσότερο - διακριτές φάσεις, το περιεχόµενο των οποίων εκτείνεται σε παράπλευρες θεµατικές 

περιοχές που ολοκληρώνονται σε µια συνεχή και ενιαία επιστηµονική – επαγγελµατική διαδροµή. 

Συγκεκριµένα: 

� Η πρώτη φάση (1969 - 1978) χαρακτηρίζεται από  δραστηριότητες και εµπειρίες µηχανικού 

πεδίου οι οποίες εξειδικεύονται -κατά την πραγµατοποίηση µεταπτυχιακού µονοετούς κύκλου 

στο αντικείµενο των  υδραυλικών έργων  (E.N.G.R.E.F.- Γαλλία – 1971/72)  -µε τεχνικές 

γνώσεις υδραυλικού µηχανικού.  

� Η δεύτερη φάση (1979 - 1984) χαρακτηρίζεται από διεύρυνση των ενδιαφερόντων σε θέµατα 

Αγροτικής Ανάπτυξης µε βαθµιαίο πέρασµα από την µικρο-κλίµακα της τεχνικο-οικονοµικής και  

κοινωνικής ανάλυσης αρδευτικών περιµέτρων στη µακρο-κλίµακα ανάλυσης της 

κοινωνικοοικονοµικής δυναµικής υπερεθνικών αγροτικών πεδίων (espaces ruraux). Η φάση 

αυτή ενισχύεται µε γνώσεις που αποκτώνται στα πλαίσια διετούς µεταπτυχιακού κύκλου 

σπουδών στο αντικείµενο της «Αγροτικής Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού» (I.E.D.E.S./ Univ. 

Paris I- Sorbonne-Γαλλία Dipl. IIIe cycle – ∆ιδακτορικό [τότε] ΙΙΙου κύκλου). Βασικό πεδίο 

εφαρµογής των πιο πάνω γνώσεων και εµπειριών είναι ο ελληνικός αγροτικός χώρος ως σύνολο 

(έκδοση βιβλίου: «Αδιέξοδα της Αγροτικής Πολιτικής – Κριτική του εκσυγχρονισµού από τη 

σκοπιά της ανάπτυξης») και ως περιοχή ειδικού ενδιαφέροντος  τα Ν.Κυκλάδων,  αφ’ενός, και 

οι χώρες της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής (στέλεχος γραφείου ∆οξιάδη) αφ’ετέρου. Η δεύτερη 

αυτή φάση συµπίπτει µε έναρξη εκπαιδευτικού έργου στο ΤΕΙ Αθήνας. 

� Η τρίτη φάση (1985 - σήµερα) χαρακτηρίζεται από συνεχές και πολύπλευρο εκπαιδευτικό έργο 

και, παράλληλα, την εµβάθυνση του επιστηµονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος σε θέµατα 

µεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας (knowledge and technology transfer) και την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων ως συµβούλου µηχανικού στο διεθνή χώρο. Αυτές οι τελευταίες δραστηριότητες  

προσανατολίζονται γεωγραφικά στις αναπτυσσόµενες χώρες του λεγόµενου Τρίτου Κόσµου.   

Η εµβάθυνση των επιστηµονικών γνώσεων υποστηρίχθηκε από ένα νέο κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών 

άξονας του οποίου ήταν η εκπόνηση του «Νέου  ∆ιδακτορικού»  (Doctorat nouveau regime) στη 

Γαλλία, Πανεπιστήµιο Αµιένης (εκπαιδευτική άδεια µεταξύ 1986-89), στον τοµέα της µεταφοράς 

τεχνολογίας (Transfers de technologie). Απαιτήσεις του ίδιου του διδακτορικού αλλά και 

συσσωρευµένες «απορίες» του υποφαινόµενου σε κεντρικές περιοχές της επιστηµονικής σκέψης 

οδήγησαν στη παρακολούθηση µαθηµάτων σηµαντικών πανεπιστηµιακών δασκάλων µε ορισµένους 

από τους οποίους και συνεργάστηκα. 
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Σε θέµατα επιστηµολογίας και γενικής αναλυτικής µεθοδολογίας παρακολούθησα συστηµατικά τα 

σεµινάρια του µεταπτυχιακού κύκλου (DEA) της EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales) του Παρισιού, στο τοµέα της «Κοινωνιολογίας της επιστηµονικής γνώσης», που διηύθυνε ο 

καθηγητής B. Matalon. Στο ίδιο Πανεπιστήµιο παρακολούθησα το µονοετές Σεµινάριο «Κοινωνιολογία 

της Πολιτικής Βίας» του Καθηγητή Michel Vierwiorka, µε τον οποίο και συνεργάστηκα σε  εµπειρικές 

έρευνες.   Σε θέµατα «θεωρίας των τεχνολογικών παραδειγµάτων» και «κοινωνιολογίας της εργασίας», 

παρακολούθησα συστηµατικά στο Univ. Paris VIII τα σεµινάρια των καθηγητών B. Coriat, M. Beaud 

και A. Lipietz.   

Παράλληλα  συνεργάστηκα µε τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Nanterre και τότε κύριου 

επιστηµονικού συµβούλου στη ∆/νση Επιστήµης Τεχνολογίας Βιοµηχανίας (D.S.T.I.) του ΟΟΣΑ 

(Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), κ. Fr. Chesnais. Η συνεργασία αυτή έγινε 

εξαιρετικά γόνιµη την περίοδο της ένταξής µου στην προαναφερόµενη ∆/νση του εν λόγω Οργανισµού.  

Σε θέµατα κριτικής της πολιτικής οικονοµίας στα πλαίσια προ-φορντικών, φορντικών και µετα-

φορντικών παραγωγικών παραδειγµάτων µε έµφαση στα θέµατα  ανάπτυξης, µεταφοράς, διάχυσης των 

επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων συνεργάστηκα µε τους καθηγητές του 

Πανεπιστηµίου Αµιένης C. Palloιx και Ch. Passadeos, ενώ σε θέµατα τεχνολογικών προσαρµογών η 

κατάλληλων τεχνολογιών (technologies adaptées), που αφορούν κυρίως τις αναπτυσσόµενες χώρες,  

παρακολούθησα σεµινάρια των P. Salamα  (I.E.D.E.S. – Univ. Paris I – Sorbonne) και J. Chesnaux  

(Univ. Paris VII). 

Ο διευρυµένος αυτός διδακτορικός κύκλος ολοκληρώθηκε το 1992 και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις 

για ουσιαστικό προσανατολισµό των επιστηµονικών/τεχνικών µου  δραστηριοτήτων στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Ως κύριο τεχνικό αντικείµενο παρέµεινε, λόγω ξεχωριστού ενδιαφέροντος, 

προγενέστερων γνώσεων και εµπειριών ο τοµέας των υδραυλικών έργων και ∆ιαχείρισης Υδατικών 

Πόρων. Ο τοµέας αυτός, γνώρισε  στις δεκαετίες ’80 και ’90 ραγδαίες µεταβολές καθώς από τοµέας 

έργων υποδοµής µε στόχο την αύξηση της προσφοράς νερού µετεξελίσσεται σε τοµέα βιώσιµης διαχείρισης 

των υδατικών πόρων.  

Ο συνδυασµός  θεωρητικών γνώσεων και εµπειριών σε θέµατα  µεταφοράς τεχνολογίας σε 

αναπτυσσόµενες χώρες από χώρες του λεγόµενου Κέντρου, καθώς και σε θέµατα υδραυλικών έργων 

και προγραµµάτων διαχείρισης υδατικών πόρων διαµόρφωσαν το πεδίο δραστηριότητας της τρίτης 

φάσης. Πρώτη και καθοριστική δραστηριότητα αυτής της φάσης υπήρξε η διετής εργασία  ως Chef de 

mission – Senior Expert του Προγράµµατος  Τεχνικής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Ανάπτυξης (FED – ∆/νση 8
η
 ΕΕ) στη Μαυριτανία, στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος (εκπαιδευτική άδεια χωρίς αποδοχές από ΤΕΙ Αθήνας). Ακολούθησαν άλλα Ευρωπαϊκά 

προγράµµατα σε Cameroon, Παλαιστίνη, Ιορδανία, Ισηµερινός (Equador), Αιθιοπία, Βαλκανικές χώρες, 

στα οποία άσκησα καθήκοντα Υπεύθυνου Εργου (Project Coordinator at  Headquarters level ή  Project 

Manager) µε πολλές (περισσότερες από 30) επιτόπιες αποστολές – και ως Senior expert -  βραχείας και 

µέσης διάρκειας. 

Τα  τελευταία χρόνια, η προαναφερόµενη δραστηριότητα κατά ένα µέρος υποκαθίσταται από 

συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα  του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ  (ως κύριος 

ερευνητής ή ως επιστηµονικός συνεργάτης – έως 2004) σε  θέµατα βιώσιµης διαχείρισης των υδατικών 

πόρων, και σε ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης πρωτότυπη έρευνα στο πεδίο  των υποθαλάσσιων 

αναβλύσεων.  Παράλληλα µε την αύξουσα εµπλοκή σε ερευνητικά προγράµµατα η συστηµατική 

συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια που πραγµατεύονται τις τεχνικές, κοινωνικο-οικονοµικές και 

γεοπολιτικές  θεωρήσεις του προβλήµατος νερό στον 21ο αιώνα  επιτρέπει την περαιτέρω ολοκλήρωση 

της ενιαίας εκπαιδευτικής - τεχνικής – επιστηµονικής και ερευνητικής µου δραστηριότητας.  
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ΙΙΙ.      ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Αναλυτική Περιγραφή 

 

i. ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

� ∆ιδάκτωρ του «Université de Picardie Amiens» (Γαλλία) στον τοµέα Οικονοµία και ∆ιαχείριση 

(Doctorat nouveau regime) . Ενότητα (Option): Tεχνολογικές µεταλλαγές και περιφερειακές 

προσαρµογές. Θέµα : «Η Ευρώπη της Τεχνολογίας και της Βιοµηχανίας» («L’Europe de la 

Technologie et de l’Industrie – essai critique sur les discours implicites et explicites»), (1993). 

• Η διατριβή µελέτησε τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού τεχνολογικού χώρου (espace 

technologique) σε ολότητα ανώτερου βαθµού µε συστηµικές ιδιότητες. Αναλύθηκαν (θεωρητικά), σ’ ένα 

πρώτο χρόνο, τα επίπεδα (η σφαίρες) της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ορθολογικότητας καθώς και 

οι πολιτισµικοί κώδικες µε όρους προκαθορισµού-επικαθορισµού και βαθµού σχετικής αυτονοµίας. 

∆ηµιουργήθηκαν 4 παραδείγµατα (paradigmes), και αξιοποιήθηκαν υπό όρους η µεθοδολογία του I.Lacatos και 

τα εργαλεία της θεωρίας των συστηµάτων. Σε δεύτερο χρόνο, αναλύθηκαν ποσοτικά τα δεδοµένα του 

εµπειρικού – παρατηρησιακού πεδίου για τις συνεργασίες (πολλών µορφών) σε κοινά προγράµµατα R/D 

τεσσάρων παραγωγικών τοµέων (υψηλής πυκνότητας σε τεχνολογίες αιχµής) που συγκροτήθηκε από στοιχεία 

3 ευρωπαϊκών βάσεων δεδοµένων και του ευρωπαϊκού προγράµµατος FAST. ∆ιαπιστώθηκε ο έντονος 

ενδοευρωπαϊκός ανταγωνισµός, οι αντινοµίες του γεωπολιτικού µε το οικονοµικό – τεχνολογικό σχέδιο κι’ η 

υπεροχή, σε συνθήκες γενικευµένου ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού, της παγκόσµιας ολοκλήρωσης έναντι των 

περιφερειακών ολοκληρώσεων. Η Ευρώπη ως ενιαίο πεδίο επιστηµονικής-τεχνολογικής έρευνας δεν προκύπτει 

από το µέσω των µηχανισµών της Αγοράς εγχείρηµα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

� ∆ίπλωµα ΙΙΙ κύκλου σπουδών (διετής µεταπτυχιακός τίτλος) του «Institut d΄Etudes du 

Développement Economique et Social» (IEDES) του Université de Paris I, Pantheon / Sorbonne 

(Γαλλία). Ενότητα (Option): Γεωργική Ανάπτυξη και Προγραµµατισµός. Θέµα: «Η Ελληνική 

αγροτική οικονοµία στη προοπτική της ένταξης στην ΕΟΚ», ( 1980 ). 

• Η διατριβή µελέτησε τις δυνατότητες δοµικής προσαρµογής της Ελληνικής αγροτικής οικονοµίας στον 

Ευρωπαϊκό αγροτικό χώρο τις προοπτικές του οποίου διέγραφε το τότε σχέδιο Manshold ως βάση της Κ.Α.Π. 

∆ιαπιστώθηκε η ιδιαιτερότητα του ελληνικού «αγροτικού τύπου» µε κύριο χαρακτηριστικό τη σπανιότητα του 

συντελεστή γη, τη συνεπαγόµενη αναγκαιότητα εντατικής αξιοποίησής του και παράλληλα τα φυσικά και 

κοινωνικά όρια ενός «επιβαλλόµενου», διαφορετικού τύπου, µοντέλου ανάπτυξης. Αναζητήθηκε ένα 

εναλλακτικό µοντέλο ανάπτυξης. 

� Εξειδίκευση στην Αγροτική Υδραυλική, Ενότητα (Option): Εγγειοβελτιωτικά έργα ( πρόγραµµα 

διάρκειας 12 µηνών) στην  (Grande Ecole): «Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forets 

- ΕΝGREF» (Παρίσι - Γαλλία), υποτροφία Γαλλικής Κυβέρνησης, ( 1971-1972 ). 

• Η τελική συνθετική εργασία αφορούσε τη µελέτη των συνεπειών στο - αγροτικό κυρίως - περιβάλλον από την 

εγκατάσταση διώρυγας παροχέτευσης και ναυσιπλοΐας του ποταµού SAONE στη Βourgogne της Γαλλίας. Η 

εργασία συνεχίστηκε µε απασχόληση στην Περιφεριακή ∆ιεύθυνση Γεωργίας  (DDA) της Côte d’Or.  

� ∆ιπλωµατούχος Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ( 1969 ). 
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ii. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

� Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ: Καθηγητής στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών / Τµήµα Τοπογραφίας. 

Από 1976–1984 ως έκτακτος, από 1984 µέχρι σήµερα ως µόνιµος/τακτικός καθηγητής - 

συνολική εκπαιδευτική εµπειρία 25 χρόνων / αναγνωρισµένη (ως δηµόσια υπηρεσία) 21 

χρόνων.  

• ∆ιδασκαλία των µαθηµάτων : i) Εφαρµοσµένης Υδραυλικής, ii) Υδραυλικών Έργων (στο 

παλιό πρόγραµµα) – ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (στο νέο πρόγραµµα), iii) Εισαγωγής 

στην Οικονοµική Ανάλυση. 

• Υπεύθυνος πολλών επιτροπών: i) Εκλεκτορικών σωµάτων (αξιολόγησης υποψηφίων) µελών 

Ε.Π., ii) Προκήρυξης/ παραλαβής εργαστηριακού εξοπλισµού, iii) επεξεργασίας 

προγράµµατος σπουδών, κ.α.. Υπεύθυνος τοµέα (οµάδας µαθηµάτων) για περισσότερο από 

6 χρόνια. 

• Εκπρόσωπος τµήµατος στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ/ Αθ. (1995 – 2001), αξιολογητής 

ερευνητικών προτάσεων. 

• Έκδοση «Εκπαιδευτικών Σηµειώσεων», Επίβλεψη -περισσότερων από 50- πτυχιακών 

εργασιών. 

� Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:  

• Τοµέας Πολιτικών Μηχανικών / ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

«Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» , ∆ιδασκαλία µαθήµατος µε τίτλο : «Βασικές 

αρχές σύλληψης µελέτης και διαχείρισης  προγραµµάτων µικρο-υδραυλικής σε 

αναπτυσσόµενες χώρες» (1999). 

• Τοµέας Χηµικών Μηχανικών / ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Οργάνωση και ∆ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων», Κατεύθυνση : «Συστήµατα 

διαχείρισης ενέργειας και Προστασίας του περιβάλλοντος» , Ανάθεση διδασκαλίας 

µαθήµατος µε θέµα τη «Βιώσιµη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων», (2001 – 2004) . 

� Université de Paris I :                      

• Σειρά διαλέξεων στο  Université de Paris I, Pantheon / Sorbonne, Τοµέας : «Οικονοµική 

Ανάλυση», στο πλαίσιο του µαθήµατος «Γεωπολιτική της Μεσογείου»  στα αντικείµενα της   

«∆ιασυνοριακής  ∆ιαχείρισης  Υδατικών Πόρων» και της «Τεχνολογικής Περιφεριακής 

Συνεργασίας»,  (2000 – σήµερα).  

• Σειρά διαλέξεων στο  Université d; Artois, Picardie, στο πλαίσιο του µαθήµατος 

“∆ιαχείρισης  Υδατικών Πόρων» 

 

� Εκπαιδευτικά Σεµινάρια :  
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• ∆ιδασκαλία σε διάφορα εκπαιδευτικά σεµινάρια µε πιο πρόσφατη τη συµµετοχή στο 

«Training of trainers on Sustainability and Euro – Mediterranean Co-operation» µε θέµα τη 

«Βιώσιµη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων», ( 16-30 / 8 / 2001) στη Σίφνο , ∆ράση του δικτύου 

ΜΑRΕ µε την υποστήριξη της Ε.Ε .(YOUTH Programme), U.N.E.P./M.A.P., Υπ. Αιγαίου.  

 

iii.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

∆ιεύθυνση και Συντονισµός Προγραµµάτων και Μελετών σε χώρες του εξωτερικού – Αποστολές, 

ως ειδικός τεχνικός σύµβουλος (senior expert), µακράς , µέσης και βραχείας διάρκειας. 

� ΕΛΛΑ∆Α: 

• Υπεύθυνος του Έργου (Ρ.Μ) «Παραγωγή ∆ιαφανειών Ενοτήτων Καλλιεργειών» για τη 

δηµιουργία του «Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου » (Ο.Σ.∆.Ε.) χρήσεων 

γης. Το έργο αυτό αποτελούσε τη 2η φάση ενός προγράµµατος που είχε ως αντικείµενο τον 

ελληνικό γεωγραφικό χώρο µε σκοπό την απεικόνιση και χαρτογράφηση του εδάφους µέσω i) 

αεροφωτογραφήσεων (Α/Φ), ii) δηµιουργίας ορθοφωτοχαρτών (Ο/Φ), iii) επεξεργασίας εικόνων 

σε ψηφιακή µορφή, iv) συσχετίσεων µε τα εθνικά γεωδαιτικά συστήµατα, v) οριοθέτηση ζωνών 

σε κλειστά πολύγωνα διακεκριµένων χρήσεων γης (iloting), vi)κατηγοριοποίηση – κατάταξη σε 7 

τύπους χρήσης γης, vii) δηµιουργία βάσης δεδοµένων και viii) ανάπτυξη γεωγραφικού 

συστήµατος πληροφοριών (G.I.S) σε περιβάλλον «Intergraf». Η οµάδα µελέτης πραγµατοποίησε 

τις εργασίες από iii) έως viii) καλύπτοντας συνολική έκταση 23.000 τετρ. χλµ. σε 1.900 

υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών κλίµακας 1/5.000.  

- Φορέας Υπ. Γεωργίας , 1996-1998. Ανάδοχοι: E.N.M. Σύµβουλοι Μηχανικοί, Agriconsulting 

S.p.A.  

• Σύµβουλος στο “Πρόγραµµα Πιλότος για την κατάρτιση του Ελαιοκοµικού Μητρώου” στην 

Ελλάδα. Το έργο είχε ως αντικείµενο τον ελληνικό γεωργικό χώρο µε σκοπό την απεικόνιση και 

χαρτογράφηση περιοχής του νοµού Μεσσηνίας στην οποία κυριαρχεί η ελαιοκαλλιέργεια µέσω i) 

αεροφωτογραφήσεων (Α/Φ), ii) δηµιουργίας ορθοφωτοχαρτών (Ο/Φ) 1/5.000, iii) επεξεργασίας 

εικόνων σε ψηφιακή µορφή µε φωτοερµηνευτικές µεθόδους στις Α/Φ και τηλεπισκοπικές 

µεθόδους στις δορυφορικές εικόνες (σε ανηγµένη κλίµακα 1/40.000) που χρησιµοποιήθηκαν, iv) 

συσχετίσεων µε τα εθνικά γεωδαιτικά συστήµατα, v) οριοθέτηση ιδιοκτησιών µε ελαιώνες σε 

κλειστά πολύγωνα διακεκριµένων χρήσεων γης (iloting), vi) δειγµατοληπτικοί έλεγχοι επί του 

εδάφους των αποτελεσµάτων φωτοερµηνείας και τηλεπισκόπισης, vii) έλεγχος κτηµατολογικός 

σε συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες - καλλιεργητές viii) τεχνικο-οικονοµική σύγκριση 

φωτοερµηνευτικής και τηλεπισκοπικής µεθόδου, ix) κατηγοριοποίηση – κατάταξη σε τύπους 

ελαιοκαλλιέργειας, x) δηµιουργία βάσης δεδοµένων και xi) σύνταξη ελαιοκοµικού µητρώου. Η 

συνολική έκταση των περιοχών που κάλυψε το πρόγραµµα ανέρχεται στα 25.000 στρ. απ τα 

οποία τα 14.500 αποτελούσαν αµιγείς ελαιοκαλλιέργειες.  

- Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση / Γεν. ∆/νση VI, 1993, Ανάδοχοι: E.N.M. Σύµβουλοι Μηχανικοί, 

Agriconsulting S.p.A., Aquater S.p.A., Fisia S.p.A.  

• Εκπόνηση Τοπογραφικών Μελετών και Εφαρµογές, ειδικότερα χαράξεις, σηµαντικών τεχνικών 

έργων (ενδεικτική αναφορά): 

o Μέγαρο Ο.Τ.Ε., αποθήκες ναυστάθµου, κ.α. ως συνεργάτης του αναδόχου “ΕΛΚΑ Τεχνική 

Α.Ε.”, (1978 – 1984). 
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o Μέγαρο ΕΛ.ΑΣ ως συνεργάτης των αναδόχων “ΕΡΓΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” και “ΕΡΓΑΣ Α.Ε.”, 

(1974 – 1975). 

o Κτίριο εταιρείας «ΑΡΧΙΡΟ∆ΩΝ Α Ε» ως συνεργάτης της «ΑΘΗΝΑ Α.Ε.», (1980). 

o Λεπτοµερείς αποτυπώσεις κτιρίων: Aποθήκες Κουτλίδη στη Πλάκα που αναπλάστηκαν 

(σηµερινό Θέατρο Τέχνης), Βυζαντινό Μουσείο, κ.α. ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος 

κτίρια ως συνεργάτης του αρχιτεκτονικού γραφείου Μ. Περράκη, παρόµοιες εργασίες µε άλλα 

αρχιτεκτονικά γραφεία , (1975 – 1984). 

o Αποτύπωση ζώνης λιµένα Ν. Ανάφης – Νοµαρχία Κυκλάδων (1983). 

o Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Άνδρου – Νοµαρχία Κυκλάδων (1983 – 1984). 

o Αποχετευτικό δίκτυο Γαυρίου Ν. Άνδρου – Νοµαρχία Κυκλάδων (1984). 

o Σχέδιο περιοχής Μετόχι Ρη Καπανδριτίου – Ιδιωτική ανάθεση κ.α. αποτυπώσεις (1975 – 1976) 

• Μηχανικός εργοταξίου της τεχνικής εταιρίας « ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ Α.Ε.», έργα εθνικής οδοποιίας στη 

Κρήτη: Οδικός άξονας Καστέλλι-Χανιά-Ηράκλειο-Σητεία, (1969 – 1970). 

• Μελέτες στους τοµείς της αγροτο – οικονοµικής ανάπτυξης, της διαχείρισης υδάτινων πόρων και 

των υδραυλικών έργων: 

o «Μελέτη φράγµατος τέως λίµνης Κάρλας» ως συνεργάτης της εταιρίας συµβούλων 

µηχανικών «Ε.Ν.Μ. ΕΠΕ». Μελέτη χαµηλού χωµάτινου φράγµατος χωρητικότητας 200 εκ. µ3 

νερού, µήκους 14 χλµ. Μέσου ύψους 8 µ. Για αντιπληµµυρική προστασία του κάµπου από 

πληµµύρες Ν=1/500 και παράλληλη άρδευση 25.000 στρ. Συµµετοχή στην υδρολογική µελέτη 

και την ανάλυση των καµπυλών συµπλήρωσης του ταµιευτήρα. –  

- Φορέας : Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων ( 1985) 

o «Οριστική µελέτη αρδευτικού – αποστραγγιστικού δικτύου, πεδιάδας Μάτι Τυρνάβου». 

Πρόγραµµα εγγειοβελτιωτικών έργων: Αρδευτικό – αποστραγγιστικό δίκτυο, υδροληψίες στον 

Πηνειό, σε πηγές και στον υδροφορέα, αντλιοστάσια κ.α. έργα ρύθµισης σε αγροτική 

περίµετρο 4.500 στρ. Συµµετοχή στην υδραυλική µελέτη (ίδια συνεργασία «ΕΝΜ»). 

- Φορέας : Υπουργείο Γεωργίας ( 1990 - 1992 ). 

o Εγγειοβελτιωτικά µικρής κλίµακας ορεινών προβληµατικών περιοχών (ορεινή Άνδρος) σε 

νησιά των Κυκλάδων  

- Φορέας : Νοµαρχία Κυκλάδων (1983 – 1985). 

• Σύνταξη προτάσεων και προσφορών για διακηρύξεις Ελληνικών και ∆ιεθνών φορέων – 

οργανισµών. 

 

� MAΥΡITANIA  

• Τεχνικός Σύµβουλος Υπεύθυνος Έργου (Chef de Mission) , βάσει της σύµβασης µε Ε.Ε., στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια του «Προγράµµατος Τεχνικής 
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Υποστήριξης στην Εθνική Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης (SONADER)», µε κύριο αντικείµενο 

την επιθεώρηση (Supervision) µελετών και –κυρίως- κατασκευών σε:  

o Eργα άρδευσης µεγάλων και µικρών αγροτικών περιµέτρων στη ∆. Όχθη του Σενεγάλη 

ποταµού, 

o Xαµηλά φράγµατα ( >10µ) µεγάλου µήκους (>500µ) στο ποταµό Gorgol , 

o  Επεµβάσεις κατά της ερηµοποίησης στις όχθες (κοντά στο ∆έλτα) του Σενεγάλη ποταµού, 

o Συµµετοχή στις τακτικές εργασίες/συσκέψεις του ∆ιακρατικού Οργανισµού ∆ιαχείρισης της 

λεκάνης απορροής  του Σενεγάλη ποταµού (O.M.V.S.- συµµετοχή Μαυριτανίας, Σενεγάλης 

και Μαλί.  Χώρα χρηµατοδότησης του οργανισµού ο Καναδάς) στο Dakar, 

o Ανασυγκρότηση της Εθνικής Εταιρίας Αγροτικής Ανάπτυξης   (SONADER). 

- ∆ιετής συνεχής διαµονή επι τόπου του έργου (Μαυριτανία) µε άδεια άνευ αποδοχών από 

τo ΤΕΙ 

- Oικονοµικό αντικείµενο του έργου: 115 ανθρωποµήνες (man-months). 

- Φορέας : FED (Eυρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης), 1993-1995, Ανάδοχοι: Agriconsulting 

S.p.A., ΕΝB Consulting Engineers Overseas Ltd.  

 

� ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ (Κατεχόµενα εδάφη)  

• Υπεύθυνος του Έργου (Project Coordinator at Headquarters level) και ειδικός τεχνικός 

σύµβουλος (senior expert), βάσει της σύµβασης µε Ε.Ε., στο «Πρόγραµµα Υποστήριξης 

∆ήµων»(Μunicipal Support Programme – West Bank and Gaza Strip – Phase Ι , ΙΙ), που 

αφορά: 

o Τεχνική Υποστήριξη των 7 µεγαλύτερων παλαιστινιακών δήµων, επί τριετία, µε την 

εγκατάσταση, οργάνωση και συντονισµό οµάδας 7 µηχανικών από χώρες της Ε.Ε. (οι 4 

Έλληνες) και µε αντικείµενο την επίβλεψη µελετών και έργων στο τοµέα της αστικής 

υποδοµής (ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία και επεµβάσεις ανάπλασης συνοικιών), 

o Την οριστική µελέτη της προσωρινής Έδρας του Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου στη πόλη 

Ραµάλα της ∆. Όχθης. Συνέπραξαν στο έργο αυτό 3 Ελληνικά τεχνικά γραφεία µε κύριους 

µελετητές τους Γ. Προβελέγγιο (αρχιτεκτονικά), Γ. ∆ιαµαντούρο (ηλεκτροµηχανολογικά), Π. 

Κρεµέζη (στατικά).  

o Πραγµατοποιήθηκαν 12 αποστολές βραχείας και µέσης διάρκειας (s.t.m, m.t.m), από τις οποίες 

8 – και – ως ειδικός τεχνικός σύµβουλος / µελετητής σε θέµατα υδραυλικών έργων. 

- Oικονοµικό αντικείµενο του έργου: 230 ανθρωποµήνες (man-months). 

- Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση / Γεν. ∆/νση I, 1996 – 1999. Ανάδοχοι : ΕΝB Consulting 

Engineers OverseasLtd , HYDEA S.r.l. (Ιτ.)  

 

� ΚΑΜΕΡΟΥΝ  
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• Υπεύθυνος Έργου (Project Coordinator at Headquarters level) και ειδικός τεχνικός σύµβουλος 

(senior expert), βάσει της σύµβασης µε Ε.Ε., στο «Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης της 

περιοχής Monts Mandara» (PDRM), που περιλαµβάνει i ) επιτόπια Τεχνική Υποστήριξη Έργων 

από µόνιµη αποστολή 3 µηχανικών από χώρες της Ε.Ε. πλαισιωµένη από τοπική οµάδα τεχνικών 

και ii ) ειδικές µελέτες, σε:  

o Eργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, που θέτουν ως άµεση προτεραιότητα την εξασφάλιση 

πόσιµου νερού για τους τοπικούς πληθυσµούς οι οποίοι, εκτός από την έλλειψη, µαστίζονται 

και από ασθένειες σχετικές µε την ακαταλληλότητα του. Μετά από µελέτη που εκπονήθηκε 

στα πλαίσια του προγράµµατος από οµάδα ελλήνων (5) και καµερουνέζων (4) 

επιστηµόνων/µηχανικών, της οποίας υπήρξα ο κύριος µελετητής, αποφασίστηκαν συστηµατικές 

και κατάλληλα αρθρωµένες δράσεις για την αξιοποίηση των επιφανειακών και υπόγειων νερών 

καθώς και την επεξεργασία-ποσιµοποίησή τους. Για το σκοπό αυτό προτάθηκε η µελέτη-

κατασκευή ενός χαµηλού φράγµατος (Η= 16 µ.), η επισκευή (αποπεράτωση, στεγανοποίηση) 

δύο άλλων, η µελέτη ενός υπόγειου φράγµατος σε θέση που αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα, η ενίσχυση-υλοποίηση των υποπρογραµµάτων εµπλουτισµού των υδροφορέων, 

η επέκταση του υποπρογράµµατος δοκιµαστικών γεωτρήσεων, εγκατάσταση µονάδων 

κατάλληλης τεχνολογίας επεξεργασίας-ποσιµοποίησης του νερού κατάντη των φραγµάτων, 

κ.α. 

o ∆ράσεις εκπαίδευσης, µεταφοράς τεχνογνωσίας, οργάνωσης µονάδων παρακολούθησης-

ελέγχου-συντήρησης των έργων ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά του, εγκατάσταση και 

ανάπτυξη ΓΣΠ (GIS) σε συνεργασία µε το περιφερειακό πανεπιστήµιο της πόλης Μάρουα µε 

σκοπό την διαχείριση-υποστήριξη των επεµβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Β. Καµερούν. 

o Πραγµατοποιήθηκαν 5 αποστολές βραχείας και µέσης διάρκειας (s.t.m, m.t.m), από τις οποίες 

3 –και – ως ειδικός τεχνικός σύµβουλος / µελετητής σε θέµατα υδραυλικών έργων. 

- Oικονοµικό αντικείµενο του έργου: 145 ανθρωποµήνες (man-months). 

- Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση / Γεν. ∆/νση VIII , 1996 – σήµερα. Ανάδοχοι: ΕΝB Consulting 

Engineers OverseasLtd , I.G.I.P. Development Consulting (Γερµ.) 

 

� ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ  

• Υπεύθυνος Έργου (Project Coordinator at Headquarters level) και ειδικός τεχνικός σύµβουλος 

(senior expert), βάσει της σύµβασης µε Ε.Ε.,  του «Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης στην 

Εθνική Εταιρία Υδάτων (W.A.J.)». Το πρόγραµµα περιελάµβανε 7 oριστικές µελέτες σε 

αντίστοιχο αριθµό πόλεων µε αντικείµενα  i ) την επέκταση-βελτίωση-αναβάθµιση δικτύων και 

εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης και ii ) την επανάχρηση, για µικρο-άρδευση των υγρών 

αποβλήτων όπου το αποδέχονταν οι τοπικοί πληθυσµοί.  

o Πραγµατοποιήθηκαν 8 αποστολές βραχείας και µέσης διάρκειας (s.t.m, m.t.m), από τις οποίες 5 – 

και – ως ειδικός τεχνικός σύµβουλος / µελετητής σε θέµατα υδραυλικών έργων. 

- Oικονοµικό αντικείµενο του έργου: 55 ανθρωποµήνες (man-months). 

- Φορέας : Ευρωπαϊκή Ένωση / Γεν. ∆/νση I , 1996 – 1999. Ανάδοχος : ΕΝB Consulting 

Engineers OverseasLtd , HYDEA S.r.l. (Ιτ.)  
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� EΚOUA∆OΡ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ)  

• Ειδικός τεχνικός σύµβουλος (senior expert) στο « Πρόγραµµα Αποκατάστασης της περιοχής 

Paute», που περιλαµβάνει : 

o Έργα διευθέτησης της κοίτης του ποταµού Paute, µετά τις καταστροφές που προκάλεσε τόσο η 

κατολίσθηση γαιών, συνολικού όγκου 3.000.000 µ3, όσο και η εσφαλµένη από τεχνική άποψη 

προσπάθεια αποκατάστασης της κοίτης του, µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση τεράστιου 

πληµµυρικού κύµατος που προκάλεσε σε κατάντη χωριά εκατοντάδες πνιγµούς.  

o Άρδευση µικρών ορεινών περιµέτρων (ανατολικές Άνδεις, υψόµετρο>3.500 µ)  

o Εγκατάσταση και ανάπτυξη ΓΣΠ, 

o Πραγµατοποιήθηκε 1 αποστολή µέσης διάρκειας ( m.t.m) ως ειδικός τεχνικός σύµβουλος / 

µελετητής σε θέµατα υδραυλικών έργων.  

- Oικονοµικό αντικείµενο του έργου: 150 ανθρωποµήνες (man-months). 

- Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση /Γεν. ∆/νση ΙΒ, 1996- 2000. ( 1 αποστολή) - Ανάδοχος: ΕΝB 

Consulting Engineers OverseasLtd , COBA (Πορτ.), STUCKY (Γαλλ.). 

 

� ΙΡΑΚ  

• Συµµετοχή στη «Προκαταρκτική Μελέτη για 13 Βιοµηχανικές Πόλεις» µε αντικείµενο τις 

αστικές υποδοµές ( δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, στερεά 

απόβλητα, , κ.ά.). 

o Πραγµατοποιήθηκε 1 αποστολή µέσης διάρκειας ( 3 µήνες ) και µία µικρής διάρκειας ως ειδικός 

τεχνικός σύµβουλος / µελετητής σε θέµατα υδραυλικών έργων.  

- Φορέας : Υπ. Βιοµηχανίας Ιράκ, 1981-1983 Ανάδοχος: «∆οξιάδης και Συνεργάτες 

Σύµβουλοι για την Οικιστική και Ανάπτυξη 

� ΛΙΒΥΗ  

• Συµµετοχή στις µελέτες του «Προγράµµατος Ανάπτυξης 200 ∆ήµων και Κοινοτήτων της 

Κυρηναϊκής (BENGHAZI AREA) », και των υδραυλικών δικτύων της πόλης SEBHA. 1980-

1982  

o Πραγµατοποιήθηκαν 4 αποστολές µικρής και µέσης διάρκειας ως ειδικός τεχνικός σύµβουλος / 

µελετητής σε θέµατα υδραυλικών έργων. 

- Φορέας : Λιβική Τζαµαχιρία ,1981-1982, Ανάδοχος: «∆οξιάδης και Συνεργάτες 

Σύµβουλοι για την Οικιστική και Ανάπτυξη».  

 

� ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

• Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γεν. ∆/νση VIII), µέσω του Ι.∆Ι.Κ.Υ (Ινστιτούτο 

∆ιεθνών Κοινωνικών Υποθέσεων), αναγνωριστικής µελέτης (identification study) στην ιστορική 

περιοχή της Lalibela. Η αποστολή πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια υποβολής προτάσεως για τη 
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χρηµατοδότηση προγράµµατος µε αντικείµενο την περιβαλλοντική αναβάθµιση του 

αρχαιολογικού χώρου της Lalibela µε την εγκατάσταση δικτύου και µονάδων συλλογής και 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων καθώς και την υποστήριξη των τοπικών υγειονοµικών 

υπηρεσιών µε δράσεις ενηµέρωσης, εκπαίδευσης των πληθυσµών σε θέµατα δηµόσιας υγείας που 

σχετίζονται µε την ποιότητα των νερών. (Σεπτέµβρης 2000). 

 

� ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

• Αποστολές σε Σερβία, Π.Γ.∆. Μακεδονίας και Κοσσυφοπέδιο. Η αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο 

έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ECHO µέσω ανάθεσης στο Ι.∆Ι.Κ.Υ και 

αντικείµενο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης και του δικτύου παροχής νερού σε 

περιοχές όπου προβλέπονταν η ανακατασκευή σχολείων, (Απρίλιος 2000). 

 

� IRAN 

Πρόγραµµα επειγόντων µέτρων και επείγουσας αποκατάστασης κατεστραµµένων υποδοµών µευτά 

τον βιβλικό σεισµό στην ιστορική πόλη Μπαµ  [καταγεγραµµένο µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς] 

 

iv.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

� Υπεύθυνος Έργου στο ερευνητικό πρόγραµµα: «Αξιοποίηση επιφανειακών απορροών στη νήσο Άνδρο 

µε τη δηµιουργία ορεινών ταµιευτήρων νερού», Προγραµµατική Σύµβαση Νοµαρχίας Κυκλάδων-ΤΕΙ 

Αθ., 2009-2011 

� Ερευνα υποθαλάσσιων αναβλύσεων γλυκέως ύδατος στους αναβάλους Ερετρίας. Γεωλογική – 

Υδρογεωλογική αναγνώριση, Καταδύσεις και διερευνήσεις υποθαλάσσιων εκροών µε χρήση ROV. 

Υδρογραφική διερεύνηση, αποτύπωση βυθού. Αναλύσεις χηµικών ιδιοτήτων ύδατος στις θέσεις 

εκροής. ∆ιεύθυνση του ερευνητικού έργου από τον Ίωνα Αργυριάδη, οµότιµο καθηγητή Πανεπιστηµίου 

Rennes, Γαλλίας. Συνεργασία µε ερευνητικό Ινστιτούτο ACRI . Παρουσίαση των ευρηµάτων, 

συµπεράσµατα –προτάσεις σε επιστηµονική ηµερίδα στην Χαλκίδα, (2007-2009). Κατ’επέκταση 

µετρήσεις υδραυλικών παραµέτρων Αναβάλου Κιβερίου (απόφαση Ε.∆.Κ.Αργολίδας) 

� Επιστηµονικός Υπεύθυνος, ως προς το Ελληνικό σκέλος,  στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα INS-MED 

[2007-2013]  “Ιnnovation pour l’ eco-conception en Europe”. Συµµετέχουν, µεταξύ άλλων:  

Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Καταλωνίας, Πολυτεχνείο του Αlgarve (Πορτογαλία).  

Αντικείµενο η περιγραφή και ανάλυση των καλύτερων καινοτόµων τεχνολογιών εξοικονόµησης 

νερού, ειδικά στις πρακτικές που εµπνέονται από εφαρµοσµένες επιστήµες (βιο-µιµητισµό) και  

τεχνολογίες οίκο-αντίληψης. Αναπτύσσονται  3 κοινά θέµατα  

- οίκο-σύλληψη βιο-κλιµατικού κτηρίου µε έµφαση  στον έλεγχο της κατανάλωσης νερού και 

ενέργειας 

- ισχύουσες νοµικές διατάξεις, περιορισµοί συνδεδεµένοι µε την συλλογή και χρήση των βρόχινων 

υδάτων, τεχνικοί κανόνες σχετικοί µε το νερό, θερµικός κανονισµός 

- Οικονοµικά πρότυπα, εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα τους. 

Η  µεθοδολογία θα έχει σκοπό  να επεξεργαστεί και να αξιοποιήσει κοινά εργαλεία ∆ιάγνωσης και 

Εφαρµογής της Καινοτοµίας 
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� Κύριος ερευνητής στο ερευνητικό έργο «Developing Strategies for Regulating and Managing 

Water Resources and Demand in Water Deficient Regions (WaterStrategyMan)” - για το µέρος 

της έρευνας που καλύπτεται από την Ελληνική Συµµετοχή- µε χρηµατοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ερευνητικό αυτό έργο συνεργάζονται εννέα πανεπιστήµια και 

Ερευνητικά Κέντρα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανατολικής Μεσογείου που 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα διαχείρισης υδατικών πόρων σε ζώνες που χαρακτηρίζονται 

ξηρές και ηµίξηρες (Arid, Semi-arid) µε συντονιστικό φορέα το ΕΜΠ. 

- Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθ. κ. ∆. Ασηµακόπουλος (2001-2004). Αναθέτουσα 

Αρχή: Ε.Ε. Γεν. ∆/νση  ΧΙ. 

� Συµµετοχή ως κύριος ερευνητής στο ερευνητικό έργο «∆ηµιουργία συστήµατος παροχής 

υπηρεσιών Ύδρευσης αποχέτευσης (ΣΠΥΥΑ) στα Νησιά των Κυκλάδων», από το Σεπτέµβριο 

2000 έως σήµερα. Το έργο εξετάζει τις δυνατότητες ανάπτυξης ολοκληρωµένου συστήµατος 

παροχής υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης στο νησιωτικό σύµπλεγµα των Κυκλάδων. 

Παράλληλα διερευνάται η µορφή που θα έχει ο φορέας που θα αναλάβει την παροχή των 

υπηρεσιών αυτών. 

- Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθ. κ. ∆. Ασηµακόπουλος (2000-2002). Αναθέτουσα 

Αρχή: ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥ∆ΑΠ. 

� Συµµετοχή ως ερευνητής στο πρόγραµµα «Mediterranean cooperation for water desalination 

policies in the perspective of a sustainable development (MEDCODESAL)» 1998-2000, του 

οποίου αντικείµενο ήταν η δηµιουργία ενός συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων για την 

επιλογή - εγκατάσταση µονάδων αφαλάτωσης νερού µε χρήση ανανεώσιµων ενεργειακών 

πόρων. Το πρόγραµµα εκπονήθηκε σε πλαίσιο διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας πέντε 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και µε συµµετοχή 

του τµήµατος Ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων της UNESCO µε συντονιστικό φορέα το 

ΕΜΠ.  

- Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Τµήµα Χηµικών Μηχανικών. 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθ. κ. ∆. Ασηµακόπουλος (1998-2000). Αναθέτουσα 

Αρχή: Ε.Ε. Γεν. ∆/νση  ΧΙ.    

� Συµµετοχή ως ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα «∆ίκτυο Πόλεων για την ενσωµάτωση 

της µετανάστευσης –Intemmigra. Μετανάστευση και χωρική ανάπτυξη σε αστικά κέντρα και 

περιοχές της υπαίθρου στην Ήπειρο» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας INTERREG II - 

CADSES. Στο πλαίσιο του ερευνητικού αυτού προγράµµατος ανατέθηκε και 

πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση των γενικών κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών, και 

ειδικότερα των αγροτικών δραστηριοτήτων, δεκαπέντε ∆ήµων µεταξύ των οποίων τα Ιωάννινα 

και η Ηγουµενίτσα, τα οποία αποτέλεσαν την εξειδικευµένη περιοχή έρευνας πεδίου.  

- Ανάδοχος: Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστηµών.  Επιστηµονικός υπεύθυνος  Καθ. κ. Θ. Πάκος. Αναθέτουσα 

Αρχή: Ε.Ε. Γεν. ∆/νση  XVI. 

� Συµµετοχή ως ερευνητής στο πιλοτικό «Πρόγραµµα Ανάπτυξης της ∆. Αττικής και 

διατύπωσης εναλλακτικών εικόνων µέλλοντος» που ήταν ενταγµένο στο Ελληνικό 
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Μεσογειακό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα και υπήρξε το πρώτο πρόγραµµα που ανατέθηκε στο 

ΤΕΙ Αθήνας. Το έργο είχε ως αντικείµενο: i) την έρευνα αγοράς εργασίας, ii) τη διατύπωση 

προτάσεων πολιτικής εργατικού δυναµικού, iii) την επεξεργασία προτάσεων αποκεντρωµένης 

ανάπτυξης iv) τη διεξαγωγή σεµιναρίων για τη κατάρτιση επιµορφωτών. Τα παραπάνω 

συνδέονταν µε το στόχο απόδοση ς του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στο κοινωνικό χώρο που το περιβάλλει 

(περιοχή ∆. Αττικής). Υπεύθυνος Καθ. κ. Θ. Παπαθεοδοσίου (1984 – 1986). 

� ∆ίµηνη εργασία στη ∆ιεύθυνση Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής (D.S.T.I.) του 

ΟΟΣΑ, στην έδρα του Οργανισµού στο Παρίσι, σε θέµατα ολοκλήρωσης του τεχνολογικού 

χώρου, µεταφοράς και διάχυσης της τεχνολογίας, υπό τη διεύθυνση του ειδικού συµβούλου 

του οργανισµού καθηγητή F. Chesnais,  (1987).    

� Πρόσκληση για συµµετοχή  σε ερευνητικά προγράµµατα  του τοµέα  «Οικονοµικής 

Ανάλυσης», του Université de Paris I, Pantheon / Sorbonne, σε θέµατα  «Γεωπολιτικής της 

Μεσογείου», (2000). 

 

v.  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

� Συµµετοχή σε συνέδρια- δηµοσιεύσεις: 

� Pissias Evangelos, Fitili Magda, “Water Bodies Geopolitics: Persian Gulf Balcanization, Comparative 

Analysis on Historical Trends and Reversibility”, Πρακτικά  του Συνεδρίου «Persian Gulf Conference”, 

Τεχεράνη, Ιούνιος 2008. 

� E. Pissias, D. Xenos, A. Xanthakis, “ Education and Public Awareness in Water Ressources 

Management in water stressed regions”. Stockholm International Water Institute.  Stockholm   

Conference.  2000. 

� Β. Πισσίας.  «Τα όρια της επιστηµονικής – τεχνολογικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης». Γ! 

Συνέδριο για τη Τεχνολογική Εκπαίδευση. Ε.∆Ι.Κ.Τ.Ι.- Ιδρυµα Friedrich Ebert.1992. 

� Β. Πισσίας.   «Το κοινωνικό πλαίσιο της µεταρρύθµισης στην τεχνολογική εκπαίδευση». 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Τεχνική Εκπαίδευση, Μαδρίτη, 1989.   

� Παρουσίαση, µε πρόσκληση της  UNESCO,  εισηγήσεων σε δύο workshops που οργανώθηκαν 

στα πλαίσια του  Προγράµµατος MEDCODESAL: 

o Στην έδρα της UNESCO (Γαλλία) µε θέµα την «Ανάλυση του εξωτερικού κόστους 

προγραµµάτων αφαλάτωσης µε χρήση ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων». Φεβρουάριος 

2000   

o Στη Σαντορίνη µε θέµα την «Ανάλυση οριακού κόστους παραγωγής – διάθεσης νερού 

ύδρευσης από εναλλακτικά προγράµµατα διαχείρισης υδατικών πόρων». Ιούνιος 2000   

� D. Voivontas, D. Xenos, A. Xanthakis E. Pissias, D. Assimacopoulos, «Water market 

opportunities in the Aegean Islands».   Υποβολή για δηµοσίευση στο επιστηµονικό περιοδικό 

Water International (International Water Resources Association- Illinois, USA),  2001. 

� Συµµετοχή, χωρίς ανακοίνωση, ως εκπρόσωπου του ΤΕΙ Αθήνας και µέλους της ελληνικής 

αντιπροσωπίας, στις εργασίες του 2
nd

 World Water Forum,  Χάγη,  2000. 
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� Συγγραφικό έργο :  

o « ΤΑ Α∆ΙΕΞΟ∆Α ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - κριτική του εκσυγχρονισµού από την 

σκοπιά της ανάπτυξης », εκδ: Ιστορικές Εκδόσεις , σ. 240, 1981.  

    (αναφορές / citations  στη σχετική βιβλιογραφία) 

o « Στοιχεία Υδρολογίας και ∆ιευθέτησης Χειµάρρων» - Σηµειώσεις του µαθήµατος στο ΤΕΙ  

Αθήνας – σ. 130. 

o « ∆ιαχείριση  Υδατικών  Πόρων –  ι)  Υδρευση  οικισµών » - Σηµειώσεις του µαθήµατος στο 

ΤΕΙ  Αθήνας – σ. 65. 

 

o Editing, Εισαγωγή-Επιµέλεια,  σε βιβλία πολιτικού-κοινωνικού περιεχοµένου, όπως: 

«Εξεγερµένοι Κόσµοι», Εκδ. Gutemberg,  Αθ. 2004, σ. 506, Marta Harnecker “Η Αριστερά 

στην αυγή του 21ου αιώνα», εκδ. Οδυσσέας,  κ.α.  

 

 

i) Bιβλιογραφικές Αναφορές : 

Παρατίθενται στο παράρτηµα των «∆ικαιολογητικών» έξι (6) βιβλιογραφικές αναφορές στο έργο 

Β. Πισσίας, «Τα Αδιέξοδα της Αγροτικής Πολιτικής – κριτική του εκσυγχρονισµού από την σκοπιά 

της ανάπτυξης», 1981. 

i) Λιοδάκης Γ.,1987. 

ii) Κρουσταλλάκη-Μπεδεράτου Σ., 1990. 

iii) Λιοδάκης Γ., 1991. 

iv) Μαραβέγιας Ν., 1992. 

v) Μωϋσίδης Α., 1993. 

vi) Χάρβεϋ Ε., 1996. 

 

     vi.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Η διοικητική εµπειρία προκύπτει από τις λεπτοµερώς πιο πάνω αναφερόµενες δραστηριότητες  και 

συνίσταται (επιγραµµατικά) απο τις εξής αρµοδιότητες : 

� Υπεύθυνος Έργου (Chef de Mission) του «Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης στην Εθνική 

Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης (SONADER)», Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ – Ανάθεση από FED (Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης), 

Ε.Ε.(∆/νση 8η),  ∆ιετής επί τόπου των έργων παραµονή, 1993-1995 

� Υπεύθυνος Έργου (Project Coordinator at Headquarters level) ως senior expert, βάσει 

συµβάσεων µε Ε.Ε. (∆/νση 1η και 8η ), προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης (Technical 

Assistance) ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ (1986 – 1999). 

� Υπεύθυνος τοµέα (οµάδας µαθηµάτων) τµήµατος για περισσότερο από 6 χρόνια στο Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας, υπεύθυνος πολλών επιτροπών : i) Εκλεκτορικών σωµάτων (αξιολόγησης υποψηφίων) 

µελών Ε.Π., ii) Προκήρυξης/ παραλαβής εργαστηριακού εξοπλισµού (Τ.Ε.Ι. και ΥΠΕΠΘ / 

∆ΙΕΦΕΣ), iii) επεξεργασίας προγράµµατος σπουδών, κ.α.. 

�  Εκπρόσωπος Τµήµατος Τοπογραφίας στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ/ Αθ. (1995 – 2001). 
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� Εισηγητής Γραµµατείας Συµβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.). Εκπρόσωπος του 

Σ.Τ.Ε. στο Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.). Συντονιστής Επιτροπών 

Εκπαιδευτικού Προγραµµατισµού. (1983 – 1985)  

� Ανάθεση από YΠEΠΘ - απόσπαση στην Ε.Υ./Τ.Ε.Ι.- δηµιουργίας πλαισίου αξιολόγησης 

προτάσεων ερευνητικών προγραµµάτων ΤΕΙ  (1988 – 1989) 

� Συντονιστής της αποστολής 40 µελών του Ε.Π. και σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. στη Σερβία, στη 

διάρκεια του πολέµου (1999), µε σκοπό την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας µε σχολές 

του Πολυτεχνείου του Βελιγραδίου και την έκφραση αλληλεγγύης στο λαό της χώρας.  

 

vii.  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

� Γαλλικά (άριστα), Αγγλικά (πολύ καλά), Αραβικά (καλά), Γερµανικά (µέτρια), Ισπανικά 

(µέτρια). 

� ∆ιαµονή σε χώρες του εξωτερικού για συνεχή διαστήµατα >1 χρόνου: Αίγυπτος (Αλεξάνδρεια) 

16,  Γαλλία 5,  Ι.∆. Μαυριτανίας 2,  Ο.∆. Γερµανίας 1,5 . 

 

viii. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

� Μελετητικό πτυχίο ΓΕΜΚΑ (αναστολή ισχύος από το 1984 λόγω καθηγητικής ιδιότητας στο 
ΤΕΙ) τάξεως Γ στις µελέτες Υδραυλικών έργων και Β στις Τοπογραφικές µελέτες  

� Μέλος Τ.Ε.Ε. (Α.Μ. 13429) 

� Παρακολούθηση πλήρους κύκλου µαθηµάτων  του προ-µεταπτυχιακού κύκλου (DEA- année 

probatoire) της EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) του Παρισιού, στο 

τοµέα της «Κοινωνιολογίας της επιστηµονικής γνώσης», που διηύθυνε ο καθηγητής B. Matalon 

καθώς και των µαθηµάτων:  i) «θεωρία των τεχνολογικών παραδειγµάτων» και ii) 

«κοινωνιολογία της εργασίας»του µεταπτυχιακού κύκλου (DEA) στο Univ. Paris VII (Jussieu), 

στο Univ. Paris VII (Jussieu),  των καθηγητών B. Coriat, M. Beaud και A. Lipietz.  

� H αξιολόγηση των διατριβών στους δύο µεταπτυχιακούς κύκλους :  i) ∆ίπλωµα ΙΙΙ κύκλου 

σπουδών  του «Université de Paris I / Sorbonne» και   ii) ∆ιδακτορικό του «Université de Picardie , 

Amiens»,   έγινε  µε   « άριστα ».  

 

viiii. ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

� Απονοµή διάκρισης και ∆ιπλωµατικού διαβατηρίου από την Παλαιστινιακή Αρχή, ως 

οργανωτής της αποστολής του Free Gaza Movement (2008-2009): Τα δύο καϊκια µε 45 

επιβαίνοντες από 16 χώρες που έσπασαν µετα 41 χρόνια τον ναυτικό αποκλεισµό της Γάζας 

την 24 Αυγούστου 2008. Το εγχείρηµα ιστορέίται σε ωριαία  κινηµατογραφική παραγωγή του 

Al Jazeerah, Σκηνοθεσία Ν. Αυγερόπουλος, «Εξάντας», 2009 [1η ελλ. προβολή στο Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2010)  

  

 


