
Σύντομα βιογραφικά 
των συγγραφέων

Ο Δρ. Ευάγγελος Ακύλας είναι φυσικός, Καθηγητής Ρευστoμηχανικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου διδάσκει φυσική, υδρολογία, 
υδραυλική και μηχανική ρευστών. Ο κύριος ερευνητικός του τομέας είναι η θεωρητική μηχανική ρευστών, με 
έμφαση, τόσο σε αναλυτικές όσο και σε αριθμητικές μελέτες ροών σε στρωτή και τυρβώδη ροή. Έχει δημοσι-
εύσει περισσότερες από 130 εργασίες σε ευρύ φάσμα από τη μετεωρολογία έως την υδραυλική και τη θεμελι-
ώδη μηχανική ρευστών, και έχει συμμετάσχει σε πολλά σχετικά ερευνητικά έργα. Από το 2020 είναι ο πρώτος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης», μέσω του Έργου EXCELSIOR 
H2020 Teaming (www.excelsior2020.eu).

Ο Κυριάκος Αλιούρης γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου και είναι Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, 
απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατέχει τη θέση του Επιθεωρητή Πλοίων Α΄ στο Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας και έχει εργασιακή πείρα πέραν των 25 χρόνων στον τομέα της ναυτιλίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα. Έχει πολύχρονη εμπειρία στις επιθεωρήσεις κράτους σημαίας, κράτους λιμένα, στον έλεγχο νηο-
γνωμόνων που είναι αναγνωρισμένοι από τη Δημοκρατία, στον έλεγχο συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και 
προστασίας και στη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων. Προΐσταται του Τομέα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτι-
κής και Χωροταξίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, και είναι υπεύθυνος για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, 
για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και για τα θέματα διακυβέρνησης των ωκεανών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, και είναι εθνικός εμπειρογνώμονας για τα προαναφερόμενα θέματα στις σχετικές ομάδες 
εργασίας/επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ναυτιλιακής Ασφάλειας και του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2012 διετέ-
λεσε αναπληρωτής πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου «Φίλοι της Προεδρίας για την ΟΘΠ» και μέλος 
της ομάδας συντονισμού και προετοιμασίας της «Διακήρυξης της Λεμεσού», που υιοθετήθηκε από τους αρμόδιους 
για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική Ευρωπαίους υπουργούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια θαλάσσια 
και ναυτιλιακή ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης, που αποτέλεσε το ορόσημο της Κυπριακής Προεδρίας.

Η Ευανθία Αντωνίου είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, και κάτοχος MSc από το διατμηματικό πρόγραμμα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα - Διοί-
κηση μεγάλων έργων και επιχειρήσεων» του ΕΜΠ. Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία σε ελληνικά και ευρωπα-
ϊκά έργα. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. 

Ο Μιχαήλ Βαΐτης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική-Γεω-
πληροφορική με έμφαση στις βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και τις εφαρμογές τους». Είναι αναπληρωτής 
επιστημονικός υπεύθυνος για τον ΘΑΛ-ΧΩΡ 2. Έχει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο και είναι επιστημονικός 
υπεύθυνος ή συνεργάτης ερευνητικών έργων, αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης 
που αφορούν βάσεις δεδομένων και βάσεις χωρικών δεδομένων, υποδομές χωρικών δεδομένων, σημασιολο-
γικά γεωχωρικά δεδομένα, εφαρμογές κινητής μάθησης, μοντέλα και συστήματα υπερκειμένου.

Ο Βασίλειος Σ. Γαβαλάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πληθυσμιακής Γεωγραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε Ιστορία και Εθνολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και συνέ-
χισε τις σπουδές του ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο London 
School of Economics and Political Science στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος MSc και PhD στην επιστήμη 
της Δημογραφίας. Έχει εργαστεί ως ερευνητής (Research Associate) στο Κέντρο Δημογραφικών Μελετών του 
Πανεπιστημίου του Manchester [Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research (CCSR)]. Συμμετείχε σε 
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δημογραφικές μελέτες για περιοχές του ευρύτερου Manchester (Oldham, Rochdale), καθώς και για την Περι-
φέρεια Stoke-on-Trend στη Βόρεια Αγγλία. Συμμετείχε, επίσης, σε μελέτες που ανατέθηκαν από το Βρετανικό 
Υπουργείο Εργασίας (Department for Work and Pensions) στο CCSR, σχετικά με τις εθνοτικές μειονότητες και 
την αγορά εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Ελλάδα έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη νησιωτική δημογραφία. 
Είναι μέλος της Επετηρίδας Κυκλαδικών Μελετών, όντας Κυκλαδίτης και ο ίδιος. 

Η Χριστίνα Γιαννακίδου είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κατέχει Integrated Master με γνωστικό αντικείμενο: 
«Τα συστήματα του χωρικού σχεδιασμού. Η ευρωπαϊκή και η εθνική εμπειρία». Συμμετείχε ως ερευνήτρια στο 
Interreg Ελλάδα-Κύπρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εκπόνηση του θαλάσσιου χωροταξικού πλαι-
σίου της ευρύτερης περιοχής Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον, έχει αποκτήσει πιο εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά 
με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, καθώς και τον Χωρικό και Αναπτυξιακό Σχεδιασμό, μέσω της παρα-
κολούθησης σεμιναρίων και συνεδρίων.

Ο Ανέστης Γουργιώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σπούδασε χωροταξία στο Πανεπιστή-
μιο του Bordeaux στην Γαλλία, μετεκπαιδεύτηκε στην πολεοδομία, λαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό τίτλο «DESS 
Urbanisme Operationel», και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανι-
κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Διετέλεσε Δ/ντής στη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδια-
σμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Προϊστάμενος στο Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων 
της ίδιας Διεύθυνσης. Έχει δημοσιεύσει το έργο του σε διεθνή συνέδρια, βιβλία, συλλογικούς τόμους και περιοδικά. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα ακόλουθα θέματα: Χωροταξικός σχεδιασμός, ΑΠΕ, Πολιτική 
Τοπίου, ανάπτυξη του ορεινού χώρου, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Εθνικός και Περιφερειακός χωρο-
ταξικός Σχεδιασμός, χωροταξικός σχεδιασμός και οργανωμένοι υποδοχείς-επιχειρηματικά πάρκα, και τουρισμός.

Ο Δρ. Ηλίας Γραβάνης έλαβε πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 
1997, ΜΑ στη Φυσική από το Columbia University το 2000, και PhD από το University of London (King’s College 
London) το 2006. Από το 2011 ως το 2019 εργάστηκε ως ερευνητής και διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχα-
νικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ από το 2020 εργάζεται ως Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Επίσης, είναι μέλος του Eratosthenes Centre of Excellence του Τεχνολογικού Πανε-
πιστημίου Κύπρου. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: ρευστομηχανική και τύρβη, στα-
τιστική μηχανική μη κλασικής ισορροπίας, ροές σε πορώδη μέσα, υπόγεια υδρολογία, γεωμηχανική πετρελαίου, 
στοχαστικές μέθοδοι σε γεωτεχνικές εφαρμογές. 

Ο Ιωάννης Δάγκινης είναι μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο τις Εφαρμογές νέων Τεχνολογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και 
το Περιβάλλον. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, με πολυετή θαλάσσια υπηρεσία, και κάτο-
χος Διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά ευρωπα-
ϊκά προγράμματα και πολλές μελέτες σχετικά με τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη ναυτιλία, τις θαλάσσιες 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το περιβάλλον. Είναι συγγραφέας 3 επιστημονικών βιβλίων και άρθρων σε 
διεθνή περιοδικά και συνέδρια. 

O Δρ. Χριστόδουλος Δανέζης είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στη Γεωπληροφορική από το ίδιο πανεπιστή-
μιο, και διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) στη Δορυφορική Γεωδαισία και Πλοήγηση από το τμήμα Γεωματικής Μηχα-
νικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL). Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο αντικείμενο 
της Γεωδαισίας στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανε-
πιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωδαισίας, Συντονιστής Υποδομών και 
Επικεφαλής του Τομέα Γεωπληροφορικής του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης». Επίσης, είναι ο Συντονι-
στής της Ερευνητικής Στρατηγικής Μονάδας Υποδομής CyCLOPS (Cyprus Continuously Operating Natural 
Hazards Monitoring and Prevention System), του μεγαλύτερου ερευνητικού δικτύου μόνιμων σταθμών GPS/
GNSS στην Κύπρο. Η επιστημονική του δραστηριότητα εστιάζεται στα πεδία της Δορυφορικής και Θαλάσσιας 
Γεωδαισίας, των Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (SAR), των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και 
των τεχνολογιών LBS. 
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Η Ευαγγελία-Θεοδώρα Δερδεμέζη είναι υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, στη θεματική περιοχή του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και υπότροφος του Ελληνι-
κού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωγραφίας και μεταπτυχιακού τίτλου του προ-
γράμματος σπουδών «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» του τμήματος Γεωγραφίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα που αφορούν τον πολεο-
δομικό σχεδιασμό και την οικιστική ανάπτυξη, με έμφαση στον νησιωτικό χώρο, στον χερσαίο και Θαλάσσιο 
Χωροταξικό Σχεδιασμό, καθώς και στην προστασία και τη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου. Έχει 
συμμετάσχει και έχει δημοσιεύσεις στα πρακτικά πολυάριθμων διεθνών και πανελλήνιων επιστημονικών συνε-
δρίων, τα οποία αφορούν θέματα χωρικού σχεδιασμού, γεωγραφίας και γεωπληροφορικής.

Ο Ευαγόρας Ευαγόρου συμμετέχει ως Επιστημονικός Συνεργάτης και είναι μέλος του Ερευνητικού Κέντρου 
«Ερατοσθένης» από το 2014, με επικεφαλής τον Καθηγητή Διόφαντο Χατζημιτσή, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχα-
νικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Έλαβε το προπτυχιακό και το 
μεταπτυχιακό του δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή των Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών, και είναι υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής, μελετώντας τεχνικές τηλεπισκόπησης για την εκτί-
μηση της βαθυμετρίας στο ΤΕΠΑΚ. Έχει ενεργό ρόλο στη συμμετοχή σε αρκετά ερευνητικά έργα που χρηματο-
δοτούνται από προγράμματα του H2020, INTERREG και ECHO, συμμετέχοντας ενεργά και στα ερευνητικά προ-
γράμματα, τόσο στο ΘΑΛ-ΧΩΡ όσο και στο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2.

Ο Δρ. Κυριάκος Θεμιστοκλέους είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Louisiana, ΗΠΑ, κατέχει μεταπτυ-
χιακό τίτλο στην πολεοδομία από το Πανεπιστήμιο της Oklahoma, ΗΠΑ, και διδακτορικό τίτλο και μεταδιδα-
κτορικό τίτλο με θέμα γεωπληροφορική, πολεοδομία και χωροταξικό σχεδιασμό. Συμμετέχει στην εθνική επι-
τροπή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον του Τμήματος Περιβάλλοντος, στην Παράλληλη Βουλή για το Περιβάλλον, την 
 Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, είναι μέλος του Γενικού συμβουλίου του ΕΤΕΚ, μέλος του Διοικητικού συμ-
βουλίου του Κυπριακού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), και πρόε-
δρος του Cyprus RemoteSensing Society. Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με πληθώρα ερευνητικών έργων, 
σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και με το έργο EXCELSIOR για τη δημιουργία 
του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης», όπου κατέχει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή του προγράμματος και 
του Διευθυντή Εξωτερικών Υποθέσεων & Ανάπτυξης. Έχει πέραν των 300 δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή επι-
στημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων.

Ο Νικόλας Ιωάννου γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατέχει τον μεταπτυχιακό τίτλο MSc Shipping, Trade 
and Finance του Bayes Business School του πανεπιστημίου City του Λονδίνου. Είναι Λειτουργός Ναυτιλίας στο 
Υφυπουργείο Ναυτιλίας από το 2008 και διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε θέματα ναυτιλιακής φορολογίας και 
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Επίσης, ασχολήθηκε για αρκετά χρόνια με την προβολή και ανάπτυξη της 
Κυπριακής Ναυτιλίας στο εξωτερικό. Είναι μέλος της εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
από την ίδρυσή της το 2021, ενώ προηγουμένως διατέλεσε μέλος της Ομάδας Εργασίας για τον Θαλάσσιο 
Χωροταξικό Σχεδιασμό από την ίδρυσή της το 2012. Είναι εθνικός εμπειρογνώμονας της Κύπρου στις ομάδες 
εργασίας/επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για θέματα Θαλάσσιου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού, Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και Διακυβέρνησης των Ωκεανών. Από το 2021 εργάζεται 
στον Τομέα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και Χωροταξίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Ο Ιωάννης Κατσούνης είναι Κοινωνικός και Πολιτικός Επιστήμονας. Το 2009 αποφοίτησε από το τμήμα Κοινω-
νιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Διεθνείς και Ευρω-
παϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πειραιά (2013). Από το 2015 εργάζεται ως ερευνητής στο Τμήμα Ναυτιλίας 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου και εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή. Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται σε θέματα κοινωνικής συνοχής, βιώσιμης ανάπτυξης, νησιωτικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης, ναυτιλιακής Κοινωνιολογίας και Γαλάζιας Οικονομίας. Έχει συμμετάσχει ως ερευνη-
τής και επιστημονικός συνεργάτης σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και έργων που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
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διδακτορική του διατριβή εξετάζει τη συμβολή της Γαλάζιας Οικονομίας στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη των ελληνικών νησιωτικών περιφερειών. Είναι μέλος του European Sociological Association (ESA).

Η Αικατερίνη Κόκκινου είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης (Δια-τομεακή και Δια-κρατική Τεχνική 
και Οικονομική Αποτελεσματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και διδάκτορας και μετα-διδάκτορας του Πανεπι-
στημίου του Αιγαίου (Οικονομική Ανάπτυξη και Καινοτομικές Δραστηριότητες: Μια δια-περιφερειακή προσέγγιση 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Τεχνολογική Αλλαγή και Τεχνική Αποτελεσματικότητα). Κατά τη διάρκεια της 
καριέρας της, έχει ασχοληθεί εκτενώς με τα αντικείμενα της οικονομικής ανάπτυξης, των οικονομικών της καινοτο-
μίας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, της τεχνολογικής αλλαγής και ανάπτυξης και 
της ανταγωνιστικότητας, καθώς και της διαχείρισης πόρων και της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Η πολυετής 
διδακτική της εμπειρία περιλαμβάνει διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε πανεπιστήμια στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπροσθέτως, έχει συνεργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα και έχει παρουσιάσει το 
ερευνητικό της έργο σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια, διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε βιβλία και συλ-
λογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων, όπως Springer, SAIGI Global, Nova Publishers NY, and Women’s Press 
publications, καθώς και σε ερευνητικά άρθρα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθών (UNTC Occasional Papers Series).

Ο Γεώργιος Κοκόσης είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Αποφοίτησε από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1997. Αφού εργάστηκε αρχικά ως Μηχανικός Μεταλλείου στην Ελληνική Μεταλ-
λευτική Εταιρεία, στη συνέχεια, το 2001, προσελήφθη από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Αρχικά 
εργάστηκε στον Τομέα Φωτογραμμετρίας, και από το 2006 ανέλαβε τον νεοσύστατο Τομέα Υδρογραφίας, όπου 
εργάζεται μέχρι σήμερα.

Ο Γεώργιος Κορρές είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και Διευθυντής 
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Χώρου» και στο 
Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης & Χωροταξικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Γεω-
γραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (Οικονομία του Πολιτισμού, ΔΠΜ60)» του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (University of Nicosia), 
στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ (University of Newcastle, Centre of Urban and Regional Development Studies, 
CURDS), στο Πανεπιστήμιο του Λιντς (University of Leeds) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τα επιστημονικά 
του ενδιαφέροντα έγκεινται στον χώρο των επενδύσεων, της βιομηχανικής οργάνωσης, της οικονομικής ανά-
πτυξης, της οικονομικής πολιτικής και οικονομικής θεωρίας, όπου έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες, περί τα 
200 επιστημονικά άρθρα με κριτές, καθώς και έξι βιβλία στα Αγγλικά σε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, 
όπως MacMillan-Palgrave Press, Springer, Edward & Elgar, IGI Global, Ashgate Publishers, Nova-Publishers 
κ.λπ. Επίσης, συμμετέχει σε πολλές επιστημονικές επιτροπές, ως κριτής σε διεθνή περιοδικά, και είναι υπεύθυ-
νος έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού «Journal of Regional Socio-Economic Issues».

Η Γεωργία Κοτίνη είναι Γενική Δ/ντρια Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, Αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοχος μετα-
πτυχιακών τίτλων σπουδών στη Χωροταξία - Πολεοδομία - Περιβάλλον και διδακτορικού διπλώματος στη Γεω-
γραφία, του Πανεπιστημίου PARIS I – PANTHEON SORBONNΕ.

Η Διονυσία Κούτση είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Ε.Μ.Π. Είναι Μηχανικός Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και κάτοχος του μεταπτυχιακού 
τίτλου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Ε.Μ.Π. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύ-
σει το έργο της σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους 
ακόλουθους τομείς: Ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση χερσαίας και ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Συμμετοχικός σχεδιασμός, Αναπτυξιακά ζητήματα νησιωτικών περιοχών, 
Περιφερειακή ανάπτυξη, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Χωρικός σχεδιασμός και Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών. Επίσης, εργάζεται ως ερευνήτρια και συντονίστρια έργων που συγχρηματοδοτούνται κυρίως 
από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Βασίλης Κοψαχείλης είναι διδάκτωρ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο 
τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε 
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σχετικά με τη διαχείριση, την αναζήτηση και τη δημοσίευση της χωρικής 
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πληροφορίας στον παγκόσμιο και στον σημασιολογικό ιστό. Έχει εργαστεί σε εταιρείες ως προγραμματιστής και 
έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν τη διαχείριση γεωχωρικής πλη-
ροφορίας γενικότερα και την ανάπτυξη Υποδομών Χωρικών Δεδομένων ειδικότερα. Είναι συνεργάτης στο έργο 
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 σε θέματα τεχνικής υλοποίησης και λειτουργίας της Υποδομής Θαλάσσιων Χωρικών Δεδομένων.

Ο Δρ. Φαίδων Κυριακίδης είναι Καθηγητής Γεωπληροφορικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Έλαβε πτυχίο Γεωλογίας από το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και διδακτορικό δίπλωμα με εξειδίκευση Γεωστατιστική στις Γεωεπιστήμες 
από το Stanford University των ΗΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται της Γεωστατιστικής, της Γεω-
υπολογιστικής, και των εφαρμογών αυτών στα Γεωπληροφοριακά Συστήματα (GIS) και την Τηλεπισκόπηση, τις 
Γεωεπιστήμες, τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, καθώς και τη Δημόσια Υγεία και την Αρχαιολογία. Είναι μέλος του 
Editorial Board των επιστημονικών περιοδικών Remote Sensing, Cartographica, και Spatial Statistics, έχοντας 
διατελέσει στο παρελθόν Associate Editor του Geographical Analysis, μέλος του Editorial Board του International 
Journal of Geographical Information Science, και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του Association of Geographic 
Information Laboratories in Europe (AGILE). Λόγω της ευρείας απήχησης του δημοσιευμένου ερευνητικού του 
έργου, από το 2020 συγκαταλέγεται στο άνω του 2% των ερευνητών παγκοσμίως (ανεξαρτήτως επιστημονικού 
πεδίου), και στο άνω 1% των ερευνητών παγκοσμίως στο πεδίο Geological & Geomatics Engineering, με βάση τη 
διεθνώς αναγνωρισμένη μελέτη https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4.

Η Μαρία Κωνστάντογλου είναι διδάσκουσα επί συμβάσει στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπεύθυνη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο Εργαστήριο Διαχεί-
ρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, και μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά και συνέδρια αναφορικά με τον βιώσιμο σχεδιασμό του τουρισμού, τη διαχείριση τουριστικών 
προορισμών, το branding των τόπων και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Είναι Διευθύντρια της Εται-
ρείας Έρευνας Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Α.Ε., και Διευθύ-
νουσα Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αναπτυξιακή Βορείου Αιγαίου ΑΑΕ/
ΟΤΑ. Έχει συμμετάσχει ως μέλος της ομάδας έργου και ως επιστημονική υπεύθυνη, σε περισσότερα από πενή-
ντα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, ΕΣΠΑ και πόρους της Ε.Ε. Είναι 
κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και μέλος διεθνών και 
εθνικών επιστημονικών ενώσεων, φορέων και δικτύων.

Η Ευγενία Λάγιου είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων ΕΜΠ, κάτοχος ΜSc Γεωγραφίας - Χαροκόπειο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, και ΥΔ στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Εργάζεται στο Α τμήμα της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
από το 2015, και από το 2020 με καθήκοντα προïσταμένης τού εν λόγω τμήματος.

Η Μαρία Λεκάκου είναι Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Οικονομικής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. Διατέλεσε μέλος 
της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (2001-2004) και είναι μέλος της Εθνικής Συντονιστικής 
Επιτροπής Κρουαζιέρας.

Έχει συγγραφικό έργο για Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τα νησιά, για την ολο-
κληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, για τις επιπτώσεις της κρουαζιέρας στους προορισμούς, την κοινωνική καινο-
τομία, τη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στον Θαλάσσιο Τουρισμό, καθώς και την εφαρμογή του μέτρου του Μετα-
φορικού Ισοδύναμου στα ελληνικά νησιά.

Δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στα θέματα κοινωνικής καινοτομίας, Γαλάζιας Ανάπτυξης και διακυβέρνησης, 
καθώς και στους διαγωνισμούς BLUE HACATHON από το 2015, και με LIVING LABS σε νησιά ή εν πλω. Επίσης, 
είναι συντονίστρια της ομάδας Blue Aegean, που αναδείχθηκε Εθνικός Πρωταθλητής για το 2020 «Ευρωπαϊκά Βρα-
βεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2020», στην κατηγορία «Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες».

Ο Θεόδωρος Λίλας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο τις 
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοχος MScin 
Computer Science από το Πανεπιστήμιο Columpia (NY), και Διδακτορικού διπλώματος από το ΕΜΠ. Από το 
1992 έως το 1999 εργάστηκε στη ναυπηγοεπισκευαστική βάση Περάματος και έχει διατελέσει Τεχνικός Διευ-
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θυντής στο ναυπηγείο ΝΑΥΣΙ, ενώ έχει συντονίσει προηγμένα ναυπηγοεπισκευαστικά έργα έρευνας και ανά-
πτυξης. Από το 2005 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. 
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων σχετικά με εφαρμο-
γές πληροφορικής στην ναυτιλία, και θαλάσσιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ερευνητικό έργο στο οποίο 
συμμετείχε έχει βραβευτεί από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (EUDG 
Region), στον τομέα της Αειφόρου ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρα-
κτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. 

Η Ελένη Λουλλή είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληρο-
φορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή, 
και Ερευνήτρια Γ’ στο Κέντρο Αριστείας, «Ερατοσθένης», στο γνωστικό αντικείμενο: «Παρατήρηση της ξηρα-
σίας στην Ανατολική Μεσόγειο με τη χρήση δεδομένων Τηλεπισκόπησης». Είναι απόφοιτη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου του Μονάχου (TUM), με πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Μηχανική Περιβάλλοντος. Κατά τη διάρ-
κεια των μεταπτυχιακών της σπουδών εξειδικεύτηκε στην προσομοίωση και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. 
Από τον Μάρτιο του 2018, η Ελένη συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή και την υλοποίηση ερευνητικών έργων 
Horizon2020, Horizon Europe, PRIMA, INTERREG, ESA PECS και ERASMUS+. Η Ελένη είναι μέλος της πρωτο-
βουλίας Women in Copernicus, η οποία έχει στόχο να δώσει φωνή και πρόσωπο στις γυναίκες που έχουν αντι-
κείμενο εργασίας τις υπηρεσίες και τα δεδομένα Copernicus. 

Η Δέσποινα Μακρή είναι ερευνητική συνεργάτιδα του ΤΕΠΑΚ και του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης». Είναι 
πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποψήφια διδάκτορας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Διόφαντο 
Χατζημιτσή. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη χαρτογράφηση θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, μέσω της 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης με δεδομένα από τους δορυφόρους Landsat-8 και Sentinel-2. Έχει συμμετάσχει 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των THAL-CHOR και HORIZON EUROPE, και κυρίως των 
δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Το επιστημονικό της ενδιαφέρον στρέφεται και προς την εκπαίδευση σε διά-
φορους τομείς (μαθητές και νέους ερευνητές, stakeholders, και ευρύτερο κοινό), μέσω του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος Frame work Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP).

Ο Δρ. Χριστόδουλος Μέττας εργάζεται ως Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» και το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμά-
των και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την Παρατήρηση Γης, χρησιμοποιώντας τη Δορυφορική Τηλε-
πισκόπηση. Ασχολείται με τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
διεθνών συνεδρίων και είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μέλος διεθνών 
και εθνικών επιστημονικών φορέων και δικτύων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα Συστήματα Γεω-
γραφικών Πληροφοριών για περιβαλλοντικές εφαρμογές, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τη δορυφο-
ρική τηλεπισκόπηση, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, και τη συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων με 
τη χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης.

Ο Βύρων Μιχαλάκης είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με 
αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών γεωαναζήτησης για κινητές συσκευές. 
Είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Γεωπληροφορική. Έχει 
δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει εργαστεί σε μεγάλο 
αριθμό ελληνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, με αντικείμενο τη διαχείριση γεωχωρικών 
δεδομένων. Είναι συνεργάτης στο έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριών 
της γεωχωρικής βάσης δεδομένων και δημιουργίας θεματικών επιπέδων.

Ο Νικήτας Νικητάκος είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο τη Ναυτιλιακή 
Ηλεκτρονική Τεχνολογία, και διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου Πληροφορικής και Νέων Τεχνο-
λογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τη Νησιωτική Ανάπτυξη (ΕΠΛΗΝΕΤ). Έχει αποφοιτήσει από το 
τμήμα Μηχανικών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1980), έχει BSc και MSc in Electrical Engineering, MSc 
in Applied Mathematics (1989) από το NPS Monterey USA, Οικονομικών σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά 
(1986), και Διδακτορικό από το ΕΜΠ (Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Η/Y 1996). Έχει 25ετή υπηρεσία 
ως αξιωματικός του Π.Ν., από το οποίο παραιτήθηκε με τον βαθμό του Πλοιάρχου το 2001, μετά την εκλογή 
του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συμμετείχε σε περισσότερα από 50 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και 
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μελέτες. Είναι κάτοχος 3 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη θάλασσα, και 
βραβεύτηκε από το Lloyd’s για καινοτομία στη θάλασσα το 2006. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και πολλά άρθρα 
σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. 

Ο Δρ. Ανδρέας Νικολαΐδης έχει 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον επιστημονικό τομέα της Ωκεανο-
γραφίας. Ως ειδικός στην ωκεανογραφία και την πληροφορική, έχει συμμετάσχει σε επιχειρησιακά ερευνητικά 
ταξίδια, συμβάλλοντας στην ίδρυση του Εθνικού Ελληνικού Δικτύου Tide-Gauge και του National Maritime 
Geographic Information System. Έχει αναπτύξει εξειδικευμένες εφαρμογές επεξεργασίας ωκεανογραφικών 
δεδομένων για την υποστήριξη ναυτικών επιχειρήσεων, και έχει συνεργαστεί με πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα 
για την υλοποίηση συναφών εφαρμογών. Υπηρέτησε και ως εκπαιδευτής στις Σχολές Εξειδίκευσης του Ναυ-
τικού. Από το 2010 εργάζεται ως ερευνητής στο Κέντρο Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου 
έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα. Από το 2013 συνεργάζεται και με το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου και διδάσκει ως 
ερευνητικός συνεργάτης και ειδικός επιστήμονας, Θαλάσσια Γεωδαισία και Προγραμματισμό.

Ο κ. Μάριος Νικολαΐδης είναι κάτοχος πτυχίου BsC «Physical Oceanography and Computing» από το Πανεπιστή-
μιο της Ουαλίας, Bangor, και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής. 
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών του σπουδών. 
Το 2011 εργοδοτήθηκε στο εργαστήριο του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ερευνητής, 
υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο και την επεξεργασία των επιτόπιων θαλάσσιων παρατηρήσεων σχετικά με τις 
φυσικές παραμέτρους των θαλάσσιων στρωμάτων της Λεβαντίνης. Έχει συμμετάσχει ως επιστήμονας ερευνητής 
σε περισσότερα από 15 ερευνητικά προγράμματα: GROOM, PREMARPOL, MEDESS-4MS, MYOCEAN II, ΘΑΛ-ΧΩΡ 
Ι κ.ά., με τελευταία τα MAESTRALE και CyCLOPS. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη Φυσική Ωκεανογραφία και στη 
Θαλάσσια Γεωδαισία, με επίκεντρο την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης.

Η Δρ. Αργυρώ Νισατζή είναι Ειδική Επιστήμονας-Ερευνήτρια Α’ στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανι-
κών Γεωπληροφορικής της Σχολή Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (TΕΠΑΚ). Είναι κάτοχος 
Διδακτορικού Διπλώματος στο πεδίο της «Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει αρθρογραφήσει σε περισσό-
τερα από 20 επιστημονικά περιοδικά, όπως το Atmospheric Chemistry and Physics, Atmospheric Measurements 
and Techniques, και έχει πολυάριθμες συνεισφορές (περισσότερες από 50 εργασίες) σε διεθνή συνέδρια, καθώς 
και κεφάλαια σε βιβλία (peer-reviewed). Κατά τη διδακτορική της διατριβή ασχολήθηκε με τη μελέτη της ατμό-
σφαιρας με τη συνδυασμένη χρήση της τηλεπισκόπησης και των τεχνικών lidar στην Ανατολική Μεσόγειο, ως 
ένα καινοτόμο πεδίο έρευνας. Παράλληλα, τα τελευταία 13 έτη συμμετέχει σε Διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα στο αντικείμενο της ατμοσφαιρικής σωματιδιακής ρύπανσης, των τεχνικών τηλεπισκόπησης για 
την κατακόρυφη περιγραφή της ατμόσφαιρας, την παρακολούθηση της διασυνοριακής ρύπανσης.

Η Καλλιόπη Παπαδάκη είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MArch Πολεοδόμος Μηχανικός 
ΕΜΠ, PhDc ΕΜΠ. Εργάστηκε 20 χρόνια ως ελεύθερη επαγγελματίας στο προσωπικό γραφείο Μελετών «Παπα-
δάκη - Σταματόπουλος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ». Συνέταξε και παρακολούθησε μεγάλο αριθμό μελετών δημοσίων και 
μεγάλων ιδιωτικών έργων, ενώ συνεργάστηκε με μεγάλα μελετητικά γραφεία ως εξειδικευμένος συνεργάτης. 
Από το 2009 είναι στέλεχος της Δ/νσης Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ. Από το 2015 μέχρι 
σήμερα υπηρετεί σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στα πολιτικά γραφεία του ΥΠΕΝ, και σήμερα είναι συνεργά-
της στο προσωπικό Γραφείο του ΓΓΧΣΑΠ. Οι βασικοί τομείς εξειδίκευσής της είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, οι 
αστικές αναπλάσεις, η προσβασιμότητα, η βιώσιμη κινητικότητα, η ηλεκτροκίνηση, η ΒΑΑ, η εξειδίκευση χρη-
ματοδοτικών προγραμμάτων κ.λπ. (είναι κύριος συντάκτης πολλών στρατηγικών κειμένων και προδιαγραφών). 
Είναι NC for sustainable mobility, NRC for com στον ΕΟΠ, και μέλος του EU BIM task group. Εκπροσωπεί το 
ΥΠΕΝ και την ΓΓΧΣΑΠ σε πολλές διυπουργικές Ο.Ε. και Επιτροπές. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εφο-
διαστικής Αλυσίδας και του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΚΔΑΑ.

Η Δρ. Χριστιάνα Παπούτσα είναι ερευνητική συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συντο-
νίστρια του τομέα γεωργίας στο Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης». Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε μεγάλο 
αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, όπως είναι τα H2020, ESA-PECS, RPF/RIF, EC, MSCA-RISE, INTERREG, 
MED, FP7. Είναι συγγραφέας σε πάνω από 30 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 
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πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 5 κεφάλαια σε βιβλία, και ήταν ένα από τα κύρια μέλη των τοπικών διοργανωτών 
του 41ου Συμποσίου EARSeL 2022 στην Κύπρο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η χρήση τεχνικών Τηλε-
πισκόπησης, Φασματοσκοπίας Πεδίου και επιτόπιων δεδομένων (αισθητήρες, UAV) για περιβαλλοντικές εφαρ-
μογές που επικεντρώνονται κυρίως στη διαχείριση υδατικών πόρων, τη διαχείριση άρδευσης, τη γεωργία και 
την προώθηση της Παρατήρησης Γης στην εκπαίδευση. 

Ο Γεράσιμος Παυλογεωργάτος είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διατή-
ρηση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», και διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου CHMLab. Είναι 
επιστημονικός υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα Στρατηγικά Έργα ΘΑΛ-ΧΩΡ και ΘΑΛ-ΧΩΡ 2. Είναι 
συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και έχει δημοσιεύσεις σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλο-
ντος και τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συλ-
λογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνη-
τικών προγραμμάτων σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλο-
ντος, καθώς και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, και μέλος διεθνών και εθνικών επιστημονικών ενώσεων, 
φορέων και δικτύων.

Η Μαρίνα Πεκρή είναι Βοηθός Ερευνητή Α΄ στο κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης», και μέλος της ερευνητικής 
ομάδας του Δρ. Χριστόδουλου Δανέζη στο εργαστήριο Γεωδαισίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Είναι κάτοχος πτυχίου Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής και μάστερ Γεωπληροφορικής 
και Γεωχωρικών Τεχνολογιών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σήμερα, είναι υποψήφια διδάκτωρ στο 
γνωστικό αντικείμενο της Δορυφορικής Αλτιμετρίας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπλη-
ροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάστηκε σαν ερευνητική συνεργάτιδα στην Αρχή Ηλε-
κτρισμού Κύπρου, στο αντικείμενο του ArcGIS περιβάλλοντος. Εκτός απ’ αυτό, εργάστηκε στον τομέα του σχεδια-
στηρίου. Επίσης, έκανε την πρακτική της εξάσκηση σαν Χωρομέτρης στο τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 
Ακόμη, έχει εξασκηθεί σε όλες τις πλατφόρμες του ArcGIS στη Marathon Data Systems στην Αθήνα. Τέλος, είναι 
εγγεγραμμένο μέλος στο μητρώο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Η Μαρία Προδρόμου αποφοίτησε από το τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπου-
δές στον τομέα της «Γεωπληροφορικής και Γεωχωρικών Τεχνολογιών». Επί του παρόντος, είναι υποψήφια διδά-
κτορας με θέμα την αξιοποίηση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης στις δασικές πυρκαγιές, υπό την επίβλεψη του 
καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή. Έκανε πρακτική άσκηση στην εταιρεία Marathon Data Systems στην Αθήνα, 
όπου παρακολούθησε μια σειρά σεμιναρίων για το λογισμικό ArcGIS. Εργάστηκε, επίσης, στο Τμήμα Κτηματο-
λογίου και Έρευνας στη Λάρνακα της Κύπρου ως εξασκούμενη χωρομέτρης, για 8 μήνες. Από το 2017 εργοδο-
τήθηκε σαν ερευνητικός συνεργάτης στο ΤΕΠΑΚ και στην πορεία εργοδοτήθηκε σαν Ερευνήτρια Γ στο Κέντρο 
Αριστείας «Ερατοσθένης», μέχρι και σήμερα. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων ασχολήθηκε με αρκετά ερευ-
νητικά προγράμματα στο γνωστικό αντικείμενο της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληρο-
φοριών για Περιβαλλοντικές εφαρμογές, καθώς και για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Επιπροσθέτως, 
εργάστηκε ως βοηθός διδασκαλίας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του 
ΤΕΠΑΚ, όπου ανέλαβε τη διεξαγωγή των εργαστηρίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ο Νικόλαος Σουλακέλλης είναι Καθηγητής Θεματικής Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορίας στο Τμήμα Γεωγρα-
φίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 1996. Στο Τμήμα αυτό διδάσκει μαθήματα Θεματικής Χαρτογραφίας και 
εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
εστιάζονται στη συλλογή, την επεξεργασία και τη γεωοπτικοποίηση γεωγραφικών δεδομένων για χαρτογραφι-
κούς σκοπούς, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας 
και Γεωπληροφορικής του Τμήματος Γεωγραφίας, και από το 2010 έως το 2014 διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο N. Σουλακέλλης έχει ηγηθεί σε πολλά 
ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται, κατά κύριο λόγο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

Η Αφροκόμη-Αφρούλα Στεφανάκου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρη-
ματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, κάτοχος 
MSc στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, και Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει συμμετά-
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σχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες σχετικά με τη χωροθέτηση θαλάσσιων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και το περιβάλλον. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών 
επιστημονικών συνεδρίων. 

Η Αναστασία Στρατηγέα είναι Καθηγήτρια στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Ε.Μ.Π. Είναι Διπλωματούχος Αγρονό-
μος Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) και Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Έχει συμμετάσχει σε ένα πλήθος ευρωπαϊκών και 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι μέλος ερευνητικών δικτύων και κριτής σε διεθνή περιοδικά. Έχει 
δημοσιεύσει το έργο της σε διεθνή συνέδρια, βιβλία, συλλογικούς τόμους και περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδι-
αφέροντα επικεντρώνονται στα ακόλουθα θέματα: Βιώσιμη ανάπτυξη, Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη και 
πολιτική, Χωρικός/Αναπτυξιακός σχεδιασμός, Συμμετοχικός σχεδιασμός, ΤΠΕ και αστική/περιφερειακή ανά-
πτυξη, ΤΠΕ και e-σχεδιασμός/e-συμμετοχή, Πολιτισμός και αστική/περιφερειακή ανάπτυξη, Πολιτιστικός σχεδι-
ασμός, Μεθοδολογίες προοπτικής διερεύνησης, Αξιολόγηση στον χωρικό/αναπτυξιακό σχεδιασμό, Τουρισμός/
Πολιτισμός και αστική/περιφερειακή ανάπτυξη, Έξυπνες πόλεις και κοινότητες. 

Ο Γιώργος Τάταρης είναι διδάκτωρ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εξέ-
λιξη των οικισμών της Λέσβου στο 2ο μισό του 20ού αιώνα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός T.E. και Περιβαλλοντικός 
Χαρτογράφος, με μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση γεωγραφικών βάσεων δεδομένων και τοπογράφηση μεγάλων 
εκτάσεων με χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ/drones). Έχει δημοσιεύσει σημαντικό 
αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει εργαστεί σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και ευρωπα-
ϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, που αφορούν πληθώρα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, με βασικό αντι-
κείμενο τη διαχείριση και την οργάνωση ΓΒΔ και την οπτικοποίηση γεωχωρικής πληροφορίας. Είναι συνεργάτης 
στο έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριών της γεωχωρικής βάσης δεδομένων. 

Ο Δρ. Μάριος Τζουβάρας είναι Συντονιστής Έρευνας και Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» και 
Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Τηλε-
πισκόπηση και Παρατήρηση Γης σε διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές». Είναι συγγραφέας επιστημονικών 
δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδριών σχετικά με την παρακολού-
θηση και τη μελέτη επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών σε κρίσιμες υποδομές και την Πολιτιστική Κλη-
ρονομιά από το Διάστημα, καθώς και σε άλλες θεματικές στον τομέα της Παρατήρησης Γης. Έχει συντονίσει και 
συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά 
με τη διαχείριση και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από περιβαλλοντικές κατα-
στροφές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ειναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και μέλος 
διεθνών και εθνικών επιστημονικών ενώσεων, φορέων και δικτύων.

Ο Γεώργιος Τσιλιμίγκας σπούδασε μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 
ΠΘ, και Αρχιτέκτονας Μηχανικός στο ΕΜΠ. Παρακολούθησε τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών : (α) στο 
ΠΘ, ΤΜΧΠΠΑ, (β) στο Ινστιτούτο ΙΑΜΜ-CIHEAΜ στο Μονπελιέ, (γ) στο Πανεπιστήμιο Paul Valery, Montpellier III. 
Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση του ορεινού χώρου 
στο ΠΘ ΤΜΧΠΠΑ. Εργάσθηκε ως εντεταλμένος διδασκαλίας στο ΠΘ, ΤΜΧΠΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2007-
2008. Από το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2008 έως σήμερα, εργάζεται στο ΠΑ, Τμήμα Γεωγραφίας. Το 2021 
εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού. Tο εαρινό ακαδημαϊκό εξά-
μηνο 2016 ήταν επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο «Université Paris I Panthéon – Sorbonne», και επι-
σκέπτης ερευνητής του εργαστηρίου «Géographie-cités UMR 8504 CNRS».

Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα που αφορούν τον χωρικό σχε-
διασμό, με έμφαση στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: (α) Πολεοδομικός σχεδιασμός (οικιστική ανάπτυξη και 
σχεδιασμός μικρών πόλεων και οικισμών), (β) Χωροταξικός σχεδιασμός (στρατηγική χωροταξία και χωροταξία 
μικρής κλίμακας, θαλάσσια χωροταξία, ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου), (γ) Διαχείριση της 
πολιτισμικής κληρονομιάς (προστασία και ανάδειξη του τοπίου, διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ιστο-
ρικά κέντρα πόλεων και οικισμών).

Ο Γιώργος Τσιρτσιλιός είναι Γεωγράφος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Γεωπληρο-
φορική. Είναι συνεργάτης στο έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριών της 
γεωχωρικής βάσης δεδομένων.
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Η Έφη Χατζή είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο 
τη διερεύνηση χαρτογραφικών μεθόδων με έμφαση στις τεχνολογίες UAV για τη μελέτη και την ανάδειξη προ-
στατευόμενων περιοχών με έμφαση στο Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου. Είναι Γεωγράφος με εμπειρία σε δια-
χείριση γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, γεωοπτικοποίηση, 3Δ χαρτογραφία και μοντελοποίηση. Έχει εργαστεί 
στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και σε εταιρείες παραγωγής χαρτογραφικών δεδομένων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Είναι συνεργάτης στο έργο ΘΑΛ-
ΧΩΡ 2 σε θέματα επικαιροποίησης της γεωχωρικής βάσης δεδομένων και δημιουργίας θεματικών επιπέδων.

Ο Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με γνωστικό αντικείμενο την Τηλεπισκόπηση, όπου διδάσκει διάφορες 
ενότητες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι, επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αρι-
στείας «Ερατοσθένης» και ο συντονιστής του έργου «EXCELSIOR» H2020 Teaming Project. Έχει σημαντική 
εμπειρία σε ερευνητικά έργα που περιλαμβάνουν παρατήρηση γης, τηλεπισκόπηση, GIS, φασματοσκοπία 
πεδίου, γεωματική και πολιτική μηχανική. Έχει περισσότερες από 450 δημοσιεύσεις σε περιοδικά, πρακτικά 
συνεδρίων και κεφάλαια σε βιβλία, καθώς και μονογραφίες στον τομέα της τηλεπισκόπησης και του GIS. Έχει 
συμμετάσχει σε περισσότερα από 70 χρηματοδοτούμενα έργα, και από τον διορισμό του στο CUT (2007) (> 30 
ερευνητικά έργα ως συντονιστής), με πηγές χρηματοδότησης από τα FP6, FP7, Horizon 2020, Interreg, ECHO, 
Eureka, Life +, MED, Marie Curie, ERASMUS +, COST, ESA, κοινοτικοί περιφερειακοί πόροι, εθνικοί πόροι, όπως 
το Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (CRPF) και η βιομηχανία. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας των 
«Open Geosciences» και MDPI Remote Sensing, MPPI Heritage, MDPI Sensors κ.λπ.

Ο Στυλιανός Χατζηπέτρου είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεω-
πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πεδίο «Γεωστατιστική και Χωρική Ανάλυση στη 
Μηχανική και τις Γεωεπιστήμες», υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Φαίδωνα Κυριακίδη. Είναι απόφοιτος του 
Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2015, 
ενώ κατέχει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρική 
Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του ιδίου Τμήματος, με βαθμό άριστα. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέ-
ροντα του Στυλιανού άπτονται θεμάτων που σχετίζονται με τις επιστήμες της γεωπληροφορικής, της χωρικής 
ανάλυσης και τηλεπισκόπησης, καθώς και των σχετικών εφαρμογών τους στις γεωχωρικές επιστήμες. Μέσω 
των διδακτορικών του σπουδών, έχει αναπτύξει έντονο ενδιαφέρον για τη μοντελοποίηση των γεωγραφικών 
μεταβλητών με τη χρήση γεωστατιστικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τους στη μηχανική 
αλλά και τις γεωεπιστήμες και τις επιστήμες περιβάλλοντος. 
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