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1 Αιεμίνπ Υξπζνχια 

•Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Απφζηνινο Κπξηαδφπνπινο (επηβιέπσλ)

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Σ.Δ.Η. Καβάιαο θα 

Θενδψξα Μέξνπ

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Αξηζηνηέιεο Παπαγεσξγίνπ

Δπίδξαζε ηεο έληαζεο ηεο βφζθεζεο ζηε 

ρισξηδηθή θαη δνκηθή πνηθηιφηεηα ησλ 

ςεπδαιπηθψλ πννιίβαδσλ.

θνπφο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο έληαζεο ηεο βφζθεζεο ζηε ρισξηδηθή θαη δνκηθή πνηθηιφηεηα ησλ 

ππναιπηθψλ πννιίβαδσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Φαιαθξνχ Όξνπο ηνπ Ννκνχ Γξάκαο. ηελ πεξηνρή κειέηεο κε θσδηθφ νηθνηφπνπ GR1140009 

απαληάηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ελδεκηθψλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ. Ζ πεξηνρή βφζθεηαη απφ βννεηδή άινγα θαη πξφβαηα θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο.

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επίδξαζεο ηεο έληαζεο ηεο βφζθεζεο ζηε ρισξηδηθή πνηθηιφηεηα επηιέρζεθε ε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία 

πιαηζίσλ (quadrat). Ζ δεηγκαηνιεςία, κε ηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πιαηζίσλ, γηλφηαλ ζε ζηαζεξέο απνζηάζεηο αξρηθά αλά 100m, 

200m, 300m, 400m, 500m, 600m (ζπλνιηθά γηα 6 πιαίζηα), θαη κεηέπεηηα γηα ηα επφκελα 6 πιαίζηα αλά 250m(ζπγθεθξηκέλα 850m, 1100m, 

1350m, 1600, 1850 θαη 2100m). Σέινο, γηα ηα επφκελα 2000m έγηλε ιήςε 4 αθφκε πιαηζίσλ αλά 500m (2600m, 3100m, 3600, 4100m).Οη 

κεηξήζεηο ηεο βιάζηεζεο γηλφηαλ θαη πξνο ηηο ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο (Β, Ν, Α, Γ) απφ ηελ πεγή πδξνιεςίαο ψζηε λα απαιεηθζεί ε φπνηα 

επίδξαζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη δηαζηάζεηο ησλ πιαηζίσλ ήηαλ 1×1 m ζε 100 ηεηξαγσλίδηα ησλ 10x10 εθ. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπιινγή δεηγκάησλ εδάθνπο απφ θάζε πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο.

ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο έγηλε πιήξεο θαηαγξαθε φισλ ησλ θπηηθψλ taxa, ελψ ηαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ιήςε 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ αξηζκφ εηδψλ, πνζνζηφ θπηνθάιπςεο, πνζφηεηα παξαγφκελεο βηνκάδαο, χςνο θαη κέγεζνο 

θπιιηθήο επηθάλεηαο ησλ θπξίαξρσλ θπηψλ. Απφ ηα πξσηνγελή απηά ζηνηρεία, ζα γίλεη επίζεο εθηίκεζε ησλ δεηθηψλ α-πνηθηιφηεηαο θαη ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη βαζηθέο γηα ηελ ιηβαδηθή βιάζηεζε θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο φπσο νμχηεηα, επίπεδα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, 

νξγαληθήο νπζίαο θ.ά.

Έηζη, ζα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο εληάζεηο βφζθεζεο.

2
Βιαράθε Μαξία-

Γέζπνηλα

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ππξίδσλ Γαιαηζίδαο (επηβιέπσλ)

•  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ηπιηαλφο Σακπάθεο

Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο δαζψλ θαη 

θιηκαηηθή αιιαγή: Θεσξεηηθή θαη 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε

Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε

3 Γηάλλαξνπ νθία

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Μηραήι Σζαηήξεο (επηβιέπσλ)

•  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Γ.Π.Θ. θ. Λάδαξνο Ζιηάδεο

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα θαη 

Δθπαίδεπζε

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα ε αλζξσπφηεηα είλαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ 

ηεο ππεξθαηαλάισζεο ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, κε ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα λα πξσηνζηαηεί, κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζην θιίκα θαη 

ζηε θχζε θαη ηελ απεηιή ζηε δσή αλζξψπσλ, δψσλ θαη θπηψλ.

ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο νδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο. ηφρνο, είλαη ε 

εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ θηηξίσλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ επλντθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ θάζε πεξηνρή. Δπηδηψθεηαη, ε αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ θαη αλεμάληιεησλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ αέξα. 

Ζ δέζκεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε πξνζηαζία απφ ηνπο ςπρξνχο αλέκνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

δξνζεξψλ αλέκσλ θαζψο θαη ε πξνζηαζία απφ ηηο θαπηέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ.

ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, αλαιχνληαη νη αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δψζεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ 

θηηξίσλ. Αλάινγα κε ηελ θιηκαηηθή δψλε πνπ εληάζζεηαη ην θάζε θηίξην, πξνηείλνληαη νη θαηάιιειεο παζεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζέξκαλζεο θαη 

ςχμεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηνπο ελνίθνπο ησλ θηηξίσλ.

Σέινο, δηεξεπλψληαη ηξφπνη εθπαίδεπζεο καζεηψλ, θνηηεηψλ, επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δφκεζεο,  θαζψο θαη ρξεζηψλ ησλ θηηξίσλ 

ζηελ απφθηεζε ελεξγεηαθήο ζπλείδεζεο έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηηο πνιιαπιέο σθέιεηεο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία. Ζ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή, ζα πξέπεη λα απνηειεί θαλφλα θαη φρη εμαίξεζε.
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4 Γηνβαλλφπνπινο Οξέζηεο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ηπιηαλφο Σακπάθεο (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Σζαληφπνπινο

Κνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ πνηακνχ 

Νέζηνπ-Πνιηηηθέο αμηνπνίεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ

Ζ πεξηνρή ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ ζηελ Θξάθε  απνηειεί κία πεξηνρή εμαηξεηηθήο θπζηθήο νκνξθηάο αιιά θαη αλαγλσξηζκέλνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πινχηνπ.  Όκσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη ζπγθεθξηκέλεο εκηνξεηλέο θαη πεδηλέο πεξηνρέο πνπ δηαηξέρεη ν πνηακφο 

ππνβαζκίδνληαη εμαηηίαο ηεο εχθνιεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο. Οη θάηνηθνη θαη νη επηζθέπηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ηνλίδνπλ ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο  πεξηνρήο, ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θάζε θνξά.

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο κέρξη ηψξα επηθεληξψλνληαη ζηε γεληθφηεξε δηεξεχλεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απηψλ θαζαπηψλ ρσξίο 

λα αμηνινγνχλ ζπγθεληξσηηθά ηηο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηελ 

θνηλσλία, αιιά θαη ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απφςεηο ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ησλ νξεηλψλ, 

εκηνξεηλψλ θαη πεδηλψλ πεξηνρψλ ηνπ πνηακνχ.

Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απφςεσλ ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ζα έρνπκε απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο  πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνο φθεινο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πνηακνχ, κε γλψκνλα πάληα ηε δεκηνπξγία πξνηχπνπ θαη γηα άιιεο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο.

5 Γειεγηάλλε Αζπαζία

•  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο (επηβιέπσλ)

• Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Κσλζηαληίλνο νχηζαο

•Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ηπιηαλφο Σακπάθεο

Αμηνιφγεζε θπζηθψλ πφξσλ: Κνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο.

Ζ χπαξμε ή ε απνπζία ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ νξηνζεηνχλ ηε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κίαο πεξηνρήο, αιιά ηαπηφρξνλα 

ζπκβάινπλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε παξνπζία Φπζηθψλ Πφξσλ φπσο ηα δάζε, 

ηα ιηβάδηα, ην έδαθνο θαη νη αγξνηηθέο εθηάζεηο ζε κία πεξηνρή. Δηδηθφηεξα, ζα κειεηεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο ζρεηηθά κε ηνπο Φπζηθνχο Πφξνπο θαη ζα εμεηαζηεί ε ζπκβνιή ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ ζηελ νηθνλνκία 

θαη ηελ θνηλσλία ηεο παξαπάλσ πεξηνρήο. 

 Ζ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη αθελφο κέζα απφ ηελ εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη αθεηέξνπ κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνζνηηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε ηπραίν δείγκα πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο.

6 Γεκνχδε Κπξηαθή

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

 θ. Γεψξγηνο Σζαληφπνπινο (επηβιέπσλ)

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ηπιηαλφο Σακπάθεο

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα: 

Δθαξκνγή κεζφδσλ επηρεηξεζηαθήο 

έξεπλαο θαη δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ 

ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε

7 Γνπθαιηάλνπ Φσηεηλή

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ (επηβιέπνπζα)

• Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Καιιηφπε Ραδφγινπ

•  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Ζιίαο Μήιηνο

Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ην 

δαζηθφ έδαθνο, θάησ απφ ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζκνχο αξαηψζεσλ.

Σα ειιεληθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, ιφγσ ηεο έληνλεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ιεηηνπξγνχλ σο δίθηπα κεηαθνξάο 

αεξίσλ κε ηελ αηκφζθαηξα κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο, ηεο αλαπλνήο θαη ηεο απνζχλζεζεο. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρεηξηζκψλ αξαηψζεσλ ζην πεξηαζηηθφ δάζνο ηεο Ξάλζεο (θαηλνηφκνο επηιεθηηθή αξαίσζε, ζπκβαηηθή-

ηππηθή αξαίσζε, επηθάλεηα ειέγρνπ ρσξίο ρεηξηζκνχο), ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ην δαζηθφ έδαθνο. Ζ πξσηνηππία έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ εθπνλεζεί κειέηεο πνπ λα εθηηκνχλ ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρεηξηζκψλ αξαηψζεσλ ζηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ην δαζηθφ έδαθνο.

8 Θενθάλνπο Νηθφιανο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Μαιιίλεο (επηβιέπσλ)

• Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Καιιηφπε Ραδφγινπ

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ

Γελ έρεη νξηζηεί ζέκα Γελ έρεη νξηζηεί ζέκα

9 Κάιθα Αηθαηεξίλε

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. θ. Φψηηνο Μάξεο 

(επηβιέπσλ)

• Δπίθνπξνο Καζεγεηή ηεο ρνιήο 

Γαζνινγίαο  θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

ηνπ Α.Π.Θ.  θ. Θενθάλεο Παπιίδεο

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Ζιίαο Μήιηνο

Έξεπλα ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

ησλ πεδηλψλ θηλεηψλ ππζκέλσλ ηνπ 

ρεηκάξξνπ Βξαζλψλ.

Αθνξκή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ ε ελαζρφιεζή κε ην πιεκκπξηθφ πξφβιεκα ηνπ ρεηκάξξνπ „Βξαζλψλ (ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βξαζλψλ ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο), κε αθνξκή ηηο ηεξάζηηεο πιεκκπξηθέο θαηαζηξνθέο ηνπ, θαηαγξάθνληαο , 

αλαιχνληαο  θαη αμηνινγψληαο  ηελ θαηά ρψξνλ δηαβάζκηζε ησλ δηαθηλνχκελσλ θεξηψλ πιψλ απηνχ
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10 Καξαγηάλλε Αλησλία

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

 θ. Αξηζηνηέιεο Παπαγεσξγίνπ (επηβιέπσλ)

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Κνξάθεο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Απφζηνινο Κπξηαδφπνπινο

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε γελεηηθήο θαη 

ρισξηδηθήο πνηθηιφηεηαο ζε δάζε δξπφο 

ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη αμηνπνίεζε 

πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ.

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο εμεηάδνληαη ηα παξακεζνγεηαθά δξπνδάζε (Quercus pubescens , Quercus frainetto, 

κεηθηά) ηεο λνηηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Λπθαίνπ φξνπο. Σα παξαπάλσ νηθνζπζηήκαηα ζα 

δηεξεπλεζνχλ σο πξνο ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα ησλ θπξίαξρσλ εηδψλ, ζε επίπεδν κνξθνινγηθψλ/αλαηνκηθψλ ραξαθηήξσλ θαη γελεηηθψλ 

δεηθηψλ, θαη ηε ρισξηδηθή πνηθηιφηεηα, κε ηε ρξήζε ρισξηδηθψλ θαηαιφγσλ θαη θπηνδεηθηψλ. Καζψο ηα ζπγθεθξηκέλα δξπνδάζε 

βξίζθνληαη ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή κε πςειφ πνιηηηζηηθφ απφζεκα, βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ν ζπζρεηηζκφο ησλ δπλαηνηεηψλ αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ ηεο πεξηνρήο.

11 Καξαληψλε Μειπσκέλε

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ηπιηαλφο Σακπάθεο (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο Σκήκαηνο

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Σζαληφπνπινο

Γηεξεχλεζε απφςεσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ γηα ηελ αλάδεημε πνιηηηθψλ 

νηθνπξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Βνξείσλ 

πνξάδσλ.

Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο έρνπλ θαζηεξσζεί δηεζλψο σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθά 

θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηδηαίηεξα. Σν Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν Αινλλήζνπ Βνξείσλ πνξάδσλ, απνηειεί ην πξψην απφ ηα δχν ζαιάζζηα 

πάξθα ηεο Διιάδαο θαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνζηαηεπφκελεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο κε έθηαζε 2.265 ηεηξ. ρηιηφκεηξα.  Ζ 

παξνχζα εξγαζία έρεη ζα ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο γλψζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ησλ ηξηψλ 

λεζηψλ (Αιφλλεζν, θηάζν θαη θφπειν) ζε ζέκαηα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη εηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν 

Αινλλήζνπ, φζν αθνξά ηελ αλάδεημε πνιηηηθψλ νηθνπξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο απηνχ. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο σο θχξην εξγαιείν επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο νξηνζεηνχλ ηνπο ηξεηο εξεπλεηηθνχο άμνλεο ηεο έξεπλαο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ζα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα φζν 

αθνξά γεληθά ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε, αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πάξθνπ θαζψο επίζεο θαη πην εηδηθά πνπ 

αθνξνχλ ην θπλήγη θαη ηελ αιηεία.

12 Καξαρξήζηνο Υξήζηνο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. ππξίδσλ Γαιαηζίδαο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Απφζηνινο Κπξηαδφπνπινο

Γηαρείξηζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ 

θαη θιηκαηηθή αιιαγή - Θεσξεηηθή θαη 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε

Οη επηδξάζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θάλνπλ εκθαλή ηελ επίδξαζή ηνπο ηφζν ζηα αλζξσπνγελή φζν θαη ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Σα 

δάζε απνηεινχλ ζεκαληηθφ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηεο ζχζηαζεο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ζπλεπψο ν ξφινο ηνπο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

θιίκαηνο είλαη θαζνξηζηηθφο. πκβάινπλ κε ηελ αχμεζε ησλ δεζκεχζεσλ θαη απνζεκάησλ άλζξαθα, ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ μχινπ σο 

αληηθαηαζηάηε πιηθψλ θαη σο αληηθαηαζηάηε θαπζίκσλ. Ζ Γαζηθή Γηαρείξηζε πξνζεγγίδεηαη πιένλ κε γλψκνλα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη 

ηελ αλάγθε γηα ελζσκάησζε ηεο ιεηηνπξγίαο: «Μεηξηαζκφο ησλ Δπηπηψζεσλ ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» ζηηο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο 

δηαρείξηζεο. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ θίλεηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ, θαζψο θαη ζηαζεξέο πξαθηηθέο κέηξεζεο θαη 

απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαρείξηζεο, ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα γηα ηελ επηινγή ησλ νξζψλ 

δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ δαζηθνχ ηνκέα ζηελ δέζκεπζε ηνπ άλζξαθα. Κιεηδί είλαη ν 

ζπλδπαζκφο βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ κέηξσλ, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο βηνκάδαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. Ζ παξνχζα δηαηξηβή ζα δψζεη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο 

επεξεάδνληαη αιιά θαη επηδξνχλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε ηειηθφ ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ηεο «θιηκαηηθήο ιεηηνπξγίαο-ππεξεζίαο» 

(ecosystem service) ζηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Θα εμεηαζηνχλ: Σα επηθξαηέζηεξα ζελάξηα εμέιημεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο καο. Σν πιαίζην δαζηθήο πνιηηηθήο γηα ην κεηξηαζκφ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Οη αλάγθεο 

απνγξαθήο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ δεζκεχνληαη 

θαη απειεπζεξψλνληαη απφ ηα δάζε. Δλαιιαθηηθά κέηξα δηαρείξηζεο κε ζηφρν ην κεηξηαζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη 

επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ζηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο-ππεξεζίεο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ (π.ρ. παξαγσγή μχινπ, 

παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο).

13
Καξηπίδνπ - Καλάξε 

Αηθαηεξίλε

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ηπιηαλφο Σακπάθεο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Σζαληφπνπινο

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Παξαζθεπή Καξαληθφια

Πνιηηηθέο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ 

αζηηθνχ πξαζίλνπ σο ρψξν 

αιιειεπίδξαζεο θχζεο θαη πνιηηψλ.

ηηο ζχγρξνλεο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ην αζηηθφ πξάζηλν κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηνλ 

ραξαθηήξα θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο κίαο πφιεο είλαη πνιπεπίπεδε. Ζ επίδξαζε ηνπ σθειεί ην αζηηθφ ηνπίν ζπλνιηθά αιιά θαη ηνπο πνιίηεο 

ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή έρεη σο αληηθείκελν ηεο ηε δηεξεχλεζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ σο ρψξν αιιειεπίδξαζεο πνιηηψλ θαη 

θχζεο. ην πιαίζην απηφ κειεηψληαη θαη πξνηείλνληαη  πνιηηηθέο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο  ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ. Ζ πεξηνρή πνπ 

κειεηάηαη είλαη ν Γήκνο Καιακαξηάο πνπ αλήθεη ζην επξχηεξν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα 

δηαπηζησζεί ε ζπκβνιή ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ επαλαθνξά ηεο θχζεο κέζα ζηελ πφιε, ε επίδξαζε ηνπ ζηνλ άλζξσπν θαη ε δεκηνπξγία 

αιιειέλδεησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πνιηηψλ θαη θχζεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη 

έξεπλα ζηνπο πνιίηεο κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ ζε δείγκα 1567 αηφκσλ. Μέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ζα εμεηαζζεί εάλ θαη ζε πνην 

βαζκφ ηζρχεη ε αιιειεπίδξαζε θχζεο θαη πνιηηψλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ζηελ πεξηνρή ηεο Καιακαξηάο. ε θάζε πεξίπησζε νη ηξφπνη θαη νη 

κέζνδνη πνπ πξνηάζεθαλ ζηελ έξεπλα ζα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνχλ θη απφ άιιεο αζηηθέο πεξηνρέο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

απηά ηεο πεξηνρήο έξεπλαο.
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14
Καυκάθεο Μελάο 

Δπζχκηνο

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο θ. Ζιίαο Μήιηνο  

(επηβιέπσλ)

• Professor of Department of Forestry and 

Wood Technology, Faculty of Technology, 

Linnaeus University θ. ηέξγηνο 

Αδακφπνπινο

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο  

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ

Γνκή ζπζηάδσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά 

αχμεζεο ζε πξεκλνθπή δάζε θαζηαληάο 

(Castanea sativa Mill.) ηνπ Αγίνπ Όξνπο

θνπφο απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε κειέηε ηεο δνκήο πξεκλνθπψλ δαζψλ θαζηαληάο ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Άζσ,  ζηα δηάθνξα ζηάδηα ειηθίαο 

ησλ ζπζηάδσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζην παξειζφλ θαη κέρξη ζήκεξα. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζέκα πνπ καο 

απαζρνιεί ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αχμεζεο ηεο είδνπο Castanea sativa ζηηο δηάθνξεο πνηφηεηεο ηφπνπ θαη πσο απηά 

επεξεάδνληαη απφ ηηο δαζνθνκηθέο πξαθηηθέο (αξαηψζεηο θ.ά.), ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ειηθίαο θ.ά. Δπηπιένλ, ε 

εξγαζία απηή αμηνινγεί ζε ηη βαζκφ επηηπγράλνληαη νη επηζπκεηνί ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεηαη θαη πνηα πεξηζψξηα βειηίσζεο 

ππάξρνπλ. Δπίζεο, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα  πξνηαζνχλ βειηηψζεηο ζηνπο έσο ηψξα ρεηξηζκνχο ή θαη λέεο δαζνθνκηθέο πξαθηηθέο. 

15 Κπξηαθφγινπ Ηθηγέλεηα

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Απφζηνινο Κπξηαδφπνπινο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Ζιίαο Μήιηνο

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Μηραήι Οξθαλνπδάθεο

Ο ξφινο ησλ ζπζαλνεηδψλ κπθνξξηδψλ 

ζε εδάθε επηβαξπκέλα  κε βαξέα 

κέηαιια ζε ιηβαδηθά θαη δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα.

Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε

16 Κσζηνχδε Υξπζνχια

•Αλαπιεξσηήο  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Αξηζηνηέιεο Παπαγεσξγίνπ  (επηβιέπσλ)

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Γεψξγηνο Κνξάθεο

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Βηνινγίαο, ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

ηνπ Α.Π.Θ. θ.  Ησάλλεο Σζηξηπίδεο

Γελεηηθή Πνηθηιφηεηα θαη επίπεδα 

πβξηδηζκνχ ζε είδε δξπφο ηεο Βφξεηαο 

Διιάδαο.

Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε

17 Λεκπέζε Αηκηιία

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Απφζηνινο Κπξηαδφπνπινο  (επηβιέπσλ)

• Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

ηεο ρνιήο Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. 

θα Διέλε Αβξαάκ 

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Γεψξγην Κνξάθε

Δπίδξαζε ηεο έληαζεο ηεο βφζθεζεο ζηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηηθψλ 

εηδψλ ηνπ ππνξφθνπ ζε βνζθφκελα 

δξπνδάζε.

Τπάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ζηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ 

δαζνιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ δξπφο θαη ηδηαίηεξα ηελ επίδξαζε ηνπο ζηε ρισξηδηθή πνηθηιφηεηα θαη ζηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θπηψλ. θνπφο ηεο δηαηξηβήο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο έληαζεο ηεο βφζθεζεο ζηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θπηψλ ζε βνζθφκελα δξπνδάζε αλνηρηήο ζπγθφκσζεο πνπ θπξηαξρνχληαη απφ Quercu sfrainetto. Ζ έξεπλα δηεμάγεηαηβνξεηνδπηηθά ηνπ Ν. 

Έβξνπ, ζηηο βνξεηναλαηνιηθέο παξπθέο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Ρνδφπεο ζην δξπνδάζνο ηνπ Πεληαιφθνπ, ζπλνιηθήο έθηαζεο 10.200 ha. Ζ 

πεξηνρή βφζθεηαη θπξίσο απφ αίγεο. Ζ απφζηαζε απφ ην ζηάβιν ησλ δψσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αληηπξνζσπεχζεη ηε ζρεηηθή έληαζε 

ηεο βφζθεζεο. Μεηά απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαδξνκψλ θίλεζεο ησλ δψσλ επηιέρζεθαλ νη ηέζζεξεηο ζπρλφηεξεο θαη ζε απηέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο.Αλά δηαθνξεηηθή έληαζε βφζθεζεο, ε θπηνθάιπςε, ε ζχλζεζε ηεο βιάζηεζεο θαη ε εηήζηα παξαγσγή 

ηεο πνψδνπο βιάζηεζεοκεηξήζεθαλ θαη πξνζδηνξίζζεθε ε ρισξηδηθή πνηθηιφηεηα. Δπίζεο, κεηξήζεθαλ θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θπηψλ. Απφ ηε κειέηε απηή ζα πξνθχςνπλ απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα δίλνπλ απάληεζε ζην εξψηεκα πνηα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ επεξεάδνληαη απφ ηε βφζθεζε ζηα δαζνιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζα δηαπηζησζεί ν βαζκφο πνπ ε 

δηαθνξεηηθή έληαζε βφζθεζεο επεξεάδεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

18 Μαλψιεο Απφζηνινο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Αξηζηνηέιεο Παπαγεσξγίνπ  (επηβιέπσλ)

•  Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Βηνινγίαο, ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

ηνπ Α.Π.Θ.  θ. Ησάλλεο Σζηξηπίδεο

•  Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Κνξάθεο

Γελεηηθά ρσξηθά πξφηππα θαη 

βηνγεσγξαθία ηεο νμηάο ζηε 

βνξεηναλαηνιηθή Διιάδα.

Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε
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19 Μελαΐδνπ Κιενπάηξα

• Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο

θα Αλαζηαζία Παζραιίδνπ (επηβιέπνπζα)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο,  

ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ  θ. Παχινο 

Καζζσκέλνο

•  Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Φπζηθήο, ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θ.  Υξήζηνο 

Λψιεο

Μειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ αθξαίνπ 

θαηξνχ θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ επηιεγκέλσλ 

αζηηθψλ θέληξσλ

Σα κεζνγεηαθά πεξηβάιινληα ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα κε ήπηνπο θαη κέηξηα βξνρεξνχο ρεηκψλεο. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη σο απνηέιεζκα ηεο δηαθαηλφκελεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, έρνπλ παξαηεξεζεί κεηαβνιέο ζηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, ζηηο βξνρνπηψζεηο θαη ζε άιιεο θιηκαηηθέο παξακέηξνπο, πνπ κε βάζεη ηνμηθνινγηθέο θαη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο 

έρνπλ αμηνζεκείσην αληίθηππν ζηε δεκφζηα πγεία. Οκάδεο, φπσο νη ειηθησκέλνη, ηα παηδηά, ηα άηνκα κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, νη 

ελδεείο θαη νη κεηαλάζηεο κε ειιηπή δηαηξνθή θαη δχζθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, απνηεινχλ ηηο πην εππαζείο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ.

 Δπνκέλσο, ε αμηνιφγεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη πγείαο θξίλεηαη επηηαθηηθή. ην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

απηήο, ζα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ έθζεζεο ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη απνηειέζκαηνο ζηελ πγεία, φπσο απηφ εθθξάδεηαη απφ ηα 

κεγέζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο, νθεηιφκελεο ζε αλαπλεπζηηθά θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ζε επηιεγκέλα κεζνγεηαθά 

πεξηβάιινληα. Απφ ηελ αθξηβή ζρέζε ηεο θακπχιεο απηήο ζα πξνθχςνπλ ηα φξηα αλνρήο ζε πεξηβαιινληηθφ ζηξεο θαη ν αλακελφκελνο 

αληίθηππνο ζηε δεκφζηα πγεία απφ ζπγθεθξηκέλεο απμνκεηψζεηο ζην βαζκφ έθζεζεο, γηα δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο θαη θχια. 

Παξάιιεια ζα κειεηεζεί ε επίδξαζε ζσξεπηηθψλ θπκάησλ ζεξκηθνχ ζηξεο ζηελ πγεία ησλ πιεζπζκψλ, φπσο θαη ε αλακελφκελε ρξνληθή 

πζηέξεζε κεηαμχ έθζεζεο θαη εκθάληζεο απνηειεζκάησλ θαη ην ιεγφκελν “harvesting effect”. Θα δηεξεπλεζεί επίζεο ν ξφινο ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο σο πηζαλνχ confounder. Σέινο ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε δεκφζηα πγεία ζα δηεξεπλεζεί θαη γηα κηα ζεηξά 

ζελαξίσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο.

20 Μνπρηαξίδεο Παλαγηψηεο

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Μηραήι Οξθαλνπδάθεο  (επηβιέπσλ)

•  Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Καιιηφπε Ραδφγινπ

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ

Δθηίκεζε βηνκάδαο – ιεπηψλ ξηδψλ – ζε 

αλαδαζψζεηο ηξαρείαο πεχθεο (Pinus 

brutia)

Παξφιν πνπ νη ιεπηέο ξίδεο ησλ δέληξσλ αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ησλ αηφκσλ απνηεινχλ ην πην δπλακηθφ 

κέξνο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο.Οη ξίδεο ησλ δαζηθψλ δέληξσλ ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηα κνξθνινγηθά ηνπο γλσξίζκαηα (κνξθή, 

κέγεζνο, δηάηαμε ζην έδαθνο) θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο επηηεινχλ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ιεπηέο <5 mm θαη 

ζε αδξέο >5 mm, ελψ αλάινγα κε ηε δηάηαμε ηνπο ζην ρψξν, ζε νξηδφληηεο ή επηπφιαηεο θαη ζε θαηαθφξπθεο. Σν ξηδηθφ ζχζηεκα 

εμππεξεηεί ζηε ζηήξημε ηνπ θπηνχ ζην έδαθνο θαη ζηελ πξφζιεςε ηνπ λεξνχ. Έηζη, ε πξφζιεςε ηνπ λεξνχ γίλεηαη απφ ην ζηξψκα ηεο 

ξίδαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο λεξνχ πξνζιακβάλεηαη απφ ηα ξηδηθά ηξηρίδηα θαη 

ζπκβησηηθά κε ηελ βνήζεηα κηθνξξηδηαθψλ κπθεηψλ.  Οη ξίδεο ησλ δέληξσλ θαη ν ππφξνθνο ηεο βιάζηεζεο εκπεξηέρνπλ αμηνζεκείσηα 

πνζνζηά άλζξαθα θαη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη γηα απηφ ην ιφγν παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θχθιν ηνπ άλζξαθα θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα.

Ζ εθηίκεζε ηεο βηνκάδαο ησλ πνιχ ιεπηψλ ξηδψλ εμαξηάηαη απφ ην βάζνο ηνπ εδάθνπο φπνπ δηελεξγείηαη ε δεηγκαηνιεςία θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο. Ζ έξεπλα έρεη ζθνπφ λα αλαιχζεη ηελ θαηαλνκή, ηελ δηαρξνληθή θαηαλνκή  ηνπ ξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο θάζε ζέζεο έξεπλαο. Δπίζεο, ζα απνθηεζεί επηζηεκνληθή γλψζε ζηηο ιεπηέο ξίδεο ηεο 

ηξαρείαο πεχθεο.  Δπηπιένλ, ε εθηίκεζε ηεο βηνκάδαο ησλ πνιχ ιεπηψλ ξηδψλ απνηειεί ζεκειηψδε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δέζκεπζεο 

ηνπ άλζξαθα θαη ηεο βηνγεσρεκηθήο δπλακηθήο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε γλψζε πνπ αθνξά 

ηηο ιεπηέο ξίδεο μπισδψλ θπηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ ππφινηπε Μεζνγεηαθή πεξηνρή.  Ζ έξεπλα ζα 

δηεμαρζεί ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ πεξηαζηηθνχ δάζνπο Ξάλζεο, φπνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ηξεηο δηαθνξεηηθνί ρεηξηζκνί. ε θάζε ζέζε 

ζα ηνπνζεηεζεί έλα θεληξηθφ ζεκείν απφ ην νπνίν ζε αθηίλα 13 m ζα γίλεη δεηγκαηνιεςία πνιχ ιεπηψλ ξηδψλ. Ζ ιήςε ηνπο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε κεηαιιηθνχ θπιίλδξνπ (κε δηάκεηξν 8 cm θαη κήθνο 60 cm), ζε βάζνο εδάθνπο κέρξη 50 cm,αλάινγα κε ηελ 

επηθάλεηα θαη ηε ζέζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο,  κεληαίσο θαηά ην πξψην έηνο θαη αλά ηξεηο κήλεο θαηά ην δεχηεξν έηνο ιήςεο ηνπο. Σα 

δείγκαηα ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζην εξγαζηήξην, φπνπ θαη ζα απνζεθεπηνχλ ζηνπο -

18νC κέρξη ηελ αλάιπζε ηνπο. Δθεί ζα πξαγκαηνπνηεζεί πιχζε ησλ δεηγκάησλ κεραληθά ή ρεηξσλαθηηθά θαη ζα γίλεη  δηαινγή ηνπο απφ 

πεξαηηέξσ νξγαληθά πιηθά (πρ. θχιια, θιαδηά) κε ηε ρξήζε θφζθηλσλ δηαθφξσλ δηακέηξσλ. ηε ζπλέρεηα ζα δηαρσξηζηνχλ νη ξίδεο ζε 

λεθξέο θαη δσληαλέο, ζα ηαμηλνκεζνχλ αλά θιάζεηο δηακέηξνπ (d<2mm, 2<d<4 mm θαη d>4mm) θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηξπβιία. Σέινο, 

ζα μεξαζνχλ θαη ζα δπγηζηνχλ.
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21 Μπαιάζθα Κσλζηαληίλα

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Αξηζηνηέιεο Παπαγεσξγίνπ  (επηβιέπσλ)

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Κνξάθεο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηνπ 

Γ.Π.Θ.  θ. Ραθαήι αιδαληδφπνπινο

Αλάπηπμε κνξηαθψλ δεηθηψλ θαη 

θαηαγξαθή πνηθηιφηεηαο ζε

πιεζπζκνχο ηνπ είδνπο Pinus niigra ζηε 

βνξεηναλαηνιηθή Διιάδα

Σν είδνο Pinus nigra (καχξε πεχθε) απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θσλνθφξα ηφζν απφ νηθνινγηθή φζν θαη απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά, 

πνπ θχνληαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. Αλ θαη δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα απεηινχκελα είδε, 

θάπνηνη ελδεκηθνί πιεζπζκνί ηεο Μεζνγείνπ απνηεινχλ ελδηαηηήκαηα πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ Natura 2000 (Οδεγία 

92/43/CEE, 21 Μαΐνπ 1992). 

Ζ θαηαλνκή ηνπ είδνπο, αλ θαη ζρεηηθά κεγάιε, είλαη ηδηαίηεξα αζπλερήο θαη αλνκνηνγελήο, γεγνλφο πνπ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθή 

θαηλνηππηθή αιιά θαη γελεηηθή πνηθηινκνξθία ζηνπο επηκέξνπο πιεζπζκνχο ηνπ. Απηφ απνηππψλεηαη ηφζν ζηε δπζθνιία αλεχξεζεο ελφο 

θνηλά απνδεθηνχ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζήο ηνπ, φζν θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή νξηνζέηεζε ηεο εμάπισζεο ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ 

καχξεο πεχθεο, ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ δελδξνθπηεπηεί εθ ησλ πζηέξσλ. 

Πξσηαξρηθφ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε ε αλεχξεζε θαηάιιεισλ κνξηαθψλ δεηθηψλ γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ηνπ είδνπο Pinus nigra ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξάκαηνο, ζηα φξηα ησλ λνκψλ Έβξνπ-Ρνδφπεο 

(βνξεηναλαηνιηθή Διιάδα). ηε δεδνκέλε πεξηνρή, ν ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκφο αλεπξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα ρακειφ πςφκεηξν, ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο ππφινηπνπο πιεζπζκνχο ηεο Διιάδαο, εκθαλίδεη ηδηφκνξθα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηαπηνρξφλσο, επί ηεο παξνχζεο, 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν ελφςεη ηεο ζρεδηαδφκελεο εγθαηάζηαζεο νξπρείσλ εμφξπμεο ρξπζνχ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έγηλε εθηελήο 

δεηγκαηνιεςία, θαιχπηνληαο νιφθιεξν ην εχξνο εμάπισζεο ηνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξάκαηνο. Αθνινχζσο, δηεξεπλήζεθε κε 

κνξηαθέο ηερληθέο ε γελεηηθή ηνπ πνηθηινκνξθία, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο κνξηαθνχο δείθηεο, ζπγθεθξηκέλα ππξεληθνχο, 

ρισξνπιαζηηθνχο θαη κηηνρνλδξηαθνχο εθθηλεηέο. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο κειέηεο έγηλε απφπεηξα ζχγθξηζεο ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο 

πνπ αλεπξέζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξάκαηνο κε ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα πνπ απαληάηαη ζε πιεζπζκνχο καχξεο πεχθεο ζε άιιεο 6 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο Γαδηά (Έβξνο), Θάζνο, Φαιαθξφ Όξνο (Γξάκα), Βάιηα Κάιληα (Πίλδνο), Όιπκπνο θαη 

Πάξλσλαο, φπνπ επίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε αληηπξνζσπεπηηθή δεηγκαηνιεςία αηφκσλ καχξεο πεχθεο.

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαγξαθή ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ηνπ είδνπο ζηελ Διιάδα, κηα 

πεξηνρή πνπ εηθάδεηαη φηη ζα επεξξεαζηεί ζνβαξά απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζα ππνζηεί ζεκαληηθέο ρισξηδηθέο αλαθαηαηάμεηο ζην 

κέιινλ.

22 Μπνπξκά Κπξηαθή

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ  (επηβιέπνπζα)

• Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο

θα Καιιηφπε Ραδφγινπ

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Ζιίαο Μήιηνο

Δθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

ησλ δαζψλ ηεο Διιάδαο κε δείθηε 

Γηαβαζκηζκέλεο Απνηίκεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο (Graded Biodiversity 

Assessment).

Βηνπνηθηιφηεηα, θαηά ηε πλζήθε ηεο Βηνινγηθήο Πνηθηιφηεηαο ηνπ 1992, είλαη «ε πνηθηιφηεηα ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ απφ φιεο ηηο 

πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμχ άιισλ ησλ ρεξζαίσλ, ζαιαζζίσλ θαη άιισλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ νηθνινγηθψλ 

ζπκπιεγκάησλ ησλ νπνίσλ απνηεινχλ κέξνο. Πεξηιακβάλεη ηελ πνηθηιφηεηα εληφο ησλ εηδψλ, κεηαμχ ησλ εηδψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ». 

Ζ βηνπνηθηιφηεηα εληζρχεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, εκπνδίδνληαο ηελ απνζηαζεξνπνίεζή ηνπο έλαληη ρξνληθψλ θαη ρσξηθψλ 

δηαηαξαρψλ. Σα δάζε είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα γηα ηε δηαηήξεζε απηήο ηεο πνηθηιφηεηαο. θνπφο ηεο έξεπλαο 

είλαη ε θαηάξηηζε δείθηε Γηαβαζκηζκέλεο Απνηίκεζεο ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο (Graded Biodiversity Assessment), γηα ηα δάζε ηεο Διιάδαο. Ζ 

πξσηνηππία έγθεηηαη ζην φηη δελ έρνπλ εθπνλεζεί κειέηεο πνπ λα εθηηκνχλ ηελ αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ δαζψλ ζηελ Διιάδα, κε 

δείθηεο θπζηθφηεηαο (naturalness indicators). Θα θαηαξηηζηεί δείθηεο Γηαβαζκηζκέλεο Απνηίκεζεο ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο (Graded 

Biodiversity Assessment, GBA index), γηα ηα δάζε ηεο Διιάδαο, κε βαζκνιφγεζε (scoring) ησλ κεηαβιεηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

θπζηθφηεηα ησλ δαζψλ. 
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23 Ναζηάθνπ ηακαηία

• Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Κσλζηαληίλνο νχηζαο  (επηβιέπσλ)

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Απφζηνινο Κπξηαδφπνπινο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο                                         

Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο, ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηδξχκαηνο 

Θεζζαιίαο θ. Μηραήι Βξαρλάθεο

Αγξνδαζνπνλία θαη Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε: Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκηθή 

Θεψξεζε.

Σα ηειεπηαία ρξφληα πξνθχπηεη έληνλε ε αλάγθε πηνζέηεζεο θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ απφ ηνλ Πξσηνγελή ηνκέα ηεο ρψξαο. Πξαθηηθέο νη 

νπνίεο πξνσζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ΚΑΠ (2014-2220) σο επαγγεικαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο, πνπ αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε θαη αεηθφξν αλάπηπμε. Ζ Αγξνδαζνπνλία παξνπζηάδεηαη σο ηέηνηα πξαθηηθή ε νπνία ζηελ 

πιήξε ηεο εθαξκνγή κπνξεί λα αλακνξθψζεη ξηδηθά ην αγξνηηθφ ηνπίν ηεο ρψξαο. Χο πεξηνρή εθαξκνγήο απηήο ηεο θαηλνηφκνπ πξαθηηθήο 

επηιέγεηαη ε Θεζζαιία, κία θαη‟ εμνρή αγξνηηθή Πεξηθέξεηα κε έληνλε ηελ αλάγθε πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε δηαηξηβή ζέηεη σο ζηφρνπο ηεο ηε δηεξεχλεζε: (α) ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ 

ππνδνρήο ηεο λέαο πξαθηηθήο ηεο Αγξνδαζνπνλίαο, (β)  ην βαζκφ απνδνρήο ηεο Αγξνδαζνπνλίαο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders), 

(γ) ηε κνληεινπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ γηα δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο απνδνρήο ησλ αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ, 

φπσο ππαγνξεχνληαη απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζελάξηα, βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφβιεςεο CLUE-S, (δ) ηα θφζηε θαη νθέιε 

πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Αγξνδαζνπνλίαο, θαη (ε) ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο (institutional changes) πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε πηνζέηεζε ηεο Αγξνδαζνπνλίαο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο ζα (α) ζπιιερζνχλ θαη αλαιπζνχλ θείκελα πνιηηηθήο (science based), λνκηθά θαη δηνηθεηηθά 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ηεο Θεζζαιίαο, (β)  δηεμαρζεί θνηλσληθή έξεπλα 

έρνληαο σο focus groups δηάθνξεο νκάδεο stakeholders θαη ζα αθνινπζήζεη αλάιπζε απηψλ – ε θνηλσληθή έξεπλα ζα δηεμαρζεί κε 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηνπο stakeholders (ηα δεδνκέλα ζα αλαιπζνχλ κε ηελ εθαξκνγή multivariate ηερληθψλ κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζηάζε ησλ stakeholders), (γ) ρξεζηκνπνηεζεί ην πξφγξακκα πξφβιεςεο αιιαγψλ 

ρξήζεσλ γεο CLUE-S – νη βαζηθέο αξρέο ηνπ νπνίνπ δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ, (δ) εθαξκνζηνχλ δηάθνξα κνληέια αλάιπζεο θφζηνπο / 

νθέινπο γηα βξαρππξφζεζκνπο, κεζνπξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο νξίδνληεο – ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζθνπηκφηεηα (feasibility) θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα  ηεο λέαο επέλδπζεο, ζε φξνπο ηφζν νηθνλνκηθνχο, φζν θαη θνηλσληθήο επηζηξνθήο (Social Return on Investment), (ε) 

δηεμαρζεί institutional analysis γηα λα δηαπηζησζνχλ νη ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη - ζα δηεξεπλεζεί ην λέν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

ζα απαηηεζεί ηφζν ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο φζν θαη ρψξαο  (ζε έλλνηεο πνιηηηθψλ, λνκνζεζίαο, θαη δηαρεηξηζηηθψλ θνξέσλ), ψζηε 

λα ελζσκαησζεί ε Αγξνδαζνπνλία σο επηηπρεκέλε, ελαιιαθηηθή θαη θαηλνηφκα πξαθηηθή. H δηεξεχλεζε ζα γίλεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

generalised issue-focused approach ηνπ Weiss (1994) ζε αλάιπζε δεδνκέλσλ ζπλεληεχμεσλ.

24 Νηαήο Γεψξγηνο

•  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Ζιίαο Μήιηνο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο

θα Καιιηφπε Ραδφγινπ

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο  

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ

Αλάιπζε δνκήο θαη αχμεζε ησλ κηθηψλ 

ζπζηάδσλ νμηάο (Fagus sylvatica L. s.l.) 

–ειάηεο (Abies xborissi-regis Mattf.) 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπφηακνπ.

Ζ έξεπλα ηεο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Αζπξνπφηακνπ, ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ. Ζ πεξηνρή αλήθεη ζηνλ Δζληθφ Καηάινγν 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ ΦΤΖ 2000 (NATURA 2000). θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ηεο αχμεζεο ησλ κηθηψλ 

ζπζηάδσλ νμηάο (Fagus sylvatica) – ειάηεο (Abies xborisii-regis) ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Γελ ππάξρνπλ αλαιπηηθέο έξεπλεο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθηψλ απηψλ ζπζηάδσλ, θνληά ζηα λφηηα φξηα εμάπισζεο ηεο νμηάο ζηελ Διιάδα. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο, 

ηνπνζεηήζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο πινηνκήζεθαλ θπξίαξρα άηνκα νμηάο θαη ειάηεο απφ ηα νπνία ειήθζεζαλ 

εγθάξζηεο ηνκέο. ηα θπξίαξρα δέληξα πνπ πινηνκήζεθαλ έγηλε αλάιπζε θνξκνχ. Δπίζεο, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηεο ειήθζεζαλ 

ζηνηρεία δνκήο ζπζηάδσλ θαζψο θαη άιια δελδξνκεηξηθά δεδνκέλα. Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα 

πξνζζέζνπλ γλψζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο θαη ζα είλαη ρξήζηκα ζηε δαζηθή πξάμε γηα ην ρεηξηζκφ ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

απηψλ φπσο θαη άιισλ αλάινγσλ νηθνζπζηεκάησλ.

25 Νηανχηεο Υξηζηφδνπινο

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Βαζίιεηνο Γξφζνο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο,  ηεο ρνιήο 

Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. θ. Αξηζηνηέιεο - 

Κνζκάο Γνχθαο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ηεο 

ρνιήο Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ.  θ. Βαζίιεηνο 

Γηαλλνχιαο

Δμέιημε θαη Πξννπηηθή ησλ Ξχιηλσλ 

Καηαζθεπψλ ζην Γαζηθφ Πεξηβάιινλ

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αζρνιείηαη κε ηηο μχιηλεο θαηαζθεπέο ζην δαζηθφ πεξηβάιινλ. Πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο νη νπνίεο είλαη 

εθηεζεηκέλεο ζηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη ζε αθξαίεο ζπλζήθεο. Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ην μχιν γηα θαηαζθεπέο ζα ειεγρζεί ε επίδξαζε ησλ 

θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ θπξίσο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πνηφηεηα, ζηελ αληνρή θαη ζηελ δηάξθεηα 

δσήο ησλ θαηαζθεπψλ, κε ηελ ρξήζε ςεθηαθνχ ζεξκφκεηξνπ θαη ςεθηαθνχ πγξαζηφκεηξνπ. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ζα ηνπνζεηεζνχλ δηάθνξα 

είδε μχισλ αλά δεχγε απφ ηα νπνία ην έλα δελ ζα έρεη ππνζηεί θακία επεμεξγαζία θαη ην άιιν ζα έρεη εκπνηηζηεί κε βεξλίθη. Καηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ κεηξήζεσλ, πνπ ζα δηαξθέζεη έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηξήζεηο ζην κέξνο ηνπ μχινπ πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ζην ηκήκα ηνπ μχινπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, κε ζθνπφ λα κειεηήζνπκε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ μχινπ θαη θαηά πφζν απηφ είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε εθηεζεηκέλν πεξηβάιινλ. 
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26 Παξάζρνπ Παλαγηψηεο

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Σζαληφπνπινο  (επηβιέπσλ)

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ηπιηαλφο Σακπάθεο

• Καζεγεηήο Σκήκαηνο

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο

πγθξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ πνιηηηθψλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ζε δαζηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κε 

ζθνπφ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

επηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ.

Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε

27 Πεηξίδεο Κσλζηαληίλνο

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Μηραήι Σζαηήξεο  (επηβιέπσλ)

•  Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ 

Γ.Π.Θ. θ. Υξήζηνο Γακαιάο

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ

Σν κέιινλ ησλ Δλεξγεηαθψλ 

Καιιηεξγεηψλ
Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε

28 ίζθνπ Παζραιίλα

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

 θ. Δπάγγεινο Μαλσιάο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο,  

ηεο ρνιήο Πεξηβάιινληνο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, θα Κσλζηαληίλα 

Σζακπνχθνπ-θαλαβή

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

θ. ππξίδσλ Γαιαηζίδαο

Οηθνδνκψληαο Πξάζηλα Αλψηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα: Ζ 

πεξίπησζε ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο θηιν-πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ην 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δηεμήρζε κία πνηνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ζε 

δηδαθηηθφ θαη κε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ηφρνο ηεο δηαηξηβήο δελ απνηειεί απιψο θαη κφλν ν εληνπηζκφο θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ φζσλ έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα, αιιά ε επηζήκαλζε ησλ εκπνδίσλ  πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πεξαηηέξσ πηνζέηεζε θηιν-

πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ θαη ε αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ζην πεδίν απηφ θαη ζηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζην δήηεκα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.

29 θνπξδνχιεο Μηραήι

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ππξίδσλ Γαιαηζίδαο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο

• ηνλ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ηεο ρνιήο 

Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Ηδξχκαηνο Πεηξαηά 

θ. Μηιηηάδεο Υαιηθηάο

Βηψζηκε Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο: 

Πιαίζην Δπηρεηξεκαηηθήο ηξαηεγηθήο 

Μέζσ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο.

Ζ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα θαη ε πηνζέηεζή ηεο ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζηξαηεγηθέο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ 

αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο αλάπηπμεο, σζηφζν δελ εθαξκφδνληαη επξέσο. Ζ πηνζέηεζή 

ηνπο δίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξν απνδνηηθά θαη λα αλαπηχμνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα πξνηείλεη ηε ράξαμε αλάπηπμεο ελφο ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί κνληέια επηρεηξεζηαθήο 

έξεπλαο θαη ζχγρξνλα εξγαιεία ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο βηψζηκεο 

δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.

30 ηεθάλνπ Παλαγηψηεο

•Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Απφζηνινο Κπξηαδφπνπινο  (επηβιέπσλ)

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ηεο 

ρνιήο Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. θα Εσή Παξίζε

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ηεο 

ρνιήο Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. θα Διέλε 

Αβξαάκ

Γελ έρεη νξηζηεί ζέκα Δεν ζχει οριστεί θζμα
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31 Σαζηψλαο Γεψξγηνο

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

 θ. Βαζίιεηνο Γξφζνο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ηεο ρνιήο 

Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. 

θ. Αξηζηνηέιεο – Κνζκάο  Γ. Γνχθαο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο,

ηεο ρνιήο Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. 

θ. Βαζίιεηνο Γηαλλνχιαο

Γηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ 

αιιαγψλ θάιπςεο/ρξήζεο γεο θαη ηνπ 

θηλδχλνπ δηάβξσζεο θαη απνηχπσζεο 

απηψλ ζε ςεθηαθνχο ράξηεο.

θνπφο απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε κειέηε θαη ε εθηίκεζε ησλ δηαρξνληθψλ αιιαγψλ ηεο δηάβξσζεο θαη ηεο θάιπςεο γεο ηνπ λνκνχ 

Ζκαζίαο δηαρξνληθά. Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ έπξεπε πξψηα λα πξνβνχκε ζηελ παξαγσγή δηαρξνληθψλ ραξηψλ ηεο θάιπςεο 

γεο θαη ηεο δηάβξσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο εηθφλεο ηεο Ζκαζίαο δηαθνξεηηθψλ ρξνλνινγηψλ. Γεκηνπξγήζεθαλ νη δηαρξνληθνί ράξηεο 

δηάβξσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν δηάβξσζεο: GAVRILOVICH θαη ράξηεο ρξήζεο θάιπςεο γεο θαζψο ραξάρηεθαλ θαη 

ςεθηνπνηήζεθαλ νη ηζνυςείο ηνπ λνκνχ, ιεθάλεο απνξξνήο, πδξνγξαθηθά δίθηπα, κνλνπάηηα θαη δξφκνη. Σέινο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ GIS δεκηνπξγήζεθαλ  πίλαθεο ηδηνηήησλ κε πιεξνθνξίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε αληηδηαβξσηηθψλ έξγσλ θαζψο θαη έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ λνκνχ απφ ππξθαγηέο έηζη 

ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηελ κειινληηθή αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ή αθφκα θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε κειινληηθή κείσζε απηψλ 

θαηαβάιινληαο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.

32 Σξέλεβα Βηθηφξηα

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο  (επηβιέπσλ)

• Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Κσλζηαληίλνο νχηζαο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. ηπιηαλφο Σακπάθεο

Φπζηθνί πφξνη, εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ 

θαη αλάπηπμε: Θεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε.

Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε

33 Σζίθαο Άγγεινο

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Παξαζθεπή Καξαληθφια  (επηβιέπνπζα)

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Μηραήι Οξθαλνπδάθεο

•Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ 

Γ.Π.Θ. θα Μαξία Παππά

Μνξθνινγία, νηθνινγία θαη ζπκπεξηθνξά 

ησλ θφθθηλσλ δαζηθψλ κπξκεγθηψλ ζηε 

Βφξεηα Διιάδα.

Σα θφθθηλα δαζηθά κπξκήγθηα (Formica rufa group) είλαη επξέσο εμαπισκέλα ζε εχθξαηα θαη βφξεηα δάζε ηεο Δπξψπεο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθά γηα ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα θαη ζεσξνχληαη σο είδε λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο. Παξφηη έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ελφο πνιχ 

κεγάινπ αξηζκνχ εξγαζηψλ απφ επηζηήκνλεο παγθνζκίσο, ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ κειεηεζεί.

ηελ Διιάδα απαληψληαη ζην φξνο Λατιηά εξξψλ θαη ζην δάζνο ηεο Διαηηάο ζηε Γξάκα, ζε δχν πνιχ δηαθνξεηηθά νηθνζπζηήκαηα. Απφ 

ηηο πεξηνρέο απηέο ζπιιέρζεθαλ άηνκα γηα αλαγλψξηζε θαη κνξθνινγηθέο κεηξήζεηο, θαζψο θαη άιια δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νηθνινγία ηνπο γηα πεξεηαίξσ κειέηε. Σα απνηειέζκαηα ζα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο ππφινηπεο 

Δπξψπεο.

34 Σζηηνπξίδνπ Υξηζηίλα

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο

θ. ηπιηαλφο Σακπάθεο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο Σκήκαηνο

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Σζαληφπνπινο

ρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη αλζξψπνπ. Ζ πεξίπησζε ησλ πνιηηψλ 

ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο.

Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε

35 Σζνθαηαξίδνπ Αλαζηαζία

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Μηραήι Σζαηήξεο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Γ.Π.Θ.  θ. Λάδαξνο Ζιηάδεο

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο  

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ

Γεκηνπξγία Μαζεκαηηθψλ Μνληέισλ 

ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη 

δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε.

Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε

36 Φηιηάδεο Γεκήηξηνο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ππξίδσλ Γαιαηζίδαο (επηβιέπσλ)

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. ηπιηαλφο Σακπάθεο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Αξηζηνηέιεο Παπαγεσξγίνπ

Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο θαη ε 

βηνπνηθηιφηεηα ησλ κνξθψλ 

εδαθνθάιπςεο

Σα Παλεπξσπατθά Κξηηήξηα θαη Γείθηεο Αεηθνξηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Γαζψλ θαζνξίδνπλ ην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ ζηελ Δπξψπε. 

Ζ δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη θαηάιιειε βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη έλα απφ ηα έμη θξηηήξηα 

αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρνπο δείθηεο πνπ, κεηά ηελ  αλαζεψξεζε ηεο Βηέλλεο (2003), πεξηιακβάλνπλ ην 

ρσξηθφ κνηίβν ηεο εδαθνθάιπςεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπζηαδηθψλ δνκψλ ζηελ νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε 

δηεχζπλζε. ηα πιαίζηα απηά, ε δηαηξηβή ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε ρσξηθψλ κνηίβσλ πνηθηιφηεηαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπζηαδηθψλ 

δνκψλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, ηφζν ρσξηθψλ φζν θαη παξακέηξσλ ηεο δνκήο ησλ ζπζηάδσλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ρσξηθήο θαη δνκηθήο βηνπνηθηιφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Σελίδα 9



37 Φπηνπνχινπ Διεπζεξία

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Σζαληφπνπινο  (επηβιέπσλ)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. Γαξχθαιινο Αξακπαηδήο

• Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

θ. ππξίδσλ Γαιαηζίδαο

ηξαηεγηθέο Δπηθνηλσλίαο γηα ηελ 

Αμηνπνίεζε ησλ Σνπηθψλ Πφξσλ. Ζ 

πεξίπησζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Γξάκαο.

Γελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε

38 Υαξπαληηδνπ Εαραξνχια

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

 θ. Μηραήι Σζαηήξεο  (επηβιέπσλ)

•  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηθψλ 

Μεραληθψλ, ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ην 

Γ.Π.Θ. θ. Λάδαξνο Ζιηάδεο

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ

Μέζνδνο Γειθνί: Μηα κέζνδνο 

πξφβιεςεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη δπλαηφηεηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζηελ Γηνίθεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο.

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη κία κειέηε ζε βάζνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξφβιεςεο κέζα απφ κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξφγλσζεο 

καθξνπξφζεζκσλ ηάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα κέρξη ην έηνο 2030. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ 

επηδηψθεηαη λα γίλεη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ζηνραζηηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ κέιινληνο πνπ αμηνπνηεί κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο 

ησλ επηζηεκψλ ηνπ κέιινληνο, ηε κέζνδν Γειθνί. Ζ βαζηθή επηδίσμε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ Γειθνί σο βαζηθνχ 

εξγαιείνπ πξφβιεςεο, αιιά θαη σο ελφο κέζνπ πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπλαηλεηηθψλ πξνγλψζεσλ. 

39 Υνλδξνγηψξγνο Μηραήι

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

θ. Γεψξγηνο Σζαληφπνπινο  (επηβιέπσλ)

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο 

ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο, ηνπ Γ.Π.Θ. θ. 

Αζαλάζηνο Μφγηαο

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο 

ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο,  ηνπ Γ.Π.Θ. θ. 

Άγγεινο Μάξθνο

Εεηήκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ ππφ ην πξίζκα ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Γηεξεχλεζε 

γλψζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαη πην έληνλα ζηηο κέξεο καο, παξαηεξείηαη ε κε πηνζέηεζε ελφο νηθνθεληξηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζε αηέξκνλεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ελέξγεηεο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ην πεξηβάιινλ. Γίλεηαη αληηιεπηφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

πσο εθηφο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή ππάξρεη θαη ε εζηθή δηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εγείξνληαη. Ο εθκαπιηζκφο ησλ αμηψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζήκεξα θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ αμηψλ ηεο δσήο πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αξρέο ηεο 

αεηθνξίαο. Κηλεηήξην κνριφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζα απνηειέζεη ε εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. Με άιια 

ιφγηα, θξίλεηαη απαξαίηεηνο έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ηππηθήο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, έρνληαο σο γλψκνλα ηελ θαιιηέξγεηα 

αθελφο ελφο νπζηαζηηθνχ πεξηβαιινληηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο αθεηέξνπ εθείλσλ ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ αμηψλ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θηιηθά θείκελσλ ζην πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο απνηειεί κηα πνιπεπίπεδε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ γλψζεο, 

αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη απνηππψλεηαη ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ην δεχηεξν κε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ αμηνπνηψληαο ζηνηρεία κνληέισλ 

πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζα απνηειέζνπλ εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα επηρεηξεζεί ε κειέηε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ αλαθνξηθά κε 

παξάγνληεο θαη κεηαβιεηέο (θχιν, ειηθία θιπ.) πνπ ηπρφλ ηνπο επεξεάδνπλ θάζε θνξά θαη πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα κηα ζπγθξηηηθή 

κειέηε. Δθηηκάηαη πσο ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ θαιχπηεη θαιχηεξα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο απνηειεί ην 

εξσηεκαηνιφγην. Σέινο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο SPSS. Θεσξείηαη δφθηκν, ζπλεπψο, λα επηρεηξεζεί κηα πξνζπάζεηα επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

ππνινγίδεηαη πσο ν αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ψζηε λα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή έγθπξσλ θαη 

αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ.

40 Υνπιηάξα Ξαλζή

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

 θ. Μηραήι Σζαηήξεο  (επηβιέπσλ)

•  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηθψλ 

Μεραληθψλ, ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ην 

Γ.Π.Θ. θ. Λάδαξνο Ζιηάδεο

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ

Αλαλεψζηκεο Πεγέο θαη Δμνηθνλφκεζε 

Δλέξγεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: γλψζεηο, 

αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξνηάζεηο.

ηελ Διιάδα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο έξεπλεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Δπξήκαηά ηνπο 

έδεημαλ φηη ην επξχ θνηλφ ζην ζχλνιφ ηνπ έρεη κηα ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, αιιά ελ γέλεη δε έρεη αξθεηή πιεξνθφξεζε. Δπηπξνζζέησο, έρεη απνδεηρηεί φηη ε κεηαβνιή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

ζεσξείηαη ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επίιπζε ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο επνρήο καο θαη θαζηζηά ηελ 

θαηαλφεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πξάμε 

κείδνλνο ζεκαζίαο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο (η 

Γεκνηηθνχ) θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γ Γπκλαζίνπ θαη Γ Λπθείνπ) Ηνλίσλ Νήζσλ, γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.

41 Υξπζάθε Δηξήλε

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο

 θ. Μηραήι Σζαηήξεο  (επηβιέπσλ)

•  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηθψλ 

Μεραληθψλ, ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ην 

Γ.Π.Θ. θ. Λάδαξνο Ζιηάδεο

• Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

θα Κπξηαθή Κηηηθίδνπ

Δθηίκεζε θαη απνγξαθή δαζηθψλ 

παξακέηξσλ κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ 

δεδνκέλσλ πνιιαπιήο θιίκαθαο.

ηελ απνγξαθή θαη ραξηνγξάθεζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ν ζπλδπαζκφο δεδνκέλσλ 

αιιά θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε δηάθνξεο ρσξηθέο θαη ρξνληθέο θιίκαθεο είλαη εθηθηφο αιιά θαη επίζεο αλαγθαίνο. 

ηφρνο ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ απφθηεζεο πιεξνθνξίαο δαζηθψλ παξακέηξσλ κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη κε ην ειάρηζην αλεθηφ ζθάικα. πγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη 1) ε αμηνιφγεζε ηνπ παξάγνληα ηεο 

θιίκαθαο ζε νπηηθά δεδνκέλα, 2) ε αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο επνρηαθψλ ζεηξψλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ κε πςειή ξαδηνκεηξηθή δηαθξηηηθή 

ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηίκεζε δαζηθψλ παξακέηξσλ ζε κηθηά δάζε ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν.
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42 Φηζηάθε Κπξηαθή

•Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο

θα Αλαζηαζία Παζραιίδνπ  (επηβιέπνπζα)

• Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο,  ηεο 

ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θ. Παχινο 

Καζζσκέλνο

• Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Φπζηθήο, ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

θ.  Υξήζηνο Λψιεο

Βηνκεηεσξνινγηθή θαη επηδεκηνινγηθή 

κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ αθξαίνπ 

θαηξνχ θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα παγθνζκίσο θαη πξφθεηηαη λα επεξεάζεη ζρεδφλ φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκφζηαο πγείαο. Οη ελδείμεηο ήδε θαηακαξηπξνχλ φηη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα κε ηελ 

κνξθή ςπρξψλ εηζβνιψλ ή θπκάησλ θαχζσλα, πνπ αλακέλεηαη λα εληείλεη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ζα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο λνζεξφηεηαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Γεο. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ δπζνίσλσλ ζελαξίσλ, ε παξνχζα δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ αθξαίνπ θαηξνχ θαη επηπηψζεσλ ζηε δεκφζηα πγεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο πιαηθφξκαο απφ πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πην επάισησλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ, φπσο νη ειηθησκέλνη, νη άξξσζηνη, νη εγθπκνλνχζεο θαη ηα παηδηά. Σν ζρέδην πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη: (α) ηελ αλάιπζε ησλ 

κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηαμηλφκεζε ησλ εκεξψλ βάζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηθξαηνχζαο αέξηαο κάδαο, (β) ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζλεζηκφηεηαο θαη λνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ, εμαηηίαο θαξδηαγγεηαθψλ θαη αλαπλεπζηηθψλ λνζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί ε επίπησζε κεκνλσκέλσλ αιιά θαη ζπλδπαζκνχ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ, (γ) ηελ εμέηαζε 

πηζαλήο ζπλέξγεηαο κεηαμχ αθξαίνπ θαηξνχ θαη αέξηαο ξχπαλζεο ζηελ επηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη (δ) ηελ εθηίκεζε ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ αληίθηππνπ ηφζν ζην παξφλ φζν θαη γηα κειινληηθά θιηκαηηθά ζελάξηα, ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
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