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1. Προσωπικά Στοιχεία  

 

Ονοματεπώνυμο:  Αναστάσιος Σταμνάς 

Όνομα Πατρός:  Γεώργιος  Όνομα Μητέρας:  Κλεοπάτρα, το γένος 
Παραδέλη 

Ημερομηνία γέννησης:  21 Απριλίου 1976 

Τόπος γέννησης:                Θεσσαλονίκη 

Οικογενειακή κατάσταση:  Άγαμος 

Διεύθ. μόνιμης κατοικίας:  Σίνδος, Θεσσαλονίκης 

Τηλέφωνα:  6947308192  Ε‐mail:  tstamnas@yahoo.gr 

 
 
2. Σπουδές 

 
2.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 
 
(2008‐2013)  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,  Πολυτεχνική  Σχολή,  Τμήμα 

Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
 
Θέμα  διδακτορικής  έρευνας:  Διαχρονική  μελέτη  των  γεωμετρικών  και 
γεωγραφικών  χαρακτηριστικών  των  προσφυγικών  οικισμών  του  νομού 
Θεσσαλονίκης με τη χρήση φωτογραμμετρικών και χαρτογραφικών μεθόδων και 
στόχο τη χωρική τους τεκμηρίωση και ταξινόμηση. 
 

Βαθμός:   “Άριστα”.                

(2006‐2011)    Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης,  Πολυτεχνική  Σχολή,  Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 
Βαθμός:   7.73, “Λίαν Καλώς”.  

(2004‐2006)    Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,  Πολυτεχνική  Σχολή, 
Διατμηματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  ‘Προστασία, 
Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού’ 
 
Μεταπτυχιακή  εργασία  (thesis):  Τεκμηρίωση  της  διαδρομής  του  ιστορικού 
τραίνου του Πηλίου. 
 
Βαθμός:   9.1, “Άριστα”.                

(2000‐2003)  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,  Πολυτεχνική  Σχολή,  Τμήμα 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
 

Βαθμός:   7.45, “Λίαν Καλώς”. 
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(1995‐1999)    Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  Αθήνας,  Σχολή  Τεχνολογικών 
Εφαρμογών, Τμήμα Τοπογραφίας                                      
                                     
Βαθμός:   6.7, “Καλώς”.  

 
   

2.2 Ξένες Γλώσσες 
 
Αγγλικά: First Certificate in English (University of Cambridge). 
 
Γαλλικά: Certificat pratique de langue française (Sorbonne I), Diplôme Supérieur d’ Études 
françaises (Sorbonne II). 
 
Ιταλικά: CELI 5 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana), Università di Perugia. 
 
Ισπανικά: Στοιχειώδης ομιλία, γραφή και ανάγνωση 
 
 
2.3 Ειδικές Γνώσεις Η/Υ 

• ECDL  Core  Certificate  (Βασικές  Έννοιες  Πληροφορικής,  Χρήση  Υπολο‐γιστή  και 
Διαχείριση  Αρχείων,  Επεξεργασία  Κειμένου,  Υπολογιστικά  Φύλλα,  Βάσεις 
Δεδομένων, Παρουσιάσεις, Πληροφορίες και Επικοινω‐νίες). 

• AutoCAD, MicroStation SE, Autodesk VIZ. Βασικά σχεδιαστικά πακέτα. 
• Rollei  Metric  CDW,  Photo  Modeler,  3D  Builder.  Ψηφιακή  φωτογραμμετρική 

επεξεργασία εικόνων. 
• Ι/RAS C, ERDAS. Φωτογραμμετρική επεξεγρασία εικόνων. 
• Adobe PhotoShop. Επεξεργάσιμα ψηφιακών εικόνων. 
• ArcView  GIS  3.2,  Autodesk  Map  3d.  Διαχείριση  Γεωγραφικών  Συστημάτων 

Πληροφοριών. 
• Adobe Premiere. Video editing. 
• Macromedia Dreamweaver MX. Δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών. 

  
 
2.4  Συνέδρια‐ σεμινάρια 

 
1. Παρακολούθηση  του  2ου  Εθνικού  Συνεδρίου  «Ήπιες  Επεμβάσεις  για  την 

Προστασία Ιστορικών Κατασκευών», Θεσσαλονίκη, 14‐16 Οκτωβρίου 2004.  
2. Παρακολούθηση του σεμιναρίου ‘‘Βιομηχανική κληρονομιά’’, Θεσσαλονίκη, 27‐29 

Μαΐου 2005. 
3. Παρακολούθηση  του  σεμιναρίου  «Ανάλυση  συμπεριφοράς  και  σχεδιασμός 

επεμβάσεων  φέροντος  οργανισμού  ιστορικών  κτιρίων»,  Θεσσαλονίκη,  24‐25 
Φεβρουαρίου 2006. 

4. Εισήγηση  στο  σεμινάριο  –  διημερίδα  «Το  παρελθόν  στο  μέλλον»,  ‘Καταγραφή 
κτιρίων  της  παλιάς  πόλης  της  Ξάνθης    σε  περιβάλλον  G.I.S.’,  Ξάνθη,  5  &  6 
Οκτωβρίου 2006. 
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5. Παρακολούθηση  και  εισήγηση  στο  σεμινάριο  –  διημερίδα  «Το  παρελθόν  στο 
μέλλον  –  Πολιτική  Επέμβασης  και  Ανάπτυξης  στ  Ιστορικά  Κέντρα», 
‘Πολιτιστικά δρομολόγια στη πόλη της Θεσσαλονίκης, Γνωριμία με τη βιομηχανική 
κληρονομιά & τα τεχνικά μνημεία της πόλης’, Ξάνθη, 14 & 15 Δεκεμβρίου 2006. 

6.  Παρακολούθηση  του  σεμιναρίου  «Χρήση  Μεταλλικών  Στοιχείων  και 
Συστημάτων  στην  Προστασία,  Συντήρηση  και  Αποκατάσταση 
Αρχιτεκτονικών Μνημείων», Θεσσαλονίκη, 23‐24 Μαΐου 2008.  

7. Παρακολούθηση  του  3ου  Εθνικού  Συνεδρίου  «Ήπιες  Επεμβάσεις  για  την 
Προστασία  Ιστορικών Κατασκευών  ‐ Νέες τάσεις σχεδιασμού», Θεσσαλονίκη, 
7‐11 Απριλίου 2009. 

8. Παρακολούθηση του 22ου CIPA symposium «Digital Documentation, Interpretation 
& Presentation of Cultural Heritage», Κιότο, Ιαπωνία, Οκτώβριος 11‐15 2009. 

9. Συμμετοχή  ως  εισηγητής  και  υπεύθυνος  εργαστηριακής  ομάδας  στο  Σεμινάριο 
«Μέθοδοι  Αποτύπωσης  Μνημείων  Πολιτισμού»,  Διατμηματικό  Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΔΠΜΣ)  στην  «Προστασία  Συντήρηση  και 
Αποκατάσταση  Μνημείων  Πολιτισμού»  σε  συνεργασία  με  το  Τμήμα  των 
Αγρονόμων  και  Τοπογράφων Μηχανικών  (ΤΑΤΜ)  της Πολυτεχνικής  Σχολής  του 
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 21 και 22 Νοεμβρίου 2009. 

10. Συμμετοχή  ως  εισηγητής  στο  «2ο  Εργαστήριο  Θεωρητικής  και  Πρακτικής 
Αποκατάστασης Κτηρίων Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στα Μαστοροχώρια 
του  νομού  Κοζάνης»,  Εργαστήριο  Αρχιτεκτονικού  Σχεδιασμού  και  Κατασκευών 
ΙΙΙ:  Μορφολογιάς  –  Ρυθμολογίας  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης  και 
Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, Πεντάλοφος νομού Κοζάνης, 
25 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2011. 

11. Παρακολούθηση  του  Συμποσίου  «Earth  Observation  Activities  in  the  Balkans: 
Building  on  Experiences»,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,  15‐16 
Oκτωβρίου 2012. 

12. Συμμετοχή  ως  εισηγητής  στο  «4ο  Εργαστήριο  Θεωρητικής  και  Πρακτικής 
Αποκατάστασης Κτηρίων Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στα Μαστοροχώρια 
του  νομού  Κοζάνης»,  Εργαστήριο  Αρχιτεκτονικού  Σχεδιασμού  και  Κατασκευών 
ΙΙΙ:  Μορφολογιάς  –  Ρυθμολογίας  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης  και 
Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, Πεντάλοφος νομού Κοζάνης, 
22 Ιουλίου – 30  Ιουλίου 2013. 

13. Συμμετοχή  ως  διδάσκων  στο  «1ο  Εργαστήριο  Ψηφιακής  Τεκμηρίωσης 
Μνημείων με Xρήση 3d Lasser Scanner», Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 
και  Κατασκευών  ΙΙΙ:  Μορφολογιάς  –  Ρυθμολογίας  του  Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, Λιμενάρια Θάσου, 10 Μαιου – 16 Μαιου 2014. 

14. Παρακολούθηση  του  «5ου  GEOBIA,  GEOgraphic‐Object‐Based  Image  Analysis», 
Θεσσαλονίκη, 21 Μαιου – 24 Μαιου Μάιου 2014. 

15. Συμμετοχή ως διδάσκων στο   «1st  training seminar on 3d  terrestrial  laser scanning 
documentation for archaelogical sites», organized by the ASU Sound & Vibration Lab, 
Faculty of Engineering, Ain Shams University, at the CMA Faculty of Arts, Alexandria 
University, Αίγυπτος,  Ιούλιος 2014. 

16. Συμμετοχή  ως  εισηγητής  στο  «5ο  Εργαστήριο  Θεωρητικής  και  Πρακτικής 
Αποκατάστασης Κτηρίων Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στα Μαστοροχώρια 
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του  νομού  Κοζάνης»,  Εργαστήριο  Αρχιτεκτονικού  Σχεδιασμού  και  Κατασκευών 
ΙΙΙ:  Μορφολογιάς  –  Ρυθμολογίας  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης  και 
Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, Πεντάλοφος νομού Κοζάνης, 
21 Ιουλίου – 29  Ιουλίου 2014. 

17. Παρακολούθηση του LocalSats Workshop: «Improving Local Governance processes 
through  geospatial  technologies  gap  analysis,  capacity  building,  bet  practices», 
Θεσσαλονίκη, 22 Απρίλιος 2015. 

18. Παρακολούθηση  του  LocalSats  Info Day:  «Capacity  building  in Local Governance 
processes through geospatial technologies», Θεσσαλονίκη, 23 Απρίλιος 2015. 

19. Συμμετοχή  ως  εισηγητής  στο  BRAU3  “Biennale  del  Restauro  Architettonico  & 
Urbano», Κοζάνη, 28 Νοεμβρίου 2015. 

20. Συμμετοχή  ως  εισηγητής  στο  BRAU3  “Biennale  del  Restauro  Architettonico  & 
Urbano», Ξάνθη, 4 Δεκεμβρίου 2015. 

 
 
 
3. Επαγγελματική δραστηριότητα 

 

1. Πρακτική  άσκηση  στο  τεχνικό  γραφείο  του  Δασκαλάκη  Σταύρου,  Αγρονόμου  και 
Τοπογράφου  Μηχανικού,  από  1/3/1999  έως  31/9/1999,  με  αντικείμενο  το  Εθνικό 
Κτηματολόγιο. 

2. Ως ιδιώτης αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός από το Μάρτιο του 2004. 
3. Ως  ανάδοχος  του  έργου  «Ανάπτυξη  ιστοσελίδας»  για  το  τμήμα  Μηχανικών 

Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. από 1/8/2006 έως 30/8/2006. 

4. Ως  έμμισθος  υπάλληλης  της  ΙΘ’  Εφορείας Προϊστορικών &  Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Κομοτηνής,  από  1/9/2008  έως  30/11/2008,  με  αντικείμενο  την  εκπόνηση  μελέτης 
αποκατάστασης για κτίρια αποθηκών στην Ξάνθη. 

5. Ως  ανάδοχος  της  μελέτης  «Μελέτη  μεταβολών  χρήσεων  και  αξιών  γης  στην  άμεση 
ζώνη  επιρροής  της  Εγνατίας  οδού»  με  εργοδότη  την  εταιρεία  Μελετών  Τεχνικών 
Έργων  ‘Χωροτεχνική  Μελέτες  Εφαρμογές  Τεχνικών  Έργων  Α.Ε.΄  από  1/4/2009  έως 
31/7/2009 με αντικείμενο την παραγωγή και ταξινόμηση ορθοφωτοχαρτών. 

6. Ως  έμμισθος  υπάλληλης  της  Innovation  Academy  από  4/11/2013  έως  21/4/2014  στα 
πλαίσια  του  έργου:  «Δορυφορική  ανίχνευση  της  παράνομης  υλοτομίας  στα  δασικά 
οικοσυστήματα της Κεντρικής Μακεδονίας». 

 
 
 
4. Ερευνητική δραστηριότητα 

 
4.1 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

 
1.  Από  1/1/2007  έως  10/9/2007:  «Καταγραφή  και  Αποδελτίωση  Μνημειακού 
Πλούτου  Ανατολικής Μακεδονίας  και  Θράκης»,  Επιστημονικός  υπεύθυνος:  Αν 
Καθηγητής  Ν.  Λιανός.  Αντικείμενο:  Εκπόνηση  και  σύνταξη  μελέτης  συστήματος 
καταγραφής  μνημείων  και  ένταξης  τους  σε  Γεωγραφικό  Σύστημα 
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Πληροφοριών(GIS),  για  το  Τμήμα  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).  

2.   Από 7/5/2008  έως 6/8/2008: «Μελέτη αποτύπωσης και ανάδειξης περιβάλλοντος 
χώρου Κάτω Σπηλαίου Στρύμνης», Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν Καθηγητής Ν. 
Λιανός.  Αντικείμενο:  Τρισδιάστατη  αποτύπωση  με  χρήση  Laser  Scanner,  για  το 
Τμήμα  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης 
(Δ.Π.Θ.).  

3.  Από  1/6/2009  έως  31/8/2009:  «Διερεύνηση  αποτύπωσης  και  πρόταση 
αποκατάστασης – ανάδειξης του Ιστορικού Κέντρου Βελβεντού», Επιστημονικός 
υπεύθυνος:  Αν  Καθηγητής  Ν.  Λιανός.  Αντικείμενο:  Ίδρυση  πολυγωνομετρικού 
δικτύου  και  τοπογραφική  αποτύπωση  του  Ιστορικού  Κέντρου  Βελβεντού,  για  το 
Τμήμα  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης 
(Δ.Π.Θ.).  

4.   Από  1/10/2009  έως  31/12/2009:  «Διερεύνηση  αποτύπωσης  και  πρόταση 
αποκατάστασης – ανάδειξης του Ιστορικού Κέντρου Βελβεντού», Επιστημονικός 
υπεύθυνος:  Αν  Καθηγητής  Ν.  Λιανός.  Αντικείμενο:  Εξάρτηση  και  υπολογισμός 
συντεταγμένων  φωτοσταθερών  σημείων  επι  των  όψεων  κτηρίων  και  αναγωγή  σε 
ορθή  προβολή,  για  το  Τμήμα  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). 

5. Από  11/12/2009  έως  16/12/2009:  «Προστασία‐Συντηρήση  και  Αποκατάσταση 
Μνημείων Πολιτισμού 2004‐2006», τεχνική εργασία χρηματοδοτούμενη από ιδιώτες 
για  το  Τμήμα  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). 

6. Από  5/3/2010  έως  4/5/2010:  «Τρισδιάστατη  φωτογραμμετρική  αποτύπωση 
ανατολικού πρανούς κοιλάδας Τεμπών», χρηματοδοτούμενο έργο από ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ  ΑΕ,  για  το  Τμήμα  Αγρονόμων  και  Τοπογράφων  Μηχανικών  του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). 

7. Από  9/1/2012  έως  15/3/2012:  «Διερεύνης  δυνατοτήτων  τρισδιάστατων  σαρωτών 
(3D laser scanner) στην τεκμηρίωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών  χώρων»:  Επιστημονικός  υπεύθυνος:  Αν  Καθηγητής  Ν.  Λιανός. 
Αντικείμενο:  Επεξεργασία  σαρώσεων  των  ανασκαφών  αρχαιολογικού  χώρου 
Αιανής  Κοζάνης,  για  το  Τμήμα  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). 

8. Από  25/9/2012  έως  21/12/2012:  «Έρευνα  και  μελέτη  αποκατάστασης  αρχαίων 
θεάτρων  Οινιαδών  και  Πλευρώνας»:  Επιστημονικός  υπεύθυνος:  Καθηγητής  Γ. 
Καραδέδος.  Αντικείμενο:  Συμμετοχή  σε  παραγωγή  ορθοφωτοχαρτών, 
σκαναρίσματα  με  3D  scanner  θεάτρων  Οινιαδών  και  Πλευρώνας,  για  το  Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.). 

 

4.2 Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Φορείς  

 Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από 24/03/2004 (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 99034). 
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 Μέλος  του  Πανελλήνιου  Σύλλογου  Διπλωματούχων  Αγρονόμων  &  Τοπογράφων 
Μηχανικών 

 
 
5. Διδακτικό Έργο 

 
• Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο: 

 
Από  4‐12‐2007  έως  31‐12‐2007:  Διεξαγωγή  φροντιστηρίων,  εργαστηριακών  ασκήσεων, 
εποπτεία  εξετάσεων  και  διόρθωση  ασκήσεων  στο  Τμήμα  Αγρονόμων  και  Τοπογράφων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Επικουρία μελών ΔΕΠ). 
 
Από  10‐4‐2008  έως  30‐6‐2008:  Διεξαγωγή  φροντιστηρίων,  εργαστηριακών  ασκήσεων, 
εποπτεία  εξετάσεων  και  διόρθωση  ασκήσεων  στο  Τμήμα  Αγρονόμων  και  Τοπογράφων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Επικουρία μελών ΔΕΠ). 
 
Από  20‐3‐2012  έως  30‐6‐2012:  Διεξαγωγή  φροντιστηρίων,  εργαστηριακών  ασκήσεων, 
εποπτεία  εξετάσεων  και  διόρθωση  ασκήσεων  στο  Τμήμα  Αγρονόμων  και  Τοπογράφων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Επικουρία μελών ΔΕΠ). 

 
Συμμετοχή  στη  διδακτική  ομάδα  του  μαθήματος  επιλογής  «Φωτογραμμετρία, 
Τεχνολογία  3D  σάρωσης  και  Συστήματα  Πληροφοριών  Χώρου»  του  Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  ‘Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση 
Μνημείων  Πολιτισμού’  της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης  κατά  τις  διετίες  2008‐2010,  2010‐2012,  2012‐2014,  2014‐2016,  2016‐2018.  Η 
συμμετοχή αφορούσε σε διαλέξεις και παρακολούθηση θεμάτων φοιτητών.  

 
 

• Εκπαιδευτικό έργο: 
 
1. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 από 1‐12‐2010 έως 28‐2‐2011 για την διδασκαλία των 
μαθημάτων  του  3ου  εξαμήνου  «Παραστατική  Γεωμετρία  και  Γραμμικές  Απεικονίσεις 
του  Τρισδιάστατου  Χώρου»  και  «Γραφικές  απεικονίσεις  και  Αναπαραστάσεις  του 
Τρισδιάστατου Χώρου» στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης,  κατά  το  χειμερινό  εξάμηνο  του  ακαδημαϊκού 
έτους 2010‐2011.  
 
2. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 από 1‐3‐2011 έως 30‐6‐2011 για την διδασκαλία του 
μαθήματος του 4ου εξαμήνου «Μορφολογιά – Ρυθμολογία ΙΙ: Τεκμηρίωση Ανάλυση και 
Προστασία  Ιστορικών  Οικιστικών  συνόλων»  και  του  μαθήματος  του  8ου  εξαμήνου 
«Μορφολογιά  –  Ρυθμολογία  ΙV:  Μορφολογική  Διερεύνηση,  Ένταξη  και  Ανάδειξη 
Μνημείων σε Αστικά και μη Περιβάλλοντα» στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2010‐2011. 
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3. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 από 1‐12‐2011 έως 28‐2‐2012 για την διδασκαλία των 
μαθημάτων  του  3ου  εξαμήνου  «Παραστατική  Γεωμετρία  και  Γραμμικές  Απεικονίσεις 
του  Τρισδιάστατου  Χώρου»,  «Γραφικές  απεικονίσεις  και  Αναπαραστάσεις  του 
Τρισδιάστατου Χώρου» και «Μορφολογιά – Ρυθμολογία Ι: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και 
Προστασία  Κτιρίων  και  Μνημείων»  στο  Τμήμα  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  της 
Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης,  κατά  το  χειμερινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011‐2012. 
 
4. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 από 1‐4‐2015 έως 30‐6‐2015 για την διδασκαλία του 
μαθήματος του 4ου εξαμήνου «Μορφολογιά – Ρυθμολογία ΙΙ: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και 
Προστασία  Κτιρίων  και  Μνημείων»  στο  Τμήμα  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2014‐2015. 
 
5. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 από 1‐4‐2016 έως 10‐6‐2016 για την διδασκαλία του 
μαθήματος του 4ου εξαμήνου «Μορφολογιά – Ρυθμολογία ΙΙ: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και 
Προστασία Κτιρίων και Μνημείων» και του μαθήματος του 8ου εξαμήνου «Μορφολογιά 
–  Ρυθμολογία  ΙV:  Μορφολογική  Διερεύνηση,  Ένταξη  και  Ανάδειξη  Μνημείων  σε 
Αστικά και μη Περιβάλλοντα», στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης,  κατά  το  εαρινό  εξάμηνο  του 
ακαδημαϊκού έτους 2015‐2016. 
 
6.  Πρόσληψη  στα  πλαίσια  του  έργου  ʺΑπόκτηση  Ακαδημαϊκής  Διδακτικής  Εμπειρίας  σε 
Νέους  Επιστήμονες  Κατόχους  Διδακτορικού  στο  ΤΕΙ  Κεντρικής  Μακεδονίαςʺ  για  την 
διδασκαλία  του  μαθήματος  του  7ου  εξαμήνου  «Συστήματα  τεκμηρίωσης  πολιτιστικών 
πόρων»  στο  Τμήμα  Πολιτικών  Μηχανικών  ΤΕ  &  Μηχανικών  Τοπογραφίας  και 
Γεωπληροφορικής  ΤΕ  του  ΤΕΙ  Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατά  το  χειμερινό  εξάμηνο  του 
ακαδημαϊκού έτους 2016‐2017. 
 
 
 
6.  Συγγράμματα  

 
6.1 Διατριβές‐ Εργασίες 
 
1.  Διδακτορική  διατρική  (PhD)  στον  Τομέα  Κτηματολογίου  Φωτογραμμετρίας  και 
Χαρτογραφίας,  ΤΑΤΜ,  ΑΠΘ,  2013:  “  Διαχρονική  μελέτη  των  γεωμετρικών  και 
γεωγραφικών χαρακτηριστικών των προσφυγικών οικισμών του νομού Θεσσαλονίκης με 
τη  χρήση  φωτογραμμετρικών  και  χαρτογραφικών  μεθόδων  και  στόχο  τη  χωρική  τους 
τεκμηρίωση και ταξινόμηση”. Βαθμός:Άριστα. 
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  Η  ανάλυση  της  διαδικασίας  αστικοποίησης,  των  αστικών  λειτουργιών,  μορφών  και 
παραγόντων  ανάπτυξης  του  δικτύου  των  οικισμών  που  δημιουργήθηκαν  στις  αρχές  του 
20ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη με την άφιξη των προσφύγων αποτέλεσε την αφετηρία της 
διατριβής  αυτής.  Η  εφαρμογή,  αφενός,  των  εργαλείων  και  των  μεθόδων,  οι  οποίες 
παρέχονται από  την Φωτογραμμετρία και  τη Χαρτογραφία,  και από  τεχνικές  όπως αυτή 
των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, και αφετέρου η ύπαρξη και διαθεσιμότητα 
διαχρονικών  δεδομένων  όπως  χάρτες,  αεροφωτογραφίες,  τοπογραφικά  διαγράμματα, 
στατιστικά στοιχεία, συνεισέφεραν αποφασιστικά στην διαχρονική μελέτη και έρευνα του 
γεωγραφικού χώρου που ορίζεται από τους προσφυγικούς οικισμούς της Θεσσαλονίκης.    
  Η  ανάλυση,  η  σύγκριση,  η  υπέρθεση  και  η  σύνθεση  των  παραπάνω  δεδομένων 
αποτέλεσε  την  βάση  της  μελέτης  τεκμηρίωσης  των  οικισμών,  η  οποία  επικεντρώθηκε 
κυρίως σε τέσσερις άξονες:  
1. Εντοπισμός των οικισμών εγκατάστασης και των περιοχών προέλευσης. 
2.  Διαχρονική  παρακολούθηση  των  χωρικών  μεταβολών  με  την  χρήση  χαρτών, 
διαγραμμάτων και ορθοφωτοχαρτών που περιγράφουν την περιοχή ενδιαφέροντος.    
3.  Επεξεργασία  και  ενσωμάτωση  όλων  των  χαρτογραφικών  και  φωτογραμμετρικών 
προϊόντων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης. 
4.  Χρήση  του  συστήματος  καταγραφής  για  την  μελέτη  παραμέτρων που  επηρέασαν  την 
οργάνωση  και  την  δομή  των  προσφυγικών  οικισμών  (κατηγοριοποίηση  των  οικισμών, 
γεωμορφολογικά  χαρακτηριστικά,  γενικός  χαρακτήρας  του   αστικού  ιστού,  αστική 
ανάπτυξη, ανθρώπινες δραστηριότητες) καθώς επίσης και τη γεωγραφική και χωροταξική 
τυπολόγηση  και  ταξινόμηση  των  οικισμών  (καταγραφή  των  ομοιοτήτων  και  των 
διαφορών, συγκριτική μελέτη των δεδομένων και ανάλυση των οικισμών). 
  Στο πλαίσιο της μελέτης των προσφυγικών οικισμών της Θεσσαλονίκης, εκτός από την 
εξαγωγή  θεματικής  πληροφορίας  για  τον  οικιστικό  ιστό  και  των  συστημάτων  που  τον 
συνθέτουν μέσα από την οπτική ερμηνεία εικόνων και χαρτών, έγινε η εφαρμογή μεθόδων 
ανάλυσης ψηφιδωτών δεδομένων σε ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες. Μέθοδοι όπως αυτή 
της  ταξινόμησης  με  ευρεία  εφαρμογή  σε  πολυφασματικά  τηλεπισκοπικά  δεδομένα 
χρησιμοποιήθηκαν  με  στόχο  την  αυτόματη  εξαγωγή  πληροφοριών  από  ασπρόμαυρες 
αεροφωτογραφίες.  Εφαρμόστηκαν  επίσης  στατιστικοί  δείκτες  σε  ζεύγη  διαχρονικών 
ψηφιοποιημένων ασπρόμαυρων αεροφωτογραφιών των οικισμών με στόχο τον εντοπισμό 
και ανάλυση των μεταβολών και της πιθανής συστηματικής φύσης των μεταβολών τους. 
  Έγινε τέλος η ανάλυση δημογραφικών,  οικονομικών, περιβαλλοντολογικών,  τεχνικών 
και  άλλων  στοιχείων,  όπως  π.χ.  για  τα  νοικοκυριά,  τα  κτίρια  κ.α.,  η  οποία  επέτρεψε  τη 
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν, καθώς και των 
παραγόντων  που  συνέβαλλαν  αποφασιστικά  στην  εξέλιξη  τους.  Η  ανάλυση  των 
κοινωνικοοικονομικών  δομών  των  οικισμών  και  η  ταξινόμηση  τους  σε  ομάδες  με  κοινά 
χαρακτηριστικά  έγινε  με  την  βοήθεια  τεχνικών  πολυμεταβλητής  στατιστικής  ανάλυσης 
που  αποσκοπούν  στην  ταξινόμηση  δεδομένων  και  κατηγοριοποίηση  σε  ομάδες  με 
ομοιογενή χαρακτηριστικά. 
  Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Όλγα Γεωργούλα. 
  Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: Όλγα Γεωργούλα, Πέτρος Πατιάς, Μύρων Μυρίδης. 
  Εξεταστές: Όλγα Γεωργούλα, Πέτρος Πατιάς, Μύρων Μυρίδης, Περιστέρα Λαφαζάνη, 
Μαρία Τσακίρη, Χαράλαμπος  Γεωργιάδης, Δημήτρης Καϊμάρης. 
 
 
2.  Μεταπτυχιακή  διπλωματική  εργασία  (thesis)  στο  ΔΠΜΣ  Προστασία,  Συντήρηση, 
Αποκατάσταση  Αρχιτεκτονικών  Μνημείων,  ΑΠΘ,  2006:  “Τεκμηρίωση  της  διαδρομής  του 
ιστορικού τραίνου του Πηλίου’’. Βαθμός:10. 
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  Αντικείμενο  μελέτης  της  διπλωματικής  αυτής  εργασίας  ήταν  η  τεκμηρίωση  της 
διαδρομής  του  ιστορικού  τραίνου  του  Πηλίου,  το  σύνολο  των  υποδομών  του  οποίου 
αποτελεί ένα αξιόλογο δείγμα της βιομηχανικής μας κληρονομιάς.  
  Καταρχήν,  έγινε προσπάθεια  εντοπισμού  του  δημοσιευμένου  έργου,  αναφορικά με  το 
τραίνο του Πηλίου, την ιστορία του και τις προοπτικές του για το μέλλον, ενώ στη συνέχεια 
έγινε έρευνα στα αρχεία του ΟΣΕ Βόλου. Η πρώτη προσέγγιση στο θέμα αυτό ανέδειξε την 
άμεση ανάγκη ψηφιακής γεωμετρικής τεκμηρίωσης της διαδρομής του ιστορικού τραίνου.  
  Για  το  σκοπό  αυτό  δημιουργήθηκε  ένα  ολοκληρωμένο  ψηφιακό  χαρτογραφικό 
υπόβαθρο  της περιοχής.  Εκτός από την ψηφιακή επεξεργασία   χαρτών κλίμακας 1:50000 
και 1:5000, έγινε φωτογραμμετρική επεξεργασία  ιστορικών αεροφωτογραφιών του 1953 με 
σκοπό  τη  δημιουργία  ορθοφωτοχαρτών  της  περιοχής,  με  τη  βοήθεια  των  οποίων 
χαρτογραφήθηκε  η  διαδρομή  του  τραίνου.  Στους  ορθοφωτοχάρτες  επίσης  εντοπίσθηκε  η 
θέση των σημαντικότερων τεχνικών έργων, των γεφυριών και των σταθμών του δικτύου.  
  Ακολούθησε  η  φωτογραφική  τεκμηρίωση  όλων  των  γεφυριών  και  των  σταθμών  του 
δικτύου  και  η  εύρεση  σχετικών  πληροφοριών,  τόσο  ιστορικού  όσο  και  τεχνικού 
ενδιαφέροντος.  Έγινε  φωτογραμμετρική  και  τοπογραφική  αποτύπωση  δύο 
χαρακτηριστικών παραδειγμάτων γεφυρών του δικτύου Βόλου‐Μηλεών,  της γέφυρας του 
Ταξιάρχη και της καμάρας–λίθινης πεζοδιάβασης του Κουκλάκη στην Άνω Γατζέα.  
  Έγινε  επίσης  προσπάθεια  ψηφιοποίησης  και  αξιοποίησης  του  αρχείου  της  τεχνικής 
υπηρεσίας  του  ΟΣΕ  Βόλου.  Το  αρχείο  αυτό  περιλαμβάνει  πλήθος  τεχνικών  σχεδίων, 
μελέτες  εφαρμογής  για  την  αποκατάσταση  των  σταθμών,  των  βοηθητικών  κτιρίων  και 
των γεφυριών του δικτύου Βόλου‐Μηλεών, καθώς και φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες 
αποκατάστασης σταθμών και γεφυριών του δικτύου.  
  Τέλος,  στα  πλαίσια  της  ανάδειξης,  αξιοποίησης  και  διαχείρισης  ενός  μεγάλου  όγκου 
δεδομένων  (κείμενα,  ψηφιοποιημένοι  χάρτες  και  σχέδια,  ψηφιακές  εικόνες,  αρχεία 
τρισδιάστατων  αναπαραστάσεων,  Ψηφιακό  Μοντέλο  Εδάφους,  ορθοφωτοχάρτες  κ.α.), 
σχετικών πάντα με την τεκμηρίωση της διαδρομής του τραίνου του Πηλίου, δημιουργήθηκε 
μια ολοκληρωμένη πολυμεσική εφαρμογή.  
  Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην αποτύπωση και 
τεκμηρίωση  μνημείων  πολιτισμού  αποτέλεσε  ουσιαστικά  το  βασικό  πεδίο  μελέτης  της 
παρούσας εργασίας. 
  Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Όλγα Γεωργούλα. 
  Εξεταστές: Όλγα Γεωργούλα, Μιχαήλ Νομικός, Κώστας Τοκμακίδης.  
 
 
3.  Εργαστήριο  διεπιστημονικής  συνεργασίας  στο  ΔΠΜΣ  Προστασία,  Συντήρηση, 
Αποκατάσταση  Αρχιτεκτονικών  Μνημείων,  ΑΠΘ,  2005:  “Μελέτη  αποκατάστασης  και 
επανάχρησης  τμήματος  της  αποθήκης  παραγωγής  κριθής  του  συγκροτήματος  ΦΙΞ’’. 
Βαθμός:10. 
 
 Στα πλαίσια του Εργαστηρίου “Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και 

συνόλων’’  έγινε  προσπάθεια  εξοικείωσης  με  τις  μεθόδους  και  τις  τεχνικές  για  την 
τεκμηρίωση  και  ανάλυση  των  ιστορικών  κατασκευών,  των  μνημείων  και  των  ιστορικών 
συνόλων.  
 Αντικείμενο μελέτης του Εργαστηρίου αποτέλεσε το ζυθοποιείο ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη 

και στόχος του  ήταν η παραδειγματική αντιμετώπιση και διεκπεραίωση όλων των σταδίων 
μιας μελέτης αποκατάστασης και  επανάχρησης. Η παραπάνω εργασία περιελάμβανε τα 
εξής στάδια:  

1.  τεκμηρίωση  του  μνημείου  (ιστορική  έρευνα,  σχεδιαστική  και  φωτογραφική 
αποτύπωση,  καταγραφή υλικών,  ζημιών και φθορών,  καταγραφή προσθη‐κών, αλλαγών 
και τροποποιήσεων), 
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2.  επεξεργασία  στοιχείων,  παθολογία,  διάγνωση  και  πρόταση  αποκατάστασης  (αίτια 
ζημιών και φθορών, φάσεις κτίσματος, αξιολόγηση και τρόπος επέμβα‐σης, αρχιτεκτονική 
και στατική μελέτη), 

3.  πρόταση  επανάχρησης  (διερεύνηση  της  νέας  χρήσης,  αρχιτεκτονική,  στατι‐κή, 
μηχανολογική κ.λ.π. μελέτη). 
  Ένα  από  τα  επιμέρους  τμήματα  του  διατηρητέου  βιομηχανικού  συγκροτήματος  ΦΙΞ 
είναι  το  κτίριο  το  οποίο  στέγαζε  την  αποθήκη  παραγωγής  κριθής  και  αποτέλεσε 
αντικείμενο  μελέτης  για  την  ομάδα  του  Εργαστηρίου  αποτελούμενη  από  τους:  Αδάμου 
Βαλεντίνη,  Μακρή  Καλλιόπη  (αρχιτέκτονες  μηχανικοί),  Βουκαλίδου  Άννα, 
Ντουμανοπούλου  Ελένη  (πολιτικοί  μηχανικοί)  και  Σταμνά  Αναστάσιο  (τοπογράφος 
μηχανικός),  η  οποία  συνεργάστηκε  υπό  την  καθοδήγηση  των  διδασκόντων  του  εν  λόγω 
Εργαστηρίου. 
  Επιβλέποντες καθηγητές: Όλγα Γεωργούλα, Χρήστος Ιγνατάκης, Μιχαήλ Νομικός. 
 
 
4. Διπλωματική εργασία (thesis) στον Τομέα Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και Κατασκευών, 
ΤΑΜ,  ΔΠΘ,  2011:  “Αποκατάσταση  και  επανάχρηση  διώροφων  δίδυμων  κατοικιών  στον 
Πεντάλοφο του νομού Κοζάνης”. Βαθμός:10. 
 
  Στα  πλαίσια  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  του  Τμήματος  Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστήμιου  Θράκης  πραγματοποιήθηκε  η  μελέτη 
αποκατάστασης  και  επανάχρησης  δίδυμων  κατοικιών  στον  Πεντάλοφο  του  Νομού 
Κοζάνης. Αφορμή υπήρξε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κοινοτικού αυτού οικήματος 
που βρίσκεται στο Κ.Δ. Πενταλόφου για χρονικό διάστημα ενενήντα εννιά  (99)  ετών στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με σκοπό την 
ίδρυση παραρτήματος του Εργαστηρίου Μορφολογίας‐Ρυθμολογίας στον Πεντάλοφο.  
  Η μελέτη αποκατάστασης και  επανάχρησης  των δίδυμων κατοικιών στον Πεντάλοφο 
του Νομού Κοζάνης απαιτούσε την εξοικείωση με τις μεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης 
και τεκμηρίωσης αφενός των ιστορικών κατασκευών και αφετέρου των συνόλων στα οποία 
αυτές εντάσσονται.  
  Η έρευνα αυτή εστιάστηκε συνοπτικά στους εξής άξονες: 
1.  ανάλυση  του  ιστορικού  οικιστικού  συνόλου  (σχέση  του  οικισμού  με  τον  ευρύτερο 
γεωγραφικό  χώρο,  ιστορική  εξέλιξη  του  οικισμού,  μελέτη  κοινωνικό‐οικονομικών  και 
πολεοδομικών    χαρακτηριστικών,  μελέτη  τυπολογικών  και  μορφολογικών 
χαρακτηριστικών, τυπολογία και μορφολογία των κτισμάτων),  
2.  τεκμηρίωση του μνημείου – κατοικιών  (ιστορική έρευνα, σχεδιαστική και φωτογραφική 
αποτύπωση,  καταγραφή  υλικών,  ζημιών  και  φθορών,  καταγραφή  προσθηκών,  αλλαγών 
και τροποποιήσεων), 
3.  επεξεργασία  στοιχείων,  αξιολόγηση  και  πρόταση  αποκατάστασης  (παθολογία,  αίτια 
ζημιών  και  φθορών,  φάσεις  κτίσματος,  προτεινόμενοι  τρόποι  επέμβασης,  αρχιτεκτονική 
μελέτη), 
4.  πρόταση  επανάχρησης  (διερεύνηση  της  νέας  χρήσης,  γενικές  αρχές  ‐  φιλοσοφία  των 
επεμβάσεων) 
  Η  προστασία,  η  διαχείριση  και  η  αξιοποίηση  του  μνημείου  αυτού,  αλλά  και  πλήθος 
άλλων  τα οποία βρίσκονται σε πλήρη  εγκατάλειψη στην  ευρύτερη περιοχή και  τα οποία 
παρουσιάζουν  πανομοιότυπα  προβλήματα,  είναι  ζητήματα  εξαιρετικά  πολύπλοκα.  Η  δε 
επίλυση τους έχει επείγοντα χαρακτήρα καθ’ όσον, με την πάροδο του χρόνου, τα ιδιαίτερα 
αυτά δείγματα πολιτιστικής κληρονομιάς σταδιακά καταστρέφονται. Αναγνωρίζοντας τη 
σημασία  του  μνημείου,  ενός  εξαιρετικού  δείγματος  της  ελληνικής  παραδοσιακής 
κληρονομιάς,  τόσο  από  αρχιτεκτονική  όσο  και  κατασκευαστική  άποψη,  το  Εργαστήριο 
Μορφολογίας‐Ρυθμολογίας  του  Τμήματος  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  Δημοκρίτειου 
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Πανεπιστήμιου Θράκης προσπαθεί να συμβάλλει τα μέγιστα στη διάσωση και αξιοποίηση 
του.   
  Επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος Λιανός. 
 
 
5. Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα–Διάλεξη στον Τομέα Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 
και  Κατασκευών,  ΤΑΜ,  ΔΠΘ,  2010:  “Διαχρονική  παρακολούθηση  των  ανθρώπινων 
επεμβάσεων και δραστηριοτήτων στη λίμνη Μαρεώτιδα της Αιγύπτου”. Βαθμός:9,5. 
 

Αντικείμενο  της  εργασίας  αυτής  αποτελεί  η  ανάγνωση  της  ιστορίας  της  λίμνης 
Μαρεώτιδας,  η  διερεύνηση  του  ευρύτερου  γεωγραφικού  τόπου  και  των  αλλαγών  του, 
καθώς και η παρακολούθηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτόν. Μεθοδολογικά 
εργαλεία,  που  χρησιμοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο  της  έρευνας  αυτής,  αποτέλεσαν  ιστορικοί 
και  σύγχρονοι  χάρτες  της  περιοχής,  ιστορικές  πηγές  και  αρχαιολογικά  περιοδικά 
(bulletins), αλλά και λιγότερο προφανή και συμβατικά εργαλεία ανάγνωσης της  ιστορίας 
ενός  τόπου,  όπως  έργα  τέχνης  και  λογοτεχνικές  περιγραφές.  Σε  κάθε  περίπτωση 
αξιολογήθηκε  η  αξιοπιστία  των  πληροφοριών  που  τα  παραπάνω  εργαλεία  μπορούν  να 
προσφέρουν  στην  προσπάθεια  κατανόησης  και  αποκωδικοποίησης  των  ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στη Μαρεώτιδα που έχουν σήμερα εξαλειφθεί.       

Ίχνη  των  δραστηριοτήτων  αυτών,  που  σήμερα  έχουν  κυριολεκτικά  εξαφανισθεί, 
αποκαλύπτονται στα ερείπια των αρχαίων λιμανιών και πόλεων της λίμνης. Αρχαιολογικά 
ευρήματα  καταδεικνύουν  την  παρουσία  ενός  μοναδικού  οικοσυστήματος,  μιας 
ακμάζουσας  κοινωνίας  και  ενός  αξιόλογου  πολιτισμού.  Πολυάριθμα  αρχιτεκτονικά 
λείψανα  αποτελούν  αυτά  καθεαυτά  σημαντικά  εργαλεία  έρευνας  για  τη  μελέτη  και  τη 
διερεύνηση  των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων  στη  Μαρεώτιδα  που  έχουν  πλέον 
εξαλειφθεί.  

Τα ερείπια των αρχαίων λιμανιών της Μαρεώτιδας, όπως αυτά της Μαρέας (Marea‐
Philoxenite) και της Ταπόσιρις Μάγκνα  (Taposiris Magna), επιτρέπουν την ανάγνωση των 
υδάτινων  δρόμων  και  του  δικτύου  επικοινωνίας  μεταξύ  των  πόλεων‐λιμανιών,  αλλά 
κυρίως  προσφέρουν  πλήθος  στοιχείων  για  την  πολεοδομία,  την  αρχιτεκτονική,  την 
τεχνολογία των κατασκευών κ.α.      

Η  διερεύνηση  των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων  στη  λίμνη,  η  αποκωδικοποίηση 
των  στοιχείων  του  πολιτισμού  που  δημιουργήθηκε  και  άκμασε  γύρω  από  αυτή  και  η 
μελέτη του υπό εξαφάνιση οικοσυστήματος της, επεκτάθηκε και σε άλλα πεδία (τέχνη και 
λογοτεχνία) τα οποία προσέφεραν σημαντικά ερμηνευτικά εργαλεία.   

Η  μελέτη  των  αναπαραστάσεων  των  ‘Νειλωτικών  τοπίων’,  των  αντίστοιχων  της 
Μαρεώτιδας,  διαμέσου  των  ψηφιδωτών  opus  sectile  που  εντοπίστηκαν  στο  λιμάνι  των 
Κεχρεών της Κορίνθου, προσέφερε τη δυνατότητα μιας εποπτικής θεώρησης της σύνθεσης 
των λιμενικών κατασκευών της λίμνης και πλήθους δραστηριοτήτων που φιλοξενούνταν 
σε αυτές.  Τα  εν λόγω ψηφιδωτά αν και  είναι  εικαστικές  δημιουργίες  και  όχι  ρεαλιστικές 
αποδώσεις συγκεκριμένων τύπων λιμανιών, αποτελούν μοναδικά τεκμήρια της ζωής, της 
αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού που αναπτύχθηκε γύρω από τα αρχαία λιμάνια στην 
ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας. 
  Σημαντικές  άλλωστε  καταγραφές  των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων  στη  λίμνη  και 
γύρω από αυτή  (ψάρεμα,  κυνήγι,  γεωργία  κ.α.),  της  σχέσης  της  λίμνης  με  την πόλη  της 
Αλεξάνδρειας  και  την  έρημο,  του  οικοσυστήματος  που  ευδοκιμούσε  άλλοτε  σε  αυτή  και 
πλήθους  άλλων  στοιχείων,  εντοπίστηκαν  σε  λογοτεχνικές  περιγραφές  όπως  αυτή  στο 
‘Αλεξανδρινό  Κουαρτέτο’  του  Λώρενς  Ντάρρελ.  Μέσα  από  τις  περιγραφές  αυτές, 
αποκαλύπτεται σε εμάς ένας τόπος μοναδικός που φιλοξενούσε, μέχρι και τις τελευταίες 
δεκαετίες, δραστηριότητες που έχουν σήμερα εξαφανισθεί.  
  Επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος Λιανός. 
  Συνεπιβλέποντες: Ιωάννης Κολοκοτρώνης, Νικόλαος Μπάρκας. 
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6.  Διπλωματική  εργασία  (thesis)  στον  Τομέα  Κτηματολογίου  Φωτογραμμετρίας  και 
Χαρτογραφίας,  ΤΑΤΜ,  ΑΠΘ,  2003:  “Φωτογραμμετρική  αποτύπωση  Ιερού  Ναού 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα”. Βαθμός:10. 
 
  Αντικείμενο  της  διπλωματικής  εργασίας  ήταν  η  φωτογραμμετρική  αποτύπωση  του 
ναού  της  Μεταμόρφωσης  του  Σωτήρος  της  πόλης  της  Θεσσαλονίκης,  στη  συμβολή  των 
οδών Εγνατίας και Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στόχος της εργασίας αυτής, στα πλαίσια 
πάντα  της  γεωμετρικής  τεκμηρίωσης  του  μνημείου,  ήταν  τόσο  η  δημιουργία  σχεδίων  σε 
κλίμακα 1:50  (ακρίβεια 1‐2cm)  των τεσσάρων όψεων του ναού όσο και η δημιουργία ενός 
τρισδιάστατου μοντέλου από φωτογραφίες του ναού της Μεταμόρφωσης.  
  Η  λήψη  των  εικόνων  έγινε  με  τη  χρήση  της  επαγγελματικής  μηχανής Rolleiflex  6008 
Metric,  ενώ  το  πρόγραμμα  το  οποίο  χρησιμοποιήθηκε  για  την  φωτογραμμετρική 
επεξεργασία των εικόνων, τους προσανατολισμούς και την τελική παραγωγή των σχεδίων, 
ήταν το Rollei CDW 2000+. Η επεξεργασία των λήψεων βασίστηκε σε ένα μεγάλο αριθμό 
φωτοσταθερών  σημείων  τα  οποία  ήταν  διαθέσιμα  και  είχαν  μετρηθεί  με  τη  χρήση 
ηλεκτρομαγνητικού οργάνου Τ1100 με προσαρμοσμένο EDM και λειζερ της LEICA. Η όλη 
διαδικασία της απόδοσης ολοκληρώθηκε με τη χρήση του προγράμματος AutoCAD, ώστε 
να παραχθούν τα γραφικά των τεσσάρων όψεων του ναού σε κλίμακα 1:50. Το πρόγραμμα 
PhotoModeler  χρησιμοποιήθηκε  για  την  οργάνωση  της  διαδικασίας  ‘χτισίματος’  του 
τρισδιάστατου μοντέλου του ναού από τις διαθέσιμες εικόνες. 
  Με  την  ολοκλήρωση  της  εργασίας  αυτής  επιτεύχθηκε  και  ο  βασικός  σκοπός  για  τον 
οποίο  και  πραγματοποιήθηκε,  δηλαδή  η  εξοικείωση  με  την  διαδικασία  της  αποτύπωσης 
των  μνημείων  με  τη  χρήση  επίγειων  φωτογραμμετρικών  μεθόδων.  Αντιμετωπίστηκαν 
πρακτικά προβλήματα και δόθηκαν τεκμηριωμένες επιστημονικά κάθε φορά λύσεις. 
  Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Όλγα Γεωργούλα. 
  Εξεταστές: Όλγα Γεωργούλα, Πέτρος Πατιάς, Μαρία Τσακίρη‐Στρατή.  
 
 
7. Πτυχιακή εργασία στο Τμήμα Τοπογραφίας της Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ 
Αθήνας,  1999:  “Αναλυτικές  μέθοδοι  αναγωγής  –  Απόδοση  σε  περιβάλλον  AutoCAD  ”. 
Βαθμός:9. 
 
    Αντικείμενο  της  συγκεκριμένης  εργασίας  ήταν  η  αποτύπωση  και  τεκμηρίωση  ενός 
ψηφιδωτού  έργου,  το  οποίο  βρίσκεται  στην  είσοδο  του  κτηρίου,  στο  οποίο  στεγάζεται  το 
τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Αθήνας.  
    Η λήψη των εικόνων έγινε με τη χρήση της ψηφιακής μηχανής Kodak Digital ScienceTM 
DC  200  Zoom  Camera,  ενώ  η  μέτρηση  και  ο  προσδιορισμός  των  φωτοσταθερών  που 
χρησιμοποιήθηκαν έγιναν με Τ2 της WILD.  Η απόδοση και η σχεδίαση του ψηφιδωτού (σε 
κλίμακα  1:5)  έγιναν  με  τη  χρήση  του  προγράμματος  AutoCAD  σε  συνδυασμό  με  τον 
ψηφιοποιητή SimmaSketch ΙΙΙ.   
    Με την εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια εισαγωγής στο χώρο της φωτογραμμετρικής 
αποτύπωσης  και  ιδιαίτερα  των  αναλυτικών  μεθόδων  αναγωγής.  Ακολούθησε  σύγκριση 
των  αποτελεσμάτων  των  δισδιάστατων  μετασχηματισμών  συντεταγμένων  των 
φωτοσταθερών (ορθογωνικός, αφινικός, προβολικός) που χρησιμοποιήθηκαν.   
    Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαήλ Ζάρρας. 
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6.2 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών. 
Eργασίες  που  έχουν  παρουσιασθεί  σε  διεθνή  και  πανελλήνια  συνέδρια  και  έχουν 
δημοσιευτεί μετά από κρίση σε πρακτικά. 

 

1)  ‘Didital Geometric Documentation  of  the  Rail  Journey  of  the Historic  Train  of  Pelion’, 
Stamnas A., Georgoula O., XXI CIPA Symposium in Athens, Greece, 1‐6 Oct. 2007. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ψηφιακή τεκμηρίωση της διαδρομής του 
ιστορικού τραίνου του Πηλίου και των τεχνικών κατασκευών (σταθμοί, πεζοδιαβάσεις, 
γέφυρες),  ιδιαίτερης  αρχιτεκτονικής  και  ιστορικής  σημασίας.  Με  σκοπό  τη 
χαρτογράφηση  όλης  της  διαδρομής,  επεξεργάστηκε  μεγάλος  αριθμός 
αεροφωτογραφιών  αρχείου  (από  το  1956),  με  τελικό  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία 
ορθοφωτοχαρτών.  Τεκμηριώθηκαν  φωτογραφικά  όλες  οι  υπέργειες  πεζοδιαβάσεις, 
γέφυρες  του  τραίνου  και  σταθμοί.  Φωτογραμμετρικά  τεκμηριώθηκαν  μια  πέτρινη 
υπέργεια  πεζοδιάβαση  και  μια  μεταλλική  γέφυρα.  Δευτερογενή  προϊόντα  της 
παραπάνω  διαδικασίας  ήταν  τα  3D  μοντέλα  τους.  Τέλος,  αναπτύχθηκε  μια 
πολυμεσική εφαρμογή για την προβολή του Ιστορικού τραίνου. 
Η εργασία δημοσιεύεται στη διεύθυνση: 
http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/5‐C53/papers/FP136.pdf 

 
2) ‘Photogrammetric Documentation and digital  representation of  the Macedonian Palace  in 

Vergina’,  Patias  P.,  Saatsoglou‐Paliadeli  Ch.,  Georgoula  O.,  Pateraki  M.,  Stamnas  A., 
Kyriakou N., XXI CIPA Symposium in Athens, Greece, 1‐6 Oct. 2007. 

 

Στην  εργασία  αυτή,  περιγράφονται  η  φωτογραμμετρική  επεξεργασία  εικόνων  και  η 
ανάπτυξη μιας GIS εφαρμογής με σκοπό την ψηφιακή τεκμηρίωση του Μακεδονικού 
Παλατιού στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, στη Β. Ελλάδα. Για τη συλλογή των 
ψηφιακών  εικόνων  χρησιμοποιήθηκε  μοντέλο  ελικοπτέρου  (UAV).  Έτσι,  κατέστη 
δυνατό να παραχθούν υψηλής ανάλυσης ορθοφωτοχάρτες,  βασικό  εργαλείο για  την 
ερμηνεία,  εντοπισμό  και  χαρτογράφηση  αρχαιολογικού  ενδιαφέροντος 
χαρακτηριστικών  του  εδάφους.  Τα  πλεονεκτήματα  της  χρήσης  ενός  μοντέλου 
ελικοπτέρου  εστιάζονται  στη  δυνατότητα  για  κοντινές,  κατακόρυφες  και  πλάγιες, 
λήψεις  από  αέρα.  Των  λήψεων  προηγήθηκε  ο  προγραμματισμός  τους,  όπως 
καθορισμός  λωρίδων  πτήσεων,  ύψος  πτήσης  κλπ.  Οι  εικόνες,ελέγχθηκαν  στο  πεδίο, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί, πριν την αποχώρηση, η καλή ποιότητα, οι κατάλληλες 
επικαλύψειςκαι η ομοιογένεια στις κλίμακες.  
Η  φωτογραμμετρική  επεξεργασία  (συνόρθωση  Δέσμης,  παραγωγή  DTM  και  ορθο) 
πραγματοποιήθηκαν με το εμπορικό λογισμικό LPS (Leica Photogrammetry Suite, Leica 
Geosystems).  Η  επιτευχθείσα  ακρίβεια  ήταν  συμβατή  με  την  κλίμακα  1:100.  Τέλος 
αναπτύχθηκε μια εφαρμογή G.I.S με το λογισμικό ArcGIS, με σκοπό την τεκμηρίωση 
των κινητών αρχαιολογικών ευρυμάτων. 
Η εργασία δημοσιεύεται στη διεύθυνση: 
http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/ATHENS/FP112.pdf 

 
3) ‘Η  κατασκευή  του  τραίνου  του  Πηλίου:  εφαρμογή  πρωτότυπης  κατασκευαστικής 

τεχνογνωσίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα’, Σταμνάς Α., Λιανός Ν., Γεωργούλα Ο., 1ο 

http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/5-C53/papers/FP136.pdf
http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/ATHENS/FP112.pdf
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Εθνικό Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ιστορία των Δομικών Κατασκευών», Ξάνθη, 11 – 13 
Οκτωβρίου 2007. 

 

Στα  πλαίσια  αυτής  της  εργασίας,  έγινε  προσπάθεια  καταγραφής,  τεκμηρίωσης  και 
εύρεσης  σχετικών  πληροφοριών  για  το  σύνολο  των  τεχνικών  έργων  του  δικτύου 
Βόλου‐Μηλεών,  τόσο  ιστορικού  όσο  και  τεχνικού  ενδιαφέροντος.  Η  μελέτη  της 
μορφολογίας και της τυπολογίας των έργων, ιδιαίτερα των γεφυρών του δικτύου, της 
χρηστικότητας, της ένταξης και του ρόλου τους εν γένει στο δίκτυο καθώς επίσης και η 
μελέτη  της  δομής  και  των  υλικών  τους,  των  εργαλείων,  των  μηχανών  και  της 
τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκαν, αποτέλεσαν ουσιαστικά το κύριο πεδίο έρευνας 
στην εργασία αυτή. 
http://utopia.duth.gr/~infoidk/anakoinwseis.html 

 
4) ‘3D Mapping Using Model Helicopter  and Laser  Scanning: Case Study Activities Of  the 

Laboratory  of  Photogrammetry  and  Remote  Sensing,  AUTH’,  Patias  P.,  Georgoula  O., 
Kaimaris D., Georgiadis Ch., Stylianidis S., Stamnas A., Digital Heritage 14th International 
Conference on Virtual Systems and Multimedia, Limassol, Cyprus, 2008. 

 

Η  ταχύτητα  αποτύπωσης  και  τεκμηρίωσης,  σε  συνδυασμό  με  το  κόστος,  το  χρόνο 
παραμονής  στο  πεδίο  και  την  ακρίβεια  του  τελικού προϊόντος,  είναι  μια  συνάρτηση 
που  πάντα  λαμβάνεται  υπ’  όψιν  σε  πληθώρα  Φωτογραμμερικών  εφαρμογών.  Tα 
τελευταία  χρόνια  έχουν  αναπτυχθεί  τηλεκατευθυνόμενα  μη  επανδρωμένα 
συστήματα  (Unmanned  Autonomous  Vehicle  –  UAV)  αεροφωτογράφησης,  τα  οποία 
επιτρέπουν τη συλλογή εικόνων των αντικειμένων της γήινης επιφάνειας, σε μεγάλη 
κλίμακα. Έτσι, οι εφαρμογές στις οποίες μπορούν να λάβουν μέρος ποικίλουν, όπως, 
στην  αρχαιολογία  με  την  αποτύπωση  ανασκαφών  και  αρχαιολογικών  χώρων,  στην 
αρχιτεκτονική,  κ.ά. Προς την κατεύθυνση αυτή, στα πλαίσια ερευνητικών εργασιών, 
το Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης του Τμήματος των Αγρονόμων 
&  Τοπογράφων  Μηχανικών  του  Α.Π.Θ.,  κατασκεύασε  ένα  μη  επανδρωμένο 
τηλεκατευθυνόμενο  ελικόπτερο,  το  οποίο φέρει,  εκτός  των άλλων,  ψηφιακή μηχανή 
υψηλής  ανάλυσης  για  τη  λήψη  αεροφωτογραφιών.Σε  αυτή  τη  δημοσίευση 
περιγράφονται τα μέλη, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συστήματος, η 
διαδικασία‐μεθοδολογία  λήψης,  εφαρμογές  του  Εργαστηρίου  σε  αρχαιολογικούς 
χώρους  και  τα  τελικά  προϊόντα.  Εκτός  αυτών,  παρουσιάζονται  εφαρμογές  με  Laser 
Scanner  και  μελλοντικές  κινήσεις  της  ομάδας  έρευνας,  για  την  αυτοματοποίηση  της 
αεροφωτογράφησης με τη χρήση του τηλεκατευθυνόμενου ελικοπτέρου. 
Proceedings on   http://vsmm2008.euromed2010.eu/vsmm2008/e_Proceedings/ 

 
5) ‘Recording  and  Analysis  System  of  Territorial  Changes  of  Thessaloniki’s  Refugee 

Settlements with  the Use  of  Cartographic  and  Photogrammetric  Products’,  Stamnas A., 
Georgoula O., Patias, P., XXII CIPA Symposium in Kyoto, Japan, 2009. 

 

Η  ανάλυση  της  διαδικασίας  αστικοποίησης,  των  αστικών  λειτουργιών,  μορφών  και 
παραγόντων,  ανάπτυξης  του  δικτύου  των  πόλων  και  των  νέων  οικισμών  που 
δημιουργήθηκαν  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα  στη  Θεσσαλονίκη,  αποτέλεσε  την 
αφετηρία της παρούσας   μελέτης τεκμηρίωσης. Η εφαρμογή, αφενός, των εργαλείων 

http://vsmm2008.euromed2010.eu/vsmm2008/e_Proceedings/
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και  των  μεθόδων,  οι  οποίες  παρέχονται  από  την  Φωτογραμμετρία  και  τη 
Χαρτογραφία,  και  από  τεχνικές  όπως  αυτή  των  Γεωγραφικών  Συστημάτων 
Πληροφοριών, και αφετέρου η ύπαρξη και διαθεσιμότητα ιστορικών δεδομένων όπως 
χάρτες,  αεροφωτογραφίες,  τοπογραφικά  διαγράμματα,  στατιστικά  στοιχεία, 
συνεισέφεραν  αποφασιστικά  στην  διαχρονική  μελέτη  και  έρευνα  του  γεωγραφικού 
χώρου που ορίζεται από τους προσφυγικούς οικισμούς της Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση, 
η σύγκριση,  η υπέρθεση και η σύνθεση τέτοιων δεδομένων αποτέλεσε  την βάση  της 
μελέτης τεκμηρίωσης η οποία επικεντρώθηκα κυρίως στους παρακάτω άξονες:  
Διαχρονική  παρακολούθηση  των  χωρικών  μεταβολών  με  την  χρήση  ιστορικών 
χαρτών,  διαγραμμάτων  και  ορθοφωτοχαρτών  που  περιγράφουν  την  περιοχή 
ενδιαφέροντος.    
Επεξεργασία  και  ενσωμάτωση  όλων  των  χαρτογραφικών  και  φωτογραμμετρικών 
προϊόντων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης. Ενσωμάτωση 
σε  αυτό  το  Γεωγραφικό  Σύστημα  Πληροφοριών  μιας  Γεωβάσης  η  οποία  παρέχει 
πληροφορίες σχετικές με τους οικισμούς όπως η μετακίνηση των προσφύγων, οι χώρες 
και οι περιοχές προέλευσης κ.α.    
Χρήση  του  συστήματος  καταγραφής  για  την  μελέτη  όλων  των  παραμέτρων  που 
επηρέασαν  την  οργάνωση  και  την  δομή  των  προσφυγικών  οικισμών  (κριτήρια 
επιλογής και κατηγοριοποίηση των οικισμών, γενικός χαρακτήρας του  αστικού ιστού, 
αστική  ανάπτυξη,  ανθρώπινες  δραστηριότητες)  και  επίσης  για  την  γεωγραφική  και 
χωροταξική τυπολόγηση και ταξινόμηση των οικισμών  (καταγραφή των ομοιοτήτων 
και των διαφορών, συγκριτική μελέτη των δεδομένων και ανάλυση των οικισμών). 
http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/KYOTO/175.pdf 

 
6) ‘Photogrammetric  Documentation  and  Digital  Representation  of  Excavations  at  Keros 

Island in the Cyclades’, Patias P., Georgoula O., Georgiades Ch., Stamnas A., Tassopoulou 
M., XXII CIPA Symposium in Kyoto, Japan, 2009. 

 

Κατά  τη  διάρκεια  των  ανασκαφών  του  Cambridge  Keros  Project  (Κυκλάδες), 
ερευνητική  ομάδα  του  ΤΑΤΜ‐ΑΠΘ,  εκλήθη  με  σκοπό  τη  φωτογραμμετρική 
αποτύπωση  του  αρχαιολογικού  χώρου  στη  βραχονησίδα Δασκαλιό  της Ν.  Κέρου.  Οι 
λήψεις έγιναν με τη βοήθεια μοντέλου ελικοπτέρου  (UAV). Παρά τις πολύ δύσκολες 
συνθήκες στο πεδίο, λόγω του έντονου αναγλύφου της βραχονησίδας, κατέστη δυνατή 
η συλλογή των δεδομένων  (λήψεις και φωτοσταθερά). Η επεξεργασία οδήγησε στην 
παραγωγή DTM και στη συνέχεια ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:500. Για την παραγωγή 
ορθοφωτοχάρτη της Ν. Κέρου,  επεξεργάστηκε εικόνα QuickBird. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκε Υψομετρικό μοντέλου εδάφους της ΓΥΣ. Επίσης, με τη βοήθεια του 
Optech ILRIS‐3D Laser Scanner, έγιναν αμοιβαίες (λόγω εγγύτητας) σαρώσεις τόσο της 
βραχονησίδας  Δασκαλιό  (από  Κέρο),  όσο  και  τη  αρχαιολογικής  θέσης  Κάβος‐Κέρου 
(από  Δασκαλιό),  με  σκοπό  τη  δημιουργία  3D  μοντέλων.  Τέλος,  με  τη  βοήθεια  του 
NextEngine  Scanner,  ψηφιοποιήθηκαν  6  προϊστορικά  Κυκλαδικά  αγαλματίδια.  Τα 
δεδομένα επεξεργάστηκαν και παρήχθησαν υψηλής ανάλυσης 3D μοντέλα. 
http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/KYOTO/178.pdf 
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7) ‘Record,  Analysis  and  Documentation  Using  G.I.S.  Applications  for  the  Institutional 
Protection of Enoria Settlement in Greece‘, Pappa K., Georgoula O., Stamou A., Stamnas A., 
Kafkoula K., XXII CIPA Symposium in Kyoto, Japan, 2009. 

 

Ο  οικισμός  της Ενορίας ανήκει  διοικητικά στο  δημοτικό  διαμέρισμα  της Κύμης,  μιας 
μικρής πόλης της νήσου Ευβοίας στο Αιγαίο Πέλαγος στην Ελλάδα. Η τυπολογία των 
κτιρίων  της  Ενορίας,  καθώς  και  η  γεωγραφική  και  η  οικιστική  της  μορφολογία, 
παρουσιάζουν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον.  Τα  περισσότερα  κτίρια  ανήκουν  στην  περίοδο 
μεταξύ 1850 και 1890 και ο πυκνός οικιστικός ιστός συναντάται σε όλη την Ενορία. Ο 
οικισμός είναι γνωστός για το ιδιαίτερα αξιόλογο περιβάλλον του, έναν καταπράσινο 
ελαιώνα  που  φτάνει  μέχρι  την  θάλασσα,  μια  περιοχή  με  παλιές  αποθήκες  και  τα 
απομεινάρια  μιας  παλιάς  σιδηροδρομικής  γραμμής  και  τις  υποδομές  της,  ένα 
μοναδικό μνημείο  της βιομηχανικής μας κληρονομιάς. Αναγνωρίζοντας  την ανάγκη 
δημιουργίας  ενός  ολοκληρωμένου  συστήματος  χωρικής  και  περιγραφικής 
πληροφορίας  για  τον  οικισμό,  η  μελέτη  αυτή  αποσκοπεί  στην  δημιουργία  μιας 
δυναμικής Γεωβάσης με στόχο τη συλλογή,  την καταγραφή και την οργάνωση όλων 
των  χαρτογραφικών,  αρχιτεκτονικών  και  γεωγραφικών  δεδομένων,  καθώς  και  των 
μορφολογικών  και  τυπολογικών  χαρακτηριστικών  της  Ενορίας  σε  ένα  Γεωγραφικό 
Σύστημα  Πληροφοριών.  Η  Γεωβάση  αυτή  αποτελεί  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  για  την 
τεκμηρίωση του οικισμού. 
Το  πρώτο  μέρος  της  μελέτης  περιλαμβάνει  μια  εκτενή  έρευνα  της  εξέλιξης  του 
οικισμού και του ευρύτερου του περιβάλλοντος και την δημιουργία του απαραίτητου 
χαρτογραφικού  υποβάθρου  για  την  τεκμηρίωση  όλης  της  περιοχής  ενδιαφέροντος. 
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή όλων των κτιρίων του οικισμού και  των 
χαρακτηριστικών τους (αρχιτεκτονικός ρυθμός, τυπολογικά στοιχεία, πληροφορίες για 
τους  ιδιόκτητες,  την  κατάσταση  διατήρησης  τους  κτλ).  Για  τον  σκοπό  αυτό, 
σχεδιάστηκαν και συμπληρώθηκαν δελτία καταγραφής και ενημερώθηκε η Γεωβάση. 
Το δεύτερο μέρος της μελέτης επικεντρώθηκε στη δημιουργία και την οργάνωση της 
Γεωβάσης, έτσι ώστε όλα τα παραπάνω δεδομένα και οι πληροφορίες για τον οικισμό 
να συνδεθούν με την διαθέσιμη χωρική πληροφορία για την περιοχή ενδιαφέροντος. 
Με  το  Γεωγραφικό  Σύστημα  Πληροφοριών  το  οποίο  δημιουργήθηκε,  όλη  η 
γεωγραφική  πληροφορία  μπορεί  να  αποθηκευθεί,  επεξεργαστεί,  ενσωματωθεί, 
αναλυθεί  και  τελικά  να  παρουσιαστεί  υπό  μορφή  θεματικών  χαρτών.  Με  την 
κατάλληλη  ανάλυση  και  άλλες  διαδικασίες,  παράχθηκε  ένας  σημαντικός  αριθμός 
θεματικών  χαρτών,  ο  καθένας  εκ  των  οποίων  απεικονίζει  μια  μοναδική  πτυχή  της 
Ενορίας.  
http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/KYOTO/176.pdf 

 
8) ‘Study and analysis of urban patterns and urban growth of three different areas in the city 

of Thessaloniki, Greece using aerial photos, satellite images and cartographic data’, Stamou 
A.,  Stamnas A., Georgoula O,  Patias  P., Conference  ʹ31st  EARSeL  Symposium  and  35th 
General Assembly 2011ʹ, Prague, 2011. 

 

Σκοπός  της  μελέτης  αυτής  είναι  να  διερευνήσει  την  φύση  των  αστικών  μεταβολών 
τριών  αστικών  περιοχών  που  επιλέχθηκαν  στην  πόλη  της  Θεσσαλονίκης  στην 
Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή επιχειρεί να μελετήσει την εφαρμογή ενός 

http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/KYOTO/176.pdf


Αναστάσιος Σταμνάς                                                                          Βιογραφικό σημείωμα  
 

19 | Σ ε λ ί δ α  
 

πλήθους Φωτογραμμετρικών και Τηλεπισκοπικών μεθόδων σε αεροφωτογραφίες και 
δορυφορικά  δεδομένα  με  στόχο  την  κατανόηση  και  ανάλυση  των  αλλαγών  των 
χρήσεων γης που συνέβησαν σε διάστημα 60 χρόνων, από το 1950 έως το 2010. Οι τρεις 
περιοχές  ενδιαφέροντος  απεικονίζουν  τρεις  διαφορετικούς  τύπους  αστικού 
περιβάλλοντος:  ένα  προάστιο  σε  συνεχή  εξέλιξη,  μια  πρώην  προαστιακή  περιοχή 
πλήρως ενταγμένη στον αστικό ιστό και ένα μικρό τμήμα το οποίο ανήκει στο ιστορικό 
κέντρο  της πόλης. Η ύπαρξη και  διαθεσιμότητα  ιστορικών δεδομένων,  όπως χάρτες, 
αεροφωτογραφίες,  τοπογραφικά  διαγράμματα,  καθώς  και  ενημερωμένα  δορυφορικά 
προϊόντα,  συνεισέφεραν  αποφασιστικά  στην  διαχρονική  μελέτη  του  γεωγραφικού 
χώρου  των  τριών  αυτών  αστικών  περιοχών.  Η  εφαρμογή  εργαλείων  και  μεθόδων, 
όπως  η  φασματική  και  η  αντικειμενοστραφής  ταξινόμηση,  αποδείχθηκαν 
απαραίτητες  για  τον  καθορισμό  των  χρήσεων  γης  και  των  αλλαγών  τους.  Τέλος, 
συνδυάζοντας  όλα  τα  διαθέσιμα  χαρτογραφικά  και  δορυφορικά  δεδομένα 
οργανώθηκε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την απεικόνιση της μορφής 
των οικισμών και της αστικής ανάπτυξης των περιοχών μελέτης.  
Η εργασία δημοσιεύεται στη διεύθυνση: 
http://www.earsel.org/symposia//2011‐symposium‐
Prague/Proceedings/PDF/Urban%20Remote%20Sensing/74%20ok25‐a2385‐
stamou_stamnas%20v3.pdf 

              
9)  ‘Mapping  of  Buildings  facades‘  at  the  historical  centre  of  Nicosia  and  creating  a 

Preservation  Information System  (P. Patias, A. Stamnas, Ch. Georgiadis, E. Stylianidis, D. 
Kaimaris), XXIIIrd International CIPA Symposium, Prague, Czech Republic, 2011. 

 

Για  την  αποκατάσταση  κτιρίων  υψηλής πολιτιστικής αξίας από  το Δήμο Λευκωσίας 
και το Ρυθμιστικό Σχέδιο (Master Plan) θεωρήθηκε αναγκαία η παραγωγή σχεδίων δυο 
διαστάσεων των προσόψεων των κτιρίων σε διάφορες περιοχές εντός και πλησίον του 
ιστορικού  κέντρου  της  πόλης.  Για  τον  σκοπό  αυτό  πραγματοποιήθηκε  καταρχήν  η 
αποτύπωση των προσόψεων των εν λόγω κτισμάτων και στη συνέχεια η δημιουργία 
των  2D  σχεδίων  και  των  διορθωμένων  γεωμετρικά  εικόνων  των  προσόψεων  τους. 
Επιπλέον,  αποτυπώθηκε  η  ευρύτερη  περιοχή  των  κτιρίων  με  στόχο  την  παραγωγή 
τοπογραφικών  διαγραμμάτων.  Η  μελέτη  κάλυπτε  μια  περιοχή  με  περίπου  488 
διαφορετικά  κτίσματα.  Προκειμένου  να  δημιουργηθούν  τα  σχέδια  των  προσόψεων 
χρησιμοποιήθηκαν  τόσο  οι  παραδοσιακές  τοπογραφικές  μέθοδοι  όσο  και  η 
μονοεικονική φωτογραμμετρία.  Για  κάθε πρόσοψη κτιρίου  ένας σημαντικός αριθμός 
από  σημεία  ελέγχου  και  σημεία  λεπτομερειών  (μπαλκόνια,  αρχιτεκτονικές 
λεπτομέρειες,  στέγες  κ.α.)  μετρήθηκαν.  Για  κάθε  πρόσοψη  παρήχθησαν  μία  ή 
περισσότερες διορθωμένες εικόνες, ανάλογα με τον αριθμό των βασικών επιπέδων σε 
αυτή. Οι διορθωμένες γεωμετρικά εικόνες χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των 
σχεδίων  των  προσόψεων,  οι  οποίες  και  συμπληρώθηκαν  με  τις  τοπογραφικές 
μετρήσεις. Στη συνέχεια όλες οι προσόψεις γεωαναφέρθηκαν ώστε να παραχθούν τα 
λεπτομερή μέτωπα των κτισμάτων κατά μήκος του δρόμου. 
http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/PRAGUE/110.pdf 

     
10) ‘Historical coastal urban landscapes digital documentation and temporal study with 2D/3D 

modeling  functionality:  The  case  of  Thessaloniki,  Greece’  (Olga  Georgoula,  Anastasios 
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Stamnas,  Petros  Patias,  Charalampos  Georgiadis,  Vassiliki  Fragkoulidou),  Journal  of 
Cultural Heritage, November 2012. 

 

Η  μελέτη  αυτή  έχει  στόχο  την  αναπαράσταση  του  παραθαλάσιου  μετώπου  του 
ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Το 
ιστορικό  κέντρο  της  πόλης,  καταστράφηκε  στο  μεγαλύτερο  μέρος  του  κατά  την 
πυρκαγιά  του  1917.  Λίγα  χρόνια  αργότερα,  ο  Γάλλος  αρχιτέκτονας    Ernest Hébrard 
πρότεινε  το  νέο  πολεοδομικό  σχέδιο  για  το  κέντρο  της  πόλης,  το  οποίο  όμως  δεν 
εφαρμόσθηκε. Από τότε μια σειρά παρεμβάσεων και αλλαγών, επέδρασαν στη μορφή 
της  πόλης  και  κατά  συνέπεια  και  στο  μέτωπο  της  πόλης.  Η  έρευνα  βασίσθηκε  σε 
κατακόρυφες  α/φίες  του  1938,  κεκλιμένες  α/φίες  του  1932,  ένα  πλούσιο  αρχείο 
ιστορικών  φωτογραφιών  μεμονωμένων  ή  συνόλων  κτιρίων,  ένα  πλήρες  3D  μοντέλο 
των  κτιρίων  της  πυρίκαυστης,  το  οποίο  παρήχθη  φωτογραμμετρικά  από  α/φίες  του 
1990 και τέλος ορθοανηγμένες εικόνες των κτιρίων του μετώπου, προϊόν σάρωσης με 
τη βοήθεια επίγειου Laser scanner (1990). 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207412001690 
 

 
11) ‘3D mapping  of  cultural  heritage:  special  problems  and  best  practices  in  extreme  case‐

studies’  (P.  Patias,  D.  Kaimaris,  C.  Georgiadis,  A.  Stamnas,  D.  Antoniadis,  D. 
Papadimitrakis), XXIV International CIPA Symposium, Strasbourg, September 2013. 

 
Στη μελέτη αυτή  τονίζονται  τα  ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και  οι 
καινοτόμες λύσεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της γεωμετρικής τεκμηρίωσης 
δύο  σημαντικών  μνημείων  της  πολιτιστικής  μας  κληρονομιάς.  Η  Μονή  Ρουσάνου 
(1527‐1529  μ.Χ,  Μετέωρα,  κεντρική  Ελλάδα)  και  ο  υποκείμενος  βράχος  σε  αυτή, 
ζητήθηκε  να  φωτογραφηθούν  και  να  μετρηθούν  από  μακρινή  απόσταση  με 
διαφορετικές χωρικές αναλύσεις. Στο λιμναίο νεολιθικό οικισμό του Δισπηλιού (6.000 
π.Χ.,  δυτική  Ελλάδα),  ο  περίβολος  ο  οποίος  καλύπτεται  με  βλάστηση σε  ύψος πάνω 
από  3m,  ζητήθηκε  να  μετρηθεί  με  μεγάλη  χωρική  ανάλυση.  Η  συνδυασμένη  χρήση 
ενός  σαρωτή  λέιζερ  (laser  scanner),  μιας  ψηφιακής  φωτογραφικής  μηχανής 
εξοπλισμένης με τηλεφακό και ενός μη επανδρωμένου ελικοπτέρου (UAV‐Unmanned 
Aerial  Vehicle)  επέτρεψε  την  επιτυχή  χαρτογράφηση  και  την  παραγωγή 
ορθοφωτοχαρτών και στις δυο περιπτώσεις. 
http://www.isprs‐ann‐photogramm‐remote‐sens‐spatial‐inf‐sci.net/II‐5‐
W1/223/2013/isprsannals‐II‐5‐W1‐223‐2013.pdf 
 

 
12) ‘Διαχρονική  μελέτη  των  γεωμετρικών  και  γεωγραφικών  χαρακτηριστικών  των 

προσφυγικών οικισμών του νομού Θεσσαλονίκης με τη χρήση φωτογραμμετρικών και 
χαρτογραφικών  μεθόδων  και  στόχο  τη  χωρική  τους  τεκμηρίωση  και  ταξινόμηση’ 
(Σταμνάς  Α.),  Γεωγραφίες,  Εξαμηνιαία  Έκδοση  των  Επιστημών  του  Χώρου, 
Παρουσιάσεις Ερευνητικών Εργασιών και Διατριβών, Τεύχος 23, Άνοιξη 2014. 

 
Παρουσίαση  της  διδακτορικής  διατριβής  (PhD)  η  οποία  ολοκληρώθηκε  στον  Τομέα 
Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. 
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http://geographies.gr/wp‐content/uploads/2014/07/GEO‐23‐095‐099.pdf 
 
 
13) ‘A recording and documentation system of building stock: the case of Pentalofos settlement 

in  Kozani  (Greece)’  (Nikolaos  Lianos,  Anastasios  Stamnas),  Proceedings  of  the  8th 
International  Congress  on  Archaeology,Computer  Graphics,  Cultural  Heritage  and 
Innovation ‘ARQUEOLÓGICA 2.0’, Valencia, Spain, Sept. 5 – 7, 2016. 

 
Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την καταγραφή του κτιριακού αποθέματος του ιστορικού 
οικισμού  του  Πενταλόφου  του  νομού  Κοζάνης.  Για  τον  σκοπό  αυτό  δημιουργήθηκε 
αρχικά το απαραίτητο χαρτογραφικό υπόβαθρο και έγινε στη συνέχεια η συλλογή και 
η καταγραφή των μορφολογικών και τυπολογικών χαρακτηριστικών των κτισμάτων 
του  οικισμού.  Ακολούθησε  η  εισαγωγή  όλων  των  δεδομένων  σε  ένα  Σύστημα 
Γεωγραφικών  Πληροφοριών.  Στα  πλαίσια  της  παρούσας  μελέτης  έγινε  χρήση 
παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης.   
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/arqueologica20/arqueologica8/paper/viewFile/3262/
2219. 

 
 
14) ‘Digital documentation of industrial heritage at risk: the case of Palataki and the old mining 

complex  at  Limenaria  of  Thassos  (Greece)’  (Nikolaos  Lianos,  Anastasios  Stamnas), 
Proceedings  of  the  8th  International  Congress  on  Archaeology,Computer  Graphics, 
Cultural Heritage and Innovation ‘ARQUEOLÓGICA 2.0’, Valencia, Spain, Sept. 5 – 7, 2016. 

 
Στα πλαίσια του «1ου Εργαστηρίου Ψηφιακής Τεκμηρίωσης Μνημείων με τη χρήση 3d 
Laser  Scanner»  από  το  Εργαστήριο  Μορφολογίας  Ρυθμολογίας  του  Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  ΔΠΘ  έγινε  ψηφιακή  σάρωση  του  μεταλλευτικού 
συγκροτήματος των Λιμεναρίων της Θάσου με στόχο τη γεωμετρική τεκμηρίωση και 
καταγραφή του βιομηχανικού αυτού μνημείου. 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/arqueologica20/arqueologica8/paper/viewFile/3261/
2218. 

 
 
 
6.3 Δημοσιεύσεις σε εκδόσεις 
 
1) «Προσφυγικοί Οικισμοί Θεσσαλονίκης:  Χωρική Τεκμηρίωση και Ταξινώμηση με χρήση 
σύγχρονων μεθόδων», «Αρχείον Πόντοου» Παράρτημα 31, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 
Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2013. 
 
Έκδοση της διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη διαχρονική μελέτη των γεωμετρικών 
και γεωγραφικών χαρακτηριστικών των προσφυγικών οικισμών του νομού Θεσσαλονίκης 
με  τη  χρήση φωτογραμμετρικών και  χαρτογραφικών μεθόδων και στόχο  τη χωρική  τους 
τεκμηρίωση και ταξινόμηση. 
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2)  «Μέθοδοι  Αποτύπωσης  Μνημείων  Πολιτισμού»,  Εισηγήσεις  και  εργασίες  στο 
εργαστηριακό  σεμινάριο,  Διατμηματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΔΠΜΣ) 
στην  «Προστασία Συντήρηση  και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»  σε  συνεργασία 
με  το  Εργαστήριο  Φωτογραμμετρίας  και  Τηλεπισκόπησης,  Τμήμα  Αγρονόμων  και 
Τοπογράφων  Μηχανικών  (ΤΑΤΜ),  Πολυτεχνική  Σχολή,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις ΔΠΜΣ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2010. 
 
Εισήγηση  και  επίβλεψη  εργασιών  του  εργαστηριακού  σεμιναρίου  με  θέμα  «Δημιουργία 
ορθοφωτοχαρτών  αρχαιολογικών  χώρων  και  ιστορικών  συνόλων  με  τη  χρήση 
αεροφωτογραφιών» 
 
3) «Εργασίες Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Συνεργασίας & Διπλωματικές Εργασίες 2004‐
2006»,  Διατμηματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΔΠΜΣ)  στην  «Προστασία 
Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις ΔΠΜΣ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 
2012. 
 
Εργασία  Εργαστηρίου  Διεπιστημονικής  Συνεργασίας:  «Το  Βιομηχανικό  Συγκρότημα  της 
Ζυθοποιίας  ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη. Κτιριακή Ομάδα 5». 
Διπλωματική  Εργασία:  «Ψηφιακή  Τεκμηρίωση  της  Διαδρομής  του  Ιστορικού  Τραίνου  του 
Πηλίου». 
 
4)  «Τάν  γαν  δαίειν  καί  απεικονίζειν»,  Τιμητικός  τόμος  για  τον  ομότιμο  καθηγητή  Χρ. 
Καλτσίκη, Εκδόσεις Ζήτη,  Θεσσαλονίκη, 2016. 
 
Απόσπασμα  της  διδακτορικής  διατριβής  (PhD)  η  οποία  ολοκληρώθηκε  στον  Τομέα 
Κτηματολογίου  Φωτογραμμετρίας  και  Χαρτογραφίας,  ΤΑΤΜ,  ΑΠΘ  με  θέμα:  «Χωρική 
τεκμηρίωση και ταξινόμηση των προσφυγικών οικισμών του νομού Θεσσαλονίκης βάσει των 
γεωμετρικών  και  γεωγραφικών  χαρακτηριστικών  τους»  (A.  Σταμνάς,  Ο.  Γεωργούλα,  Π. 
Πατιάς, Μ. Μυρίδης). 
 
 
 
6.4 Ετεροαναφορές 
 
Ε1.  ‘Metadata‐based  heritage  sites  modeling  with  e‐learning  functionality’,  Athanasios  D. 
Styliadisa, Ipek I. Akbaylarb, Despoina A. Papadopouloua, Nikolaos D. Hasanagasa, Sotiria A. 
Roussaa and Lazaros A. Sexidisc, April‐June 2009, ScienceDirect, Journal of Cultural Heritage, 
April‐June 2009, Pages 296‐312. 
 
Ε2.  ‘Personalized E‐Learning  in a re‐usable Way: A Proposed Cultural Heritage Management 
System Design ‐ The Architecture’, Athanasios D. Styliadisa, RevCAD – Journal of Geodesy and 
Cadastre, University “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.  
 



Αναστάσιος Σταμνάς                                                                          Βιογραφικό σημείωμα  
 

23 | Σ ε λ ί δ α  
 

E3. ‘UAV and RPV systems for photogrammetric surveys in archaelogical areas: two tests in the 
Piedmont  region  (Italy)’,  Chiabrando  F.,  Nexb  F.,  Piatti  D.,  Rinaudo  F.,  Journal  of 
Archaeological Science, Volume 38, Issue 3, March 2011, pp. 697‐718. 
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