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Οι βάσεις στο ΕΜΠ

u Η πρώτη συνάντηση

u 01/04/1990 – 28/02/1998: Επιστημονικός συνεργάτης της Σχολής Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

u 1993: Απόκτηση διπλώματος από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. 
Θέμα διπλωματικής εργασίας: “Μελέτη του ακουστικού πεδίου γύρω από 
κατακόρυφο κύλινδρο μέσα σε άπειρη λωρίδα ακουστικού μέσου”. 

u Καλοκαίρι 1993: Επιδοτούμενο σχολείο “Advanced Course on Acoustical 
Oceanography” / ΙΥΜ-ΙΤΕ                                                                                                              
Χειμώνας 1991: Επιδοτούμενο πρόγραμμα “Θαλάσσια Τεχνολογία” / ΙΥΜ-ΙΤΕ 

u 2000: Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ.
Θέμα διδακτορικής διατριβής: “Three-dimensional acoustic scattering from 
axisymmetric obstacles in ocean waveguides” (Τριδιάστατη ακουστική σκέδαση από 
αξονοσυμμετρικούς σκεδαστές σε θαλάσσιους κυματοδηγούς).



ChiWriter, Grapher και χ-writer 



1ο μέρος διατριβής



2ο μέρος διατριβής



3ο μέρος διατριβής



Η πορεία στο ΕΛΚΕΘΕ

u 01/05/1999 – 05/04/2001: Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου 
Ωκεανογραφίας του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ)

u 06/04/2001 – 29/12/2016: Τεχνικός Επιστήμονας στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

u 30/12/2016 – σήμερα: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας στο Ινστιτούτο 
Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)



Επιστημονικά αντικείμενα στο ΕΛΚΕΘΕ

u Θεωρητική μελέτη του γεωφυσικού οργάνου σεισμικής διασκόπησης airgun 

u Θεωρητική μελέτη, εκπαίδευση και λειτουργία πολυδεσμικού συστήματος 
χαρτογράφησης του θαλάσσιου πυθμένα (multibeam)

u Κυματισμοί ανοιχτής θάλασσας: DAUT (2ης γενιάς), WAM Cycle-4 (3ης γενιάς), ΜΙΚΕ 
21 OSW

u Παράκτιοι κυματισμοί: SWAN, εξισώσεις Boussinesq για ρηχά νερά: MIKE 21 BW

u Παράκτια μεταφορά ιζήματος: LITPACK 

u Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση κυματικού κλίματος 

u Θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: ΑΥΡΑ, ELEMED, PELAGOS

u Ραδιενέργεια στο θαλάσσιο περιβάλλον: λογισμικό για αυτόματο εντοπισμό ραδιο-
ισοτόπων και την ποσοτική ανάλυση των σχετικών φασμάτων ραδιενέργειας (wavelet 
denoising)

u Υποθαλάσσιος ήχος και θόρυβος



Συνεργασία μετά από 17 χρόνια… (2017)

DG ENV – MEDCIS project



Υποθαλάσσιος θόρυβος
u 2018: Ξεκίνημα της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια 

Στρατηγική

u Yπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ για το Χαρακτηριστικό Περιγραφής 11 (Εισαγωγή ενέργειας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και υποθαλάσσιος θόρυβος) της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης 
(Good Environmental Status, GES) 

u Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο TG Noise (EU Technical Expert Group on Underwater Noise). 
Συμμετοχή και στα 4 drafting groups για τα αντίστοιχα παραδοτέα

u Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παλμικού Θορύβου 

u Τακτική συνεργασία με ΠΝ/ΓΕΝ για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών των 
Ελληνικών θαλασσών από τις εκπομπές θορύβου από στρατιωτικές δραστηριότητες

u Τακτική συνεργασία με ΕΔΕΥ (MoU), MarineTraffic (MoU), IYM-ITE (ΜοU), Σχολή Ναυπηγών      
Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ

u 2019: Εθνικός εκπρόσωπος (μαζί με τον Καθ. Μ. Ταρουδάκη) στην πρωτοβουλία του JPI 
Oceans για τον υποθαλάσσιο θόρυβο, μέλος του σχετικού drafting group 



LITTUS (LIsten To The Underwater Soundscape)

u Ίδρυση πρώτης δι-ιδρυματικής ομάδας ΕΛΚΕΘΕ για τη μελέτη των μεταβολών του 
υποβρύχιου ηχητικού τοπίου και του υποβρύχιου θορύβου και των επιπτώσεών του στη 
ζωή των Ελληνικών θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων

u Μελέτη αρνητικών επιπτώσεων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (με ή χωρίς πρόθεση) που 
παράγουν θόρυβο (συμπεριλαμβανομένων της συμπεριφοράς, φυσιολογίας και σε ακραίες 
περιπτώσεις της επιβίωσης) σε θαλάσσια θηλαστικά, ψάρια και ασπόνδυλα.

u Μελέτη συνιστωσών ηχητικού υποβρύχιου τοπίου (biophony, geophony, anthrophony)

Ρινοδέλφινο Φυσητήρες              Κρανιός                  Γαρίδες 



Ερευνητικές δραστηριότητες της LITTUS



Ερευνητικές δραστηριότητες της LITTUS



Art, Science & Technology and public awareness



Αφιερωμένα…


