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Ειδικότητα
Πτυχιούχος Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής

νομική προστασία δασικών οικοσυστημάτων,
νομική προστασία τοπίου,
οικολογική αποκατάσταση,
βιοποικιλότητα, αγροβιοποικιλότητα, φυτογενετικοί πόροι, Τράπεζες Γενετικού Υλικού &
Τράπεζες Σπόρων, Βοτανικοί Κήποι,
αστικοί κήποι,
ιστορικοί κήποι,
δασική πολιτική και κλιματική αλλαγή,
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
ενεργειακή απόδοση, έξυπνοι μετρητές, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια,
περιβαλλοντική διακυβέρνηση, διακυβέρνηση τοπίου, διακυβέρνηση βιοποικιλότητας.
Οι παραπάνω τομείς προσεγγίζονται ερευνητικά πρωτίστως από πλευράς εθνικού δικαίου λόγω
των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής έννομης τάξης, από πλευράς δικαίου της ΕΕ και
συμπληρωματικά από πλευράς διεθνούς δικαίου.

Eργαστηριακή υποδομή
• Hλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά
• Συνδρομή μέσω της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

Ερευνητικά προγράμματα


•
•

•
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•
•
•

«Διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του τοπίου και συγκριτική θεώρησή της στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο», Ενίσχυση Βασικής Έρευνας, ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης,
2005-2006.
Συμμετοχή στο έργο με τίτλο «E-building: Ολοκληρωμένο σύστημα για την e-διαχείριση του
εσωτερικού περιβάλλοντος και της ενέργειας στα κτίρια»
Τίτλος υποέργου «Συλλογή και επεξεργασία της υφιστάμενης κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας
και κανονιστικού πλαισίου για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια». ΓΓΕΤ, διάρκεια υποέργου 20042006.
Συμμετοχή στο έργο με τίτλο : «Smart accelerate – acceleration of smart buildings technologies and
market penetration (SAVE 4.1031)».
Τίτλος υποέργου «Παρακολούθηση της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας για
την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια», Ευρωπαϊκή Ένωση – ΓΓΕΤ. Διάρκεια υποέργου 2006-2008.
Συμμετοχή στην ομάδα μελέτης της Δράσης Α6 στο έργο με τίτλο : «CRETAPLANT : A Pilot Network
of Plant Micro-Reserves in Western Crete. Πιλοτικό Δίκτυο «Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική
Κρήτη» (LIFE04NAT GR_000104), Διάρκεια υποέργου : 2006-2007.
Τίτλος Δράσης Α6 : «Διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία μικρο-αποθεμάτων
φυτών» («Legal status of the Plant Micro-Reserves»).
Συμμετοχή στο έργο με τίτλο : “BALKWASTE-Waste network for sustainable solid waste
management planning and promotion of integrated decision tools in the Balkan region” . LIFE +
funded, Ευρωπαϊκή Ένωση – ΓΓΕΤ, 2009-2011.
Συμμετοχή στο έργο με τίτλο : “Συμμαχία φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πρόληψη δασικών
πυρκαγιών”, LIFE+“Forest cities” (LIFE08ENV /GR/000553, Ευρωπαϊκή Ένωση –ΓΓΕΤ, 2010-2012
Συμμετοχή στο έργο με τίτλο : “GREEN@HOSPITAL: web-based energy management system for the
optimization of the Energy consumption in Hospitals”, 2012-2014.

