
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Π.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

- Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (1983) και έχω τρείς μεταπτυχιακούς 

τίτλους σπουδών στην επιστήμη της Δασολογίας & Διαχείρισης 

Φυσικών Πόρων από Αμερικανικά Πανεπιστήμια: 

  Ph.D., University of California, Berkeley, USA, (1988) 

  M.Sc., University of California, Berkeley, USA, (1987) 

  M.Sc., Colorado State University, Fort Collins, USA, (1985) 

Επίσης, έχω μεταδιδακτορικές σπουδές στο Albert – Ludwigs 

Universitaet, Freiburg, Germany, (1991). 

 

-    Σε όλη την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών μου στην 

Ελλάδα υπήρξα υπότροφος του Ι.Κ.Υ., ενώ κατά τις μεταπτυχιακές 

σπουδές μου στο Εξωτερικό έλαβα διάφορες τιμητικές υποτροφίες 

από Ιδρύματα και Πανεπιστήμια, λόγω εξαιρετικής ακαδημαϊκής 

επίδοσης. 

 

- Γνωρίζω άριστα έως πολύ καλά τέσσερις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)  και έχω τους αντίστοιχους τίτλους 

σπουδών (Proficiency in English, Sorbonne I, Grundstuffe, Diploma 

Italiano). 

 

-  Συνολικά έχω είκοσι τέσσερα έτη (1990 – 2014) επαγγελματική 

εμπειρία ως καθηγητής και ερευνητής στο χώρο της τριτοβάθμιας 

Δασολογικής και Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εκ 

των οποίων τα δέκα οκτώ τελευταία έτη στο Πανεπιστήμιο της 

Θεσσαλονίκης.  Επίσης, έχω εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας 

δασολόγος επί τετραετία (Σεπτέμβριος 1990 – Οκτώβριος 1994). 

 

- Συνολικά είχα την αυτοδύναμη διδασκαλία 15 μαθημάτων (10 

προπτυχιακού και 5 μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) σε 6 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

(Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 

Μ.Α.Ι.Χ., Ι.Α.Μ. Ζaragoza , Ανώτατη Σχολή Αξιωματικών του 

Πυροσβεστικού Σώματος) κατά τα 22 έτη της διδακτικής εμπειρίας 

μου στην Ελλάδα.   
 

-  Συμμετείχα συνολικά σε 14 ερευνητικά προγράμματα. Εξ αυτών, 

είχα τον επιστημονικό συντονισμό (scientific coordinator) 10 



ερευνητικών προγραμμάτων (7 ανταγωνιστικά της Ε.Ε., 1 της Ε.Ε. 

και του FAO, 2 της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κράτους, 1 Υπουργείου 

Γεωργίας και άλλων ιδιωτικών φορέων). Σε ένα ανταγωνιστικό 

ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. είχα τον γενικό συντονισμό. Επίσης, 

συμμετείχα ως ερευνητής σε 1 ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε., 1 του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1 της Γ.Γ.Ε.Τ. και σε 4 των ΗΠΑ. 

 

- Συνολικά έχω επιβλέψει στο Α.Π.Θ. την επιτυχή περάτωση 1 

διδακτορικού, 27 μεταπτυχιακών διατριβών και 30 πτυχιακών 

διατριβών. 

 

-  Το συγγραφικό μου έργο αποτελείται συνολικά από 110 

επιστημονικές εργασίες.  Σε 84 εργασίες (ποσοστό 84% επί του 

συνόλου) είμαι ο μοναδικός ή ο πρώτος συνσυγγραφέας (μοναδικός 

συγγραφέας σε 45 (45%)  εργασίες και πρώτος συνσυγγραφέας σε 56 

(56%) εργασίες).  78 (78%) εργασίες μου έχουν υποστεί κρίση και 

είναι δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά 

επιστημονικών συνεδρίων με κριτές.  29 (29%) εργασίες μου είναι 

δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, εκ των οποίων  22 

(22%) εργασίες μου είναι δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά 

του SCIENCE CITATION INDEX (SCI) με impact factor. Έχω 

περισσότερες από 280 ετερεοαναφορές σε περιοδικά του (SCI).   

Επίσης, 15 εργασίες μου είναι δημοσιευμένες σε Ελληνικά περιοδικά 

με κριτές.   Ως συνσυγγραφέας συνεργάστηκα συνολικά με 17 Έλληνες 

και 22 ξένους επιστήμονες. 

 

-  Συμμετείχα στις παρακάτω διοικητικού χαρακτήρα θέσεις ή 

δραστηριότητες: Συντονιστής της Συμφωνίας Επιστημονικής 

Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και των Πανεπιστημίων University 

of Arizona, Tucson, USA, και University of California, Berkeley, 

USA., Μέλος (αιρετό) της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Εκπρόσωπος Τμήματος (αιρετός) 

στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. (1999), Εκπρόσωπος 

Τμήματος (αιρετός) στο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και 

Σταδιοδρομίας του Α.Π.Θ.  Επίσης, συμμετείχα σε εννέα συμβουλευτικές 

επιτροπές. 

 
 


