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Ονομαηεπώνςμο
: Γεώργιος κιάνης
Όνομα παηπόρ
: Αιμίλιος
Τόπορ και Ημεπομηνία
Γεννήζευρ
: Αθήνα, 18/8/1960
Διεύθςνζη Επγαζίαρ : Πανεπιστήμιο Αθηνών,
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2. ΠΟΤΓΔ
α) 1978-1983: Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Τμήμα Φςζικήρ. Πηςσίο Φςζικήρ
β) 1986-1991: Εκπόνηζη Διδακηοπικήρ Διαηπιβήρ ζηον Τομέα ΓευθςζικήρΓευθεπμίαρ ηος Γευλογικού Τμήμαηορ ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών.
Διδάκηυπ ηυν Γευλογικών Επιζηημών.
3. ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ
Δεκέμβπιορ 1994-Ιούνιορ 1995: Μεηαδιδακηοπική Έπεςνα ζηο Πανεπιζηήμιο
Complutense (Μαδπίηη), με ςποηποθία ηος ΝΑΤΟ. Ανηικείμενο ηηρ έπεςναρ
ήηαν η ζςμπεπιθοπά ηος πεδίος θςζικού δςναμικού ζε ανομοιογενέρ ή/και
ανιζόηποπο ςπέδαθορ.
4. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ
Αγγλικά, Ιζπανικά, Γαλλικά, Γεπμανικά.
5. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ
1990-1997: Καθηγηηήρ Φςζικήρ ζηη Μέζη Εκπαίδεςζη
1997-2000: Επιζηημονικόρ
Σςνεπγάηηρ
ζηο
Επγαζηήπιο
Τηλεανίσνεςζηρ
ηος Τμήμαηορ Γευλογίαρ ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών,
με απόζπαζη από ηη Μέζη Εκπαίδεςζη.
2000-2007: Λέκηοπαρ ζηον Τομέα Γευγπαθίαρ – Κλιμαηολογίαρ ηος
Τμήμαηορ Γευλογίαρ-Γευπεπιβάλλονηορ ηος
Πανεπιζηημίος Αθηνών.
Γνυζηικό ανηικείμενο: Εθαπμογέρ ηηρ ηηλεανίσνεςζηρ και ηηρ πληποθοπικήρ
ζηιρ γευεπιζηήμερ.
2007- : Επίκοςπορ καθηγηηήρ ζηον ίδιο ηομέα και ίδπςμα. Γνυζηικό
ανηικείμενο: Μαθημαηική Γευγπαθία
6. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
α) Μέλορ ηηρ Ένυζηρ Ελλήνυν Φςζικών
β) Μέλορ ηηρ Ελληνικήρ Γευγπαθικήρ Εηαιπείαρ
γ) Μέλορ ηηρ Επιζηημονικήρ Εηαιπίαρ Τεσνολόγυν Οπςκηού Πλούηος
(ΕΕΤΟΠ)

7. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
Από ηο 1997 έσυ αναλάβει ηη διδαζκαλία και ηην οπγάνυζη επγαζηηπιακών
αζκήζευν ζε μαθήμαηα πποπηςσιακού και μεηαπηςσιακού επιπέδος με ανηικείμενο ηη
γευπληποθοπική, ηιρ ζηαηιζηικέρ μεθόδοςρ επεξεπγαζίαρ γευλογικών δεδομένυν, ηα
γευγπαθικά ζςζηήμαηα πληποθοπιών, ηην ηηλεανίσνεςζη, ηην τηθιακή επεξεπγαζία
εικόναρ, ηη μαθημαηική γευγπαθία και ηιρ μαθημαηικέρ μεθόδοςρ ζηιρ γευεπιζηήμερ.
8. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
Χπονολογικά ηο ππώηο πεδίο επεςνηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ, κςπίυρ καηά ηην πεπίοδο
1985 υρ 1997, ήηαν η εθαπμοζμένη γευθςζική και πιο ζςγκεκπιμένα η ανάπηςξη
μαθημαηικών μεθόδυν επεξεπγαζίαρ και ποζοηικήρ επμηνείαρ ανυμαλιών θςζικού
δςναμικού. Κομβικό πόλο ζηην πποζέγγιζη πος επισείπηζα έπαιξε η ανάλςζη
Fourier, η οποία εξςπηπέηηζε ηόζο ζηον ςπολογιζμό ηυν παπαμέηπυν ηηρ πηγήρ
ανυμαλιών θςζικού δςναμικού όζο και ζηη μελέηη ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηος πεδίος
θςζικού δςναμικού ζε ανομοιογενέρ ή/και ανιζόηποπο ςπέδαθορ.
Από ηο 1997 επικενηπώθηκα ζηη μεθοδολογία επεξεπγαζίαρ τηθιακήρ εικόναρ με
εθαπμογέρ ζηην ηηλεανίσνεςζη. Σηα πλαίζια αςηήρ ηηρ επεςνηηικήρ πποζπάθειαρ
ζςνέκπινα με ζηαηιζηικά κπιηήπια ηην αποηελεζμαηικόηηηα διαθόπυν μεθόδυν
τηθιακήρ επεξεπγαζίαρ πολςθαζμαηικών και ςπεπθαζμαηικών δεδομένυν και
ανέπηςξα μια πιθανοθευπηηική πποζέγγιζη για ηη μελέηη ηυν αποηελεζμάηυν πος
έσει η εθαπμογή διαθόπυν δεικηών βλάζηηζηρ ζε πολςθαζμαηικέρ εικόνερ.
Αζσολήθηκα επίζηρ με θςζικογευγπαθικέρ και πεπιβαλλονηικέρ εθαπμογέρ ηηρ
ηηλεανίσνεςζηρ.
Την ίδια σπονική πεπίοδο δπαζηηπιοποιήθηκα και ππορ ηην καηεύθςνζη ηηρ
θευπηηικήρ γευμοπθολογίαρ, με έμθαζη ζηη μαθημαηική πεπιγπαθή ηηρ
γευμοπθολογικήρ εξέλιξηρ οπεινών όγκυν και ηθαιζηείυν, καθώρ και ζηην επίλςζη
ηηρ διαθοπικήρ εξίζυζηρ ηηρ διάσςζηρ με σπονικά μεηαβαλλόμενο ζςνηελεζηή
διάσςζηρ.
Εξακολοςθώ να δπαζηηπιοποιούμαι ζηιρ ηπειρ αςηέρ επεςνηηικέρ καηεςθύνζειρ,
δίνονηαρ όμυρ ιδιαίηεπη έμθαζη ζηην ηηλεανίσνεςζη και ζηην τηθιακή επεξεπγαζία
εικόναρ. Καππόρ ηηρ όληρ πποζπάθειαρ είναι οι ζσεδόν 90 ζηον απιθμό επιζηημονικέρ
επγαζίερ πος έσοςν παποςζιαζηεί ζε ζςνέδπια ή έσοςν δημοζιεςηεί ζε πεπιοδικά.

