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∆ιδακτική και ερευνητική εµπειρία σε ερευνητικά έργα χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ.
Πεδία έρευνας: ανάλυση οδηγικής συµπεριφοράς σε θέµατα αντίληψης, προσοχής,
ψυχοκινητικού συντονισµού, νοητικού φόρτου κα.
Κύριο πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας: οπτικο-χωρική αντίληψη µε έµφαση στο
σχεδιασµό συστηµάτων υποβοήθησης του οδηγού.
Από το 2008 κάτοχος του πιστοποιηµένου τίτλου Ευρωπαίου Εργονόµου - Eur-Erg
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Τίτλοι Σπουδών:
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην περιοχή της Γνωστικής Ψυχολογίας:
Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ψυχολογίας, Αθήνα.
Λήψη 03/2008.
Τίτλος ∆ιδακτορικής διατριβής: «Οδηγική από-πλάνηση: Η υπόθεση της νοερής
αναπαραγωγής των γεωµετρικών πλανών κατά την επιτέλεση του έργου της οδήγησης».
Η διατριβή είχε ως αντικείµενο τη διερεύνηση µιας νέας θεωρητικής υπόθεσης σχετικά µε
τη διαδικασία οπτικο-χωρικής αντιληπτικής οργάνωσης των πληροφοριών που
προσλαµβάνουν οι οδηγοί από το οδικό περιβάλλον και της νοερής τους εικόνας σχετικά
µε τα όρια του περιγράµµατος του οχήµατος τους. Υποστηρίζεται ότι, στο βαθµό που η
νοερή εικόνα των οδηγών είναι εσφαλµένη, οι σχετικές εκτιµήσεις στις οποίες
προβαίνουν οι οδηγοί προκειµένου να επιτελέσουν τα επιµέρους έργα της ιχνηλάτησης
υπόκεινται στην επίδραση γεωµετρικών πλανών.
Μεταπτυχιακό δίπλωµα Ειδίκευσης (M.Sc) στην Εργονοµία:
Loughborough University, Dept of Human Sciences, Loughborough, Αγγλία.
Λήψη 12/1998.
Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: “The potential of ergonomics in the first and half world
context”.

Αντικείµενα σπουδών: εργονοµικός σχεδιασµός συστηµάτων εργασίας, µελέτη συνθηκών
φυσικού περιβάλλοντος, ανατοµία και φυσιολογία, ανθρωποµετρία, σχεδιασµός σταθµών
εργασίας και εξοπλισµού.
Αναγνώριση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, Master of Science (M.Sc) in
Ergonomics, από το ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνωρίσεων Τίτλων Σπουδών της
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Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
Λέκτορας Εργονοµίας
Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών: «Εργονοµία», «Γνωστική
Επιστήµη», «∆ιαδραστική Σχεδίαση» (συνδιδασκαλία) και «Studio V» (συνδιδασκαλία)
Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών: «Σχεδίαση για Όλους και
Εργονοµία» (συνδιδασκαλία).
06/10/08-σήµερα
Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.):
Επιστηµονικός Συνεργάτης στο µε την ειδικότητα
ψυχολόγου-εργονόµου σε θέµατα «οδηγικής συµπεριφοράς µε τη χρήση προηγµένων
συστηµάτων υποστήριξης των οδηγών».
04/2004-09/2007
Τµήµα Ψυχολογίας, ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγράµµα Σπουδών
«Οργανωτικής και Οικονοµικής Ψυχολογίας», Πάντειο Πανεπιστήµιο:
Επιστηµονικός Συνεργάτης
Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών: «Συνθήκες Εργασίας και
Εργονοµία».
10/2007- 06/2008 και 10/1999-09/2001
Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όµιλος (ΑΚΤΟ):

∆ιδάσκων

Μαθήµατα προπτυχιακού κύκλου σπουδών Βιοµηχανικού Σχεδίου: «Εργονοµία».
10/2007-06/2009 (Αθήνα) και 10/2005-09/2006 (Θεσσαλονίκη)

Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά

Οµιλία:
άριστη

Ανάγνωση:
Άριστη

Γραφή:
Άριστη

Συµµετοχή σε Ερευνητικά Έργα:
Ακρώνυµο/ Έναρξη έργου
AIDE

03/2004
48
µήνες

Τίτλος: Adaptive Integrated Driver-vehicle InterfacE
Σύµβαση Έργου: IST-1-507674-IP
Περιγραφή Έργου: Φορείς υλοποίησης του έργου ήταν 29 εταίροι
από Ευρωπαϊκά ινστιτούτα και πανεπιστήµια από την
αυτοκινητοβιοµηχανία καθώς επίσης και ερευνητικά κέντρα
προµηθευτριών εταιρειών, ενώ υπεύθυνοι συντονισµού του έργου
ήταν τα ερευνητικά κέντρα: JRC της Ιταλίας, το TNO της
Ολλανδίας, και το ICCS της Ελλάδας.
Στόχος του AIDE ήταν αφενός η µεγιστοποίηση της
αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων υποβοήθησης του οδηγού
και αφετέρου η µείωση του νοητικού φόρτου ή/και των πηγών
απόσπασης της προσοχής του οδηγού που προκαλούν τα εν λόγω
συστήµατα καθώς επίσης και τα συστήµατα ενηµέρωσης του
οδηγού, µε σκοπό την αύξηση του οφέλους των νέων τεχνολογιών
από την άποψη της κινητικότητας και της άνεσης του οδηγού.
Υπηρεσίες που συνεισέφερα: Στα πλαίσια της συµµετοχής µου
στο έργο, υπήρξα υπεύθυνος για το σχεδιασµό και την υλοποίηση
της πειραµατικής µελέτης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./I.MET η οποία διεξήχθη
σε πραγµατικές συνθήκες µε σκοπό τον προσδιορισµό των
πιθανών µεταβολών της οδηγικής συµπεριφοράς λόγω της
εξοικείωσης των οδηγών µε συστήµατα υποβοήθησης σε
βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Επίσης υπήρξα
υπεύθυνος για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της πειραµατικής
µελέτης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./I.MET η οποία διεξήχθη στον προσοµοιωτή
οδήγησης µε σκοπό την εκτίµηση της πιθανότητας εµπλοκής σε
ατύχηµα λόγω των σηµάτων προειδοποίησης που προέρχονται
από τα συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού, κατά την οδήγηση
υπό συνθήκες χρονικής πίεσης.
Παραδοτέα:
AIDE D1.1.2 “Preliminary model application to existing ADAS and
IVICS and guidelines for implementation in design process”
AIDE D1.1.3 “Parameters and indicators of behavioural adaptation
to ADAS/IVICS for including in DVE model for preliminary design of
AIDE system”
AIDE D1.2.1 “Literature review of behavioural effects”
AIDE D1.2.2 “General experimental plan for short and long term
behavioural assessment”
AIDE D1.2.3 “Driver support and information systems: experiments
on learning, appropriation and effects of adaptiveness”
AIDE D1.2.4 “Long-term phase test and results”
AIDE D2.3.1 “Obtaining the functions describing the relations
between behaviour and risk”
AIDE D2.3.3 “Combining workload and behavioural effects into
overall risk reduction estimate”

SENSATION

01/2004
48
µήνες

Τίτλος: Advanced Sensor Development for Attention, Stress,
Vigilance & Sleep/Wakefulness Monitoring
Σύµβαση Έργου: IST-507231
Περιγραφή Έργου: Φορείς υλοποίησης του έργου ήταν 44 εταίροι
από Ευρωπαϊκά ινστιτούτα, πανεπιστήµια και τη βιοµηχανία, ενώ
υπεύθυνοι συντονισµού του έργου ήταν τα ερευνητικά κέντρα:
CERTH/HIT και ICCS της Ελλάδας, το CNRS της Γαλλίας, και το
Starlab της Ισπανίας.
Στόχος του SENSATION ήταν η ανάπτυξη καινοτόµων µη-

παρεµβατικών αισθητήρων καθώς επίσης και αλγορίθµων για την
επίβλεψη, προσδιορισµό του βαθµού επαγρύπνησης του οδηγού
καθώς επίσης και την ανίχνευση πρωίµων ενδείξεων σχετικά µε τη
µετάβαση ενός ανθρώπου από την κατάσταση επαγρύπνησης στην
κατάσταση υπνηλίας.
Υπηρεσίες που συνεισέφερα: Στα πλαίσια της συµµετοχής µου
στο συγκεκριµένο έργο, υπήρξα υπεύθυνος σχεδιασµού και
συντονιστής των πιλοτικών ερευνών που διεξήχθησαν από όλα τα
συµβαλλόµενα εργαστήρια τα οποία συµµετείχαν στο υπο-έργο 1,
και αφορούσε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για τη συσχέτιση
των παρατηρίσιµων συµπεριφορών νυσταγµένων οδηγών σε
πραγµατικές συνθήκες κυκλοφορίας καθώς επίσης και των
παραµέτρων που αφορούν την πορεία του οχήµατός τους από µηπαρεµβατικά µέσα καταγραφής, µε τις µη-παρατηρίσιµες µεταβολές
της φυσιολογικής κατάστασης των οδηγών από παρεµαβατικά
µέσα καταγραφής (ηλεκτρο-εγκεφαλογράφος, ηλεκτροοφθαλµογράφος).
Παραδοτέα:
SENSATION D1.7.1 “Alertness Monitoring Database”
SENSATION D1.7.2 “Database Specifications”
SENSATION D5.8.1 “Pilots Framework Methodology”
AGILE

04/2002
36
µήνες

Τίτλος: Aged people Integration, mobility, safety and quality of Life
Enhancement through driving (AG.I.L.E.)
Σύµβαση Έργου: QLRT-2001-00118
Περιγραφή Έργου: Φορείς υλοποίησης του έργου ήταν 14 εταίροι
από Ευρωπαϊκά ινστιτούτα και πανεπιστήµια, ενώ υπεύθυνοι
συντονισµού του έργου ήταν τα ερευνητικά κέντρα: CERTH/HIT της
Ελλάδας, Institute for Occupational Psychology – Univ. Of
Dortmund και Vera Fimm Pshcholosche Testsysteme της
Γερµανίας και Swedish Road and Transport Research Institute της
Σουηδίας.
Στόχος του AGILE ήταν η ανάπτυξη µιας ενιαίας µεθοδολογίας
αξιολόγησης της επάρκειας οδηγικής ικανότητας ηλικιωµένων
οδηγών, ιδιαίτερα οδηγών µε συµπτώµατα πρώιµης άνοιας, για την
καθιέρωση ενός προτύπου αξιολόγησης σε όλα τα µέλη-κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω στατιστικής ανάλυσης των
ατυχηµάτων σε ηλικιωµένους οδηγούς, διεξαγωγής συνεντεύξεων
µε ηλικιωµένους οδηγούς καθώς επίσης µε ειδικούς στην
εκπαίδευση οδηγών και την κυκλοφοριακή ασφάλεια.
Υπηρεσίες που συνεισέφερα: Στα πλαίσια της συµµετοχής µου
στο συγκεκριµένο έργο, υπήρξα υπεύθυνος σχεδιασµού της
έρευνας που διεξήχθη σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Σουηδία)
και αφορούσε τη συγκριτική µελέτη τριών διαφορετικών µεθόδων
αξιολόγησης της οδηγικής επάρκειας, σε ένα δείγµα 300
ηλικιωµένων οδηγών.
Παραδοτέα:
AGILE D6.2 “Pilots consolidation”

Συµµετοχή σε Επιστηµονικές Ενώσεις:
Ελληνική Εταιρεία Εργονοµίας (Ε.Ε.Ε.), Ταµίας. 01/2000-σήµερα
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