ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου είναι διδάκτορας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ειδικός
στις

δασικές

πυρκαγιές,

έχει

M.Sc.

στην

Πρόληψη

και

Διαχείριση

Φυσικών Καταστροφών

και

είναι

Περιβαλλοντολόγος. Έχει 20ετή εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών (Α.Μ. μελετητή 14579) και έχει
εκπονήσει μελέτες διαχείρισης δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, το ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων, το WWF Ελλάς και ιδιωτικές εταιρείες.
Η διδακτορική του διατριβή, με τίτλο "Συμβολή στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου πρόβλεψης της συμπεριφοράς
δασικών πυρκαγιών για την Ελλάδα", χρηματοδοτήθηκε σε ένα μέρος της, από τη Διεθνή Ένωση για τις Δασικές
Πυρκαγιές (International Association of Wildland Fire) διαμέσου της υποτροφίας για υποψήφιους διδάκτορες
(Doctoral Student Scholarship Award) για το έτος 2014.
Έχει 18 έτη εμπειρίας στην καταστολή δασικών πυρκαγιών και 5 έτη εμπειρίας στην αεροπυρόσβεση ως μέλος
πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου (2011 έως και 2015), συγκεκριμένα ως ιπτάμενος Σύνδεσμος του
Πυροσβεστικού Σώματος σε πυροσβεστικό ελικόπτερο Sikorsky S-64 (Type I). O Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου ήταν o
επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών "Προμηθέας" (Α.Μ.: 32), σε στρατηγικό,
επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, από το 2000 έως και το Σεπτέμβριο του 2003, υπηρέτησε τα έτη 2006 και 2007
ως εθελοντής πυροσβέστης (Α.Μ. 01Ε114), στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και από το 2008 έως και σήμερα
είναι Ειδικευμένος Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας (Α.Μ.: 41).
Έχει διδάξει τα μαθήματα “Δασικές πυρκαγιές και Σχέδια δράσης” και “Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών φυσικών κινδύνων και καταστροφών”, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Στρατηγικές Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” και "Γεωλογία & Γεωπεριβάλλον – Ειδίκευση Γεωγραφία & Περιβάλλον",
του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Έχει, επίσης, διδάξει
στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 τα
μαθήματα “Τοπογραφία – Γεωπληροφορική στις Πυροσβεστικές Επιχειρήσεις” και “Γεωπληροφορική GIS”, ως
ωρομίσθιος τακτικός καθηγητής. Διδάσκει σε εθελοντές και επαγγελματίες πυροσβέστες, σε στελέχη υπηρεσιών και
πολίτες – κατόπιν σχετικών προσκλήσεων – τα αντικείμενα της συμπεριφοράς και της πρόληψης των δασικών
πυρκαγιών, με στόχο την μείωση της διακινδύνευσης κατά τη δασοπυρόσβεση, την υποστήριξη της αποτελεσματικής
καταστολής, την προστασία του γενικού πληθυσμού από τις δασικές πυρκαγιές και τη βελτίωση της διαχείρισής τους.
Έχει μεγάλη εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, κατέχοντας επίσης Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (Κωδικός Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ: ΕΒ 33862).

