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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (1 σελίδα) 

 Δρ. Κουργιαλάς Νεκτάριος,  (Ημερομηνία 22-5-2018) 

Ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ (B.Sc. Agricultural Engineering), (1996-
2001). Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (M.Sc. 
Environmental Engineering), (2002-2004), και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης (Ph.D. Environmental Engineering), (2004-2010).  
 

Ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς είναι Ερευνητής, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων-Αρδεύσεων & 
Περιβ/ντικής  Γεωπληροφορικής, του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε).  
Επίσης είναι επιστημονικός συνεργάτης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΤΕΙ Κρήτης.  
 

Έχει πολύχρονη διδακτική εμπειρία στα μαθήματα Υδρολογίας, Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού με Χρήση Η/Υ, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση υδατικών πόρων-κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση 
νερού στη γεωργία, τις αρδεύσεις, τη χρήση νέων τεχνολογιών στους υδατικούς πόρους, τα γεωγραφικά συστήματα 
πληροφοριών, την προσομοίωση φυσικών-περιβαλλοντικών κινδύνων, την υδραυλική ποτάμιων συστημάτων και τη 
μοντελοποίηση της υπόγειας ροής & μεταφοράς ρύπων στην ακόρεστη και κορεσμένη ζώνη. 
 

Ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς διαθέτει σημαντική εμπειρία:  α) στη χρήση λογισμικών διαχείρισης χωρικής 
πληροφορίας, β) σε γλώσσες προγραμματισμού και στατιστικά πακέτα, γ) σε μοντέλα προσομοίωσης υδατικών 
πόρων, δ)  σε μετρήσεις πεδίου & διαχείρισης υδρομετεωρολογικής πληροφορίας καθώς και εργαστηριακών 
αναλύσεων  
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας. Έχει ερευνητική συνεργασία με πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Ενεργεί ως κριτής σε  επιστημονικά περιοδικά και 
συνέδρια και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή, κεφαλαίων σε επιστημονικά βιβλία, ερευνητικών άρθρων σε  
επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και ερευνητικών προτάσεων. 
 

Επικαιροποιημένος πίνακας βασικών προσόντων (22-5-2018) 
 

Βασικά προσόντα Αριθμός 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (published/accepted)  
[Οι περισσότερες σε Journals με Impact Factor >2] 

33 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή/εθνικά συνέδρια 51 

Μονογραφίες σε Επιστημονικά Εθνικά Περιοδικά-Έντυπος Τύπος   7 

Συμμετοχή ως βασικός ερευνητής σε  διεθνή/εθνικά ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράμματα 

26 

Επιστημονικός υπεύθυνος σε διεθνή/εθνικά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα  5 

Συγγραφέας σε Βιβλία /Κεφάλαια σε Διεθνή - Ελληνικά βιβλία  3 

Συμμετοχή σε τριμελής επιτροπές αξιολόγησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών & 
Διδακτορικών διπλωμάτων   

21 

Κριτής σε  επιστημονικά περιοδικά 26 

h-index (Scopus database)  10 

Total citation (Scopus database) - last access: 22/5/2018  276 

Διδακτική εμπειρία σε θέματα Υδρολογίας, Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, GIS (σε έτη) 
[Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων Υδρολογίας & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων] 

10 

 


