Δημήτρης Τσαγκάς
Ο Δημήτρης Τσαγκάς έλαβε πτυχίο Γεωλόγου από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997) και ΜΔΕ (2001) από το ίδιο τμήμα. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας
Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011) με επιστημονική
ειδίκευση στις σύγχρονες μορφοτεκτονικές μεταβολές και μεταβολές του αναγλύφου του
Ελληνικού Χώρου που σχετίζονται με κινήσεις βαρύτητας.
Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε γεωλογικές/γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες στον
ελληνικό χώρο. Διακρίνεται για το μελετητικό του έργο σε σύνθετα θέματα με γεωλογικό και
γεωτεχνικό αντικείμενο όπως η γεωλογική καταλληλότητα, ο σχεδιασμός έργων ευστάθειας
πρανών, η διαχείριση υδατικών πόρων καθώς και μελέτες θεμελιώσεων. Τα τελευταία
χρόνια διατέλεσε επιστημονικός συνεργάτης των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας
καθώς και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού όπου παρείχε εξειδικευμένες συμβουλές σε
θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών και την εφαρμογή γεωλογικών διατάξεων στην
πολεοδομία. Επίσης, επί σειρά ετών παρείχε αυτόνομο διδακτικό έργο στο ΤΕΙ Πειραιά και
της ΑΣΠΑΙΤΕ στα μαθήματα ' Εφαρμοσμένη Γεωλογία', 'Τεχνική Γεωλογία', 'Εδαφομηχανική'
και 'Θεμελιώσεις'. Μέρος του ερευνητικού του έργου έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
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