
 

 

Ζχει πτυχίο Φυςικήσ από το Εθνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν 

(1979), Master of Science ςτην Φυςική και Χημεία των Τλικϊν από το Πανεπιςτήμιο του Nancy (1980) 

και διδακτορικό δίπλωμα ςτην Φυςική τερεάσ Κατάςταςησ (Ακαδημία Επιςτημϊν   Metz-Strasbourg 

1984) με θζμα την μελζτη των ατομικϊν  ταλαντϊςεων ςε κρυςτάλλουσ  με ςκζδαςη νετρονίων ενϊ  

αςχολήθηκε με ςκζδαςη Raman ςτην μεταδιδακτορική του ζρευνα. Εργάςτηκε ςτο Κζντρο Πυρηνικϊν 

Ερευνϊν SACLAY  ςτο Παρίςι ςε πειράματα ςκζδαςησ νετρονίων ενϊ  ςυνεργάςτηκε με το Α.Π.Θ. επί 3 

ζτη με θζμα την δημιουργία θεωρητικοφ μοντζλου για τισ ατομικζσ ταλαντϊςεισ ςε ςτερεά κατάςταςη.  

Τπήρξε υπότροφοσ του Πανεπιςτημίου Αθηνϊν για τα Ακαδημαϊκά ζτη 1981-83 και υπότροφοσ 

Γαλλικήσ Κυβζρνηςησ για το διάςτημα 1981-84 για την διδακτορική και για την μεταδιδακτορική του 

ζρευνα. 

Ήταν βοηθόσ ςτα εργαςτήρια Φυςικήσ ςτο Πανεπιςτήμιο του Μetz και  δίδαξε "Άλγεβρα και 

Μαθηματική Ανάλυςη ςτο I.U.T. του Πανεπιςτημίου Metz (1° και 2° ζτοσ Μηχανολόγων) για 3 χρόνια. 

Εργάςτηκε ςαν επιςτημονικόσ ςφμβουλοσ, για 3 χρόνια, ςτην εταιρεία ΒΙΟΘΕΡΜ ςε θζματα ηλιακήσ 

ενζργειασ και περιβάλλοντοσ και ήταν καθηγητήσ  με ςφμβαςη ιδιωτικοφ δικαίου ςτη χολή Ικάρων 

για το ίδιο χρονικό διάςτημα. 

Από το 1987 είναι  Καθηγητήσ  Εφαρμογϊν ςτο  ΣΕΙ-Α αρχικά ςτο Γενικό Σμήμα Φυςικήσ και από το 

επτζμβριο του 2013 είναι Καθηγητήσ  του Σμήματοσ Μηχανικϊν Ενεργειακήσ Σεχνολογίασ  

Ανζλαβε την Διεφθυνςη Προγραμμάτων "Ζρευνασ των ΣΕΙ" με απόςπαςη ςτο ΤΠΕΠΘ για 1 χρόνο. 

υμμετζχει και ζχει ςυμμετάςχει ςε ερευνητικά προγράμματα που αφοροφν: τεχνικζσ RAMAN και 

LIDAR ενϊ παράλληλα αςχολείται με την δημιουργία νζων εργαςτηριακϊν αςκήςεων. 

Ζχει ςυγγράψει μεγάλο αριθμό ςημειϊςεων και βιβλίων, εργαςίεσ του ζχουν παρουςιαςτεί ςε 

Επιςτημονικά υνζδρια ενϊ ςυμμετείχε και ςτην οργάνωςή τουσ. 

Δίδαξε Φυςική ςε Σμήματα όπωσ : Οπτικήσ και Οπτομετρίασ, Σοπογραφίασ, Σεχνολογίασ Ιατρικϊν 

Οργάνων, υντήρηςη Αρχαιοτήτων κα.. 
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He became Assistant professor at the Laboratories of Physics at the  University of Metz, and taught 
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three consecutive years. He worked as a scientist consultant for three years at BIODERM Company 
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