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1. Γνωζηικό Ανηικείμενο και Σποσδές
1976: Πηστίο Γεωλογίας ηνπ Γεωινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνθρόικεο,
1979: Δίπλωμα Μεηαπηστιακών Σποσδών MSc. Σίηινο δηαηξηβήο: «Κρσζηαλλοδομή και Ορσκηοτημεία ηοσ
αργιλικού ορσκηού ιλλίηης», Ahrrenius Laboratory, Παλεπηζηήκην ηνθρόικεο, νπεδία.
1988: Διδακηορικό Δίπλωμα, PhD : Σίηινο δηαηξηβήο: «Compositional Variations of Natural and Synthetic Lead
silicates of Långban-Type» ηνπ Σκήκαηνο Γεωρεκείαο, Οξπθηνινγίαο θαη Ιζνηνπηθήο Γεωινγίαο ηνπ Γεωινγηθνύ
Ιλζηηηνύηνπ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηνθρόικεο.

2. Ερεσνηηικά Ενδιαθέρονηα
• Οξπθηνινγία θαη γεωρεκεία κεηαιιηθώλ θνηηαζκάηωλ, κε ελεξγεηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ νξπθηώλ. Αλάπηπμε
γεωζεξκηθώλ κνληέιωλ ζρεκαηηζκνύ νξπθηνινγηθώλ θάζεωλ ζε ζρέζε κε ηελ ηνληηθή θαηαλνκή.
• Ιζνηνπηθή γεωρεκεία θπζηθώλ ηζνηόπωλ γηα ηελ αλίρλεπζε ξππνγόλωλ εζηηώλ ζηε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Φπζηθά ζηαζεξά ηζόηνπα ηνπ κνιύβδνπ ωο ηρλειάηεο αέξηαο ξύπαλζεο ζην εηζπλεύζηκν θιάζκα ηωλ ζωκαηηδίωλ
PM10 θαη ΡΜ2.5, πξνεξρόκελα θπξίωο από ηελ θαύζε ιηγληηώλ ζηα νξπρεία ηνπ Λ.Κ.Μ.Γ. αιιά θαη από ηελ
θαύζε πγξώλ πδξνγνλαλζξάθωλ ζηνπο θηλεηήξεο ηωλ απηνθηλήηωλ.
• Έξεπλα βηωζηκόηεηαο ηωλ κε ελεξγεηαθώλ θπζηθώλ πξώηωλ πιώλ κε έκθαζε ζηα βηνκεραληθά νξπθηά ηεο Γ.
Μαθεδνλίαο. Ιδηαίηεξα κειεηώληαη νη πξννπηηθέο εληνπηζκνύ θαη εθκεηάιιεπζεο νηθνλνκηθά βηώζηκωλ
απνζέζεωλ πδξνκαγλεζίηε, αηηαπνπιγίηε, δνπλίηε, νιηβηλίηε θαη παξαπξνϊόληωλ ηεο εθκεηάιιεπζεο
νγθνκαξκάξωλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο βξίζθεηαη ζε αλάπηπμε ην έξγν «Καινοηόμες Μέθοδοι
Απομάκρσνζης Εγκλειζμάηων Κρσζηάλλων Υαλαζία για ηην Παραγωγή Τπερκαθαρού Υαλαζία»
• Γεωθπζηθέο βπζνζθνπήζεηο θαη έξεπλεο κε ηε ρξήζε επηθαλεηαθώλ γεωειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνκαγλεηηθώλ
(VLF) κεζόδωλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ ζπνπδή αβαζώλ ηδεκαηνγελώλ ζρεκαηηζκώλ θαη ξεμηγελώλ δωλώλ
αιιά θαη ηελ αλίρλεπζε θαη εληνπηζκό αγώγηκωλ ζωκάηωλ, όπωο κεηαιιηθά θνηηάζκαηα θαη ππόγεηνπο πδάηηλνπο
πόξνπο.
• Τδξνγεωινγηθέο κειέηεο θαη αλάπηπμε δεηθηώλ βηωζηκόηεηαο γηα ηα εζωηεξηθά ύδαηα ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο.
• Sustainability Research of non-energy natural raw materials with emphasis on industrial minerals of Western
Macedonia. Particularly prospects detection and exploitation of economically viable deposits of hydromagnesite,
attapulgite, dunite, olivinite and byproducts of operating marble blocks quarries are being studied. As part of this
research is to develop the project «Innovative processing techniques for the production of a critical raw material
the high purity quartz».

3. Επιζηημονικά άρθρα και διεθνή Σσνέδρια
Πιήζνο επηζηεκνληθώλ άξζξωλ ζε δηεζλνύο θύξνπο επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε άλω ηωλ δηαθνζίωλ (200)
αλαθνξώλ από άιινπο εξεπλεηέο ζε έγθπξα δηεζλή πεξηνδηθά.
Πάλω από 35 ζπκκεηνρέο ζε επηζηεκνληθά δηεζλή θαη εζληθά ζπλέδξηα, κε παξνπζηάζεηο εξεπλεηηθώλ
απνηειεζκάηωλ, δεκνζηεπκέλα ζηα πξαθηηθά .

4. Επαγγελμαηική Επιζηημονική εμπειρία

▪ Γηδαζθαιία ζην Γεωινγηθό Ιλζηηηνύην, Παλεπηζηήκην ηνθρόικεο. Τπαίζξηεο γεωινγηθέο ραξηνγξαθήζεηο ζηελ
Κ. νπεδία.
▪ Δξεπλεηήο ζην Σκήκα Γεωρεκείαο θαη Ιζνηνπηθήο Γεωινγίαο ηνπ Δζληθνύ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ιζηνξίαο,
ηνθρόικε.
▪ Ιδξπηηθό κέινο ηεο GeoMin Ο.Δ. Τδξνγεωινγηθέο θαη θνηηαζκαηνινγηθέο έξεπλεο ζηε Β. Διιάδα
πκκεηνρή θαη εθηέιεζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηεο Δ.Δ. θαη δηάθνξεο άιιεο επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη
έξεπλεο.
▪ Καζεγεηήο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθώλ Αληηξξύπαλζεο ΣΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
▪ Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο ηωλ Έξεπλεηηθώλ Έξγωλ «Αξρηκήδεο Ι θαη Αξρηκήδεο ΙΙ» ηνπ ΣΔΙ Γ.Μ.
▪ Δξεπλεηηθόο Τπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ «Μελέηη Επικινδσνόηηηας ηης λίμνης Πολσθύηοσ, ηης λεκάνης απορροής ηοσ
Αλιάκμονα, Δσηική Μακεδονία».

5. Διοικηηική Δραζηηριόηηηα – Θέζεις Εσθύνης
♦ 1989-1996: Ιδξπηηθό κέινο θαη Γηεπζύλωλ ύκβνπινο ηεο GeoMin Ο.Δ.
♦ 1997-ζήκεξα: Καζεγεηήο Κνηηαζκαηνινγίαο, Γεωρεκείαο, Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθώλ
Αληηξξύπαλζεο
♦ 1997-1998: Πξνϊζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Οξπρείωλ, ΣΔΙ Κνδάλεο
♦ 2002-2008: Αληηπξόεδξνο ΣΔΙ Γ. Μαθεδνλίαο
♦ 2008-2013: Πξόεδξνο ΣΔΙ Γ. Μαθεδνλίαο
♦ 2013-ζήκεξα: Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθώλ Αληηξξύπαλζεο, ΣΔΙ Γ.
Μαθεδνλίαο
Κνδάλε 12 Ιαλνπαξίνπ 2016
Υαξαιακπίδεο Γεώξγηνο
Καζεγεηήο
Πξόεδξνο Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο & Μεραληθώλ Αληηξξύπαλζεο
ΣΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

