
 

 

 
 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΓΚΙΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
ΠΑΡΟΝ ΑΡΧΕΙΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 AKAΔΗΜΑΪΚΟΙ  ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟ 2015 
- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
- ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 
 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ 
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) 

 
 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ 

- ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
- ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
- ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

• Ph.D. Thesis 
• Conference Proceedings 
• Journals  

Ø Publications 
Ø Not published Technical Reports 
Ø Publications 
Ø Publications   

• Talks and Seminars 
 
 
 

Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Χίος, 3η  Απριλίου 2020 

 



 

 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΑΛΑΣ 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Τµήµα Μηχανικών Οικ. και Διοίκησης http://www.fme.aegean.gr/el/p/gkial

as-ioannes 
Τηλ : 2271035452  γραφείο 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου  gkialas@aegean.gr  2271035402 γραµ 
Κουντουριώτου 41, 82100 Χίος  Φαξ: 2271035499 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
• Columbia University Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και 

Associate Research Scientist 
Αύγ.   1989 –  Σεπ. 1994 

• Παν. Αµβούργου/Παν. Bologna Ερευνητής Σεπτ.  1994 - Ιούλ. 1996 
• Θητεία στον Ελληνικό Στρατό Ιούλ.  1996 – Ιαν.   1997 
• Πανεπιστήµιο Κρήτης Αναπληρωτής καθ.  µε ΠΔ 407 Φεβρ. 1997 – Φεβ.  2000 
• Παν/µιο Αιγαίου – Τµήµα  
Μηχα νικών Οικονοµίας και Διοίκησης 

Καθηγητής  µε ΠΔ 407  Σεπτ.  2000 – Απρ.  2002 

• Παν/µιο Αιγαίου – ΤΜΟΔ Αναπληρωτής καθηγητής Απρ. 2002 - Μάιος 2007 
 

• Παν/µιο Αιγαίου – ΤΜΟΔ Καθηγητής Από Ιούνιο 2007  
 

• Παν/µιο Αµβούργου Συνεργαζόµενος ερευνητής 1996-2007 
• Ελλ. Ανοικτό Παν/µιο Συνεργαζόµενο επιστηµονικό 

προσωπικό 
2000-2016 
 
 

ΣΠΟΥΔΕΣ 
 

• Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστήµιο Αθηνών               Σεπτέµβριος 1978 – Ιούλιος 1983 
• Master Φυσικής University of  Michigan, Ann Arbor Αύγουστος 1983 –  Μάϊος 1985 
• Ph.D Πειρ. Φυσ. Υψηλών Ενεργειών University of Michigan, Ann Arbor Ιούνιος   1985 – Ιούνιος 1990 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

• Εκλεγµένος Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεµάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, 2006-2010. 

• Μέλος Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), 2008-2011. 

• Εθνικός εκπρόσωπος στο European Joint Research Center (JRC)  2011. 

• Πρόεδρος του ΤΜΟΔ, 2010–2013 

• Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ (2017-Σήµερα ) 

• Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (2018-σήµερα) 



 

 

 

• Πρόεδρος της επιτροπής πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2005-2009).  
• Μέλος διαφόρων επιτροπών του ΤΜΟΔ. 
• Αντιπρόσωπος των αναπληρωτών καθηγητών στην Σύγκλητο (2005-2006).  
• Υπεύθυνος του εργαστηρίου Εφαρµοσµένων Φυσικών και Υπολογιστικών Επιστηµών (ΕΕΦΥΕ) που 
ιδρύθηκε το 2005 µε αντικείµενο την έρευνα σε τοµείς πειραµατικής φυσικής. Στο ΕΕΦΥΕ ανήκει και 
το εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικής του τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης. Στα 
πλαίσια του ΕΕΦΥΕ έχουν αναληφθεί ερευνητικές δραστηριότητες στην Σωµατιδιακή και 
Αστροσωµατιδιακή Φυσική Υψηλών Ενεργειών, στην οικοαποδοτικότητα, σε διηλεκτρικές ιδιότητες 
πολυµερών, κλπ, ενώ έχουν συγκεντρωθεί κονδύλια ύψους περίπου 500 Μ €.  
• Οργάνωση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου φυσικής του ΤΜΟΔ το οποίο λειτουργεί από το εαρινό 
εξάµηνο 2001. Σηµειώνεται ότι η σχεδίαση, προµήθεια οργάνων, οργάνωση, και λειτουργία έγιναν 
από την αρχή. 
• Εκπρόσωπος του Τ.Μ.Ο.Δ. στην επιτροπή ερευνών του πανεπιστηµίου Αιγαίου (2003-2004, 2017-

2019). 
• Υπεύθυνος δηµιουργίας ερευνητικού εργαστηρίου στο Fermilab για την βαθµονόµηση του κεντρικού 
καλορίµετρου του ZEUS  
• Συντονιστής φυσικός (Physicist-in-charge) του πειράµατος Ε790 στο Fermilab (βλ. αναλυτική 
περιγραφή αργότερα). 
Συντονιστής της οµάδας ελέγχου καλής λειτουργίας και ποιότητας δεδοµένων ενός ανιχνευτή 
σωµατιδίων, συγκεκριµένα  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟ 2015 

Κύριο ερευνητικό έργο κατά την διάρκεια αυτού του διαστήµατος είναι η συµµετοχή 
µου στο πείραµα ATLAS. Ειδικότερα στην αναβάθµιση του New Small Wheel που 
είναι µέρος του φασµατοσκοπίου µιονίων. Το NSW θα εγκατασταθεί το ATLAS 
εντός του 2020. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, 

- Μελέτες λειτουργίας ανιχνευτού MICROMEGAS και υποσυστηµάτων.  
- Έχω αναπτύξει λογισµικό ελέγχου υψηλής τάσης των ανιχνευτών 

MICROMEGAS βασισµένου στο λογισµικό WinCC. 
- Συµµετοχή σε ελέγχους ηλεκτρονικών του NSW σε δέσµη σωµατιδίων στον 
Δηµόκριτο και στο πανεπιστήµιο Αθηνών. 

- Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής µου άδειας κατά το ακαδ. Έτος 2019-
2020, βρίσκοµαι στο CERN όπου εργάζοµαι στην ολοκλήρωση των 
συστηµάτων του NSW. Εγκατάσταση των ανιχνευτών στο NSW, σύνδεση µε 
τα συστήµατα υποστήριξης, ανάγνωση δεδοµένων, έλεγχος δεδοµένων. 

Δευτερεύον ερευνητικό έργο. Συνεργασία των οµάδων φυσικής παν. Αιγαίου και 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου µε αντικείµενο την ανάπτυξη υβριδικού 
συστήµατος σωµατιδιακών ανιχνευτών και ανιχνευτών ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας. Η µελέτη επικεντρώνεται στην ανίχνευση κοσµικής ακτινοβολίας από 
την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπει. 



 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής εργασίας µου έχουν παρουσιαστεί σε 910 δηµοσιεύσεις σε 
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές, και σε 21 τόµους πρακτικών (INSPIRE, High Energy 
Physics Information System). Μέχρι το 2012 το όνοµα µου αναφέρεται σαν GIALAS ενώ ;πό το 
2013 και εντεύθεν σαν GKIALAS. Αυτές εξειδικεύονται ως εξής: 

• 230 δηµοσιεύσεις από το πείραµα ZEUS (329 συσσυγγραφείς) 
• 660 δηµοσιεύσεις από το πείραµα ATLAS (2013-2020) (2780 συσσυγγραφείς)  
• Ακόµα συµµετείχα σε µικρότερα πειράµατα µε λίγους συµµετέχοντες από όπου 
συγκέντρωσα 20 δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές και 3 δηµοσιεύσεις σε βάση 
προδηµοσιεύσεων (2 δηµοσιεύσεις και 3 προδηµοσιεύσεις υπό δηµοσίευση µετά το 2015). 
(Λιγότεροι από 10 συσσυγγραφείς.) 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής εργασίας µου έχουν παρουσιαστεί σε 21 τόµους πρακτικών (2 
την τελευταία 5ετία). 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (από INSPIRE HEP database and Scopus) 

1990-2014  (Ioannis Gialas) 

 INSPIRE-
HEP 

SCOPUS* 

PUBLISHED PAPERS 248 244 
Total number of citations (excluding self citations: 14960 6741 
hHEP index [?] 65 45 

2015-present  (Ioannis Gialas) 

 INSPIRE-HEP SCOPUS*  
PUBLISHED PAPERS   
Total number of citations (excluding self citations:  922 
hHEP index [?]  45 

1990-2014  (Ioannis Gkialas) 

 

 

2015-present  (Ioannis Gkialas) 

 INSPIRE-HEP SCOPUS*  

 INSPIRE-
HEP 

SCOPUS* 

PUBLISHED PAPERS 134 103 
Total number of citations (excluding self citations) 12532 627 
hHEP index [?] 65 56 



 

 

PUBLISHED PAPERS 544 554 
Total number of citations (excluding self citations: 23762 13258 
hHEP index [?] 77 56 
 

*The results from SCOPE exclude self-citations of ALL authors. The INSPIRE results exclude self-
citations of the single author 

 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 

 
• Κύριος Επιβλέπων διδακτορικού του φοιτητή κου. Κώστα Θεοδοσίου µε θέµα διατριβής «Γήρανση και 
καταστροφή των στερεών µονωτικών υλικών κάτω από την επίδραση πεδίων υψηλών τάσεων». Η θέση 
υποστηρίχθηκε στις 12 Μαίου 2006. 

• Κύριος Επιβλέπων διδακτορικού του φοιτητή κου. Ιωάννη Μάνθου µε θέµα διατριβής «Ανίχνευση και 
µελέτη Εκτεταµένων Ατµοσφαιρικών Καταιονισµών µε τη χρήση καινοτόµων ανιχνευτών και αλγορίθµων». 
Η θέση υποστηρίχθηκε στις 30 Νοεµβρίου 2016. 

• Κύριος Επιβλέπων διδακτορικού του φοιτητή κου. Μωραϊτάκη Κωνσταντίνου (ΤΜΟΔ-σε εξέλιξη) 
• Κύριος Επιβλέπων διδακτορικού του φοιτητή κου. Φούντα Λεωνίδα (ΤΜΟΔ-σε εξέλιξη.) 
• Κύριος Επιβλέπων διδακτορικού του φοιτητή κου. Αντωνίου Αθανασίου (ΤΜΟΔ-σε εξέλιξη) 
• Μέλος τριµελούς επιτροπής στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της Αθηνάς Κουρκουµέλη -
Χαραλαµπίδη (ΤΜΟΔ-2015) «Search for Supersymmetry through the 3-lepton and large missing transverse 
momentum process with the ATLAS detector at CERN». 

• Μέλος τριµελούς επιτροπής στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της Ελένης Σµέτη (ΤΜΟΔ-2010)  
• Μέλος τριµελούς επιτροπής στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Σταύρου Νόνη (ΤΜΟΔ-σε εξέλιξη)  
• Μέλος τριµελούς επιτροπής στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Παναγιώτη Παππά-Βαφιά 

(ΤΜΟΔ-σε εξέλιξη)  
• Μέλος τριµελούς επιτροπής διδακτορικής διατριβής κου. Αλέξανδρου Τζανέτου (ΤΜΟΔ σε εξέλιξη) 

«Νοήµονες Υπολογιστικές Μέθοδοι Εµπνευσµένες από τον Φυσικό Κόσµο για την Βελτιστοποίηση 
Συστηµάτων»  (Έχω εξαιρεθεί κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής µου άδειας κατά το ακαδ. Έτος 2019-
2020) 

• Μέλος επταµελούς επιτροπής στην διδακτρική διατριβή του κου. Ζαχαρή Γεωργίου (ΕΜΠ-2018) «Search 
of second generation leptoquark particles in ATLAS/LHC experiment». 

• Μέλος επταµελούς επιτροπής διδακτορικής διατριβής κου. Κουλούρη Αιµιλιανού (ΕΜΠ-2019) µε τίτλο 
«Performance characterization of the NSW Micromegas detector, services design and development of the 
Slow Control Adapter for the ATLAS upgrade.» 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΒΙΒΛΙΑ) 
 

1. Εισαγωγή στον Ηλεκτροµαγνητισµό, Ι. Γκιάλας, Εκδόσεις του Ελληνικού Ανοικτού Παν, 2003. 

2. Στατιστική Ανάλυση Δεδοµένων, (Σ. Τζαµαρίας, Γ. Φανουράκης, Ι. Γκιάλας, Ηλεκτρονικό βιβλίο, 
1999, http://odl.uoc.gr)  

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 
• Διδακτική εµπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο από διδασκαλία στα τµήµατα φυσικής του πανεπιστηµίου του 
Μίσιγκαν (1983-1985) και του πανεπιστηµίου Κρήτης (1997-2000), το γενικό τµήµα του ΤΕΙ Αθηνών 
(1998-2001) και το πανεπιστήµιο Αιγαίου (από το 2000 µέχρι σήµερα).  

• Διδασκαλία στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην φυσική που οργανώνεται από τον Δηµόκριτο και 
το ΕΜΠ  του µαθήµατος «Στατιστική Ανάλυση Δεδοµένων». 



 

 

• Επιτήρηση τµηµάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στο πρόγραµµα σπουδών «Σπουδές στις 
Θετικές Επιστήµες» στις Θεµατικές Ενότητες «Κλασσική Φυσική Ι» και «Εισαγωγή στις Θετικές 
Επιστήµες» (2000 – 2016) 

• Επίβλεψη 20  διπλωµατικών εργασιών στο ΤΜΟΔ 
• Διδασκαλία µαθηµάτων προπτυχιακού και µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών σε «Φυσική Υψηλών 
Ενεργειών, Ανιχνευτικές διατάξεις, Επιταχυντές», στο Πανεπιστήµιο του Kobe, Ιαπωνία, στα πλαίσια 
προγράµµατος ERASMUS+, Ιούνιος 2016 

• Εκπαιδευτική εκδροµή στο CERN για φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών οικονοµίας και Διοίκησης, 8-10 
Φεβρουαρίου 2017. 

• Εκπαιδευτική εκδροµή στο CERN για φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών οικονοµίας και Διοίκησης, 19-21 
Φεβρουαρίου 2020. 

 
Λεπτοµερής κατάλογος παρατίθεται στο τέλος 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

• Διδασκαλία σαν µέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ από το 2000-2016 
 
Ανάπτυξη ανοικτού µαθήµατος «Φυσική-ΙΙ, Εισαγωγή στο Ηλεκτροµαγνητισµό» (2011). Περιλαµβάνει 
µαγνητοσκοπηµένες διαλέξεις και διαφάνειες για το σύνολο της ύλης. 
https://eclass.aegean.gr/modules/course_description/?course=TMOD105  

 
• Συγγραφή βιβλίου «Εισαγωγή στον Ηλεκτροµαγνητισµό», Ι. Γκιάλας, Εκδόσεις του Ελληνικού 

Ανοικτού Παν, 2003. 
 
 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 
 

• Παρουσίαση CERN και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών σε γυµνάσια και λύκεια µε φυσική 
παρουσία και µέσω δικτύου από το CERN 

 
• Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου πάει στο CERN: Εκπαίδευση χωρίς όρια (Οργανώθηκε από το 

MBA). Τίτλος Οµιλίας: «Τα µεγάλα Πειράµατα της σύγχρονης Φυσικής: Από το κυνήγι της 
επιστηµονικής γνώσης σήµερα στην ευρείας χρήσης τεχνολογία του αύριο», 16 Νοεµβρίου 
2016. 

 
• «Το  Μποζόνιο Higgs: Η σύλληψη της ιδέας και η ανακάλυψη», Οµιλία στους καθηγητές 
Β/βάθµιας µε ειδικότητα «Φυσική» της Χίου, 17 Μαρτίου 2017. 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
 
• Διηµερίδα µε θέµα «Ο ρόλος των µηχανικών Οικονοµίας και διοίκησης στην σύγχρονη οικονοµία». Χίος, 30 
Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2001. 

 
• Ηµερίδα µε θέµα «Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης» Χίος, Μάϊος 

2003. 
 
• Ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΕΕΣΦΥΕ) στη Χίο 1 έως 4 
Απριλίου 2004, “Recent advances in particle and Astroparticle Physics”.  

 



 

 

• Συνέδριο στα πλαίσια προγράµµατος ανάπτυξης των αποµακρυσµένων αγροτικών περιοχών, ‘Ruralearn: Rural 
Learning for Development in Europe’, Μεστά, Ιούλιος 2007 

 
•  «Διεθνές Συνέδριο στην Φυσική Υψηλών Ενεργειών από συγκρούσεις ηλεκτρονίων – πρωτονίων. 
Αποτελέσµατα από το πείραµα ZEUS»,  ZEUS collaboration meeting , Χίος 1-5 Σεπτεµβρίου 2007 

 
• Θερινό Σχολείο του CERN στην Φυσική επιταχυντών, Χίος 18-31 Σεπτεµβρίου 2011 

 
• Science and Technology at CERN – The Greek experience and the University of the Aegean, Chios, April 12 and 

13, 2011. 
 

• Ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΕΕΣΦΥΕ) στη Χίο 25 έως 28 
Απριλίου 2013, “Recent advances in particle and Astroparticle Physics”. (http://hep2013.fme.aegean.gr/) 

 
• Οµάδα Εργασίας ATLAS MUON WEEK, 26-30 Σεπτεµβρίου 2016 (http://cern2016.aegean.gr/) 
 
 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) 
 

• Project Director του NATO Linkage grant µε αριθµό αναφοράς CRG.LG 974298  και τίτλο «Development of 
part of the slow control system for the microvertex detector in ZEUS». Συνεργασία µε το πανεπιστήµιο του 
Αµβούργου και το πανεπιστήµιο της Μόσχας (MSU). Διάρκεια του grant είναι δύο χρόνια, το 1999 και 2000 
($20000). 

• Εξασφάλιση χρηµατοδότησης για ολιγόµηνα ταξίδια στο DESY γιά το 1998 και το 2003 από το Deutsche 
Akademische Austausch Dienst (DAAD) (9000 DEM).  

• Κάλυψη του κόστους συµµετοχής στο πείραµα ZEUS από το πανεπιστήµιο της Bologna µέχρι και το 1997, και από 
το DESY για τα έτη 1998 και 1999 (10000 DEM/έτος). Εξασφάλιση χρηµατοδότησης από το DESY για επισκέψεις 
στο DESY για το ίδιο χρονικό διάστηµα (15000 DΕΜ). 

• Συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µέσω της επιτροπής Ερευνών στο πείραµα ZEUS για τα έτη 2002 έως και 
2004. Συµµετοχή του τµήµατος ΜΟΔ µέσω ΤΣΜΕΔΕ για τα έτη 2005 και 2006. 

 
• Επιστηµονικός υπεύθυνος σε έργο που χρηµατοδοτείται µέσω του προγράµµατος 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ του Υπουργείου Παιδείας µε τίτλο « Μελέτη ανιχνευτών σωµατιδίων πυριτίου / 
Μελέτη αντιδράσεων πρωτονίων – ηλεκτρονίων » Μάιος 2004 – Αύγουστος 2006 (παράταση 
µέχρι τέλους του 2007). Προϋπολογισµός: 80000 €. 

• Επιστηµονικός υπεύθυνος προγράµµατος ΕΝΤΕΡ2004  µε αντικείµενο «Ανάπτυξη 
προγράµµατος κοινωνικής οικο-αποδοτικότητας – ποσοτικοποίηση και προτυποποίηση της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής επιβάρυνσης» (Ιούνιος 2006 – Αύγουστος 2008). 
Προϋπολογισµός:78000 €  

• Ιδρυµατικός υπεύθυνος προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ µε αντικείµενο 
«Ανίχνευση, καταγραφή (monitoring) και µελέτη χαρακτηριστικών των µη ιονιζουσών 
ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών στο περιβάλλον». (Σεπτέµβριος 2006 – Αύγουστος  2008).  
Προϋπολογισµός: 250000 € 

• Ιδρυµατικός υπεύθυνος Παν. Αιγαίου Ευρωπαϊκού προγράµµατος «COEUS-TITAN» 
«Καινοτόµα και Έξυπνα Εκµαγεία από σύνθετα υλικά για αυξηµένη αποδοτικότητα στη 
βιοµηχανία παραγωγής πλαστικών και σύνθετων υλικών» 

• Corresponding Research Scientist, CERN, Ιούλιος-Σεπτέµβριος 2014 

• Corresponding Research Scientist, CERN, Ιούλιος-Αύγουστος 2015 

• ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, «Εξοπλισµός ερευνητικών εργαστηρίων» (2010-2014), 
Προϋπολογισµός 200000 € 

• Επιστηµονικός υπεύθυνος Ευρωπαϊκού προγράµµατος «COEUS-TITAN»- Συγχηµατοδότηση 
από πόρους ΓΓΕΤ (2016-2017) 



 

 

• Corresponding Research Scientist, CERN, Σεπτέµβριος-Δεκέµβριος 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Α/Α Τίτλος Έργου Κατηγορία έργου 

(Θαλής, Αριστεία Ι, 
Αριστεία II, εθνικές 
δράσεις του ERC 
Grant Schemes, 
Horizon 2020) 

Ανάδοχος 
Φορέας 

Ρόλος στην 
Ερευνητική 
οµάδα 

Διάστηµα 
συµµετοχής 

1 DIBOSON ΘΑΛΗΣ Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 

Μέλος 2012-2015 

2 ASTRONEU ΘΑΛΗΣ Ελληνικό 
Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο 

Μέλος 2012-2015 

3 BSM@LHC ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙI Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 

Μέλος 2014-2015 

4 COEUS-
TITAN 

FP7 Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου 

Ιδρυµατικός 
Υπεύθυνος 

 

 
 
 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015 (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ) 
 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ – ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
Το διδακτορικό µου καθώς και το µεγαλύτερο µέρος της µετέπειτα ερευνητικής µου 
δραστηριότητας εντάσσεται στον τοµέα της πειραµατικής φυσικής υψηλών ενεργειών (ΦΥΕ). Στην 
πορεία ανάπτυξης του ΤΜΟΔ δηµιουργήθηκαν κατάλληλες συνθήκες και παρουσιάσθηκαν 
αντίστοιχες ευκαιρίες για ενασχόληση µε άλλες επιστηµονικές περιοχές έρευνας περιφερειακά της 
ΦΥΕ µε την συνεργασία συναδέλφων από άλλους κλάδους καθώς και φοιτητών του τµήµατος. 
Αυτές οι δραστηριότητες ενισχύονται εκ των πραγµάτων από την δυσκολία ανεύρεσης κονδυλίων 
έρευνας για σκοπούς ΦΥΕ ειδικά σε τµήµατα των οποίων το αντικείµενο δεν είναι φυσική.   
 Από το 1985 µέχρι σήµερα, έχω επιτελέσει ερευνητική εργασία στο πείραµα ελαστικής σκέδασης 
πολωµένων πρωτονίων στο Brookhaven National Accelerator Laboratory, και στο πείραµα ZEUS 
στο DESY. Μέρος του ZEUS είναι και το πείραµα δοκιµαστικής δέσµης Ε790 στο Fermi National 
Accelerator Laboratory. Το αντικείµενο της ερευνητικής µου δουλειάς στην ΦΥΕ υπήρξε κατ αρχήν 
η διερεύνηση του ρόλου του spin στην σκέδαση πρωτονίων.   Στο ZEUS εντάχθηκα στην οµάδα 
των δοµικών συναρτήσεων. Η µέτρηση των δοµικών συναρτήσεων αποτελεί ένα από τα 
σηµαντικότερα αποτελέσµατα των πειραµάτων του επιταχυντή HERA. Εργάστηκα για αρκετά 
χρόνια (2001-2005) ενεργά στην µέτρηση της δοµικής συνάρτησης F2. Σε αυτή την περίοδο 
υπήρξαν και οι πρώτες δηµοσιεύσεις για φυσική πέραν του καθιερωµένου προτύπου, ιδιαίτερα η 
προσπάθεια εντοπισµού υποθετικών σωµατιδίων που λέγονται λεπτοκουάρκ όπου είχα ενεργή 
συµµετοχή.  Ένα µάλλον απρόσµενο αποτέλεσµα που ήρθε από το ZEUS και από την οµάδα µας 
ήταν τα γεγονότα περιθλαστικής φυσικής. Αργότερα, µε την ενσωµάτωση µου στην οµάδα της 
Bologna, ασχολήθηκα περισσότερο µε τέτοια γεγονότα και µε άλλες διεργασίες περιφερειακών 



 

 

συγκρούσεων, κυρίως σε συνδυασµό µε την ανίχνευση πρωτονίου υψηλής ορµής. Τέλος 
ασχολήθηκα µε  τη µελέτη της σκέδασης ηλεκτρονίων πρωτονίων µε έµφαση σε φαινόµενα που 
σχετίζονται µε το κενό όπως αυτό περιγράφεται από την θεωρία των ισχυρών αλληλεπιδράσεων.  
 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ – ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 
 

• Από το 2010 είµαι µέλος του πειράµατος ATLAS στο CERN. 
 
 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ – ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

• Στον τοµέα της αστροσωµατιδιακής φυσικής (2007-2020) αναπτύσσεται σύστηµα ανίχνευσης κοσµικών 
ακτίνων µε ανιχνευτές σωµατιδίων και ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, Σκοπός της έρευνας είναι η 
ανίχνευση κοσµικών ακτίνων, χρησιµοποιώντας µόνο την εκπεµπόµενη ραδιο-ακτινοβολία. 

• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και Αποθήκευση Ενέργειας µε πεπιεσµένο αέρα (από το 
2009-2017) έχει να κάνει µε την ανάπτυξη µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έχει παρασχεθεί στο 
ΕΕΦΥΕ χώρος σε αγροτική περιοχή της Χίου για την ανάπτυξη του συστήµατος. Επί του 
παρόντος, δεν έχει υπάρξει η κατάλληλη χρηµατοδότηση.  

• Μεταξύ 2003 και 2007 ανέπτυξα δραστηριότητα στις διηλεκτρικές ιδιότητες ιδιοτήτων 
πολυµερών µε εφαρµογή υψηλής τάσης. Από αυτή την δραστηριότητα έχουν προκύψει 
ένα διδακτορικό, 3 δηµοσιεύσεις και αρκετές ανακοινώσεις σε συνέδρια. 

• Βασιζόµενη στη γνώση µεθόδων στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων η οµάδα φυσικής 
ενεπλάκη στο νέο και δυναµικό πεδίο της οικοαποδοτικότητας (2004-2006) που 
εφάπτεται σε θέµατα περιβάλλοντος και οικονοµίας και λειτουργεί πολύ καλά µέσα στο 
τµήµα  Εξασφαλίσθηκε χρηµατοδότηση για µετάκληση επιστήµονα από το εξωτερικό που 
αποτέλεσε την κύρια δύναµη σε  αυτή την δραστηριότητα.  

• Η ανάγκη ανάπτυξης  του δικτυακού πανεπιστηµίου αλλά και η µελλοντική ένταξη σε 
µεγάλο πείραµα ΦΥΕ (πχ. ATLAS η KM3) µας ώθησε στην ανάπτυξη υπολογιστικού 
περιβάλλοντος GRID. Μία µικρή συστοιχία (cluster) υπολογιστών λειτουργεί ήδη στο 
εργαστήριο Φυσικής του ΤΜΟΔ (ΕΕΦΥΕ) από το 2008..  

• Έχουµε εµπλακεί σε ερευνητικά προγράµµατα αστροσωµατιδιακής φυσικής. Ήδη 
έχουν αναπτυχθεί από το 2007-2012 σταθµοί ανίχνευσης σωµατιδίων που προέρχονται 
από καταιωνισµό σωµατιδίων κοσµικής προέλευσης σε λύκεια της Χίου.  

 
 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
 
CALORIMETRY  Σαν ερευνητής της οµάδας του Columbia, µελέτησα σε βάθος την φυσική της 
θερµιδοµετρίας στην σωµατιδιακή φυσική και συνέβαλα στο επιτυχές κτίσιµο, την βαθµονόµηση, 
και την λειτουργία του καλορίµετρου του ZEUS.  
 
OFFLINE SOFTWARE Aνάπτυξη προγράµµατος Monte Carlo για υπολογισµό της δεκτικότητας 
(acceptance) για προτεινόµενο πείραµα ελαστικής σκέδασης πολωµένων πρωτονίων στο Tevatron 
(Fermilab proposal 768).  Ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης δεδοµένων γενικής χρήσης στο ΖΕUS. 
Aργότερα, χρησιµοποιώντας το φασµατοσκόπιο οδηγών πρωτονίων του ZEUS, LPS, µελέτη 
παραγωγής ενεργητικών πρωτονίων σε βαθειά ανελαστική σκέδαση και σε φωτοπαραγωγή.  
Σχεδίαση ανιχνευτή µε την δυνατότητα ανίχνευσης σωµατίου  Higgs στο SSC. 
 
HARDWARE  Εµπειρία σχετικά µε τις διαδικασίες και την οργανολογία απόκτησης δεδοµένων 
από ανιχνευτές, και µεταφορά δεδοµένων σε υπολογιστή. Από το πείραµα της σκέδασης πολωµένων 



 

 

πρωτονίων αποκοµίσθηκε εµπειρία σχετικά µε πολωµένους κρυογενετικούς στόχους και 
επιτάχυνση πολωµένων πρωτονίων σε ενέργειες δεκάδων GeV, κατασκευή του υλικού του 
παγωµένου στόχου, χαρτογράφηση πεδίου διπόλων µαγνητών, και ισορρόπηση πεδίων στο 
τετράπολο ραδιοσυχνοτήτων του AGS. Στο ZEUS απέκτησα εµπειρία στην κατασκευή 
συστηµάτων θερµιδοµετρίας.  
 
ELECTRONICS Σαν προπτυχιακός φοιτητής, σχεδίασα και κατασκεύασα µονάδα CAMAC 
µετατροπέως από ψηφιακό σε αναλογικό σήµα και βοήθησα στην ανάπτυξη αναλογικών µετρητών 
για το πείραµα UA6. Σαν postdoc στο πείραµα δοκιµαστικής δέσµης Ε790, κατασκεύασα drift 
chambers και έστησα ένα πλήρες οδοσκόπιο συµπληρωµένο µε καλορίµετρο και µετρητές 
Cerenkov. Είχα την ευθύνη λειτουργίας του συνολικού συστήµατος του οδοσκοπίου, 
περιλαµβανοµένων των ανιχνευτών και των ηλεκτρονικών πρόσκτησης δεδοµένων. Συνέβαλα στην 
θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών πρόσκτησης δεδοµένων του καλορίµετρου του ZEUS σε 
όλες τις φάσεις και ήµουν υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία τους. 
 
DATA ACQUISITION AND CONTROL SOFTWARE Aνάπτυξη λογισµικού: Ανάγνωσης 
σήµατος ενός ανιχνευτή CCD και ελέγχου λειτουργίας του.    Πρόσκτησης δεδοµένων και 
παρακολούθησης ποιότητας δεδοµένων για το πείραµα σκέδασης πολωµένων πρωτονίων. 
Πρόσκτησης δεδοµένων στο πείραµα δοκιµαστικής δέσµης. Ασύγχρονης µεταφοράς δεδοµένων. 
Δοκιµασία και βαθµονόµησης των ηλεκτρονικών πρόσκτησης δεδοµένων του καλορίµετρου του 
ZEUS. 
 
 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
Η οργάνωση της έρευνας στην Φυσική στο Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης συναρτάται µε την ίδρυση 
του εργαστηρίου εφαρµοσµένων Φυσικών και Υπολογιστικών Επιστηµών (ΕΕΦΥΕ) και την παράλληλη προσπάθεια 
δηµιουργίας οµάδας φυσικής ( eefye.fme.aegean.gr ) 
 
Υπεύθυνος δηµιουργίας ερευνητικού εργαστηρίου στο Fermilab. Για την βαθµονόµηση του 
κεντρικού καλορίµετρου του ZEUS στήθηκε ένα πείραµα στην δοκιµαστική δέσµη του Fermilab 
(Ε790). Αποτελείτο από ένα µέρος του στόχου του πειράµατος νετρίνων CCFR, από ένα πλήρες 
οδοσκόπιο, αποτελούµενο από καινούργια αλλά και προυπάρχοντα στοιχεία, και από τα modules 
του υπό δοκιµή καλορίµετρου. Συνέβαλα σε µεγάλο βαθµό στην µεταµόρφωση αυτού του υλικού 
σε ένα λειτουργικό και εν τέλει πετυχηµένο πείραµα. Εκτός από τα επί µέρους στοιχεία τα οποία 
ανέπτυξα, είχα την συνολική ευθύνη για την λειτουργία του πειράµατος, και µετά το τέλος της 
φάσης απόκτησης δεδοµένων, είχα την ευθύνη της  ανάλυσης και της δηµοσίευσης των 
αποτελεσµάτων.  (βλ. αναλυτική περιγραφή αργότερα) 
 
Επικεφαλής φυσικός του πειράµατος Ε790. Είχα την ευθύνη της καθηµερινής λειτουργίας και 
συντονισµού του πειράµατος.  
 
Ευθύνη για την οµαλή λειτουργία του καλορίµετου του ZEUS. Οργάνωσα και συντόνισα την οµάδα ελέγχου δεδοµένων 
για το καλορίµετρο, αποτελούµενη από 14 φυσικούς. 
 
 
 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 



 

 

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»  (ΕΕΦΥΕ) ΣΤΗ ΧΙΟ 

 
Η πρόθεση ανάπτυξης δραστηριότητας φυσικής σε ένα πανεπιστήµιο όπου δεν υπάρχει τµήµα 
φυσικής είναι µία ιδιαίτερη πρόκληση.  Επιλέχθηκε η λύση της δηµιουργίας ενός υπολογιστικού 
κέντρου που θα µπορεί να καλύψει ανάγκες τόσο φυσικής όσο και άλλων επιστηµών που 
χρειάζονται ένα δυνατό υπολογιστικό περιβάλλον. Η ιδέα αυτή ταιριάζει µε τις δράσεις ανάπτυξης 
1Gb σύνδεσης σε όλες τις µονάδες του πανεπιστηµίου Αιγαίου και της ανάπτυξης της τεχνολογίας 
grid. Το εργαστήριο δέχεται χρηµατοδότηση για προγράµµατα που δεν είναι απαραίτητα φυσικής 
υψηλών ενεργειών αλλά αφήνουν ελεύθερους πόρους που µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει και 
στην φυσική υψηλών ενεργειών (βλέπε οικοαποδοτικότητα, µελέτη µη ιονιζουσών ακτινοβολιών, 
grid κλπ).  Επί πλέον τέτοια «µαλακά» προγράµµατα δηµιουργούν ενδιαφέρον και στους φοιτητές 
του τµήµατος πράγµα ιδιαίτερα σηµαντικό για την εκπαιδευτική διαδικασία. Το EEFYE 
περιλαµβάνει το εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικής και έχουν εξασφαλισθεί τα κονδύλια για ένα 
υπολογιστικό ισχυρό υπολογιστικό σύστηµα συστάδας. Το ΕΕΦΥΕ δεν έχει θεσµοθετηθεί ακόµα 
αν και όλα τα έγγραφα έχουν διαβιβασθεί στο υπουργείο από την άνοιξη του 2005. 
Στον ένα χρόνο λειτουργίας του το ΕΕΦΥΕ διαχειρίζεται τα εξής ερευνητικά προγράµµατα  

 Πρόγραµµα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ του Υπουργείου Παιδείας µε τίτλο « Μελέτη ανιχνευτών 
σωµατιδίων πυριτίου / Μελέτη αντιδράσεων πρωτονίων – ηλεκτρονίων » Μάιος 2004 – 
Αύγουστος 2006 (παράταση µέχρι τέλους του 2007). Προϋπολογισµός: 80000 €. 

 Πρόγραµµα ΕΝΤΕΡ2004  µε αντικείµενο «Ανάπτυξη προγράµµατος κοινωνικής οικο-
αποδοτικότητας – ποσοτικοποίηση και προτυποποίηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
επιβάρυνσης» (Ιούνιος 2006 – Αύγουστος 2008). Προϋπολογισµός:78000 €  

 Πρόγραµµα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ µε αντικείµενο «Ανίχνευση, καταγραφή 
(monitoring) και µελέτη χαρακτηριστικών των µη ιονιζουσών ηλεκτροµαγνητικών 
ακτινοβολιών στο περιβάλλον». (Σεπτέµβριος 2006 – Αύγουστος  2008).  Προϋπολογισµός: 
250000 € 

 
•  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 2010 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ZEUS)  
 

 Ολοκληρώθηκε η ανάλυση των δεδοµένων του ZEUS µε αντικείµενο την µέτρηση της 
παραγωγής ταχέων βαρυονίων και δηµοσιεύθυηκαν τα αποτελέσµατα. Εµπλοκή στην 
προσπάθεια πειραµατικής ανίχνευσης καταστάσεων που προβλέπονται από την θεωρία των 
ισχυρών αλληλεπιδράσεων και σχετίζονται µε το κενό (ινσταντόνια). Σε προηγούµενες 
µελέτες έγινε προσπάθεια που βασιζόταν σε πιθανή διαφορετική τοπολογία των γεγονότων 
που περιλαµβάνουν την εµφάνιση ινσταντονίου. Αυτή η προσπάθεια δεν καρποφόρησε. Στη 
νέα µέθοδο προτεινόταν η  αξιοποίηση της ιδιότητας των ινσταντονίων να δίνουν γεγονότα 
µε περισσότερα παράξενα κουάρκ από ότι τα συνηθισµένα γεγονότα βαθιάς ανελαστικής 
σκέδασης.  (ΕΕΣΦΥΕ2003, ΕΕΣΦΥΕ2005). 

 Μελετήσαµε τις επιπτώσεις της εφαρµογής υψηλής τάσης στις ιδιότητες πολυµερών, όπως 
η διηλεκτρική αντοχή. Μελετήθηκαν φαινόµενα γήρανσης,  κατάρρευση του διηλεκτρικού, 
η παρουσία φράγµατος ή διεπιφανειών κλπ. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει πειραµατικές 
µετρήσεις στο κέντρο ερευνών της ΔΕΗ και την ανάπτυξη ενός θεωρητικού µοντέλου που 
περιγράφει την διαδικασία της γήρανσης. Από αυτή την δραστηριότητα έχουν προκύψει ένα 
διδακτορικό, 3 δηµοσιεύσεις και αρκετές ανακοινώσεις σε συνέδρια. 

 Η οικοαποδοτικότητα µελετάει την επίδραση οικονοµικών λειτουργιών στο περιβάλλον. 
Προσπαθεί να αποτιµήσει και να ελαχιστοποιήσει το συνολικό οικονοµικό, περιβαλλοντικό 
(και κοινωνικό) κόστος κατά την διαδικασία  προσφοράς  υπηρεσιών και παραγωγής 
προιόντων. Έχει ξεκινήσει η µελέτη της παρουσίας του πανεπιστηµίου στον χώρο του 



 

 

Αιγαίου, κατ αρχήν ως προς τις επιπτώσεις στις µεταφορές.  Η οµάδα της 
οικοαποδοτικότητας αποτελείται από έναν ερευνητή που έχει µετακληθεί από το εξωτερικό 
και µία οµάδα τουλάχιστον 15 φοιτητών. 

 ΚΑτασκευάσθηκε ένα κατανεµηµένο σύστηµα ανίχνευσης ατµοσφαιρικών καταιωνισµών, υψηλών 
ενεργειών, µερικές µονάδες του οποίου τοποθετήθηκαν  σε σχολεία της Χίου. Επισηµαίνεται  ότι το σύστηµα 
αυτό το οποίο αναπτύχθηκε στη Χίο, µε την συνεργασία ερευνητών από το ΕΑΠ, αποτελεί κόµβο ενός δικτύου 
ανιχνευτικών διατάξεων (EUROCOSMIC) που κατασκευάζονται και λειτουργούν από Ευρωπαϊκά 
Εργαστήρια.  

 Επιπλέον το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα θα προσφέρει την εργαστηριακή βάση ανάπτυξης (R&D) 
συστήµατος βαθµονόµησης υποθαλάσσιων τηλεσκοπίων νετρίνων, την βάση για ανάπτυξη τεχνολογίας και 
πειραµατικής µεθοδολογίας ανίχνευσης κοσµικών ακτίνων µέσω της ραδιο-ακτινοβολίας που παράγεται στους 
ατµοσφαιρικούς καταιωνισµούς. Παράλληλα αποσκοπεί στην εµπλοκή φοιτητών, εκπαιδευτικών και µαθητών 
σε ερευνητικές δραστηριότητες. 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ  BOLOGNA 

 
Με την είσοδο µου στην οµάδα του πανεπιστηµίου της Bologna εντάχθηκα και στην οµάδα 
περιθλαστικής φυσικής του ZEUS. Το πανεπιστήµιο της Μπολόνια έχει κατασκευάσει το Leading 
Proton Spectrometer (LPS) του ZEUS. Αυτός ο ανιχνευτής είναι ένα φασµατοσκόπιο αποτελούµενο 
από έξι σταθµούς ανίχνευσης. Ο κάθε σταθµός είναι εφοδιασµένος µε 4 έως 6 επίπεδα αποτελούµενα 
από ταινίες πυριτίου. Η αναλυτική ικανότητα ορµής που διαθέτει κυµαίνεται από 0.03% έως 1%. 
Αρχικά δούλεψα µε φοιτητές για την κατανόηση της απόδοσης και βαθµολόγηση του 
χρησιµοποιώντας γεγονότα φυσικής. Ακολούθως άρχισα την προσπάθεια ανάλυσης φυσικής µε 
επίκεντρο τα δεδοµένα από το LPS. Η γενική κατεύθυνση της οµάδας µας στρέφεται προς την 
κατανόηση του αδρονικού συστήµατος σε αντιδράσεις ep  ® e'p'X, όπου το πρωτόνιο της τελικής 
κατάστασης έχει µεγάλη διαµήκη ορµή, pL (oδηγό πρωτόνιο). Μελετήθηκε η µέτρηση της διαφορικής 
διατοµής των οδηγών πρωτονίων ως προς το pL , dσ/dpL,  και την παράµετρο t,  dσ/dt, όπου t = (p-p')2 
, σε γεγονότα βαθειάς ανελαστικής σκέδασης (Deep Inelastic Scattering) και φωτοπαραγωγής. Επίσης 
µελετήθηκε η περιεκτική παραγωγή µεσονίων ρ0 σε γεγονότα φωτοπαραγωγής. 
 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ COLUMBIA  
 
 Η οµάδα του Κολούµπια είχε ηγετικό ρόλο στην σχεδίαση και κατασκευή του κεντρικού 
καλορίµετρου του ZEUS. Μερικά από τα τελειωµένα modules υποβλήθηκαν σε δέσµη δοκιµών στο 
Fermilab κατά τα έτη 1990 και 1991. Μετά το τέλος του πειράµατος στο Fermilab, η οµάδα 
εγκαταστάθηκε στο Αµβούργο. Δραστηριοποιήθηκα στην οµάδα του καλορίµετρου και ειδικά στην 
οµάδα του data quality monitoring. Στην ανάλυση, πρώτα πήρα µέρος στην προσπάθεια ανίχνευσης 
του λεπτοκουάρκ. Μου ανατέθηκε να παρουσιάσω τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας στο συνέδριο 
της HEP στο Dallas το 1992. Σηµειωτέον ότι αυτή η οµιλία ήταν στο πρώτο συνέδριο όπου 
ανακοινώθηκαν αποτελέσµατα από το ZEUS. Αργότερα µπήκα στην οµάδα µέτρησης των δοµικών 
συναρτήσεων σε βαθειά ανελαστική σκέδαση (ΒΑΣ). Αποτελέσµατα από αυτήν την οµάδα 
περιλαµβάνουν µετρήσεις της δοµικής συνάρτησης F2, την ανακάλυψη γεγονότων µε µεγάλο κενό σε 
rapidity, µελέτες σε µεγάλο Q2 κ.λ.π. Πιο κάτω αναφέρω αναλυτικά τις δραστηριότητες µου. 
 
….. DESY 
 
Νοέµ 1993 - Ιούλιος 1994,  ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ F2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΕΔΑΣΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ 
Ανάλυση δεδοµένων µε µία µικρή οµάδα φυσικών µε σκοπό την µέτρηση της δοµικής συνάρτησης F2 
χρησιµοποιώντας µόνο το σκεδασµένο ηλεκτρόνιο. Αυτή η µέθοδος επιτρέπει να µετρήσουµε την F2 
σε µικρότερα xBJ από ότι ήταν δυνατόν µέχρι τότε. Η ακριβής µέτρηση της ενέργειας και της θέσης 
του σκεδασµένου ηλεκτρονίου είναι η προϋπόθεση επιτυχίας της ανάλυσης. Η προσπάθεα γίνεται 



 

 

δύσκολη λόγω του αυξηµένου ποσοστού γεγονότων υπόβαθρου, κυρίως γεγονότα φωτοπαραγωγής, 
αλλά και η ευαισθησία αυτής της µεθόδου σε radiative φαινόµενα. 

 
Απρίλιος 1994, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ 
Επειδή το σφάλµα του Monte Carlo στην µέτρηση της ενέργειας του ηλεκτρονίου, ειδικά στην περιοχή 
των µικρών xBJ ήταν αρκετά υψηλό, περίπου 4%, χρησιµοποίησα µία ιδιότητα που προσφέρεται από 
την κινηµατική του HERA για να βρω µία διόρθωση για την ενέργεια του σκεδασµένου ηλεκτρονίου. 
Η µέθοδος κατόπιν εφαρµόστηκε σε διάφορες  κατανοηµένες φυσικές διεργασίες µε καλά 
αποτελέσµατα. Αυτό το πρόβληµα ήταν και το κυριότερο εµπόδιο στην προσπάθεια µέτρησης της F2 
χρησιµοποιώντας το σκεδασµένο ηλεκτρόνιο. 
 
1993,   ΑΡΧΗΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ZEUS.  
Οµάδα τεσσάρων φυσικών επιτηρεί το πείραµα, κυρίως κατά την διάρκεια συλλογής δεδοµένων, ως προς την ποιότητα 
των δεδοµένων, την καλή λειτουργία των υποσυστηµάτων του πειράµατος, την ασφάλεια του εργαστηριακού χώρου, τον 
συντονισµό µε τα άλλα πειράµατα κλπ. Ο αρχηγός βάρδιας συντονίζει τα παραπάνω, έχει τις γνώσεις για να τρέξει το 
πείραµα και σε περιπτώσεις απρόβλεπτων προβληµάτων, και συντονίζεται µε την διοίκηση του πειράµατος. 
 
Ιούλιος 1993 - Οκτ. 1993, ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΜΕΤΡΟ 
Κατά την διάρκεια της ανάλυσης της συνάρτησης F2, είχα την εποπτεία της µελέτης για την 
χρησιµοποίηση του χρόνου του γεγονότος όπως µετρήθηκε από το καλορίµετρο για τον αποκλεισµό 
υπόβαθρου που προέρχεται από µή ep γεγονότα. Σε αυτήν την προσπάθεια πήραν µέρος δύο φοιτητές 
και ένας ακόµα postdoc. Για να έχουν νόηµα οι χρόνοι πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά διαφορετικά 
φαινόµενα όπως γεωµετρία του ανιχνευτή, µήκη των καλωδίων και οπτικών ινών, σύρση (drift) 
ηλεκτρονικών, αβεβαιότητα στην βαθµολόγηση διαφόρων δευτερευόντων ανιχνευτών, κλπ. Σαν 
αποτέλεσµα της µελέτης, το r.m.s. του µετρηµένου χρόνου είναι 0.1 nsec.  

 
Ιαν. 1993 - Νοεµ. 1993, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(DQM) ΤΟΥ ΚΑΛΟΡΙΜΕΤΡΟΥ. 
Ευθύνη για την οµαλή λειτουργία του καλορίµετου. Οργάνωσα και συντόνισα την οµάδα ελέγχου 
δεδοµένων για το καλορίµετρο. Αποτελείτο από 14 φυσικούς που σε βάρδιες της µίας εβδοµάδας 
ήλεγχαν την λειτουργία του καλορίµετρου. Σαν συντονιστής, αντιπροσώπευα το καλορίµετρο στην 
πειραµατική οµάδα, συγκαλούσα µία εβδοµαδιαία σύσκεψη για απολογισµό ενεργειών, προβληµάτων, 
και σχεδιασµό των εποµένων αναγκών. Γενικά σε περίπτωση προβλήµατος, έπρεπε ή να το λύσω ή να 
βρω τους κατάλληλους ανθρώπους να το λύσουν, σε περίπτωση που η βάρδια ήταν ανεπαρκής. Στην 
διάρκεια της χρονιάς, γράφτηκε µία µεγάλη ποσότητα λογισµικού και πολλοί έλεγχοι εφευρέθηκαν 
ώστε τα προβλήµατα να ανακαλύπτονται όσο το δυνατόν πιο σύντοµα και αυτόµατα. Οι προσπάθειες 
µας έχουν κυκλοφορήσει σαν εσωτερικό σηµείωµα του ZEUS. 
 
Ιαν. 1993 - Ιουν. 1993, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΜΕΤΡΟ 
Το καλοριµετρο έχει πολύ καλή διακριτική ικανότητα χρόνου. Με αφορµή αυτή την ιδιότητα, έγραψα 
ένα πρόγραµµα το οποίο υπολογίζει την κορυφή του γεγονότος, χρησιµοποιώντας τους χρόνους από 
όλα τα κύτταρα του καλορίµετρου. Το αποτέλεσµα ήταν ιδιαίτερα επιτυχές. Η ακρίβεια µέτρησης της 
κορυφής ήταν ±7 cm. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µερικά εξοπλισµένος ανιχνευτής τροχιών είχε ακρίβεια 
µέτρησης για τα δεδοµένα του 1992 µόνο ±4 cm. Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα από 
όλες τις αναλύσεις που έγιναν, και µάλιστα, για το 1992 συνετέλεσε στην αύξηση του χρήσιµου 
αριθµού γεγονότων κατά (10-15)%, ειδικά για τα πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα σε µικρό xBJ. 
 
Σεπ. 1992 - Μάιος 1993, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΗΣ 



 

 

Αποτελείωσα ή και επανέλαβα την ανάλυση του πειράµατος δοκιµαστικής δέσµης Ε790. Σε πολλά 
σηµεία η ανάλυση είχε κενά και ασυµβατότητες οι οποίες έπρεπε να επιλυθούν. Έδωσα ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον προσδιορισµό της απόλυτης απόκρισης του καλορίµετρου σε ηλεκτρόνια (pC 
συλλεγµένου φορτίου προς GeV εναποτεθείσης ενέργειας). Αυτός ο αριθµός είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός στο ZEUS επειδή το καλορίµετρο έχει σχεδιαστεί ώστε να γίνει η βαθµολόγηση σε επίπεδο 
1% µε δοκιµαστική δέσµη και µετά να διατηρηθεί η βαθµολόγηση πάλι σε επίπεδο 1% 
χρησιµοποιώντας το ρεύµα που προκαλείται από την φυσική ραδιενέργεια του ουρανίου. Έγραψα και 
την εργασία η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΝΙΜ . 
 
Ιούν. 1992 - Ιούλιος 1992, ΕΞΩΤΙΚΑ 
Μετά τα πρώτα δεδοµένα του ZEUS, προσπαθήσαµε να ψάξουµε για εξωτικά σωµατίδια όπως τα 
λεπτοκουάρκ. Παρόλο που τα γεγονότα ήταν πολύ λίγα, επειδή το πείραµα ήταν καινούργιο, έγινε µία 
µεγάλη προσπάθεια για να κατανοηθούν, ακόµα και οπτικά, ένα προς ένα. Επιπλέον, έκανα µία µελέτη 
της χρησιµότητας του κεντρικού ανιχνευτή τροχιών (CTD) ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν µόνο εν 
µέρει εξοπλισµένος. Αυτή η µελέτη κατέληξε στην δηµοσίευση ορίου µάζας για βαθµωτά 
λεπτοκουάρκ  
 
Νοεµ. 1991 – Αυγ. 1994. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΛΟΡΙΜΕΤΡΟΥ. 
Περιλαµβάνει χρήση εργαλείων λογισµικού γενικής χρήσης και ανάπτυξη διαγνωστικού κώδικα για 
τον εντοπισµό προβληµάτων που σχετίζονται µε τα ηλεκτρονικά απόκτησης δεδοµένων του 
καλορίµετρου του ZEUS, την ενηµέρωση κατάλληλης βάσης δεδοµένων, και την αποκατάσταση της 
βλάβης σε εύθετο χρόνο.  

 
Νοέµ. 1991 - Μάιος 1992, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΛΟΡΙΜΕΤΡΟΥ. 
Ανάπτυξη λογισµικού για την βαθµονόµηση των ηλεκτρονικών ανάγνωσης του καλορίµετρου, 
ελέγχου σωστής λειτουργίας όλων των καναλιών, εντοπισµό και σηµείωση προβληµατικών καναλιών. 
Η δυσκολία του εγχειρήµατος έγκειται στον µεγάλο αριθµό σταθερών βαθµονόµησης για κάθε κανάλι. 
270 σταθερές ανά κανάλι για 12000 κανάλια πρέπει να υπολογισθούν από πριν, και να φορτωθούν σε 
επεξεργαστές σήµατος εγκατεστηµένους κοντά στα ηλεκτρονικά. Η ενέργεια και ο χρόνος 
υπολογίζονται online για κάθε κανάλι από τα 16 δείγµατα που διαβάζονται. Η αρχική πληροφορία 
χάνεται, πράγµα που σηµαίνει ότι αν οι σταθερές είναι λανθασµένες τα δεδοµένα είναι άχρηστα. Το 
πρόγραµµα γράφτηκε στην γλώσσα OCCAM και αποτελείται από 3000 γραµµές κώδικα. 
 
…… FERMILAB 
Υποβολή σε δοκιµαστική δέσµη στο Fermilab µερικών τµηµάτων του καλορίµετρου κατά τα έτη 
1990, 1991. 

 
Φεβρ. 1991 - Αυγ. 1991  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Ε790. 
Ευθύνη της καθηµερινής λειτουργίας του πειράµατος. Επικοινωνούσα µε το διευθυντήριο του 
Fermilab. Προωθούσα την επίτευξη του χρονοδιαγράµµατος, και των διαφόρων εργασιών που έπρεπε 
να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση και ειδικά σε περιπτώσεις µη αναµενόµενων καταστάσεων, είχα την 
ευθύνη των αποφάσεων, φυσικά µέσα στα πλαίσια που είχαν προαποφασισθεί. 
 
Οκτ.1990 - Φεβρ.1992.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε790 
Ανάλυση των δεδοµένων του πειράµατος δοκιµαστικής δέσµης Ε790. Σε αυτήν την φάση µε 
απασχολούσαν πρωτίστως η κατανόηση της απόκρισης του καλορίµετρου σε ηλεκτρόνια, η 
(µη)γραµµικότητα της απόκρισης, και η κλίµακα απόλυτης βαθµολόγησης (δηλαδή ο προσδιορισµός 
του αριθµού pC συλλεγµένου φορτίου ανά GeV αποτιθέµενης ενέργειας). Με τον χρόνο επίσης 
ασχολήθηκα µε την κατανόηση της απόκρισης του καλορίµετρου σε αδρόνια και µιόνια, ειδικά την 
εποχή που µε απασχολούσε η ολοκλήρωση της ανάλυσης για να δηµοσιευθεί. 



 

 

 
Οκτ. 1989 - Αυγ. 199. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡ. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΗΣ Ε790. 
Σεαυτήν την πρώτη περίοδο του πειράµατος, πήρα µέρος στην προετοιµασία, την απόκτηση 
δεδοµένων και την ανάλυση. Προσωπικό µου αντικείµενο εργασίας ήταν η κατασκευή και λειτουργία 
του φασµατοσκοπίου για την ανίχνευση τροχιών και την µέτρηση της ορµής των σωµατιδίων της 
δέσµης. Περιλαµβάνονται κατασκευή ή επιδιόρθωση των drift chambers, δηµιουργία του συστήµατος 
απόκτησης δεδοµένων (βασισµένο σε TDC µονάδες από το πείραµα CCFR µε καινούργιο επεξεργαστή 
και interface, και το γράψιµο του απαραίτητου λογισµικού. 

 
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΙCHIGAN – ANN ARBOR και BROOKHAVEN 

 
    Δραστηριότητα σε πείραµα που διεξήχθη στο Brookhaven µε σκοπό την µελέτη φαινοµένων 
πόλωσης σε ελαστική σκέδαση πολωµένων πρωτονίων. Στα δεδοµένα αυτού του πειράµατος 
στηρίχθηκε η διδακτορική µου διατριβή (δηµοσίευση 3). Η συµµετοχή µου στο εν λόγω πείραµα 
διήρκεσε από τον Ιούλιο του 1985 µέχρι τον Αύγουστο 1989. Κατ' αυτήν την χρονική περίοδο 
ασχολήθηκα µε διάφορες µελέτες που µου πρόσφεραν εµπειρία σε µία ποικιλία αντικειµένων. • 
Χαρτογράφηση των πεδίων του τετράπολου ραδιοσυχνοτήτων του AGS. • Ανάπτυξη λογισµικού για 
την απόκτηση δεδοµένων από το σύστηµα απόκτησης δεδοµένων πίνακος • µερική ανάλυση και 
έλεγχος δεδοµένων online, και µεταφορά των δεδοµένων από τον PDP-11 του πειράµατος στον 
κεντρικό VAX 780 για αποθήκευση και ανάλυση, µέσω ασύγχρονης γραµµής µεταφοράς • 
Χαρτογράφηση του µαγνητικού πεδίου των µαγνητών του φασµατοσκοπίου µε µετρητές Hall και 
NMR • Ανάπτυξη λογισµικού για ανάλυση • Κατασκευή του πολωµένου στόχου από παγωµένη 
αµµωνία. 
    Εκτός των δραστηριοτήτων µου στο ανωτέρω πείραµα, είχα την ευκαιρία να δουλέψω σε ανεξάρτητες µελέτες οι οποίες 
έχουν δηµοσιευθεί. 
• Ανάπτυξη ενός προγράµµατος Μόντε Κάρλο για χρήση σε προτεινόµενο πείραµα σκέδασης πολωµένων πρωτονίων στο 
Fermilab (Ε768). Αργότερα µετέτρεψα το πρόγραµµα για να περιγράψω τα δεδοµένα του πειράµατος στο  Brookhaven. 
• Αύγουστος 1983 - Δεκέµβριος 1984.  Συµµετοχή σε οµάδα ανάπτυξης ενός νεωτεριστικού ανιχνευτή 
δευτερευουσών κορυφών βασισµένου σε τεχνολογία CCD, προορισµένου να χρησιµοποιηθεί στο SLC 
(πράγµα που δεν κατέστη δυνατόν). Ανέπτυξα το λογισµικό για την ανάγνωση σήµατος και τον έλεγχο 
λειτουργίας και απόδοσης των CCD. 
• Σεπτέµβριος 1986 - Δεκέµβριος 1986. Κάναµε µία µελέτη για την δυνατότητα ανακάλυψης του 
σωµατιδίου Higgs στο SSC. Για αυτόν το σκοπό σχεδιάσαµε έναν ανιχνευτή µε ανεπτυγµένη 
δυνατότητα ανίχνευσης µιονίων. 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘΗΝΩΝ – ΑΘΗΝΑ και CERΝ 
Σαν καλοκαιρινός φοιτητής στο CERN, το καλοκαίρι του 1982, βοήθησα στην ανάπτυξη αναλογικών 
µετρητών για χρήση στο πείραµα UA6 στο SPS.  Ως διπλωµατική εργασία σχεδίασα και κατασκεύασα 
µια µονάδα  ψηφιακού σε αναλογικό µετατροπέα (DAC) σε στάνταρντ CAMAC.  

 



 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

• Κατά τα έτη 1983 έως 1985 επιτήρησα τµήµατα εργαστηρίων µηχανικής, ηλεκτροµαγνητισµού, και οπτικής. Η 
διδασκαλία έλαβε χώρα σε τέσσερα τετράµηνα (semesters). Παν. Michigan. 
 
Παν. Κρήτης 

•  Εαρινό  εξάµηνο 1997. « Εισαγωγή  στη Φυσική Ι » (Μηχανική), Παν. Κρήτης, υποχρεωτικό, 2ο εξάµηνο.   
•  Φθινοπωρινό εξάµηνο 1997, « Χρήσεις του Υπολογιστή », Παν. Κρήτης, υποχρεωτικό, 1ο 
εξάµηνο.  

•  Εαρινά εξάµηνα 1998 και 1999 « Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική », Παν. Κρήτης, προαιρετικό, 
8ο εξάµηνο. 

• Φθινοπωρινό εξάµηνο 1998 και 1999, « Φυσική Ι » (Μηχανική - Ηλεκτροµαγνητισµός), Παν. 
Κρήτης, τµήµατα βιολογίας και χηµείας (1998), χηµείας και επιστήµης υπολογιστών (1999), 
υποχρεωτικό, 1ο εξάµηνο. 

•  Εαρινό εξάµηνο 1999, « Φυσική ΙΙ » (Κυµατική, Οπτική, Κβαντική, Ατοµική), Παν. Κρήτης, 
τµήµα χηµείας, υποχρεωτικό, 2ο εξάµηνο. 

• Επιτήρηση εργαστηρίων φυσικής στο γενικό τµήµα, ΤΕΙ Αθηνών (1998-2001)  
• Διαλέξεις στο «Θερινό Σχολείο Προχωρηµένης Φυσικής Ηρακλείου», Ιούλιος 1998, µε θέµα  « 
Πειραµατική Φυσική Υψηλών Ενεργειών». 

• Διάλεξη σε πρωτοετείς φοιτητές της φυσικής µε θέµα, «Το πείραµα στην Φυσική Υψηλών 
Ενεργειών », Πανεπιστήµιο Κρήτης, Μάρτιος 1998, Δεκέµβριος  1988 και 1999 
 
ΕΑΠ 

• Ακαδηµαικό έτος 2000-2001, «Κλασσική Φυσική Ι», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.  
• Ακαδηµαικά έτη 2001-σήµερα, «Εισαγωγή στις Φυσικές επιστήµες », Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο. 
 
ΤΜΟΔ, ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Χειµερινά εξάµηνα 2000-2005,  « Φυσική Ι » (Μηχανική), Παν. Αιγαίου, υποχρεωτικό, 1ο εξάµηνο. 
• Χειµερινά εξάµηνα 2002-2005,  « Ενοποιηµένη Επιστήµη του Μηχανικού ΙΙ», (Θερµοδυναµική), 
Παν. Αιγαίου, υποχρεωτικό, 3ο εξάµηνο. 

• Χειµερινά εξάµηνα 2010-  «Συστήµατα Ενέργειας: Θεωρία και εφαρµογές», Παν. Αιγαίου, 
γενικής επιλογής, 9ο εξάµηνο.  

• Χειµερινά εξάµηνα 2012-  «Εργαστήρια Φυσική Ι » (Μηχανική), Παν. Αιγαίου, υποχρεωτικό, 1ο 
εξάµηνο. 
 

• Εαρινά εξάµηνα 2001-2006 και από το 2013-, « Φυσική ΙΙ » (Ηλεκτροµαγνητισµός), Παν. Αιγαίου, 
υποχρεωτικό, 2ο εξάµηνο. 

• Εαρινά εξάµηνα 2003-2006,  « Ενοποιηµένη Επιστήµη του Μηχανικού Ι», (Στατική – Αντοχή 
Υλικών), Παν. Αιγαίου, υποχρεωτικό, 2ο εξάµηνο. 

• Εαρινά εξάµηνα 2011-,  « Φαινόµενα Μεταφοράς», Παν. Αιγαίου, επιλογής, 4ο εξάµηνο. 
• Χειµερινό εξάµηνο 2016, «Θερµοδυναµική», ΤΜΟΔ, Παν. Αιγαίου, υποχρεωτικό µάθηµα 3ου 
εξαµήνου. 
 

• Επιτήρηση 20 διπλωµατικών εργασιών στο πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
 
ΑΛΛΑ 

• Διδασκαλία στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην φυσική που οργανώνεται από τον 
Δηµόκριτο και το ΕΜΠ  του µαθήµατος «Στατιστική Ανάλυση Δεδοµένων» (2003) 



 

 

• Διδασκαλία µαθηµάτων προπτυχιακού και µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών σε «Φυσική Υψηλών Ενεργειών, 
Ανιχνευτικές διατάξεις, Επιταχυντές», στο Πανεπιστήµιο του Kobe, Ιαπωνία, στα πλαίσια προγράµµατος 
ERASMUS+, Ιούνιος 2016 
 
 
 


