
 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  

Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, κατάγεται από το Σμόκοβο Καρδίτσας και το Βόλο, 

και είναι πτυχιούχος των Τμημάτων Φυσικής (1990) και Γεωλογίας (1994). 

Παράλληλα με το δεύτερο πτυχίο, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη μελέτη της 

δομής του χώρου του Αιγαίου ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος. 

Ήταν το 1994 – 1995 επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωφυσικής 

του Πανεπιστημίου του Princetonστις ΗΠΑ, με σχετική υποτροφία του ΙΚΥ. Μετά την 

επιστροφή του στην Ελλάδα εκλέχτηκε Δόκιμος Ερευνητής και αργότερα Επίκουρος 

Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 

Κατασκευών(ΙΤΣΑΚ). Το Δεκέμβριο του 1999 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο 

Εργαστήριο Γεωφυσικής του ΑΠΘ, όπου σήμερα κατέχει, μετά από δύο εξελίξεις, τη 

θέση του Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ. Το 

εαρινό εξάμηνο του 2017 ήταν επισκέπτης καθηγητής με την ιδιότητα του 

MeierjurgenFellow, στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. 

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από160 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και Πρακτικά 

συνεδρίων σε θέματα Σεισμολογίας, Φυσικής Εσωτερικού της Γης και 

Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, με περισσότερες από 1600 αναφορές (h-factor=22από 

το Scopus χωρίς αυτοαναφορές).Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 

Συνέδρια, στα οποία έχει προεδρεύσει σε συνεδρίες και έχει παρουσιάσει 

προσκεκλημένες ομιλίες, ενώ έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε δεκάδες ευρωπαϊκά 

και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι κριτής σε πολλά περιοδικά και ειδικούς 

Τόμους και συνεπιβλέπων καθηγητής σε περισσότερες από 50 διδακτορικές 

διατριβές και διατριβές Ειδίκευσης (Master), κύριος δε επιβλέπων σε 10 

διδακτορικές διατριβές και σε 11 διατριβές ειδίκευσης. 

Έχει λάβει εθνικά και διεθνή βραβεία (βραβείο καλύτερου νέου επιστήμονα 

Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, καλύτερου κριτή περιοδικών Αμερικανικής 

Γεωφυσικής Ένωσης κλπ). Έχει διατελέσει ή και είναι μέλος της διεθνούς 

επιστημονικής επιτροπής Γεωδυναμικής WEGENER, της διεθνούς Ένωσης 

Σεισμολογίας και Φυσικής του Εσωτερικού της Γης, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΟΑΣΠ, του ΙΤΣΑΚ και του ΙΓΜΕ, και είναι Γενικός Γραμματέας του 

Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης. Είναι 

παντρεμένος με την ΕλίναΑηδονά, επίσης γεωφυσικό και έχει δύο παιδιά. 


