
_   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 16/02/1971 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΕΩΛΟΓΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΠΛΑΤΩΝΟΣ 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τ.Κ. : 54631 

 

 

_   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1985-1988  : Φοίτηση στο 2ο Λύκειο Θεσ/νίκης. 

Βαθμός απολυτηρίου 17  9/10. 

1988-1995  : Φοίτηση στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

στο Τμήμα Γεωλογίας. Αποφοίτηση με βαθμό πτυχίου  λίαν καλώς . 

1995-2020  : Διδακτορική διατριβή στον Τομέα Ορυκτολογίας – 

Πετρολογίας – Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. με 

θέμα «Μελέτη των ινών αμιάντου και τρόποι ανίχνευσής τους στο 

περιβάλλον» 

 

 

_   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : 

 Από τον Μάρτιο του 1997 έως τον Δεκέμβριο του 1999 σε 

ερευνητικά προγράμματα του Α.Π.Θ. συγκεκριμένα: 

 Από τον Ιανουάριο του 1997 έως τον Οκτώβριο του 1999 στο 

ερευνητικό πρόγραμμα «Ίνες αμιάντου στα νερά του Αλιάκμονα» 

με επιβλέποντα τον καθ. Θ. Κουϊμτζή στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ και 

στο Εργαστήριο Σαρωτικού Μικροσκοπίου του ΑΠΘ. 

 Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1998 στο πρόγραμμα «Έρευνα με 

γεωχημικές μεθόδους για τον εντοπισμό ενεργών και 



γεωθερμικών ρηγμάτων» με επιβλέποντα τον καθ. Μ.Φυτίκα στο 

Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ. 

 Από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο του 1999 στο «Εφαρμοσμένο 

ερευνητικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας 

στην περιοχή του Δήμου Ν.Τρίγλιας Χαλκιδικής» με επιβλέποντα 

τον καθ. Μ.Φυτίκα στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ. 

 Από τον Ιούνιο του 1999 έως  το Φεβρουάριο του 2002 στην 

προκαταρτική έρευνα του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής του 

Δήμου Σκουτάρεως με τη γεωλόγο μελετήτρια Μ. Παπαχρήστου. 

Από το Σεπτέμβριο του 1995 έως και σήμερα ως συνεπίκουρος 

στις εργαστηριακές ασκήσεις και τις επιτηρήσεις του τομέα Ορυκτολογίας- 

Πετρολογίας- Κοιτασματολογίας του τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και 

συγκεκριμένα στα εργαστήρια «Κρυσταλλογραφία» (παλαιού 

προγράμματος), «Ορυκτολογία» (παλαιού προγράμματος), 

«Ορυκτολογία» (ενιαίο μάθημα νέου προγράμματος),  

«Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» και 

«Εργαστηριακές Μέθοδοι Έρευνας Ορυκτών». 

Από τον Οκτώβριο του 2002 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης στο Εργαστήριο Σαρωτικού Μικροσκοπίου ως συμβασιούχος 

αορίστου χρόνου. Αρμοδιότητες είναι η παροχή υπηρεσίας στους 

ερευνητές του Ιδρύματος, μετρήσεις και χημικές αναλύσεις σε Σαρωτικό 

Μικροσκόπιο (SEM) και Φθορισμό Ακτίνων Χ (XRF). Προετοιμασία 

δειγμάτων, ώστε να καταστούν κατάλληλα για ανάλυση. Συμμετοχή στη 

διδασκαλία και διενέργεια σεμιναρίων στην Μικροσκοπία Σάρωσης σε 

ομάδες μαθητών από σχολεία, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών.  

Τον Οκτώβριο 2017 η σχέση εργασίας με το ΑΠΘ μετατράπηκε μετά 

από εκλογή σε μόνιμη θέση ΕΤΕΠ στο Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Ο-Π-Κ. 


