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Ο Αριστομένης Π. Καραγεώργης απέκτησε το Πτυχίο Γεωλογίας του στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Ωκεανογραφία στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ήταν μεταδιδάκτορας Ερευνητής στην Ecole des 

Mines de Paris, Sophia-Antipolis, στη Γαλλία. Τα κύρια ερευνητικά του αντικείμενα είναι η δυναμική 

των σωματιδίων, η θαλάσσια οπτική, η ιζηματολογία, η γεωχημεία και οι υποθαλάσσιες αναβλύσεις 

υδάτων. Κατέχει ερευνητική εμπειρία για περισσότερα από 25 χρόνια μέσω της συμμετοχής του σε 

περισσότερα από 60 εθνικά και διεθνή προγράμματα και μελέτες εστιασμένες στην ωκεανογραφική 

έρευνα. Είναι μάχιμος ωκεανογράφος και έχει αφιερώσει περισσότερα από 4 χρόνια στη θάλασσα, 

με συμμετοχή σε πάνω από 150 ωκεανογραφικές αποστολές. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 75 

δημοσιεύσεων σε εκδόσεις με κριτές (>1400 αναφορές, h-index: 24) και έχει κάνει περισσότερες από 

100 εργασίες σε διεθνή συνέδρια. Έχει επιβλέψει πλήθος πτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών 

και μεταδιδακτορικών διατριβών. Είναι ο Εθνικός Συντονιστής στη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική 

Επιτροπή (Intergovernmental Oceanographic Commission - IOC) της UNESCO από το 2010, μέλος 

και αναπληρωματικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και 

Καινοτομία από το 2017 και Εθνικός εκπρόσωπος στην επιτροπή του προγράμματος Horizon 2020 

“Societal Challenge 2: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime 

and Inland Water research, and the Bioeconomy” από το 2019. Σήμερα κατέχει τη θέση του 

Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. 

 


