
O Γιώργος Πανταζής γεννήθηκε στην Καβάλα όπου έζησε 
τα πρώτα μαθητικά του χρόνια. Ολοκλήρωσε τη σχολική 
του εκπαίδευση στο Νέο Ηράκλειο της Αττικής. 
Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου, 
το 2000, έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα από τον 
τομέα Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Μηχανικής του 
Φυσικού τμήματος του ίδιου Πανεπιστημίου για μελέτη 
του στους μεταβλητούς αστέρες. 

Κατά την περίοδο εκπόνησης του διδακτορικού του 
επιστημονικές εργασίες του δημοσιεύτηκαν σε διεθνή 
περιοδικά με κριτές, όπως το Astronomy and 
Astrophysics και το Astrophysics and Space Science, ενώ 

πολλές άλλες παρουσιάστηκαν σε συνέδρια στην Ολλανδία, την Τουρκία και την Ελλάδα. 

Από το 2000 έως σήμερα, έχει εργαστεί ως εργαστηριακός συνεργάτης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ως επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης του τέως 
Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας και νυν Α.Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ενώ παράλληλα το 2001 διορίστηκε 
μέσω Α.Σ.Ε.Π.  καθηγητής της Δ/θμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας. 

Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων με επιστημονικό και διδακτικό 
περιεχόμενο στην Ελλάδα, την Ελβετία και την Ολλανδία ενώ έχει επιμορφώσει 
καθηγητές Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέματα διδακτικής της φυσικής στο Π.Ε.Κ. Λαμίας. 

Έχει διοργανώσει δραστηριότητες με θέμα την αστρονομία (όπως το παγκόσμιο έτος 
αστρονομίας 2009, βραδιά αστρονομίας κ.α.). Έχει εκπονήσει αρκετά εκπαιδευτικά 
προγράμματα με τους μαθητές του και μεταξύ αυτών συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό 
φεστιβάλ «η επιστήμη στο προσκήνιο» δύο φορές έως τώρα, το 2011 στην Κοπεγχάγη με 
την εργασία του «Η έννοια της μηχανής, μετατροπές και υποβάθμιση της ενέργειας» και 
το 2015 στο Λονδίνο με την από κοινού με τον Βασίλη Τσιτσιμπή εργασία «Η φυσική 
θεωρία της μουσικής». 

Από το 2001 έως σήμερα εργάζεται ως καθηγητής φυσικής σε σχολεία του νομού 
Φθιώτιδας. Από το 2007 έως το 2018 τοποθετήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας, όπου 
τα τελευταία επτά χρόνια υπηρέτησε ως υποδιευθυντής. 

Από το 2015 είναι πρόεδρος στο παράρτημα Ανατολικής Στερεάς της Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2018, επελέγη στη θέση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου 
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας όπου υπηρετεί ως αναπληρωτής Οργανωτικός 
Συντονιστής    

Site: 
http://stellad.pde.sch.gr/pekes    (ιστοσελίδα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος)  
https://geopantazis.dev-ser.com  (προσωπική ιστοσελίδα) 
 
Ε-mails:  
pekesstel@sch.gr                (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  
geopantazis@sch.gr            (προσωπικό) 
 
Τηλ.: 22310 – 81842, Fax. 22310 – 67799  (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
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