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Μεταπτυχιακό Δίπλωµα στην Περιβαλλοντική Μηχανική (Πανεπιστήµιο Johns Hopkins, 
2002) και Διδακτορικό Δίπλωµα στο τοµέα της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Μ.Π., 2008). 
Έχει 15-ετή εµπειρία στη µελέτη των φυσικο-χηµικών ιδιοτήτων του ατµοσφαιρικού 
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