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Ο Τζων Καλέφ-Εζρά αποφοίτησε από το Φυσικό τμήμα του Παν/μίου Αθηνών και έκανε
μεταπτυχιακές σπουδές στο Παν/μιο Ben Gurion of the Negev (Beersheva, Israel) όπου
έλαβε πτυχία MSc και PhD στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικής των Ιοντιζουσών
Ακτινοβολιών. Είναι κάτοχος των επαγγελματικών αδειών φυσικού νοσοκομείου -
ακτινοφυσικού ιατρικής και φυσικού νοσοκομείου εκτός ιοντιζουσών ακτινοβολίων. Μεταξύ
άλλων υπηρέτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέσεις λέκτορα
(1984-1988), επίκουρου καθηγητή (1989-1994), αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής Φυσικής
(1994-2001), ενώ από το 2001 υπηρετεί σε θέση καθηγητή Ιατρικής Φυσικής. Από το 1999
διευθύνει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ). Διατέλεσε επί διετία Διευθυντής Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού
Τομέα, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος της Συντονιστικής
Επιτροπής του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής (ΔΔΜΠΜΙΦΑ), πρόγραμμα στο οποίο μετέχουν
πέντε πανεπιστήμια με επτά τμήματα συνολικά, ένα ερευνητικό ίδρυμα και η Ελληνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Επίσης διετέλεσε μέλος επιτροπών ειδικών (expert) της
Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών
και Ιδρυμάτων σε θέματα της επιστημονικής του ειδικότητας. Από το 1999 είναι υπεύθυνος
εμπειρογνώμονας ραδιολογικής προστασίας του Παν/μιου Ιωαννίνων. Διδάσκει προπτυχιακά
μαθήματα στην Ιατρική Σχολή και στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.)
καθώς και μεταπτυχιακά στο ΔΔΠΜΣ ΙΦΑ και στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες του Π.Ι. σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα
ακτινοπροστασίας διάρκειας 4 μηνών της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας.
Επιπλέον, δίδαξε στο Τμήμα Φυσικής στο Παν/μιο Ben Gurion of the Negev (1976-1980), στα
ΤΕΙ Χαλκίδα (1983-1984) και Μεσολογγίου (σήμερα ΑΤΕΙ Ηπείρου, 1994-1997) καθώς και
στις Ιατρικές Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών (1994- 1999) και Θεσσαλίας (1994-1997)
προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά μαθήματα. Από το 1999 είναι υπεύθυνος της πρακτικής
άσκησης φυσικών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική του ΠΓΝΙ  που προαπαιτείται για την
άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
εστιάζονται στη δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών, στην ακτινοπροστασία από τη
χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, στην αντιμετώπιση πυρηνικών ατυχημάτων, στην
ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών ανάλυσης της σύστασης του ανθρώπινου
σώματος και ακτινοθεραπείας, στη ραδιοβιολογία  και γενικότερα στις εφαρμογές των
ιοντιζουσών ακτινοβολιών στο χώρο της υγείας και την πυρηνική ασφάλεια. Συνεργάζεται
στενά με αριθμό ερευνητικών κέντρων του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως το
Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Brookhaven National
Laboratory (Long Island, Νέα Υόρκη), όπου και εργάσθηκε ερευνητικά περί τα δυο έτη. 
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