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      ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

1990-1993. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην ηκήκα Ηιεθηξνληθψλ & Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bradford Αγγιίαο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηε Γηάδνζε Ραδηνθπκάησλ θαη ηηο 

Ραδηνεπηθνηλσλίεο κε ζέκα „Improvements to the modelling of radio wave propagation at millimetre 

wavelengths‟. 

1983-1988. Πέξαζα 5
νο

 ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Παηξψλ. 

Απνθνίηεζα απφ ηνλ Σνκέα Ηιεθηξνληθψλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ 2
νο

 κε γεληθφ βαζκφ δηπιψκαηνο 8.19. 

Παξνπζίαζα ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ε νπνία ήηαλ πάλσ ζε Αξρηηεθηνληθέο Μηθξνυπνινγηζηψλ ζε 

παλειιήλην ζπλέδξην κε δηεζλή ζπκκεηνρή θαη θξηηέο. 

1977-1983. Πξφηππνο ρνιή Παηξψλ. Πέξαζα 4
νο

 θαηφπηλ εμεηάζεσλ κεηαμχ ηεηξαθνζίσλ ππνςεθίσλ. 

Αξίζηεπζα θαη πξψηεπζα ηα έηε 1981, 1982, 1983 ελψ ήκνπλ ν ζεκαηνθφξνο ηεο ρνιήο. Βαζκφο 

απνιπηεξίνπ 19.67. 

      ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

2003 - ηώρα. Καθηγηηής ζηις Δπικοινωνίες ζην Σμήμα Μητανικών Πληροθορικής, Τπολογιζηών και 

Σηλεπικοινωνιών θαη Γιεσθσνηής ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ Δξεπλεηηθνχ Δξγαζηεξίνπ Σηλεπικοινωνιών & 

Νέων Σετνολογιών (ΣΝΣ) ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο. Σα καζήκαηα πνπ έρσ δηδάμεη ή/θαη 

δηδάζθσ ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη Φπζηθή, Σειεπηθνηλσληαθά 

πζηήκαηα Ι, Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα ΙΙ, Αζχξκαηεο & Κηλεηέο Δπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Κηλεηψλ 

Δπηθνηλσληψλ. 

 

ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΣΡΙΒΧΝ 

 

• “Dynamic radio channel effects from L-band foliage scatter”, Andrew Martin Randle, 

University of York, UK, 1999. 

 

      ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Δζληθφηεηα: Διιεληθή, Βξεηαληθή 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί. 

Ηκεξνκελία γελλήζεσο: 13 επηεκβξίνπ 1965 

Σειέθσλν: 23210-49345 

Δmail: adp@ihu.gr 

http://teachers.teicm.gr/papatsoris/  

Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο, Τπνι. & Σειεπηθνηλσληψλ 

Δξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληψλ & Νέσλ Σεξρλνινγηψλ, Γηεζλέο 

Παλεπηζηήκην Διιάδνο 

Σέξκα Μαγλεζίαο, 621 24 έξξεο. 
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• “Radiowave propagation modelling of vertical characteristics of rainstorms for high elevation 

angle slant path communication systems at millimetre wavelengths”, Dominguez, Javier 

Bandera, University of York, UK, 2000. 

 

ηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο έρσ δηδάμεη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ηα καζήκαηα: 

Information Theory and Error Control Coding,  Telecommunication Systems, Optical Networks, Wireless 

and Satellite Networks, Telecommunications Policy and the Regulatory Environment, θαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα ηα καζήκαηα Θεσξία Πιεξνθνξίαο θαη Κσδηθνπνίεζε Διέγρνπ Λαζψλ, πζηήκαηα 

Σειεπηθνηλσληψλ,  Γηαρείξηζε Έξγσλ Λνγηζκηθνχ θαη Δπηθνηλσληψλ, Αζχξκαηα θαη Γνξπθνξηθά Γίθηπα,   

Πνιηηηθή Σειεπηθνηλσληψλ & Καλνληζηηθφ Πεξηβάιινλ, Πξνεγκέλεο Ψεθηαθέο Σειεπηθνηλσλίεο,  

πζηήκαηα Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ, Θεσξία θαη Σερλνινγία Ψεθηαθψλ Σειεπηθνηλσληψλ, Δξγαζηήξην 

Σειεπηθνηλσληψλ & Γηθηχσλ Η/Τ Ι, Δξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληψλ & Γηθηχσλ Η/Τ ΙΙ θαη Γίθηπα Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο θαη Δθαξκνγέο. 

      ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

2019 Ιούνιος – Αύγοσζηος 2019. Κοζμήηορας ηεο ρνιήο Μεραληθψλ ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Διιάδαο.  

2017Δεκέμβριος – Μάιος 2019. Κοζμήηορας ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο.   

2013 – 2017. Πρόεδρος ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο. 

2013 – 2016. Γιεσθσνηής ηοσ Κένηροσ Σετνολογικής Έρεσνας ερρών. 

2012 – 2017. Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο & 

Δπηθνηλσληψλ. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ πξψηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

ζηελ Αγγιηθή γιψζζα “Communication and Information Systems” γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2012-2014 θαη 

αθνινχζσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζηα “πζηήκαηα Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο” γηα ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2014-2016. Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζηηο “Σηλεπικοινωνίες” γηα ηα αθαδεκατθά 

έηε 2016-2017. 

2010 – 2012. Γηδάζθσλ κε ην Π.Γ. 407 (ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή) ζην Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο 

& Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηα καζήκαηα 

Γίθαην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ, Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα ΙΙ, Μηθξνθπκαηηθέο Δπηθνηλσλίεο 

θαη Γνξπθνξηθέο Δπηθνηλσλίεο. 

2001-2002. Γιεσθσνηής Γιατείριζης & Δποπηείας Φάζμαηος Ραδιοζστνοηήηων ζηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (E.E.T.T.). Τπεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην 

ζπληνληζκφ ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ (50 άηνκα) θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Δζληθφο εθπξφζσπνο ζηηο δηάθνξεο δηεζλείο επηηξνπέο θαη νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε 

ηε δηαρείξηζε θάζκαηνο. Καηά ηε ζεηεία κνπ ζεζπίζηεθε ην νηθνλνκνηερληθφ πιαίζην γηα ηελ εμέιημε θη 

ελεκέξσζε ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Ραδηνζπρλνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηεζλνχο 

Δλψζεσο Σειεπηθνηλσληψλ θη εθρσξήζεθαλ πεξίπνπ 10,000 ξαδηνζπρλφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ζηα 

κηθξνθπκαηηθά θαη δνξπθνξηθά δίθηπα φισλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ ηεο ρψξαο καο. Δπίζεο 

ζεζπίζηεθαλ φιεο νη νξγαλσηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επνπηεία θάζκαηνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ, ελψ δξνκνινγήζεθε ε αγνξά ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο & Δπνπηείαο 

Ραδηνζπρλνηήησλ, έξγνπ εζληθήο ζπνπδαηφηεηαο. Ήκνπλ επίζεο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 

πνπ θαηάξηηζε ην ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην ησλ Αδεηψλ Κηλεηψλ Τπεξεζηψλ 3
εο

 (UMTS) θαη 2
εο
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Γεληάο (GSM/DCS) θαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εμσηεξηθψλ δηεζλψλ ζπκβνχισλ ηεο 

Δπηηξνπήο. πλεηζέθεξα ζεκαληηθά ζηελ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο 

(Πιεηζηεξηαζκφο), ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ θηλεηψλ 

επηθνηλσληψλ θαη ηέινο ήκνπλ ππεχζπλνο γηα ηελ πξνψζεζή ηεο ζην εμσηεξηθφ. Η αδεηνδφηεζε 

ςεθηαθψλ θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ  ππεξεζηψλ 3
εο

 θαη 2
εο

 γεληάο γλψξηζε απφιπηε επηηπρία θη 

αλαγλσξίζζεθε θαζνιηθψο σο αληηθεηκεληθή, δηαθαλήο θαη άξηηα ζε επίπεδν νξγάλσζεο. Σν Διιεληθφ 

Γεκφζην εηζέπξαμε έζνδα χςνπο 647 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

 

2000. Διδικός Δπιζηήμονας κε εηδηθφηεηα ζηηο Γνξπθνξηθέο Ραδηνεπηθνηλσλίεο ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ. Μεηαμχ άιισλ αζρνιήζεθα κε ηελ εθρψξεζε ξαδηνζπρλνηήησλ, ηνλ 

εζληθφ θαη δηεζλή ζπληνληζκφ ππεξεζηψλ ξαδηνεπηθνηλσληψλ (κηθξνθπκαηηθά θαη δνξπθνξηθά δίθηπα), ηηο 

κειέηεο παξεκβνιψλ, ηελ ηηκνιφγεζε θάζκαηνο, δηάθνξα θαλνληζηηθά ζέκαηα θαη ηελ ηειεπηθνηλσληαθή 

λνκνζεζία.  

Ήκνπλ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο πνπ θαηάξηηζε ην ηερληθφ, νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ησλ Αδεηψλ 

ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο (ΑΠ) ζηα 3.5GHz θαη 26GHz θαη ζρεδίαζε θη πινπνίεζε ηελ δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο κε Πιεηζηεξηαζκφ. Δπίζεο ήκνπλ ππεχζπλνο Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. H αδεηνδφηεζε ηεο ΑΠ γλψξηζε απφιπηε επηηπρία θη αλαγλσξίζζεθε θαζνιηθψο σο 

αληηθεηκεληθή, δηαθαλήο θαη άξηηα ζε επίπεδν νξγάλσζεο. Σν Διιεληθφ Γεκφζην εηζέπξαμε θαη ζεκαληηθά 

έζνδα χςνπο πεξίπνπ 60 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

1995-2000. Λέκηορας ζηις Σηλεπικοινωνίες και Δθαρμοζμένο Ηλεκηρομαγνηηιζμό (κφληκε ζέζε) ζην 

Σκήκα Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ York Αγγιίαο (ην παλεπηζηήκην ηνπ York 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πξψηα πέληε Βξεηαληθά παλεπηζηήκηα). Σα καζήκαηα πνπ έρσ δηδάμεη σο θχξηνο 

δηδάζθσλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν είλαη: Analog and Digital Electronics, Electromagnetic Waves, 

Communication and Transmission, Electromagnetic Fields and Transmission Lines, Satellite, Personal and 

Mobile Communications, Radio Communications, Information Theory, Digital Communications. ε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν (Masters level) έρσ δηδάμεη σο θχξηνο δηδάζθσλ ηα καζήκαηα Electromagnetic 

Theory, Computational Electromagnetics, Radio Propagation, Radio Propagation Prediction θαη Spectrum 

Management and the Radio Regulatory Environment. Μέινο ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ Δθαξκνζκέλνπ 

Ηιεθηξνκαγλεηηζκνχ θαη Σειεπηθνηλσληψλ έρνληαο απηνδχλακα δηεθπεξαηψζεη αξθεηά αληαγσληζηηθά 

εξεπλεηηθά έξγα ηα νπνία ππέβαια ν ίδηνο. Έρσ επηβιέςεη πνιιέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζε πξνπηπρηαθφ 

θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ελψ σπό ηην καθοδήγηζή μοσ έτοσν λάβει ηα διδακηορικά ηοσς διπλώμαηα δύο 

διδάκηορες ποσ καηέτοσν ζήμερα ζημανηικές θέζεις ζηην βιομητανία. 

1994-1995. Research Fellow
1
 ζην Σκήκα Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ York Αγγιίαο. 

Τπεχζπλνο γηα ηελ ζρεδίαζε θη αλάπηπμε-πινπνίεζε ελφο επίγεηνπ ξαληάξ αλίρλεπζεο λεθψλ ζηα 35 GΗz. 

Έξεπλα ζηελ δηάδνζε ξαδηνθπκάησλ, ξαδηνθπκαηηθή ηειεπηζθφπηζε, λέεο εθαξκνγέο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

(ηειεπηθνηλσληαθέο εμέδξεο κεγάινπ χςνπο) θαη ζηνλ ππνινγηζηηθφ ειεθηξνκαγλεηηζκφ. Άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο θη επζχλεο ζηελ ζέζε απηή πεξηιάκβαλαλ ηελ αλαδήηεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ δηάθνξα 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θη νξγαληζκνχο, φπσο επίζεο ηελ επίβιεςε δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ αιιά θαη ηελ θαζνδήγεζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα αθφινπζα ζέκαηα: αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ 

                                                     
1
  Καηά ηελ ηεηξαεηή ζεηεία κνπ σο Research Assistant θαη Post-doctoral Research Assistant ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Bradford, έθαλα 

εξγαζηήξηα θαη θξνληηζηήξηα ζηνπο πξσηνεηείο θαη δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ θαη Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ζηα 

καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη Ηιεθηξνκαγλεηηζκνχ. Καηά ηελ εηθνζηελφο κελψλ (21) ζεηεία κνπ σο Research Fellow ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

York δηνξγάλσζα κεηαπηπρηαθά ζεκηλάξηα θαη δίδαμα Μαζεκαηηθά ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο. 
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Finite-Difference Time-Domain κε εθαξκνγή ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζθέδαζε, ξαληάξ αλίρλεπζεο 

εδάθνπο (ground-penetrating radar), κηθξνθπκαηηθή ξαδηνκεηξία θαη ζηηο επηθνηλσλίεο. 

1990-1993. Research Assistant και Postdoctoral Research Assistant (από 1-7-93) ζην Σκήκα 

Ηιεθηξνληθψλ & Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Bradford. Η ζέζε κνπ πνπ ήηαλ 

πιήξνπο απαζρνιήζεσο ζην παλεπηζηήκην, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Γηαζηεκηθή Έλσζε 

(European Space Agency - ESA), ηνλ Βξεηαληθφ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ (British Telecom- BT), θαη 

ηα Κξαηηθά Βξεηαληθά Δξγαζηήξηα Rutherford Apletton Laboratories - RAL. Δξγάζηεθα σο εξεπλεηήο 

ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ειεθηξνκαγλεηηζκφ, ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο, ξαδηνθπκαηηθή 

ηειεπηζθφπηζε θαη δηάδνζε θπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: κηθξνθπκαηηθψλ, αεξνλαπηηθψλ θαη 

δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ, ειεθηξνκαγλεηηθήο ζθέδαζεο, δηάδνζεο ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ, αέξηαο 

θαζκαηνζθνπίαο, ξαδηνθπκαηηθήο ηειεπηζθφπηζεο θαη ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ξαληάξ. 

1992 - 1993. Δξεπλεηηθφ ζπκβφιαην κε ην RAL γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο 

ελφο δηαζηεκηθνχ ξαληάξ 94GΗz λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο θαη λα κεηξήζεη δηαθφξνπο ηχπνπο λεθψλ ζε 

φιν ην βάζνο ηεο αηκφζθαηξαο. 

 

1992. Δξεπλεηηθφ ζπκβφιαην κε ηελ ΒΣ (ηνλ Βξεηαληθφ ΟΣΔ) γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ δηάδνζεο 

ξαδηνθπκάησλ ζηηο ζπρλφηεηεο 12, 20 θαη 30 GΗz, ζηα πιαίζηα ηνπ πεηξάκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Γηαζηεκηθήο Έλσζεο (ESA) κε ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ πεηξακαηηθφ δνξπθφξν Olympus. Μειέηε θη 

αλάιπζε κηθξνθπκαηηθψλ ππεξεζηψλ επξείαο δψλεο (ηαζεξή Αζχξκαηε Πξφζβαζε). 

 

1990 - 1991. Δξεπλεηηθφ ζπκβφιαην κε ηελ ESA ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο λέσλ δνξπθνξηθψλ θαη 

επίγεησλ κηθξνθπκαηηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ εθαξκνγψλ απνηεινχκελν απφ δχν θάζεηο. ηελ πξψηε 

θάζε, κειεηήζεθαλ νη πιένλ πξφζθαηεο κέζνδνη πξφβιεςεο ηεο δηάδνζεο ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ 

ζηηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ SHF (3-30GHz) θαη EHF (30-300GHz) θαη εληνπίζηεθαλ νη αδπλακίεο ησλ 

παξαπάλσ κεζφδσλ. ηελ δεχηεξε θάζε, λέα βειηησκέλα κνληέια πξφβιεςεο πξνηάζεθαλ θαη 

εμειίρζεθαλ. 

 

1988-1989. Μητανικός-Δρεσνηηής ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ. Τπεχζπλνο γηα ηελ 

ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απφ ηελ γ-camera ζηνλ Η/Τ, ζηα πιαίζηα 

ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο "Μειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ξαδηελεξγνχ 

λεθξνγξάκκαηνο θαη αλάπηπμε ζπζηήκαηνο εκπεηξνγλψκνλα". Δπίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ ζρεδίαζε θη 

αλάπηπμε εθαξκνγήο ελφο "έμππλνπ" ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζε ζηελ 

θαηαγξαθή θαη ζπληήξεζε ηνπ βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Παηξψλ. Η 

εθαξκνγή αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηελ ζρεζηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ORACLE. 

      ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ 

Δθπαηδεπηήο ηεο Γηεζλνχο Δλψζεσο Σειεπηθνηλσληψλ (ITU) ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο 

Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ. 

Δζληθφο εθπξφζσπνο ζηελ Δπξσπατθή δξάζε επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο COST280 „Propagation 

Impairment Mitigation for Millimetre Wave Radio Systems‟. 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σειεπηθνηλσληψλ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

ζηα ζέκαηα Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ (http://www.inatelecom.org). 

Μέινο ηεο ΙΔΔΔ (Antennas & Propagation, Communications, EMC, Remote Sensing). 

http://www.inatelecom.org/
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Μέινο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (T.E.E.). 

Μέινο ηεο Βξεηαληθήο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ δηαζηεκηθνχ πξνγξάκκαηνο ξαληάξ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ηελ Βξεηαλία ζην παγθφζκην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα WCRP (World Climate Research 

Programme) θιάδνο GEWEX (Global Energy and Water Cycle Experiment). 

       ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

 Νοέμβριος 2010. Καηά πξφζθιεζε νκηιεηήο ζηελ Ηκεξίδα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ 

Μέζσλ (ΙΟΜ) κε ζέκα Επίγεια Ψηθιακή Σηλεόραζη: Ρσθμίζεις και Αρρσθμίες, πνπ έιαβε ρψξα ζην 

Κέληξν Σχπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσληψλ, κε ζέκα νκηιίαο "Ψεθηαθφ Μέξηζκα θαη 

Γηαρείξηζε Φάζκαηνο". 

 Ιούλιος 2010. Καηά πξφζθιεζε νκηιεηήο ζην 1
ο
 Πανελλήνιο σνέδριο Σηλεοπηικών ηαθμών 

Περιθέρειας, ΔΠΔΚ (Έλσζε Πεξηθεξεηαθψλ Καλαιηψλ Διιάδνο) θαη ΣΔΠ (Σειεφξαζε Διιεληθήο 

Πεξηθέξεηαο) κε ζέκα "Ψεθηαθή Σειεφξαζε θαη Πεξηθεξεηαθνί ηαζκνί". 

 2003 – ηώρα. Δθπαηδεπηήο ηεο Γηεζλνχο Δλψζεσο Σειεπηθνηλσληψλ (ITU) ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο 

θαη Δπνπηείαο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ. 

 Ιούνιος 2002. Καηά πξφζθιεζε νκηιεηήο (invited speaker) ζην session „The wireless future of 

communications‟, 4
th

 IEEE InfoCom Conference (Scientific Section), Athens, Greece. 

 Ιούλιος 1997. Καηά πξφζθιεζε νκηιεηήο (invited speaker) ζην ζπλέδξην πξνφδνπ ζηελ έξεπλα 

ειεθηξνκαγλεηηζκνχ PIERS 97 (Progress in Electromagnetics Research Symposium) ζην 

παλεπηζηήκην  ΜΙΣ, Cambridge, ζηελ πνιηηεία  Massachusetts ησλ ΗΠΑ. 

 επηέμβριος 1995. Καηά πξφζθιεζε νκηιεηήο (invited speaker) ζηελ 4ε ζπλάληεζε 

εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο επηζηεκνληθήο-ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ ΝΑΣΟ, AGARD (Advisory 

Group for Aerospace Research and Development) γηα ηελ δηάδνζε θπκάησλ θη αηζζεηήξσλ (Sensor 

and Propagation Panel - SPP) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα θαη νξγαλψζεθε απφ ηελ 

Διιεληθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία. 

 Ιούλιος 1995. Καηά πξφζθιεζε νκηιεηήο (invited speaker) ζην ζπλέδξην πξνφδνπ ζηελ έξεπλα 

ειεθηξνκαγλεηηζκνχ PIERS 95 (Progress in Electromagnetics Research Symposium) ζην Seattle 

ηεο πνιηηείαο Washington  ησλ ΗΠΑ. 

 Ιούλιος 1994. Καηά πξφζθιεζε νκηιεηήο (invited speaker) ζην ζπλέδξην πξνφδνπ ζηελ έξεπλα 

ειεθηξνκαγλεηηζκνχ PIERS 94 (Progress in Electromagnetics Research Symposium) ζην 

Noordwijk ηεο Οιιαλδίαο. 

 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 
 

Έρσ ζπγγξάςεη πνιιέο εξεπλεηηθέο εθζέζεηο θαη άξζξα ζε θχξηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

αλαθνηλψζεη εξγαζίεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε θξηηέο. Έρσ θάλεη ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ζηηο πεξηνρέο 

ησλ Ραδηνεπηθνηλσληψλ θαη Ραδηνθπκαηηθήο Σειεπηζθφπηζεο νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζζεί δηεζλψο 

ζηελ έθδνζε "Review of Radio Science 1990-1992" πνπ εθδίδεηαη θάζε ηξία ρξφληα απφ ηελ Γηεζλή 

Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ URSI κε εθδφηε ηνλ W.Ross Stone. Σν κνληέιν κνπ αηκνζθαηξηθήο δηάδνζεο 

APM πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηειηθή αλαθνξά ηνπ COST 235 κε ηίηιν "Radiowave propagation 

effects on next generation fixed-services terrestrial telecommunications systems". Αξθεηέο δε εξγαζίεο 

κνπ έρνπλ αλαθεξζεί (cited) ζηηο εξγαζίεο άιισλ εξεπλεηψλ. Έρσ θάλεη ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ζε 

έλα επηζηεκνληθφ εγρεηξίδην πνπ απεπζχλεηαη ζε κεραληθνχο θη επηζηήκνλεο πνπ αλαπηχζζνπλ 

εθαξκνγέο ζηελ ξαδηνθπκαηηθή ηειεπηζθφπεζε θαη κηθξνθπκαηηθέο επηθνηλσλίεο. Σν βηβιίν έρεη ηίηιν 

„Atmospheric Modelling and Millimetre Wave Propagation‟ θαη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ δηεζλή εθδνηηθφ 

νίθν Chapman & Hall. Έρσ ζπγγξάςεη θαζ' νινθιήξνπ ην 6
ν
 θεθάιαην „Clouds as Radar Targets‟ θαη 
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έρσ θάλεη κεξηθέο ζπλεηζθνξέο ζε άιια θεθάιαηα ηεο ηειηθήο εξεπλεηηθήο έθζεζεο ηνπ Central 

Laboratory of the Research Councils CLRC ηεο Βξεηαλίαο γηα ην δηαζηεκηθφ ξαληάξ αλίρλεπζεο λεθψλ. 

Δπίζεο έρσ εθπνλήζεη δεθάδεο ηερληθέο κειέηεο θαη εξεπλεηηθέο εθζέζεηο ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ιδηαίηεξε κλεία αμίδεη ζηα 

ζπκβνπιεπηηθά έξγα πνπ εθπνλήζεθαλ γηα ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο & Δπνπηείαο Φάζκαηνο 

Ραδηνζπρλνηήησλ ηεο Βξεηαλίαο, Radiocommunications Agency. Ιδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη ζην 

δεκνζηεπκέλν κνπ έξγν ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη δηαρείξηζε λέσλ ηερλνινγηψλ, 

φπνπ ε εξγαζία κνπ “The economics of stand-alone photovoltaic residential households: A case study 

for various European and Mediterranean locations” ζεσξείηαη εξγαζία αλαθνξάο θαη έρεη ιάβεη 

πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφλ ηξηάληα (130) εηεξναλαθνξέο απφ εξεπλεηέο απφ φινλ ηνλ θφζκν. Έρσ 

δηαηειέζεη επί ζεηξά εηψλ θξηηήο γηα ηα πεξηνδηθά ηεο IET φπσο Electronics Letters, IET Radar Sonar & 

Navigation, IET Communications, IET Microwaves, Antennas & Propagation. Οη εηεξναλαθνξέο ζηηο 

εξγαζίεο κνπ μεπεξλνχλ ηηο ηξηαθφζηεο (300). 

 

      ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

o „Modelling electromagnetic scattering from electrically large structures using a hybrid 

Geometrical Optics Finite-Difference Time-Domain method‟, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο κε 

ηνλ Prof. Andy Marvin, ην νπνίν ππνζηεξίρηεθε απφ ην EPSRC θαη ηελ British Aerospace. 

o „Πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή θη εμνκνίσζε πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θπηηαξηθήο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο‟, Πξφγξακκα ΠΔΝΔΓ, Κσδηθφο έξγνπ 261 (95Γ), σο εηδηθφο-εκπεηξνγλψκσλ 

επηζηήκνλαο ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή θ. Κσηζφπνπιν ηνπ 

Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο 

Παηξψλ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ΓΓΔΣ. 

o „Earth-Space Radiowave Propagation Modelling at Millimetre Wavelengths for High Elevation 

Angles‟, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο κε ηνλ Prof. Peter Watson ην νπνίν ππνζηεξίρηεθε απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ York. 

o „The Effect of Foliage on Scattered RF Signals‟, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο κε ηνλ Dr Alister 

Burr, ην νπνίν ππνζηεξίρηεθε απφ ην EPSRC θαη ην DERA. 

o „Aeronautical-Satellite Communications‟, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο κε ηνλ Prof. Peter 

Watson, αμίαο ην νπνίν ππνζηεξίρηεθε απφ ην EPSRC. 

o „Spaceborne Cloud Radar‟, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο κε ηνλ Prof. Peter Watson, ην νπνίν 

ππνζηεξίρηεθε απφ ην EPSRC θαη RAL. 

o „A Network of Stratospheric Platforms for Traffic Monitoring, Environmental Surveillance and 

Broadband Services‟, HeliNet (2000-2003) – EU Framework V Project, επηζηεκνληθφο 

ζπλππεχζπλνο κε ηνπο T C Tozer, M Capstick, A G Burr θαη D Pearce ην νπνίν ππνζηεξίρζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

o „Αθξηβήο ραξαθηεξηζκφο ηνπ κέζνπ δηάδνζεο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ζε ρηιηνζηνκεηξηθά 

κήθε θχκαηνο απφ δεδνκέλα ηνπηθήο θιηκαηνινγίαο, πξνζδηνξηζκφο ηεο επίδξαζεο ηεο 

αηκφζθαηξαο ζε αζχξκαηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ θη αμηνιφγεζε ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ 

ηερληθψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζήο ησλ‟, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο, ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, 

Δλίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα ΣΔΙ, ΣΔΙ εξξψλ. 

o „Αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ γηα ηελ αλάιπζε, πξνζνκνίσζε, βειηηζηνπνίεζε θαη ζρεδηαζκφ 

εηδηθψλ κηθξνθπκαηηθψλ θίιηξσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηηο δψλεο ζπρλνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

UMTS‟. Μέινο ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Δπίθνπξν 

Καζεγεηή ηπιηαλφ Σζίηζν, ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, Δλίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα ΣΔΙ, ΣΔΙ 

εξξψλ, (2004-2007). 
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o „Γηεξεχλεζε θαηάιιειεο ζπλδεζκνινγίαο θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ θαη ηερληθψλ ζρεδηαζκνχ 

dc-dc πξνζαξκνγέσλ γηα βέιηηζηε πξνζαξκνγή ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηάθνξα 

θνξηία‟. Μέινο ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Καζεγεηή 

Αλαζηάζην Μπαινπθηζή, ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, Δλίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα ΣΔΙ, ΣΔΙ 

εξξψλ, (2004-2007). 

o 'Design and Optimization of Novel Microwave Power Dividers for Use in Modern Wireless 

Communication Systems', Μέινο ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηπιηαλφ Σζίηζν, Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Αξρηκήδεο ΙΙΙ (2013-2015). 

 

 

ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

Δπηθνηλσλίεο, Γηάδνζε Ραδηνθπκάησλ, Ηιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα, Γηαρείξηζε & Δπνπηεία 

Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ, Μεηξήζεηο Ηιεθηξνκαγλεηηθήο Αθηηλνβνιίαο, Τπνινγηζηηθφο 

Ηιεθηξνκαγλεηηζκφο, Οηθνλνκηθή Αλάιπζε & Γηαρείξηζε Σερλνινγηψλ. 

 

ΑΛΛΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

Αζρνινχκαη ηδηαηηέξσο κε ηε θσηνγξαθία, ηελ Ιζηηνπινΐα σο θπβεξλήηεο ζθάθνπο θαη κε ην πηάλν. 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

Έρσ ηηκεζεί ζπλνιηθά κε επηά επαίλνπο, αξηζηεία θαη ππνηξνθίεο ζην Λχθεην θαη ζην Παλεπηζηήκην απφ 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Έιαβα αλαβνιή ζηξάηεπζεο σο δηαθεθξηκέλνο επηζηήκνλαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πξνζθέξνληαο εζληθέο ππεξεζίεο. Έρσ ιάβεη ππνηξνθίεο απφ ηελ Βξεηαληθή Royal Academy of 

Engineering θαη ηελ Royal Society γηα παξαθνινχζεζε θαη ζπκκεηνρή ζε θνξπθαία δηεζλή ζπλέδξηα. 

Έρσ ιάβεη εχθεκεο κλείεο γηα ηελ άξηζηε δηνξγάλσζε, ηε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνλνκήο θάζκαηνο ζηηο Τπεξεζίεο ηεο ηαζεξήο 

Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο θαη ησλ Κηλεηψλ Ψεθηαθψλ Τπεξεζηψλ ηα έηε 2000 θαη 2001 απφ ηελ 

Οινκέιεηα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ.   
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