
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΘΕΣΕΙΣ 
 

 Κατόπιν εκλογής από το εκλεκτορικό σώμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ 

διορίστηκα επιμελητής στην έδρα των Η/Υ και Επεξεργασίας των Πληροφοριών 

της  Πολυτεχνικής  Σχολής  Ξάνθης σύμφωνα με την υπ' αρ. α 2687/21/2/80 

Πρυτανική πράξη που δημοσιεύτηκε στο αρ. 50/13-3-80 ΦΕΚ. 

 Τον Αύγουστο του 1982 με τον Νόμο 1268/82 ονομάστηκα Λέκτορας του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. 

 Με την υπ' αρ. Β2/7816/9.12.85 απόφαση του ΥΠΕΠΘ  επανεντάχθηκα και 

μονιμοποιήθηκα σε θέση της βαθμίδας του Λέκτορα, κατόπιν εκλογής από το 

εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΔΠΘ. 

 Μετά από προκήρυξη της θέσης με περιεχόμενο "Αλγόριθμοι - Προγραμματισμός 

και Ανάλυση Δεδομένων", εκλέχτηκα Επίκουρος Καθηγητής και με την υπ' 

αρ.Β2/1878/12-8-86 απόφαση του ΥΠΕΠΘ διορίστηκα επίκουρος  καθηγητής στο 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΔΠΘ. 

 Από το 1980 ήμουν τακτικό μέλος στην Επιτροπή Υπολογιστικού κέντρου και 

κέντρου διαχείρισης δικτύων του Δ.Π.Θ. 

 Από το 1980 ήμουν τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος σε πάρα πολλές Επιτροπές 

Διαγωνισμών για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων στο Δ.Π.Θ. 

 Ήμουν υπεύθυνος του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Επεξεργασίας των Πληροφοριών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. από το 1980 μέχρι τον Ιούνιο του 2009. 

 Από το 1984 μέχρι το 1986 ήμουν αναπληρωματικό μέλος στο  υπηρεσιακό 

συμβούλιο διοικητικού προσωπικού του Δ.Π.Θ. (Εφ. Κυβ. 148/15-3-84). Μετά 

την αναχώρηση του κ. Κουτίτα Χρ. ανέλαβα τακτικό μέλος. 

 Ήμουν τακτικό μέλος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης (1994-1997) του 

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.  

 Ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος για τη σύνταξη πρότασης χρηματοδότησης του 

ΔΠΘ από το ΕΠΕΑΕΚ ενέργειες 3.1.β και 3.3.β. «Βιβλιοθήκες» με την ονομασία 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ που χρηματοδοτήθηκε με 1.500.000.000 δρχ. 

 Ήμουν πρόεδρος της επιτροπής εξέτασης ξένης γλώσσας (Γαλλικά) των 

υποψηφίων Μ.Φ. του Π.Μ.Σ. από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 μέχρι το 20126. 

 Ήμουν Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης της 

Μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. (Συνεδρίαση Πρυτανικού 

Συμβουλίου 232/7-7-1998) 

 Ήμουν μέλος του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ για τη ίδρυση και λειτουργία του νέου 

Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης  του Δ.Π.Θ. και 

αναπληρωματικό μέλος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης από το ακαδημαϊκό 

έτος 2000 μέχρι το 2004.  

 Έχω συνάψει συμφωνία στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS για την 

ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών με τα Πανεπιστήμια : 

1. Ecole National Superieure des Mines de Paris (1999 μέχρι 2008) 

2. Universite de Caen (1999 μέχρι 2007) 

 Ήμουν μέλος της ομάδας εργασίας για τη δημιουργία Κέντρου δια βίου 

εκπαίδευσης στην Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ. 

 Ήμουν μέλος στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. από το 

ακαδημαϊκό έτος 2001-2015. 



 Ήμουν υπεύθυνος (Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου 472/16-1-2003) για τη 

συνεργασία μεταξύ του Δ.Π.Θ. και του Ε.Κ.Ε.Π. (Εθνικό Κέτρο Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού)  για την ενημέρωση της πύλης Ploteus. 

 Μετά από προκήρυξη της θέσης με περιεχόμενο "Αλγόριθμοι-Προγραμματισμός 

και Ανάλυση Δεδομένων" , εκλέχτηκα στις 19/6/2002 Αναπληρωτής Καθηγητής 

και με την υπ' αρ. 13854/14-10-2002 απόφαση του ΥΠΕΠΘ που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 239/22-10-2002 διορίστηκα Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ. 

 Το Σεπτέμβριο του 2003 εκλέχτηκα αναπληρωματικός αντιπρόσωπος του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ για 

τον Ειδικό λογαριασμό Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών). Διάρκεια θητείας δύο έτη. 

 Είχα εκλεγεί Διευθυντής του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών του 

ΤΗΜ&ΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. 

 Είχα οριστεί μέλος στην πενταμελή επιτροπή Αθλητισμού του ΔΠΘ με την υπ’ 

αριθ. 37/6323/4 Ιουνίου 2009 απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ. 

 Έχω εκλεγεί Διευθυντής του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών του 

ΤΗΜ&ΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. 

 Είχα εκλεγεί Διευθυντής του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών του 

ΤΗΜ&ΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. 

 Μετά από προκήρυξη της θέσης με περιεχόμενο "Προγραμματισμός και 

Εφαρμογές", εκλέχτηκα στις 22/5/2012 Καθηγητής και την αριθ. Α5810/ 

10−7−2012 πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3549/2007 και 

των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 843/22-8-

2012, διορίστηκα σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της 

βαθμίδας του Καθηγητή, του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Είχα εκλεγεί Διευθυντής του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών του 

ΤΗΜ&ΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. 

 Είχα εκλεγεί Διευθυντής του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών του 

ΤΗΜ&ΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. 

 Από την 1/9/2016 είμαι συνταξιούχος. 

 

 


