
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 

ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

  

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 1963. Είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά 

και μένω στις Σέρρες. 

Έλαβα το πτυχίο του τμήματος Φυσικής το 1984 και τον μεταπτυχιακό τίτλο της 

Ηλεκτρονικής Φυσικής, από το ίδιο τμήμα, το 1988. 

H αρχική ερευνητική μου εργασία και διδακτορική διατριβή, που εκπόνησα στο Τμήμα 

Φυσικής του ΑΠΘ (1989), έχει αντικείμενο τις ηλεκτρονικές ιδιότητες φυλλόμορφων 

ημιαγωγών.  

Το Σεπτέμβριο του 1989 κατατάχτηκα στην Πολεμική Αεροπορία. Απολύθηκα τον Μάιο 

του 1991.  

Από τον Οκτώβριο του 1993 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2008 εργάστηκα ως μόνιμος 

εκπαιδευτικός στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών (Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων) 

στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1
ο
 ΤΕE Σερρών). Από τον Οκτώβριο του 1995 μέχρι το 

Μάρτιο του 2008 δίδαξα παράλληλα ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Σερρών. 

Από το 1993 μέχρι το 1998 εργάστηκα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πλαίσιο 

ερευνητικών προγραμμάτων Human Capital and  Mobility (TMR), συμμετέχοντας  στις 

δραστηριότητες των εργαστηρίων BESSY του Βερολίνου, όπου μελέτησα υλικά 

μικροηλεκτρονικής με φασματοσκοπία ακτίνων Χ. 

Από τον Οκτώβριο του 2005 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 εκπόνησα δεύτερη 

διδακτορική διατριβή στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

του ΔΠΘ, με αντικείμενο τις προηγμένες εφαρμογές των ηλεκτρονικών σε συστήματα 

ρομποτικής όρασης.    

Το Μάρτιο 2008 διορίστηκα ως  Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία στο ΤΕΙ Σερρών, τμήμα 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. (ΦΕΚ 213/ τεύχος Γ΄/5-3-2008). Μονιμοποιήθηκα στη 

θέση αυτή το 2012 (ΦΕΚ 655/τ. Γ΄/10-7-2012). Τον Φεβρουάριο 2015 εκλέχθηκα στη 

βαθμίδα του αναπληρωτή Καθηγητή και διορίστηκα με το ΦΕΚ 543/ τ. Γ΄/15-6-2015). Το 

γνωστικό αντικείμενό μου είναι "Ενσωματωμένα Συστήματα και Ημιαγωγοί". 

Είμαι συγγραφέας ή συνσυγγραφέας τριάντα οκτώ ερευνητικών δημοσιεύσεων σε 

διεθνή περιοδικά με κριτές, εικοσιδύο εργασιών σε διεθνή συνέδρια με κριτές, άνω των 

είκοσι εργασιών σε τοπικά και διμερή συνέδρια. Έχω συγγράψει δύο βιβλία (εκδόσεις 

Τζιόλας) και διδακτικές σημειώσεις.  

Συμμετέχω σε δύο επιτροπές έκδοσης (editorial boards) διεθνών επιστημονικών 

περιοδικών με κριτές. Είμαι τακτικά κριτής δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 

συνέδρια, καθώς και μέλος επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Έχω καταμετρήσει στο Scopus 

πάνω από 500 ετεροαναφορές στο ερευνητικό μου έργο. 

Είμαι μόνιμο μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συνεδρίου IEEE 

International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems 

(IDAACS). 

Είμαι εκπρόσωπος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και επιστημονικός υπεύθυνος του 



προγράμματος αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Εργάστηκα ως κριτικός αναγνώστης διδακτικών βοηθημάτων στο πλαίσιο του έργου 

«Κάλλιπος-Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα» (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

Εκπόνησα ικανό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ως 

συμμετέχων. 

Είμαι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Τμήματος Ρομποτικής του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 

Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. 

Είμαι Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Σερρών. 

Μιλάω και γράφω καλά την αγγλική γλώσσα. 

 
 


