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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αθανασιάδης Ιωάννης
του Πολυκάρπου
e-mail: athang@uom.gr, athang@uom.edu.gr
τηλέφωνα : κιν. 6946.741753, σπίτι 2310.812582
Σπουδές:


Υποψήφιος διδάκτορας του Παν/μίου Μακεδονίας στο διατμηματικό πρόγραμμα «Πληροφοριακά
Συστήματα» με θέμα : "Research of statistic models in e-commerce and informations systems", υπο
την επίβλεψη του καθ. Δημ.Ιωαννίδη (dimioan@uom.gr) (από 24/11/2011)



Μεταπτυχιακός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα: "Πληροφοριακά Συστήματα" ( Master in
Information Systems) (με βαθμό 9,38 - Άριστα) (2001)



Πανεπιστήμιο Παλέρμο, Ιταλίας : Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με βαθμό "Λίαν Kαλώς"
(7,61) (1990)

Ξένες γλώσσες:


Αγγλικά (1st Certificate of Cambridge, IELTS 6.5),



Ιταλικά (άπταιστα).

Εργασιακή εμπειρία:


Από 3.3.2017 έως σήμερα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Πληροφορικής(ΕΤΕΠ) στο
τμ. ΟΕ του Παν/μίου Μακεδονίας με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη του εργαστηρίου Η/Υ
και την επικουρία διεξαγωγής φροντιστηριακών ασκήσεων (ΦΕΚ τ.Γ' 1420/30.12.16 και Πράξη
Πα.Μακ. 3433/3.3.17)



Από 23.7.2003 έως 2.3.2017 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Πληροφορικής(ΕΤΕΠ) στο
Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Παν/μίου Μακεδονίας υπεύθυνος για τον τομέα Διαδικτύου
(WEB)



Από 1.7.2001 έως 22.7.2003 στο έργο “Δίκτυα” και “Edunet” (2 έτη) στο Παν/μιο Μακεδονίας



1/7/1993 έως 30.4.2001 (7 έτη, 10 μήνες) στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (μέσω του Εμπορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης, απασχολούμενος στον τομέα software
του Επιμελητηρίου)
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Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ
Αρ.Μητρώου : ΕΒ 16964
Μπορείτε να το διαπιστώσετε και μέσω του ιστοχώρου του ΕΟΠΠΕΠ
(http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators )
Πιστοποιημένος ως Εκπαιδευτής Κολλεγίων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
Αρ.Μητρώου: 135/2010 Αρ.Πρωτ. 71561/ΙΑ/21.6.2010
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΔΔΑ
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - www.ekdd.gr
Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης κωδικός πιστοποίησης : 11.11.244.178 /23-7-2013
Σεμινάριο 100 διδ.ωρών
Διδακτική εμπειρία:
Βιβλίο : “Στατιστική και Μηχανική μάθηση με την R:
Θεωρία & Εφαρμογές”,
εκδ. Τζιόλας, Αύγουστος 2017
σε συν-συγγραφή με τον καθηγητή κ.Ιωαννίδη Δημ.
[Link βιβλίου]

Πάνω από 850 διδακτικές ώρες σε ΙΕΚ καθώς και εποπτεία Πτυχιακών εργασιών.
Πάνω από 180 διδακτικές ώρες σε Σεμινάρια της Εταιρίας Αξιοποίησης της Περιουσίας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας








17/3/2016 – 30/6/2016: Καθηγητής στο ΙΕΚ Μοναστηρίου, στην ειδικότητα “Τεχνικός Δικτύων και
Τηλ/νιών” στο μάθημα «Πρακτική άσκηση(Εργ)»(75ω) (Α’ εξάμηνο)
25/11/2015 – 16/3/2016: Καθηγητής στο ΙΕΚ Μοναστηρίου, στην ειδικότητα “Τεχνικός
Εφαρμογών Πληροφορικής” στο μάθημα «Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητας(Εργ)»(45ω) (Α’
εξάμηνο)
25/11/2015 – 16/3/2016: Καθηγητής στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, στην ειδικότητα “Τεχνικός
Εφαρμογών
Πληροφορικής”
στο
μάθημα
«Ολοκληρωμένα
εργαλεία
ανάπτυξης
ιστοχώρων(Εργ)»(30ω.) και «Εργαλεία επεξεργασίας video(Εργ)» (30ω.)(Δ' εξάμηνο)
25/11/2015 – 16/3/2016: Καθηγητής στο ΙΕΚ Νεάπολης, στην ειδικότητα “Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής” στο μάθημα «Αλγοριθμική και δομές δεδομένων(Θ)»(30ω.) (Α' εξάμηνο)
27/02/2013 – 16/7/2014: Καθηγητής στο ΙΕΚ Θέρμης, στην ειδικότητα “Τεχνικός Η/Υ” στο
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μάθημα “Χρήση Η/Υ(Εργ)”(12ω.) και «Δίκτυα Η/Υ Ι(Θ & Ε)»(60ω.) (Β' εξάμηνο)
27/02/2013 – 16/07/2014: Καθηγητής στο ΙΕΚ Θέρμης, στην ειδικότητα “Δικτύων Η/Υ &
Τηλεπικοινωνιών” στο μάθημα “Διαχείριση Δικτύων Ι(Θ & Ε)” (60ω.)(Β' εξάμηνο)
21/10/2013 – 26/02/2014: Καθηγητής στο ΙΕΚ Θέρμης, στην ειδικότητα “Δικτύων Η/Υ &
Τηλεπικοινωνιών” στο μάθημα “Αρχιτεκτονική Η/Υ(Θ & Ε)”(54ω.) (Α' εξάμηνο)
1/10/2012 – 10/05/2013 : Εποπτεία πτυχιακής εργασίας στο “Μεσογειακό Κολέγιο” (Mediterranean
College) στην ειδικότητα “Computer Science” , στο 3ο έτος (Derby University)
1/10/2012 – 28/2/2013 : Καθηγητής στο “Μεσογειακό Κολέγιο” (Mediterranean College) στην
ειδικότητα “Computer Science” , 3ο έτος (Derby University) στο μάθημα “System Programming”
1/10/2011 – 10/5/2012 : Εποπτεία τριών (3) πτυχιακών εργασιών στο “Μεσογειακό Κολέγιο”
(Mediterranean College) στην ειδικότητα “Computer Science” , στο 3ο έτος (Teeside University)
1/10/2011 – 10/5/2012 : Καθηγητής στο “Μεσογειακό Κολέγιο” (Mediterranean College) στο
μάθημα “Operating Systems” στην ειδικότητα “Computer Science” , στο 2ο έτος (Derby
University)
1/10/2011 – 10/5/2012 : Καθηγητής στο “Μεσογειακό Κολέγιο” (Mediterranean College) στο
μάθημα “Web Issues” στην ειδικότητα “Computer Science” , στο 3ο έτος (Teeside University)
1/10/2011 – 28/2/2012: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Γραφίστες Εντύπου και
Ηλεκτρονικών μέσων” στο μάθημα “Σχεδιασμός Ιστοσελίδων(Ε)”(54ω.) (Γ' εξάμηνο)
15/2/2011 – 30/6/2011: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Γραφίστες Εντύπου και
Ηλεκτρονικών μέσων” στο μάθημα “Εισαγωγή στην τεχνολογία πολυμέσων(Θ)”(14ω.) (Β'
εξάμηνο)
15/2/2011 – 30/6/2011: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Τεχνικός εφαρμογών
πληροφορικής με πολυμέσα” στο μάθημα “Δομές δεδομένων – οργάνωση αρχείων(Ε)”(56ω.) (Β'
εξάμηνο)
15/2/2011 – 30/6/2011: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Γραφίστες Εντύπου και
Ηλεκτρονικών μέσων” στο μάθημα “Εισαγωγή στην τεχνολογία πολυμέσων(Θ)”(14ω.) (Β'
εξάμηνο)
1/10/2010 – 10/5/2011 : Καθηγητής στο “Μεσογειακό Κολέγιο” (Mediterranean College) στο
μάθημα “Web Issues” στην ειδικότητα “Computer Science” , στο 3ο έτος (Teeside University)
1/10/2010 – 10/5/2011 : Εποπτεία δύο (2) τελειόφοιτων φοιτητών στις πτυχιακές τους εργασίες στο
“Μεσογειακό Κολέγιο” (Mediterranean College) στην ειδικότητα “Computer Science” , στο 3ο
έτος (Teeside University)
5/10/2010 – 14/2/2011: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Γραφίστες Εντύπου και
Ηλεκτρονικών μέσων” στο μάθημα “Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές” (Β' εξάμηνο)(28ω.)
5/10/2010 – 14/2/2011: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Τεχνικός εφαρμογών
πληροφορικής με πολυμέσα (multimedia)” στο μάθημα “Θεωρία των πολυμέσων και υπερμέσων”
(Β' εξάμηνο)(54ω.)
1/10/2010 – 30/6/2011: Εκπαιδευτής στο Mediterranean College (Thessaloniki) στο μάθημα: “Web
Issues” (3rd Year) (Teeside University)
1/10/2009 – 30/6/2010: Εκπαιδευτής στο Mediterranean College (Thessaloniki) στο μάθημα: “Web
Site Development” (1st Year) (Teeside University)
1/10/2009 – 30/6/2010: Εκπαιδευτής στο Mediterranean College (Thessaloniki) στο μάθημα: “Web
Scripting” (2nd Year) (Teeside University)
16/2/2010 – 30/6/2010: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Γραφίστες Εντύπου και
Ηλεκτρονικών μέσων” στο μάθημα “Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων ΙΙ(Ε)” (Γ' εξάμηνο)
(28ω.)
16/2/2010 – 30/6/2010: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Γραφίστες Εντύπου και
Ηλεκτρονικών μέσων” στο μάθημα “Ηλεκτρονική επεξεργασία σελίδας ΙΙ(Ε)” (Γ' εξάμηνο)(70ω.)
1/10/2009 – 12/2/2010: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Γραφίστες Εντύπου και
Ηλεκτρονικών μέσων” στο μάθημα “Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας ΙΙ(Ε)” (Γ' εξάμηνο)(42ω.)
1/10/2009 – 12/2/2010: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Γραφίστες Εντύπου και
Ηλεκτρονικών μέσων” στο μάθημα “Σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδων Ι(Ε)” (Γ' εξάμηνο)
3/7























(70ω.)
16/2/2009 – 30/6/2009: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Ειδικός Φοροτεχνικού
Γραφείου” στο μάθημα “Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)(Ε)” (Δ' εξάμηνο)(56ω.)
1/10/2008 – 30/6/2009: Εκπαιδευτής στο Mediterranean College (Thessaloniki) στο μάθημα : “Web
Site Development” (1st Year) (Teeside University)
1/10/2008 – 30/6/2009: Εκπαιδευτής στο Mediterranean College (Thessaloniki) στο μάθημα: “Web
Scripting” (2nd Year) (Teeside University)
2/10/2008 – 13/2/2009: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Σχεδιαστής μέσω
Συστημάτων Η/Υ” στο μάθημα “Windows και DOS λειτουργικά συστήματα(Θ)” (Δ' εξάμηνο)
(56ω.)
18/2/2008 – 20/6/2008: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Τεχνικός Συστημάτων Η/Υ”
στο μάθημα “Πρακτική άσκηση(Ε)” (Δ' εξάμηνο)(56ω.)
1/3/2008 – 30/6/2008: Καθηγητής στο ΙΕΚ Τριανδρίας, στην ειδικότητα “Τεχνικός τεχνολογίας
Internet” στο μάθημα “Γλώσσα προγραμματισμού VI – Εργαστήριο - Θεωρία” (Δ' εξάμηνο)
8/10/2007 – 10/2/2008: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Τεχνικός Συστημάτων Η/Υ”
στο μάθημα “Λειτουργικά Συστήματα ΙΙΙ – Εργαστήριο” (Γ' εξάμηνο)(56ω.)
16/2/2007 – 12/6/2007: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Τεχνικός τεχνολογίας
Internet” στο μάθημα “Γλώσσα προγραμματισμού VI – Εργαστήριο” (Δ' εξάμηνο)(56ω.)
16/2/2007 – 12/6/2007: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Τεχνικός εφαρμογών
Πληροφορικής” στο μάθημα “Βάσεις Δεδομένων ΙΙΙ – Εργαστήριο” (Δ' εξάμηνο)(14ω.)
16/2/2007 – 29/6/2007: Καθηγητής στο ΙΕΚ Θέρμης, στην ειδικότητα “Τεχνικός Δικτύων Η/Υ” στο
μάθημα “Διαθεματική εργασία” (Δ' εξάμηνο)(28ω.)
2/10/2006 – 24/1/2007: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Τεχνικός εφαρμογών
Πληροφορικής” στο μάθημα “Βάσεις Δεδομένων ΙΙ – Εργαστήριο” (Γ' εξάμηνο)(28ω.)
16/2/2006 – 30/6/2006: Καθηγητής στο ΙΕΚ Σίνδου, στην ειδικότητα “Τεχνικός τεχνολογίας
Internet” στο μάθημα “Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Internet Ι – Θεωρία” (Β' εξάμηνο) (28ω.)
7/4/2005 – 21/6/2005: (64 ώρες) Εκπαιδευτής σε σεμινάριο "Php & MySQL" από την Εταιρία
Αξιοποίησης του Παν/μίου Μακεδονίας, υπό την επιστημονική εποπτεία του καθ. Κ.Μαργαρίτη.
13/10/2005 – 15/12/2005: (32 ώρες) Εκπαιδευτής σε σεμινάριο “Linux” από την Εταιρία
Αξιοποίησης του Παν/μίου Μακεδονίας, υπό την επιστημονική εποπτεία του καθ. Κ.Μαργαρίτη.
7/12/2005 – 20/2/2006: (40 ώρες) Εκπαιδευτής σε σεμινάριο "Php & MySQL" από την Εταιρία
Αξιοποίησης του Παν/μίου Μακεδονίας, υπό την επιστημονική εποπτεία του καθ. Κ.Μαργαρίτη.
24,25 &28.6.04: Εκπαιδευτής σε τριήμερο σεμινάριο (12 ώρες) "Linux & Open Office" στον κύκλο
"New Technologies" από την Εταιρία Αξιοποίησης του Παν/μίου Μακεδονίας
5/11/2001 - 30/6/2002 (7 μήνες & 25 ημ.): Αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορικής στο 1ο ΤΕΕ
Γαλατσίου – Αθηνών
Έτος 2000: Εκπαιδευτής σε πανεπιστημιακά βοηθητικά μαθήματα στους πρωτοετείς
μεταπτυχιακούς στα Πληροφοριακά Συστήματα, στο μάθημα "Σχεδίαση και ανάπτυξη ΛογισμικούΓλώσσα C" (Α' εξάμηνο) του καθ.Κ.Μαργαρίτη.
1997-1999: Εκπαιδευτής σε φροντιστηριακά μαθήματα στη Χριστιανική Καταφυγή Νέων του
Αγ.Δημητρίου και στο φροντιστήριο "ΕΝΑ" , Κρατερού 2, Θεσ/νίκη

Γλώσσες προγραμματισμού Η/Υ και Λ.Σ. Η/Υ :
Λειτουργικά Συστήματα : Linux, Windows, DOS, Novell, UNIX.
Γλώσσες προγραμματισμού : R, Python, C, PHP, Pascal, Java, Javascript, Access (VBA), Clipper, dBase,
MySQL, HTML.
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Επιστημονικά άρθρα - Συνέδρια - Σεμινάρια - Ημερίδες :


6/5/2016: Παρουσίαση διδακτορικής εργασίας (paper) κατόπιν κρίσης, στο 29ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Στατιστικής («Ανάλυση Κινδύνου στο Περιβάλλον και την Οικονομία» 4-7/5/16,
Νάουσα) με θέμα : «Χρήση στατιστικών μοντέλων σε υπερμεγέθη δεδομένα (big data) για
πρόβλεψη ποιοτικών δεικτών οίνων» (Athanasiadis I. - Ioannides D.)
[Link Συνεδρίου] --- [Link Περιλήψεων Συνεδρίου]



9/12/2015: Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό “Procedia Economics and Finance” Issue
33C, 2015: [Link of Journal]
Article title: “A Statistical Analysis of Big Web Market Data Structure Using a Big Dataset of
Wines”
Article reference: FINE12248 (9/12/15)
Journal title: Procedia Economics and Finance
Authors: Dr. Athanasiadis Ioannis, Dr. Ioanniddes Dimitrios
PII: S2212-5671(15)01710-4
DOI: 10.1016/S2212-5671(15)01710-4
[Link of certificate]



8-10/5/2015 : Παρουσίαση διδακτορικής εργασίας (paper) κατόπιν κρίσης, στο 7o Διεθνές Συνέδριο : “ The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World”
(EBEEC 2015) [ http://ebeec.teikav.edu.gr/ ] , Καβάλα,με θέμα : “A statistical analysis of big web
market data structure using a big real dataset of wines and the direct e-commerce social phenomenon of producer to consumer transaction” , [Link], (Ioannis Athanasiadis, Dimitris Ioannidis)



6-7/2/2015 : Παρουσίαση διδακτορικής εργασίας (paper) κατόπιν κρίσης, στο Διεθνές Συνέδριο
“International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2015”
[http://icbe-hou.eap.gr/ ] , Αθήνα, με θέμα : “A statistical analysis of big web market data structure using a big real dataset of wines and the direct e-commerce social phenomenon of producer to consumer transaction” [Link], (Ioannis Athanasiadis, Dimitris Ioannidis)



Δημοσίευση στα πρακτικά με κριτές του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου [ http://www.esi-stat.gr/node/626 ], Θεσ/νίκη, 23 – 26/4/2015 , με θέμα : «A
statistical analysis of big web market data structure using R and the direct e-commerce social
phenomenon of producer to consumer transaction» (Athanasiadis I. – Ioannides D.)



24/10/2014: Παρουσίαση διδακτορικής εργασίας (paper) κατόπιν κρίσης, στο Διεθνές Συνέδριο
ICABE 2014 (International Conference on Applied Business & Economics) στους Δελφούς με
τίτλο : "A statistical and social analysis of web market structure and the direct e-commerce
phenomenon of producer to consumer transaction” (Athanasiadis I. - Ioannides D.) [Link]



24/10/2014 : Παρουσίαση διδακτορικής εργασίας (paper) στο Διεθνές Συνέδριο “International
Conference on Applied Business & Economics” (ICABE 2014) στους Δελφούς, με θέμα : “A
Statistical and Social Analysis of Web Market Structure and the Direct E-commerce Phenomenon of Producer to Consumer Transaction” (Athanasiadis I. – Ioannides D.) [
http://www.icabe.gr/ ]



24/04/2014 : Παρουσίαση διδακτορικής εργασίας (paper) στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με θέμα : «A statistical analysis of big web market data structure using R and the direct e-commerce social phenomenon of producer to consumer transaction» (Athanasiadis I. –
Ioannides D.) [ https://sites.google.com/site/27pss2014/home ]
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10/2/2014: Ημερίδα “AGROPEN” , Δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης, θέμα παρουσίασης : «Σύζευξη αγροτικής οικονομίας και πληροφορικής»



5/6/2013: Ημερίδα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφοριακών Συστημάτων με
θέμα παρουσίασης : «Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων MIS στον τομέα του διαδικτύου και της
ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας»



10/5/2008: Παρουσίαση στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Νάουσα, 9, 10 & 11 Μαΐου 2008, με θέμα: "Το εγχείρημα 'Ο Φορητός Υπολογιστής των φτωχών' (One Laptop Per Child) και η εκπαιδευτική του χρήση και αξία"



6/3/2008: Παρουσίαση στο συνέδριο "Μαθηματική εβδομάδα 2008" της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρίας (παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας) με θέμα : "Το εγχείρημα 'Ο Φορητός Υπολογιστής
των φτωχών' (One Laptop Per Child) και η εκπαιδευτική του χρήση και αξία"
14/12/2007 & 21/3/2008 & 30/11/2008: Σεμινάριο - Παρουσίαση του Λ.Σ.GNU/Linux σε ημερίδα
στο παν/μιο Μακεδονίας, με τίτλο "Το Λ.Σ.GNU/Linux και η διαχείριση των υπηρεσιών του"
(επαναλήφθηκε και στις 21/3/2008)
20/11/2007: Ημερίδα του τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην
Νάουσα, με θέμα παρουσίασης: "Το εγχείρημα 'Ο Φορητός Υπολογιστής των φτωχών' (One Laptop
Per Child) και η εκπαιδευτική του χρήση και αξία"
31/5/2007: Ημερίδα στο ΑΠΘ με τίτλο: “FLOSSCom, εφαρμόζοντας τις αρχές των άτυπων
μαθησιακών περιβαλλόντων των κοινοτήτων FLOSS (Free/Libre Open Source Software)”
8/10/2006: Παρουσίαση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΠΕ - Ελληνικής Επιστημονικής
Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση , «Οι Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», 5-8 Οκτωβρίου 2006,Θεσσαλονίκη, με
θέμα: “Ο υπολογιστής των φτωχών - One Laptop Per Child - OLPC: the $100 laptop”
23/11/2005: “Στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση” - σεμινάριο της Επιτροπής Ερευνών & των
Εκδόσεων Παν/μίου Μακεδονίας.
6 – 9/10/2005: Παρουσίαση στην “Infosystem 2005” (Helexpo-ΔΕΘ) στο stand του Παν/μίου
Μακεδονίας των έργων ανοιχτού λογισμικού του παν/μίου.
8/7/2005: “Εισαγωγή στα grids” – ημερίδα της ΕΔΕΤ και του ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, στο παν/μιο
Μακεδονίας.
9 &10.10.04: “2nd opensource developer's workshop” – οργάνωση “ΕΛΛΑΚ” (ellak.gr) – στο
παν/μιο Μακεδονίας – διημερίδα εργασίας σε έργα ανοιχτού λογισμικού – παρουσίαση των έργων
ανοιχτού λογισμικού του ΠΑ.ΜΑΚ.
18/05/2004: “Scientific forum on Grid Services”, οργάνωση pre-congress fora, από το 14th WCIT
2004, μέγαρο μουσικής , Αθήνα.
27/04/2004 : 2ο συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, οργάνωση
ΕΔΕΤ, Παν/μιο Μακεδονίας, Θεσ/νίκη.
4/11/2002: Ημερίδα του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ - GRNET), στη
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, με θέμα: “Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες και Δικτυακές
Υποδομές”
27, 28/6/2002: Διημερίδα του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ - GRNET), με
θέμα: “Ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα” με προσκεκλημένους τους: Richard Stallman, ιδρυτή
του GNU foundation, Matthias Ettrich, ιδρυτή του KDE, Scott Collins, Διευθύνων Σύμβουλο του
Mozilla Project, καθώς και άλλους γνωστούς συντελεστές των προγραμμάτων ανοικτού κώδικα.,
στο ξενοδοχείο "Holliday Inn"
21/6/2002: Ημερίδα του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ – GRNET) στο ΕΜΠ,
με θέμα: “Νέες υπηρεσίες του δικτύου, προβλήματα προς επίλυση”.
15-16/12/2001: Ημερίδα “Install-Fest for Linux”, στο ΤΕΙ Πειραιά, από την Ένωση Ελλήνων
Χρηστών Linux (HELLUG), όπου εκτός από τις ομιλίες γινόταν εγκαταστάσεις Linux σε Η/Υ των
επισκεπτών.
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20 & 21.9.99 : Συνέδριο (User- Forum) στη Θεσ/νίκη με θέμα “Smart-Card (έξυπνη κάρτα)” στα
πλαίσια Κοινοτικού προγράμματος. Οργάνωση Οργανισμός Ρυθμιστ. Σχεδίου Θεσ/νίκης και
TRUTh SA.
27.6.98 : Συνάντηση των μηχανογράφων των Επιμελητηρίων με θέμα την ενοποίηση των
Επιμελητηρίων στο Internet. Οργάνωση Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.
24.9.97 : Ημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα “το δίκτυο Internet και η εμπορική του χρήση”.
Μάρτιος 1996: Ημερίδα του ΟΤΕ στο Πολυτεχνείο Θεσ/νίκης με θέμα το “ISDN”.
Ιούνιος 1995: Συνάντηση στην Αθήνα των μηχανογράφων των Επιμελητηρίων με θέμα το “EDI”,
οργάνωση ΕΒΕΑ.
Προγράμματα τα οποία έχω διαθέσει σε Σωματεία, Συλλόγους και επιχειρήσεις : 12 εφαρμογές
Πρακτικής άσκησης εργασία (σχεσιακή βάση δεδομένων σε Access97): Γενική Διαχείριση
Νοσοκομείου στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος "Βάσεις Δεδομένων" (Ιαν. 2000).
Ιστοχώροι – Sites :
















Ο ιστοχώρος του Εργαστηρίου Οικονομικών & Κοινωνικών Ερευνών του τμ.Ο.Ε. του Παν/μίου
Μακεδονίας (Wordpress) [ http://eroke.uom.gr ]
Ο ιστοχώρος της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (σε Wordpress) [http://soers.uom.gr ]
Ο Ιστοχώρος του Συνεδρίου για το Bullying που διοργανώθηκε από το τμήμα ΕΚΠ του Παν/μίου
Μακεδονίας τον Μάρτιο του 2016 (σε Drupal) [ http://bullying.uom.gr ]
Ο Ιστοχώρος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shop) των παραγωγών Θεσσαλονίκης και περιχώρων υπό
την εποπτεία του καθ. Δ.Ιωαννίδη (ΠΑ.ΜΑΚ. – τμ. ΟΕ)) και του ομ.καθ. Χ. Καμενίδη (ΑΠΘ –
τμ.Γεωπονίας) (Drupal - Full responsive) [ http://xristina.uom.gr/protoprama ]
Ο ιστοχώρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SINC@HE: Υποστήριξη και ένταξη σπουδαστών με
ειδικές ανάγκες στην Ανώτατη Εκπ/ση του Μαυροβουνίου (DRUPAL) [http://sinche.uom.gr/]
Το site του Διεθνούς Συνεδρίου για την «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων»
(DRUPAL) [http://www.uom.gr/eiconf2011/]
Το προσωπικό site του καθ.Δημ.Ιωαννίδη του Παν/μίου Μακεδονίας(Τμ.Οικονομικών Επιστημών)
[http://users.uom.gr/~dimioan/]
Το προσωπικό site του Διευθυντή Ορχήστρας & Επίκ.Καθηγητή του Παν/μίου
Μακεδονίας(Τμ.Μουσικής επιστήμης & Τέχνης) κ.Βράνου Γιώργου [http://users.uom.gr/~gvranos/]
Το προσωπικό site του Λέκτορα του Παν/μίου Μακεδονίας(Τμ.Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)
κ.Στειακάκη Εμμανουήλ [http://users.uom.gr/~stiakakis/]
Το blog του Συλλόγου Γονέων του Κρατικού Ωδείου Θεσ/νίκης [http://sg-koth.blogspot.com/]
Το blog του τμήματος judo του Ηρακλή [http://iraklis-judo.blogspot.com/ ]
Το site του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης [http://www.uom.gr/skmth/]
Το blog του Σκακιστικού Συλλόγου "Χρονικόν-Παπάφη" [http://xronikon.blogspot.com/]
Το blog των αποφοίτων του 9ου Λυκείου Θεσ/νίκης το 1981 [http://9olykeio1981.blogspot.com/]
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