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Α16 – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης της διδασκαλίας που εφαρμόζεται προαιρετικά στο Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής επεκτείνεται στο ΠΜΣ-ΣΗΤ με παρόμοιο 
ερωτηματολόγιο όπως αυτό έχει συνταχθεί από τη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Για να υπάρξει 
αντικειμενική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτείται 
πολυετής συλλογή στοιχείων αποτίμησης και συνυπολογισμός παραγόντων που είναι δύσκολο 
να σταθμιστούν και να απομονωθούν από εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 
ερωτηματολογίων, το διδακτικό έργο του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ-ΣΗΤ  είναι 
εναρμονισμένο με αυτό του ΠΠΣ του Τμήματος Φυσικής και βρίσκεται  σε εξαιρετικό επίπεδο. 
Ένα κριτήριο της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ο μέσος βαθμός (>8) του ΜΔΕ των αποφοίτων. Πάγια επιδίωξη του διδακτικού 
προσωπικού του ΠΜΣ-ΣΗΤ  είναι η επίτευξη  μεγάλου μέσου βαθμού ΜΔΕ,  διατηρώντας το  
υψηλό επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών. 
 
Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά στοιχεία και συνοπτική αναφορά των ερευνητικών και 
επιστημονικών επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ-ΣΗT, βάσει των διεθνών 
αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης επιστημόνων (google scholar, inspire HEP, scopus). 
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα του Διδακτικού Προσωπικού του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι ανηρτημένα 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής του ΠΙ, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής του ΠΙ και της Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του ΕΜΠ. Επιπρόσθετα, στο παρόν παράρτημα περιγράφεται ομαδοποιημένο το επιστημονικό 
και ερευνητικό έργο του Διδακτικού Προσωπικού του ΠΜΣ-ΣΗΤ. 
 
Οι διδακτικές επιδόσεις των μελών ΔΕΠ/διδασκόντων του ΠΜΣ είναι εξαιρετικές, όπως 
αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα σε σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της ΜΟΔΙΠ 
που φαίνονται στον Πίνακα 16-3 (σελ. 13). Τα αποτελέσματα αυτά βασίζονται σε 14 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων του ΠΜΣ-ΣΗΤ που συλλέχθηκαν για τα δύο 
εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. Τα αριθμητικά αποτελέσματα αφορούν στον μέσο 
όρο και στην τυπική απόκλιση για όλα τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν με τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές να απαντούν ποσοτικά σύμφωνα με την αντιστοίχιση: 

1: Καθόλου,   2: Λίγο,   3: Μέτρια,   4: Πολύ,   5: Πάρα πολύ 
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ΜΕΛΗ ΔΕΠ (Σύνολο: 8) 
 
Ευαγγέλου Ευάγγελος: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική φυσική στερεάς κατάστασης με έμφαση στη 
μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων και συμπεριφοράς υλικών και διατάξεων». Το δημοσιευμένο 
έργο του εστιάζεται στα ακόλουθα: ηλεκτρικός χαρακτηρισμός υμενίων άνθρακα για χρήση στη 
μικροηλεκτρονική, ανάπτυξη, δομικός και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός διατάξεων MOS που 
περιέχουν υλικά πύλης υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς (high-k) και μνήμες DRAM νέας γενιάς. 
Χρησιμοποιεί επίσης τεχνικές μελέτης ηλεκτρικών ιδιοτήτων καθώς και συμπεριφοράς υλικών 
και πειραματικών διατάξεων που εφαρμόζονται και σε πειραματικές ηλεκτρονικές μετρητικές 
διατάξεις. Ο κ.Ευαγγέλου συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά σε ηλεκτρονικά σε κλάδους αιχμής 
όπως οι Τηλεπικοινωνίες που απαιτούν καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα. Επίσης έχει 
επιμεληθεί της έκδοσης δύο βιβλίων σχετικά με τα Ηλεκτρονικά. Τρεις ενδεικτικές 
δημοσιεύσεις του σε διεθνή περιοδικά: 

• Depletion induced depolarization field in Hf1−xZrxO2 metal-ferroelectric-semiconductor 
capacitors on germanium, C Zacharaki, P Tsipas, S Chaitoglou, EK Evangelou, CM Istrate, L 
Pintilie, ...Applied Physics Letters 116 (18), 182904 (2020). 

• Memory performance of MOS structure embedded with laser annealed gold NCs 
EKE L.Kastanis, J.L.Spear, Ch.Sargentis, N.Konofaos, D.Tsamakis, D.C ...Solid-State Electronics 
148, 63-69 (2018). 

• Properties of Al-SrTiO/sub 3/-ITO capacitors for microelectronic device applications, N 
Konofaos, EK Evangelou, Z Wang, U Helmersson, IEEE Transactions on Electron Devices 51 (7), 
1202-1204  (2004). 

 
https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=CWH-__0AAAAJ  

 
 
 
 
 
 
 

https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=CWH-__0AAAAJ
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Ευαγγέλου Ιωάννης: Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ». O κ. Ευαγγέλου ασχολείται με: Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών, 
λήψη και ανάλυση δεδομένων, ανάπτυξη αισθητήρων, ανιχνευτών και ηλεκτρονικών 
συστημάτων για λήψη και επεξεργασία δεδομένων σε πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών 
και άλλων εφαρμογών. Τρεις ενδεικτικές δημοσιεύσεις του σε διεθνή περιοδικά: 

• Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC, 
Albert M Sirunyan (Yerevan Phys. Inst.) et al., CMS Collaboration, Published in: Phys.Lett.B 716 
(2012) 

• Charged Particle Multiplicity Distributions at 200-GeV and 900-GeV Center-Of-Mass 
Energy, UA5 Collaboration, R.E. Ansorge (Cambridge U.) et al., Published in: Z.Phys.C 43 (1989) 
357 

• CMS Preshower in situ absolute calibration with physics events, 
Ioannis Evangelou, Published in: Nucl.Instr.&Methods A572(624–632)2007 
 
https://inspirehep.net/authors/1010544  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://inspirehep.net/authors/1010544
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Μάνθος Νικόλαος: Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ». Ο κ. Μάνθος ασχολείται με:  Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών 
και εφαρμογές, Λήψη και ανάλυση δεδομένων-Αισθητήρες, Ανιχνευτές, Ηλεκτρονικά 
συστήματα για λήψη δεδομένων σε πειράματα Σωματιδιακής Φυσικής και άλλες εφαρμογές. 
Τρεις ενδεικτικές δημοσιεύσεις του σε διεθνή περιοδικά: 

• Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC, 
Albert M Sirunyan (Yerevan Phys. Inst.) et a., CMS Collaboration,  
Published in: Phys.Lett.B 716 (2012) 

• G. Aad et al (ATLAS and CMS collaboration), Combined Measurement of the Higgs Boson 
Mass in pp Collisions at sqrt{s}=7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS Experiments, Phys.Rev.Lett. 
114 (2015) 191803 

• V. Khachatryan et al (CMS collaboration), The CMS trigger system, JINST 12 (2017) 01, 
P01020 
 
https://inspirehep.net/authors/998915  

 
 
 
 
 

 

 

 

https://inspirehep.net/authors/998915
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Μήτρου Νικόλαος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο: 
«Αρχιτεκτονική Επίδοση και Έλεγχος Κίνησης Δικτυών Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών». Ο κ. 
Μήτρου έχει ενεργό ερευνητική συμμετοχή στα επιστημονικά πεδία των ευρυζωνικών και 
κινητών επικοινωνιών, των συστημάτων πολυμέσων και των συστημάτων παράστασης και 
οργάνωσης της γνώσης. Ήταν συντονιστής ή/και κύριος ερευνητής σε πολλά ερευνητικά και 
αναπτυξιακά έργα στις περιοχές αυτές (RACE, ESPRIT, STRIDE, ACTS, IST, Γ.Γ.Ε.Τ.) και 
δημοσίευσε πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Την 
πενταετία 2011-2015 ήταν ο συντονιστής μεγάλων οριζόντιων έργων (προϋπολογισμού 
μεγαλύτερου των 13 εκατ. Ευρώ), στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών 
ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της ενίσχυσης της ανοικτής πρόσβασης σε 
ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο (www.seab.gr, www.kallipos.gr). Την εξαετία 2010-
2016 διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). 
Διετέλεσε επίσης κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, μέλος του IFIP WG 6.3, μέλος της 
ΙΕΕΕ και μέλος του ΤΕΕ. Τρεις ενδεικτικές δημοσιεύσεις του σε διεθνή περιοδικά: 

• An AI-Based Methodology for the Automatic Classification of a Multiclass Ebook 
Collection Using Information From the Tables of Contents, E Giannopoulou, N Mitrou, IEEE 
Access 8, 218658-218675, 4,2020 

• 5G radio access network slicing: System-level evaluation and management,IP Belikaidis, 
A Georgakopoulos, K Tsagkaris, Z Altman, SB Jemaa, ...IEEE Vehicular Technology Magazine 14 
(4), 49-55,1,2019. 

• Best collaborative practices for advocacy and promotion of Open Educational Resources, 
S Koutsileou, C Anastasopoulou, S Christaki, N Mitrou.Journal of Integrated Information 
Management 3 (2), 10-14, 2019. 

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=wiq0MZ0AAAAJ  

 

 
 
 
 

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=wiq0MZ0AAAAJ
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Παπαδόπουλος Ιωάννης: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο: «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ». O κ. Παπαδόπουλος ασχολείται με: Πειραματική Φυσική Υψηλών 
Ενεργειών, λήψη και ανάλυση δεδομένων, μελέτες κβαντικής χρωμοδυναμικής, ανάπτυξη 
αισθητήρων, ανιχνευτών και ηλεκτρονικών συστημάτων για λήψη και επεξεργασία δεδομένων 
σε πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και άλλων εφαρμογών. Τρεις ενδεικτικές 
δημοσιεύσεις του σε διεθνή περιοδικά:  

• Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC,  
Albert M Sirunyan (Yerevan Phys. Inst.) et a., CMS Collaboration, Published in: Phys.Lett.B 716 
(2012) 

• Measurement of the Ratio of the Inclusive 3-Jet Cross Section to the Inclusive 2-Jet Cross 
Section in pp Collisions at √s = 7 TeV and First Determination of the Strong Coupling Constant in 
the TeV Range”, Eur. Phys. J. C 73 (2013) 

• Electron drift velocity measurements at high electric fields, P. Colas et al., DAPNIA-01-09 
and NIM A 478 (2002) 215-219 
 
https://inspirehep.net/authors/994321  

 
 
 
 

 

 

https://inspirehep.net/authors/994321
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Τσιατούχας Γεώργιος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνική Σχολή  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με 
γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων». Ο Γεώργιος Τσιατούχας από 
το 1998 έως το 2002 εργάστηκε στην εταιρεία Integrated Systems Development (ISD) S.A. ως 
διευθυντής διεθνών συνεργασιών της εταιρείας και τεχνικός διευθυντής του τομέα Advanced 
Silicon Solutions. Από το 2002 είναι στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο αναλογικός, 
ψηφιακός και μικτού σήματος σχεδιασμός ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, η σχεδίαση μνημών, 
η σχεδίαση κυκλωμάτων χαμηλής τάσης λειτουργίας και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, η 
σχεδίαση για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας κυκλωμάτων και η σχεδίαση για την υψηλή 
αξιοπιστία  ολοκληρωμένων κυκλωμάτων/συστημάτων. Το 2002 απέσπασε την διάκριση 
καλύτερης ερευνητικής εργασίας του IEEE International Symposium on Quality Electronic Design 
(ISQED). Το 2009 απέσπασε την διάκριση καλύτερης ερευνητικής εργασίας του IEEE 
International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 
(DDECS).Είναι μέλος (Senior Member) του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 
της IEEE Test Technology Technical Council και της European Design Automation Association 
(EDAA).Υπήρξε μέλος της επιτροπής προγράμματος πολλών συνεδρίων (IOLTS, ETS, VLSI-SoC, 
IMSTW, DTIS, ISQED, ASQED, IEDEC, IDT, MOCAST, PACET, PCI). Τρεις ενδεικτικές δημοσιεύσεις 
του σε διεθνή περιοδικά: 

• A Low-Cost, Robust and Tolerant, Digital Scheme for Post-Bond Testing and Diagnosis of 
TSVs, V Gerakis, Y Tsiatouhas, A Hatzopoulos. Journal of Electronic Testing 37 (2), 191-203 
(2021). 

• Aging prediction and tolerance for the SRAM memory cell and sense amplifier. HM 
Dounavi, Y Sfikas, Y Tsiatouhas Journal of Electronic Testing 37 (1), 65-82 (2021). 

• Aging Monitors for SRAM Memory Cells and Sense Amplifiers, HM Dounavi, Y Sfikas, Y 
Tsiatouhas, Ageing of Integrated Circuits, 181-210 (2020). 

https://scholar.google.gr/citations?user=gHsE8pYAAAAJ&hl=el&oi=ao  

 
 
 
 

https://scholar.google.gr/citations?user=gHsE8pYAAAAJ&hl=el&oi=ao
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Φουντάς Κωνσταντίνος: Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ».  Ο κ. Φουντάς ασχολείται με: Έρευνα για τον προσδιορισμό της 
ενεργού διατομής πιδάκων στον LHC, έρευνα για θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις στον LHC, 
Φυσική πιδάκων και pQCD σε βαθιά μη ελαστική σκέδαση ηλεκτρονίων-πρωτονίων, 
πρωτονίων-αντιπρωτονίων και νετρίνο-πυρήνων. Ανάπτυξη του γενικού συστήματος 
σκανδαλισμού για το CMS στο LHC και SLHC βασισμένο σε τεχνολογία μTCA. Επίσης ανάπτυξη 
του συστήματος σκανδαλισμού μιονίων στο βαρέλι του CMS και αναβάθμισή του με τη χρήση 
FPGAs και οπτικές συζεύξεις της τάξης των Gbps. Σχεδιασμός και δοκιμές για αλγορίθμους και 
κάρτες FED του ιχνηλάτη (Tracker) του CMS. Ο κ. Φουντάς έχει μεγάλη και μακρόχρονη 
εμπειρία σε πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, με τη συμμετοχή του σε μεγάλα 
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Τρεις ενδεικτικές δημοσιεύσεις του σε διεθνή περιοδικά: 

• Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC, 
Albert M Sirunyan (Yerevan Phys. Inst.) et a., CMS Collaboration, Published in: Phys.Lett.B 716 
(2012) 

• CMS technical design report, volume II: Physics performance, CMS Collaboration, G.L. 
Bayatian (Yerevan Phys. Inst.) et al., Published in: J.Phys.G 34 (2007) 6, 995-1579 

• Determination of Jet Energy Calibration and Transverse Momentum Resolution in CMS, 
CMS Collaboration, Serguei Chatrchyan (Yerevan Phys. Inst.) et al., Published in: JINST 6 (2011) 
P11002 
 
https://inspirehep.net/authors/1009633  

 
 
 

https://inspirehep.net/authors/1009633
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Χριστοφιλάκης Βασίλειος: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ». Ο κ. Χριστοφιλάκης διαθέτει εικοσαετή ερευνητική 
εμπειρία σε ακαδημαϊκό και αναπτυξιακό επίπεδο. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
εστιάζονται σε ασύρματες επικοινωνίες,  επαναπροσδιοριζόμενα ραδιοσυστήματα και 
συνεργατικά δίκτυα, στις έξυπνες κεραίες και συστήματα ΜΙΜΟ, στην ψηφιακή επεξεργασία 
σήματος, στη διάδοση και εξασθένιση RF σημάτων, στην καταγραφή ELF σημάτων, στην 
ανάλυση και επεξεργασία ECG σημάτων. Είναι εν ενεργεία topic editor ενός επιστημονικού 
περιοδικού και έχει διατελέσει associate editor ενός επιστημονικού περιοδικού για 2 χρόνια και 
editor σε 2 scientific books. Είναι κριτής σε 9 διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έχει 
διατελέσει κριτής σε 13 διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και αξιολογητής 
επιστημονικών προτάσεων. Τρεις ενδεικτικές δημοσιεύσεις του σε διεθνή περιοδικά:  

• Correlation of local lightning activity with extra low frequency detector for Schumann 
Resonance measurements, G Tatsis, A Sakkas, V Christofilakis, G Baldoumas, SK Chronopoulos, 
Science of The Total Environment 787, 147671 (2021) 

• Earth-to-earth microwave rain attenuation measurements: A survey on the recent 
literature V Christofilakis, G Tatsis, SK Chronopoulos, A Sakkas, AG Skrivanos, ...Symmetry 12 (9), 
1440 (2020) 

• Time and Spatial Jitter Influence on the Performance of FSO Links with DF Relays and OC 
Diversity Over Turbulence Channels, PJ Gripeos, HE Nistazakis, AD Tsigopoulos, V Christofilakis, E 
Roditi Photonics 8 (8), 318 (2021) 

https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=TDFIbAIAAAAJ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=TDFIbAIAAAAJ
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ΕΔΙΠ (Σύνολο: 2) 
 

Μπαλντούμας Γεώργιος: Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικά συστήματα 
επεξεργασίας σήματος».  Το 2021 απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο “Λήψη και επεξεργασία ppg βιοσημάτων και πρόβλεψη 
επικείμενων καρδιακών δυσλειτουργιών”. Από το 2004 μέχρι το 2020 υπηρέτησε ως μέλος 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου παρείχε εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για 
την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, και εφαρμοσμένου έργου των εργαστηρίων 
Αναλογικών και Ψηφιακών ηλεκτρονικών. Από το 2020 μέχρι σήμερα υπηρετεί ως μέλος 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, όπου συμμετέχει σε ποικίλα εργαστηριακά μαθήματα και σε μαθήματα του ΠΜΣ-
ΣΗΤ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, ως συνέχεια της Διδακτορικής Διατριβής του, 
επικεντρώνονται στην ανάλυση βιοσημάτων βασισμένη στην τεχνολογία της 
φωτοπληθυσμογραφίας και την εύρεση καινοτόμων μεθόδων και συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης επικείμενων καρδιακών δυσλειτουργιών. Ως εκ τούτου, συμμετέχει σε 
σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών, καταγραφής και επεξεργασίας βιοσημάτων, από ασθενείς 
με καρδιοαγγειακές παθήσεις. Τρεις ενδεικτικές δημοσιεύσεις του σε διεθνή περιοδικά: 

• Anthropogenic Noise and Its Footprint on ELF Schumann Resonance Recordings, Tritakis, 
V., Contopoulos, I., Florios, C., ...Baldoumas, G., Repapis, C. Frontiers in Earth Science, 2021, 9, 
646277. 

• Study of the variations in the Schumann resonances parameters measured in a southern 
Mediterranean environment, Tatsis, G., Christofilakis, V., Chronopoulos, S.K., ...Repapis, C., 
Tritakis, V. Science of the Total Environment, 2020, 715, 136926 

• A prototype photoplethysmography electronic device that distinguishes congestive 
heart failure from healthy individuals by applying natural time analysis, Baldoumas, G., Peschos, 
D., Tatsis, G., ...Michalis, L.K., Naka, K.K. Electronics (Switzerland), 2019, 8(11), 1288 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202993479  
 
 
Μπλέτσας Ευστάθιος: Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. O κ. Μπλέτσας έχει πολυετή θητεία στο Εργαστήριο Φυσικής 
Υψηλών Ενεργειών (ΦΥΕ). Έχει ασχοληθεί με συντήρηση και επισκευή οργάνων, με την 
κατασκευή πλακετών (PCB), με τον προγραμματισμό FPGAs και μικροελεγκτών (μC), με 
συστήματα απομακρυσμένων μετρήσεων και ελέγχου, με τη συντήρηση και λειτουργία Η/Υ και 
πολλών άλλων δραστηριοτήτων που άπτονται στις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου ΦΥΕ. Έχει βοηθήσει σημαντικά παρέχοντας τεχνογνωσία και αρωγή στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες 
Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (ΠΜΣ-ΣΗΤ) του Τμήματός μας. Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση 
και καλή λειτουργία των υπολογιστών του Εργαστηρίου Η/Υ . Έχει διατελέσει υπεύθυνος για τη 
συντήρηση και καλή λειτουργία του Εργαστηρίου ασκήσεων Ηλεκτρομαγνητισμού. Ο κ. 
Μπλέτσας έχει εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ηλεκτρονικής, μικροηλεκτρονικής, 
τηλεπικοινωνιών και γλωσσών προγραμματισμού. Επίσης συμμετείχε σε δημοσιεύσεις 
(https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2008.01.003)  και σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202993479
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Ομαδοποιημένο επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Διδακτικού Προσωπικού του  
ΠΜΣ-ΣΗΤ1 

 
Όπως προκύπτει από τα βιογραφικά και το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του διδακτικού 
προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ) του ΠΜΣ-ΣΗΤ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, η έρευνά 
τους καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ-ΣΗΤ, τονίζοντας και τον διεπιστημονικό 
χαρακτήρα: Φυσική, Επιστήμες Μηχανικού και Πληροφορικής , Μαθηματικών, Επιστήμης των 
Υλικών, Ιατρικών επιστημών. (βλ. το ακόλουθο διάγραμμα ποσοστιαίας ανάλυσης ανά 
ερευνητική περιοχή, Πηγή:SCOPUS-2017-2021). 

 
  
 
Το ερευνητικό έργο του  διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ) του ΠΜΣ-ΣΗΤ την 5-ετια 2017-
2021 (βλ. Πίνακα 16-1) αποτυπώνεται σε 564 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά περιοδικά κατόπιν 
κρίσης, 26 σε πρακτικά συνεδρίων κατόπιν κρίσης και 2 κεφάλαια σε συλλογικούς Τόμους. Η 
υψηλή ποιότητα του έργου αποτυπώνεται στον δείκτη απήχησης των περιοδικών όπου 
γίνονται αυτές οι δημοσιεύσεις με κυριότερα παραδείγματα περιοδικά παγκόσμιας 
αναγνωσιμότητας, όπως: Applied Physics Letters, J. of High Energy Physics, European Phys. 
Journal, IEEE Access,  International Journal Of Remote Sensing, Electronics, Science of the total 
environment κ.ά. 
H αναγνώριση του ερευνητικού έργου του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ-ΣΗΤ (βλ. Πίνακα 
16-2) είναι πολύ υψηλή (>13.000 ετεροαναφορές). Αναμφίβολα, η ποιότητα και ποσότητα του 
ερευνητικού έργου του  διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο  
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  
 
Η συντριπτική πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ) του ΠΜΣ-ΣΗΤ (9/10) έχουν 
ενεργό ερευνητική δραστηριότητα. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ) του ΠΜΣ-

 
1 Για τον υπολογισμό των ομαδοποιημένων δεικτών του ερευνητικού έργου του Διδακτικού 
Προσωπικού του ΠΜΣ-ΣΗΤ χρησιμοποιήθηκε για λόγους ομοιομορφίας η βάση δεδομένων SCOPUS   
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ΣΗΤ έχουν αναγνωρισμένη Διεθνή παρουσία μέσω συνεργασιών των εργαστηρίων τους με 
Διεθνή ΑΕΙ και Ερευνητικούς φορείς: CERN, MIT, Imperial College London, National Academy of 
Sciences of Ukraine, The Notingham Trent University κ.ά  
 
Πίνακας 16-1: Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 

  Α Β Γ 

2021 79 2   

2020 99 4   

2019 119 3 1 

2018 148 7   

2017 119 10 1 

Σύνολο 564 26 2 
Α: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Β: Εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές 
Γ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
 
Πίνακας 16-2: Αναγνώριση του επιστημονικού έργου 

  Ετεροαναφορές 

2021 4066 

2020 3174 

2019 3339 

2018 2073 

2017 562 

Σύνολο 13214 
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Πίνακας 16-3: Αξιολόγηση Διδακτικού έργου από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
 

α/α Ερώτηση 
Μέσος 
όρος 

1 
5. Οργανώνει και παρουσιάζει αποτελεσματικά την ύλη των 
διαλέξεων/σεμιναρίων; 

4.6 

2 
6. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον των φοιτητών για το 
αντικείμενο; 

4.4 

3 7. Εμπνέει εμπιστοσύνη σχετικά με τις γνώσεις του/της; 4.6 

4 
8. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα 
και συνεργασία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές); 

4.2 

5 
9. Είναι γενικά προσιτός/η και διαθέσιμος/η για 
ερωτήσεις/συμβουλευτικές συναντήσεις με τους φοιτητές, ακόμη και 
εκτός των ωρών του μαθήματος; 

4.6 

6 
10. Πόσο ικανοποιητική είναι η συνολική εικόνα του/της 
διδάσκοντα/ουσας;  

4.7 

7 11. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 4.6 

8 23. Υπήρχε καθοδήγηση από το διδάσκοντα; 4.8 

9 24. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 5 

 


