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Ο Ιωάννης Καλόμοιρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 1963. Είναι 
παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και μένει στις Σέρρες. 

Έλαβε το πτυχίο του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ το 1984 και τον μεταπτυχιακό τίτλο της 
Ηλεκτρονικής Φυσικής, από το ίδιο τμήμα, το 1988. Εργάστηκε στο Τμήμα Φυσικής του 
ΑΠΘ ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος επί πέντε έτη. 

H αρχική ερευνητική του εργασία και διδακτορική διατριβή, που εκπόνησε στο Τμήμα 
Φυσικής του ΑΠΘ (1989), έχει αντικείμενο τις ηλεκτρονικές ιδιότητες φυλλόμορφων 
ημιαγωγών.  

Το Σεπτέμβριο του 1989 κατατάχτηκε στην Πολεμική Αεροπορία. Απολύθηκε τον Μάιο 
του 1991.  

Από τον Οκτώβριο του 1993 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2008 εργάστηκε ως μόνιμος 
εκπαιδευτικός στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών (Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων) 
στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1ο ΤΕE Σερρών). Από τον Οκτώβριο του 1995 μέχρι το 
Μάρτιο του 2008 δίδαξε παράλληλα ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Σερρών. 

Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων 
(από το 1993 μέχρι το 1998), συμμετέχοντας  στις δραστηριότητες των εργαστηρίων BESSY 
του Βερολίνου, στο πλαίσιο Κοινοτικού προγράμματος Human Capital and  Mobility (TMR).  

Από τον Οκτώβριο του 2005 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 εκπόνησε δεύτερη 
διδακτορική διατριβή στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του ΔΠΘ, με αντικείμενο τις προηγμένες εφαρμογές των ηλεκτρονικών σε ρομποτικά 
συστήματα.    

Το Μάρτιο 2008 διορίστηκε ως  Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία στο ΤΕΙ Σερρών, τμήμα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροελεγκτές και 
προγραμματισμός συστημάτων πραγματικού χρόνου». Μονιμοποιήθηκε στη θέση αυτή το 
2012. Τον Φεβρουάριο 2015 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του αναπληρωτή Καθηγητή. 

Έχει υπογράψει συμβάσεις έργου με την Επιτροπή ερευνών του ΑΠΘ, το Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας, τον εκπαιδευτικό οργανισμό Interface, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, την Επιτροπή 
Ερευνών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  

Είναι συγγραφέας ή συνσυγγραφέας τριάντα τεσσάρων ερευνητικών δημοσιεύσεων σε 
διεθνή περιοδικά με κριτές, δεκαοκτώ εργασιών σε διεθνή συνέδρια, άνω των είκοσι 
εργασιών σε τοπικά και διμερή συνέδρια. Έχει συγγράψει δύο βιβλία (εκδόσεις Τζιόλας) και 
διδακτικές σημειώσεις. Εκπόνησε ικανό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων ως 
επιστημονικός υπεύθυνος ή ως συμμετέχων στην ερευνητική ομάδα. 

Συμμετέχει σε δύο επιτροπές έκδοσης (editorial boards) διεθνών επιστημονικών 
περιοδικών με κριτές. Είναι τακτικά κριτής δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και 
συνέδρια, μέλος και πρόεδρος επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Έχει καταμετρήσει στο 
Scopus πάνω από 500 ετεροαναφορές στο ερευνητικό του έργο. 

Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος αναβάθμισης των ψηφιακών 
υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013. 



Εργάστηκε ως κριτικός αναγνώστης διδακτικών βοηθημάτων στο πλαίσιο του έργου 
«Κάλλιπος-Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα» (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

Άσκησε πλούσιο διοικητικό έργο, αρχικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως 
υποδιευθυντής σχολείου και  από το 2008 και μετά στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ως 
μέλος ή πρόεδρος επιτροπών. Είναι αναπληρωτής διευθυντής του Τομέα Αρχιτεκτονικής 
Υπολογιστών και αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Είναι πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης των 
Σερρών. 

Μιλάει και γράφει καλά την αγγλική γλώσσα. 
 

 
 

 


