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[σύντομο βιογραφικό σημείωμα] 

Ο Ευστράτιος Φ. Γεωργόπουλος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1973. Αποφοίτησε 

από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής, του 

Πανεπιστημίου Πατρών το Σεπτέμβριο του 1995. Το Νοέμβριο του ιδίου έτους έγινε 

δεκτός ως υποψήφιος Διδάκτορας στο ίδιο τμήμα όπου και εκπόνησε Διδακτορική 

Διατριβή με τίτλο: «Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων για τη βελτίωση της απόδοσης 

Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων» στο Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων, την 

οποία και παρουσίασε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2000. 

Σήμερα, κατέχει τη θέση του τακτικού Καθηγητή Α' Βαθμίδας, με Γνωστικό 

Αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομένων, Μοντελοποίηση και Μηχανική Μάθηση» στο 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Διοίκησης, του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Επίσης έχει εργαστεί ως διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, από το Μάρτιο του 2003 έως το Φεβρουάριο του 2004, και 

ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, από τον Οκτώβριο του 2003 

έως τον Ιούλιο του 2020, σε διάφορες θεματικές ενότητες, προπτυχιακές και 

μεταπτυχιακές του Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορικής». 

Είναι συγγραφέας σημαντικού αριθμού εργασιών σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και 

βιβλία, καθώς και εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) τόσο για τη 

συμβατική όσο και για την ανοικτή και εξ αποστάσεως ανώτατη εκπαίδευση. 

Παράλληλα, είναι κριτής σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων και σε δύο διεθνή 

περιοδικά. 

Έχει συμμετάσχει σε αρκετά αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών, στο ΤΕΙ Πελοποννήσου και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στο χώρο της Τεχνητής 

Νοημοσύνης, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης, της 

Μοντελοποίησης Συστημάτων και της Επιχειρησιακής Έρευνας. 

 

[ENGLISH SHORT CV] 

Efstratios F. Georgopoulos was born in Kalamata, in southwestern Greece, in 1973. In 

1995 he graduated from the Department of Computer Engineering & Informatics, of 

the School of Engineering of the University of Patras. In the June of the year 2000 he 

completed his PhD Thesis with title “Application of Genetic Algorithms for Artificial 

Neural Networks Optimization” in the Pattern Recognition Laboratory of the above 

department. 



From 25/09/2000 until 25/08/2002 he served as Lieutenant (cadet officer) at the Greek 

Army. 

Currently, he is a full Professor of “Data Analysis, Modelling and Machine Learning”, 

at the Business Administration Department at the University of Peloponnese. 

He has also worked at the Department of Computer Science of the Athens University 

of Economics and Business as part time Lecturer, at the Hellenic Open University as a 

Tutor in a number of different modules, of graduate or post-graduate level, of the 

Computer Science Degree, and at the Technological Educational Institute of 

Peloponnese. 

He is an author of a number of scientific articles in international journals, conference 

proceedings and book chapters. He has also written University teaching material and a 

text-book. 

He has participated in a number of development and scientific projects. 

His research interests focus in the areas of Artificial Intelligence, Computational 

Intelligence (especially Artificial Neural Networks and Evolutionary Algorithms), 

Machine Learning, System Modelling, Computational Finance and Operations 

Research (Management Science). 

 


