Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου Σ. Χειλά
(υποψήφιου Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής)
Ο Κωνσταντίνος Χειλάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 1967. Το
1989 έλαβε το Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Το 1996 ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής
Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) στο ίδιο τμήμα (με βαθμό "Άριστα"). Το 2000 έλαβε
τον δεύτερο μεταπτυχιακό του τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα από το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με βαθμό "Άριστα"). Αναγορεύθηκε διδάκτορας του
Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. το 2007 (Άριστα).
Από το 1990 έως το 1992, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στον Ελληνικό
Στρατό. Από το 1993 έως το 1996, εργάστηκε ως Υπεύθυνος Μηχανογράφησης στην
Πρυτανεία του Α.Π.Θ., ενώ από το 1996 έως το 2002 εργάστηκε ως Υπεύθυνος
Διαχείρισης του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου του Α.Π.Θ., ενός από τα μεγαλύτερα
ιδιωτικά δίκτυα της Νότιας Ευρώπης τον καιρό εκείνο. Παράλληλα με τις
μεταπτυχιακές του σπουδές επικουρούσε στη διδασκαλία μαθημάτων του
Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών του Α.Π.Θ. και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υπήρξε εισηγητής πολλών σεμιναρίων για
την κατάρτιση στελεχών τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Σημαντική
ήταν η συμμετοχή του στη διοργάνωση μαθημάτων εκπαίδευσης από απόσταση.
Το 2002 εκλέχθηκε Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών, τον Νοέμβριο
του 2007 τακτικός Επίκουρος Καθηγητής και τον Οκτώβριο 2013 Αναπληρωτής
Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα
περιλαμβάνονται ο χαρακτηρισμός χρηστών και η διάγνωση απάτης σε τεχνολογίες
επικοινωνιών, η ανάπτυξη υπηρεσιών σε δίκτυα, η προστασία της ιδιωτικότητας και
οι εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες. Είναι συντάκτης δεκάδων
επιστημονικών δημοσιεύσεων, τεχνικών εκθέσεων, μελετών και ανακοινώσεων
(λίστα δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών στο Google Scholar) και κριτής σε πολλά
διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Το επιστημονικό του έργο έχει λάβει διεθνή
αναγνώριση (>300 ετεροαναφορές, h-index=10). Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά
προγράμματα, και μεταξύ άλλων είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου
Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΚΥΤΕΠ) του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Κωνσταντίνος Χειλάς ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (κατά τις μεταπτυχιακές του σπουδές). Είναι
ανώτερο (Senior) μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), του Πανελλήνιου Συλλόγου
Μεταπτυχιακών Φυσικών Ηλεκτρονικής Ραδιοηλεκτρολογίας (ΠΑΣΜΕΦΗΡ), της
FITCE (Federation of Telecommunications Engineers of the European Community)
και της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής (ΕΠΥ).
Είναι μέλος του Δ.Σ. του GUnet (Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο ΑΕ), υπηρέτησε για δύο
θητείες ως Διευθυντής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Τμήματός του,
είχε εκλεγεί μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ
από το 1997 έως το 2002, διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών του
Α.Π.Θ.

