
  

Βιογραφικό Σημείωμα 

Του Γεωργίου Παπαστεφανάτου 

Προσωπικά Στοιχεία  

Ονοματεπώνυμο  Παπαστεφανάτος Γεώργιος 

Ημερομηνία Γέννησης 
5 Μαίου 1977 

Διεύθυνση Εργασίας Αρτέμιδος & Επιδαύρου 6, 15125, Μαρούσι, Ελλάδα 

Tel. +30-210-6875403 

E-mail gpapas@imis.athena-innovation.gr 

Ιστοσελίδα http://web.imis.athena-innovation.gr/~gpapas 

Επισκόπηση 

Ο Δρ. Γεώργιος Παπαστεφανάτος είναι διπλωματούχος μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), από το οποίο αποφοίτησε το 2000. Το 

2009 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Μηχανικός στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

του ΕΜΠ, στην ερευνητική περιοχή των Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων. Από το 2009 

είναι ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. "Αθηνά". Έχει εργαστεί 

ως μηχανικός λογισμικού και ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ. Επίσης, ως 

τεχνικός σύμβουλος, συνεργάστηκε και ανέλαβε την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σε διάφορες 

εταιρίες και οργανισμούς όπως η ΕΤΒΑ – ΒΙ.ΠΕ., η Citibank, η ΕΥΔ-ΕΠΕΑΕΚ, κ.α. Τέλος, από το 2006 έως το 

2015 συνεργάστηκε ως εμπειρογνώμονας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή – Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα 

και Διεύθυνση Πληροφορικής, στο σχεδιασμό και υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος για τη διεξαγωγή  

στατιστικών ερευνών και απογραφών. Από το 2007 έως το 2011, υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ενώ το 2018 επισκέπτης καθηγητής 

στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.   

 

Ο κ Παπαστεφανάτος έχει περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά και έχει συγγράψει 2 

βιβλία στους τομείς της διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και συγκεκριμένα σε θέματα που σχετίζονται με 

την σχεδίαση βάσεων δεδομένων, την ευρετηρίαση και τη βελτιστοποίηση ερωτημάτων, την ενσωμάτωση και 

οπτικοποίηση δεδομένων και την οπτική ανάλυση. Τρεις από τις εργασίες του έχουν βραβευθεί σε διεθνή 

συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία και εκτέλεση 15 έργων ΕΤΑΚ είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος 

είτε ως συντονιστής. Έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα 

και την ΕΕ, καθώς και με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Το 2018, ο κ. Παπαστεφανάτος έλαβε 

χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στους τομείς των μαθηματικών 

της επιστήμης υπολογιστών. 

 

 


