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Ρεφανίδης Γιάννης (51), Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

Είμαι αριστούχος απόφοιτος των Τμημάτων Φυσικής (1992) και Πληροφορικής (1997) του Α.Π.Θ., όπου 

στο τελευταίο εκπόνησα και τη διδακτορική μου διατριβή, στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (2001). 

Υπηρετώ στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το 2002, 

έχοντας διανύσει όλες τις βαθμίδες από Λέκτορας έως Καθηγητής (2016). Το γνωστικό μου αντικείμενο 

είναι η «Τεχνητή Νοημοσύνη». Από την 20ετή υπηρεσία μου στο Ίδρυμα σταχυολογώ τα εξής: 

• Έχω διδάξει πληθώρα μαθημάτων στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με έμφαση στους χώρους της Τεχνητής Νοημοσύνης, των 

Νευρωνικών Δικτύων και της Θεωρίας Παιγνίων. 

• Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς υπό την επίβλεψή μου έξι (6) διδακτορικές διατριβές, καθώς επίσης και 

περισσότερες από 75 πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες. 

• Διετέλεσα μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, για την περίοδο 2013-2017. 

• Διατελώ διευθυντής στο νεοϊδρυθέν δωρεάν ΠΜΣ στην «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική 

Δεδομένων» του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, από το 2019 έως και σήμερα. 

• Διετέλεσα επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου «myVisitPlannerGR: Εξατομικευμένο 

σύστημα σχεδιασμού πολιτιστικών διαδρομών», την περίοδο 2011-2014, όπου το Πανεπιστήμιό μας 

ήταν επικεφαλής μιας σύμπραξης πέντε φορέων (πρόγραμμα «Συνεργασία-2009, προϋπολογισμός 

της τάξης των 400 χιλιάδων ευρώ). Επίσης διετέλεσα επιστημονικός υπεύθυνος σε δύο έργα του 

προγράμματος «Ηράκλειτος-ΙΙ», προϋπολογισμού 45 χιλιάδων ευρώ το καθένα. Όλα τα έργα 

υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. 

• Διετέλεσα conference chair του διεθνούς συνεδρίου 19th International Conference on Automated 

Planning & Scheduling, το Σεπτέμβριο του 2009, στη Θεσσαλονίκη. 

• Επισκέφθηκα με εκπαιδευτική άδεια για τρεις μήνες το διεθνούς φήμης ερευνητικό ινστιτούτο SRI 

International, στην Καλιφόρνια (2008). 

• Διετέλεσα Αναπληρωτής Πρύτανη του Ιδρύματος για το διάστημα 09/2014-10/2014, θέση από την 

οποία παραιτήθηκα για προσωπικούς λόγους. 

Το ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνει 27 δημοσιεύσεις και 63 εργασίες, και είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα μου στο Ίδρυμα (μαζί με στοιχεία επικοινωνίας και φωτογραφία): 

https://www.uom.gr/yrefanid . 

Στατιστικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο Scopus: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602745517 

και στο Google Scholar: 

https://goo.gl/0x0nrN 
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