
Ο Θεόδωρος Μάστορας είναι κάτοχος πτυχίου Μηχ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & 

Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταπτυχιακού 

διπλώματος του τμήματος Γραφικών Τεχνών & Πολυμέσων του ΕΑΠ, καθώς και 

Διδακτορικού Διπλώματος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υπήρξε για τρία ακαδημαϊκά έτη εργαστηριακός συνεργάτης 

του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολόγων Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, διδάσκοντας στα εργαστηριακά 

μαθήματα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» και «Προγραμματισμός Διαδικτυακών 

Εφαρμογών».  

Από τον Οκτώβριο του 2017 εργάζεται ως μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού του εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ με αντικείμενο την Ηλεκτρονική 

Εκπαίδευση και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Έως το 2017 εργαζόταν για 20 έτη ως μόνιμος 

καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από το 2002 είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του «Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και από 

το 2007 εργάζεται τακτικά και είναι εγγεγραμμένος στο «Προσωρινό Μητρώο Διδακτικού 

Προσωπικού» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τέλος, διαθέτει 

σημαντική εμπειρία ως προγραμματιστής ιστοσελίδων και σχεδιαστής Βάσεων Δεδομένων 

και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Το 2011 υπήρξε συντονιστής των εργασιών του 3ου ΓΕΛ Ευόσμου στο Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Comenius με τίτλο “Habits of the European Youngsters” στα πλαίσια του οποίου 

ταξίδεψε σε σχολεία της Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πολωνίας. Το 2014 στα πλαίσια 

Ευρωπαϊκού προγράμματος επιμόρφωσης, παρακολούθησε στη Λευκωσία σεμινάριο με 

τίτλο ‘’EDIPED - European digital portfolio for educators’’. Τέλος, το 2016, στα πλαίσια 

προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Edu Care Fully” ταξίδεψε σε Ιταλία, Ισπανία και 

Πορτογαλία.  

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τυποποιήσεις ηλεκτρονικής μάθησης, 

συστήματα διαχείρισης μάθησης, τεχνολογίες πολυμέσων, ανάλυση δεδομένων, 

προγραμματισμό ιστοσελίδων και γραφικές τέχνες, έχοντας δεκάδες δημοσιεύσεις σε 

Ελληνικά και διεθνή συνέδρια καθώς και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος του 

ΤΕΕ και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & 

Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας έχοντας διατελέσει από το 1996 μέχρι το 2010 εκλεγμένο 

μέλος στο Διοικητικό του Συμβούλιο. 

mastoras(at)uom.edu.gr 

https://www.linkedin.com/in/mastoras 

http://independent.academia.edu/TheodorosMastoras 

+302310891857 


