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Με λύπη μου ανακοινώνω την παραίτηση του Γιώργου Τσιρώνη από την
θέση Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών και έρευνας για προσωπικούς λόγους που
σχετίζονται και με τις αυξημένες απαιτήσεις ως προς την επιστημονική του
δραστηριότητα. Η παραίτηση αυτή δεν αποτελεί αποστασιοποίηση από τους
στόχους που έχουμε αναλάβει για την αναβάθμιση του ΠΚ και είμαι βέβαιος ότι στο
μέτρο των δυνατοτήτων του ο Γιώργος Τσιρώνης θα συνεχίσει να προσφέρει στο
κοινό μας όραμα. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την μέχρι σήμερα προσφορά του
και εύχομαι ευόδωση των προσπαθειών του στον χώρο της Κβαντικής Φυσικής.
Τα αντίστοιχα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Πρύτανη
αναλαμβάνει ο Πάνος Τσακαλίδης καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. O
Παναγιώτης Τσακαλίδης γεννήθηκε στις Σέρρες το 1967. Έλαβε το Δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με Άριστα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης το 1990 και συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο University of
Southern California στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, από όπου έλαβε Μάστερ και
Διδακτορικό στη Μηχανική Υπολογιστών το 1991 και 1995, αντίστοιχα. Κατά το
διάστημα των σπουδών του έλαβε υποτροφίες από τα Ιδρύματα Κρατικών
Υποτροφιών, Μποδοσάκη και Fulbright. Από το 2002 υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, από το 2010 ως Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών.
Χρημάτισε Πρόεδρος Τμήματος για δύο θητείες (2004-06 και 2014-16) και
Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΠΚ από το 2010. Ο κ. Τσακαλίδης
συνεργάζεται ερευνητικά με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας, όπου είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Επεξεργασίας
Σήματος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Τσακαλίδη περιλαμβάνουν την
στατιστική επεξεργασία σημάτων με εφαρμογές σε συστήματα υπολογιστικής
απεικόνισης και ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων. Υπήρξε επόπτης 21
μεταπτυχιακών φοιτητών, 6 διδακτορικών διατριβών και 8 μεταδιδακτόρων. Το
συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 2 πατέντες, 5 κεφάλαια σε βιβλία, 35 εργασίες
σε περιοδικά και 110+ εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει εκπονήσει ως
επιστημονικός υπεύθυνος ή γενικός συντονιστής μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών
ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού πλέον
των 4.5 εκατομμυρίων ευρώ για το ΠΚ και το ΙΤΕ.
Εύχομαι στον Πάνο Τσακαλίδη απόλυτη επιτυχία στο δύσκολο έργο που
αναλαμβάνει.
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