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O Ξεφτέρης Στέφανος σπούδασε Μαθηματικά στο τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ, 

με κατεύθυνση εφαρμοσμένα μαθηματικά και έκανε το διδακτορικό του στο 

Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Διαχείρισης Γνώσης της σχολής 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. Έχει εργαστεί ως 

επιστημονικός συνεργάτης του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών) του Ε.Μ.Π και της Ιατρικής σχολής του 

Α.Π.Θ, αναπτύσσοντας αλγορίθμους νευρωνικών δικτύων για εφαρμογές 

υπολογιστικής όρασης. Συμμετείχε επίσης ως τεχνικός μάνατζερ ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων (Horizon 2020) στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της 

διαχείρισης big data. Από το 2017 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης του 

Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας διδάσκοντας το μάθημα «Εκπαιδευτική Ρομποτική», ενώ το ακαδημαϊκό 

έτος 2018-2019 διδάσκει και τα μαθήματα «Ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων STEAM 

με χρήση ρομποτικής» και «Ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού υλικού». Tα γνωστικά 

αντικείμενα απασχόλησης και έρευνάς του στο πανεπιστήμιο αφορούν στην 

εκπαιδευτική ρομποτική και τα περιβάλλοντα μικτής και επαυξημένης 

πραγματικότητας στην εκπαίδευση. 

Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει αρκετές 

ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες.  
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