Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του κου Ηλία Γουνόπουλου
Ο κος Ηλίας Γουνόπουλος κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο το Ψηφιακό Χάσμα με έμφαση τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και την Ηλεκτρονική μάθηση.
Ο κος Ηλίας Γουνόπουλος έχει διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική,
μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και πτυχίο Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και πτυχίο Δασολογίας και
Φυσικού περιβάλλοντος από το Α.Π.Θ. Η διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε στο τμήμα
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με αντικείμενο τη
διερεύνηση της Ψηφιακής Ανισότητας στην Ελλάδα με τη χρήση υποδειγμάτων
διαρθρωτικών εξισώσεων.
Ο κος Γουνόπουλος έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα ανώνυμων κριτών. Είναι κριτής σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά (International Journal of Information and Communication
Technology Education (IJICTE), International Journal of E-Adoption (IJEA), κ.ά.), καθώς και σε
διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τα εξής αντικείμενα:
ψηφιακές δεξιότητες, ηλεκτρονική μάθηση, ψηφιακό χάσμα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει συμμετέχει σε αρκετά ερευνητικά
προγράμματα. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Ανοικτά
Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης» (Διάρκεια υλοποίησης έργου: 2012 – 2015, Προϋπολογισμός
έργου: 475.920 €), ενώ συμμετείχε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας σε διάφορα
ερευνητικά προγράμματα.
Έχει περισσότερο από δεκαπέντε έτη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως
αναλυτής/υπεύθυνος έργου (Project Manager) και ως area manager. Συμμετείχε σε μεγάλο
αριθμό σημαντικών έργων πληροφορικής του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με διάφορα
καθήκοντα όπως: διαχείριση έργου (project management), ανάλυση απαιτήσεων,
εκπαίδευση, υποστήριξη, κ.ά.
Από το έτος 2011, είναι κάτοχος της πιστοποίησης διαχείρισης έργων Project
Management Professional (PMP). Η διεθνής επαγγελματική πιστοποίηση PMP αφορά τους
διαχειριστές έργων (project managers) και αποδεικνύει την ικανότητα αποτελεσματικής
διαχείρισης και υλοποίησης έργων.
Είναι εξωτερικός αξιολογητής χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ειδική Γραμματεία
Ψηφιακής Σύγκλισης, Κοινωνία της Πληροφορίας, κ.ά.) και στο εξωτερικό (Research
Promotion Foundation of Cyprus), ενώ είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αξιολογητών του
οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUREKA.
Επίσης διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ), σε γνωστικά
αντικείμενα σχετικά με την πληροφορική όπως π.χ. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πολίτες.
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