
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΑΜΑΚΗ 

 

ΠΟΤΔΕ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. 

 Ο θχξηνο Γεκήηξηνο Σζακάθεο έιαβε ην πηπρίν Φπζηθήο απφ ην Φπζηθφ Σκήκα ηνπ 

ΔΚΠΑ ην 1976. 

Σν ίδην έηνο έιαβε ππνηξνθία (1976-1980) απφ ην ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο» γηα ηελ 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κεηά απφ επηηπρή παξαθνινχζεζε θχθισλ 

κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζηε Γλ/ζε Φπζηθήο. Η δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή 

εθπνλήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Ηκηαγσγψλ (LPCS) ηνπ 

Πνιπηερλείνπ ηεο Grenobleθαη πξαγκαηεχεηαη Τλικά και Δομέρ 

Μικποηλεκηπονικήρ Σεσνολογίαρ. 

Σν 1983, κεηά απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, έιαβε ην 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηε Φπζηθή απφ ην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ ΔΚΠΑ. 

Σελ πεξίνδν 1984-1989 εξγάζηεθε σο καθηγηηήρ ζην ΣΔΙ Πεηξαηά ζπλεξγαδφκελνο 

εξεπλεηηθά κε ην ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο». 

Σελ πεξίνδν 1989-1991 εξγάζζεθε σο επεςνηηήρζην Ιλζηηηνχην Μηθξνειεθηξνληθήο 

ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο». 

Σν 1991 εθιέγεηαη Επίκοςπορ Καθηγηηήρ ζην Σκήκα ΗιεθηξνιφγσλΜεραληθψλ 

θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ ΔΜΠ. 

Σν 1997 εθιέγεηαη Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ. 

Σν 2002 εθιέγεηαη Καθηγηηήρ ζην ίδην Σκήκα. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Σν δηδαθηηθφ έξγν ηνπ θ.Σζακάθε ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 

Γηδαζθαιία 5 πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη 4 κεηαπηπρηαθψλ. 

Δπίβιεςε 10 δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, 25 δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη 10 

κεηαπηπρηαθψλ (ΓΠΜ) εξγαζηψλ. εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

ζεζκνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ΔΜΠ:Μηθξνζπζηήκαηα θαη Ναλνδηαηάμεηο. 

πγγξαθή 3 δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ θαη 3 εξγαζηεξηαθψλ εγρεηξηδίσλ θαη 

κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ: Αξρέο Ηιεθηξνληθψλ Τιηθψλ θαη Γηαηάμεσλ, S.O.Kasap. 

Δγθαηάζηαζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη αζθήζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαζψο θαη κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ. 



Πέξα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ν θ.Σζακάθεο αλαδηνξγάλσζε πιήξσο ηελ χιε ησλ 

καζεκάησλ: Ηιεθηξνληθά Τιηθά, Γηαηάμεηο Ηκηαγσγψλ θαη Μηθξνειεθηξνληθή 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ θαιχηεξα ηα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο Ηιεθηξνληθήο 

θαη ηηο εθαξκνγέο ζηε Μηθξνειεθηξνληθή Σερλνινγία. 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Ο θ.Σζακάθεο έρεη άλσ ησλ 60 δεκνζηεχζεσλ, ζε πνιχ θαιήο πνηφηεηαο 

πεξηνδηθά θαη άλσ ησλ 70 αλαθνηλψζεσλ ζηα πξαθηηθά ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε θξηηέο. 

Έρεη700 αλαθνξέο ζχκθσλα κε ηελ βάζε Scopus θαη ν  h factor ηνπ είλαη 16. Δπίζεο 

ζεκαληηθφ είλαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ έγηλε ζην ΔΜΠ. 

πκκεηείρε ζε εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα σο εξεπλεηήο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ Μηθξνειεθηξνληθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο».Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπ σο κέινο ΓΔΠ ηεο ΗΜΜΤ ζπκκεηείρε σο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ή 

θχξηνο εξεπλεηήο ζε αξθεηά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά,  

θαζψο θαη πξνγξάκκαηα δηκεξψλ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

Θεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε ην Δξγαζηήξην «Ηλεκηπονικών Τλικών και 

Νανοηλεκηπονικών Διαηάξεων»  κε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξηαθνχ 

εμνπιηζκνχ πςειήο ζηάζκεο γηα αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μίθξν – 

θαη Ναλνειεθηξνληθήο Σερλνινγίαο θαζψο θαη ππνζηήξημε ηεο πξνπηπρηαθήο θαη 

κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο  

Δίλαη θξηηήο ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά  θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.  

Οη εξεπλεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο εθηείλνληαη θπξίσο ζηηο 

εμήο πεξηνρέο:  Τλικά και Διαηάξειρ Μικποηλεκηπονικήρ Σεσνολογίαρ, 

Καηαζκεςή και Υαπακηηπιζμόρ Ολοκληπωμένων Διαηάξεων και Κςκλωμάηων, 

Ολοκληπωμένοι Αιζθηηήπερ Αεπίων, Νανοηλεκηπονικέρ Δομέρ με Εθαπμογέρ ζε 

Μνήμερ. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζην Ίδξπκα ν θ.Σζακάθεο αλέπηπμε 

ζεκαληηθή δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηππψλεηαη ελδεηθηηθά σο εμήο: 

1997 θαη 2003 :Εκππόζωπορ ηνπ ΓΔΠ –ΗΜΜΤ ζηε χγθιεην ηνπ ΔΜΠ. 

2004 – 2010: Μέλορ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ΔΜΠ. 

2010– 2014:  Ιδπςμαηικόρ ςπεύθςνορ ηνπ ΔΠΑ e-EMΠ 

2000 – 2016: Τπεύθςνορ ή θαη μέλορ πνιιψλ πγθιεηηθψλ θαη Ιδξπκαηηθψλ 

Δπηηξνπψλ. 

 



2004 - 2016 :Διεςθςνηήρ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθψλ Τιηθψλ θαη 

Ναλνειεθηξνληθψλ Γηαηάμεσλ. 

2004-2006  θαη 2011 – 2013: Διεςθςνηήρ ηνπ Σνκέα Ηιεθηξνκαγλεηηθψλ 

Δθαξκνγψλ,  Ηιεθηξννπηηθήο   θαη Ηιεθηξνληθψλ Τιηθψλ ηεο ρνιήο  ΗΜΜΤ . 

2006-2008  : Ππόεδπορ ηεο ρνιήο ΗΜΜΤ . 

2008 - 2010:  Ππόεδπορ ηεο  ρνιήο ΗΜΜΤ. 

2013- 2016 :  Κοζμήηοπαρ ηεο ρνιήο ΗΜΜΤ. 

ην πιαίζην ηεο ζεηείαο ηνπ ζηε Γηνίθεζε ηεο ΗΜΜΤ ν θ.Σζακάθεο 

πξσηνζηάηεζε ζηελ αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

ρνιήο. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ, κε 

θνξπθαίεο δξάζεηο ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Η πξψηε ζεζκηθή αμηνιφγεζε, κε αμηνινγεηέο απφ ηε δηεζλή αθαδεκατθή θνηλφηεηα, 

δηεμήρζε ην 2015 ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θ.Σζακάθε.Χο Κνζκήηνξαο ηεο ΗΜΜΤ 

ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο, ησλ πξνγξακκάησλ πνπδψλ ησλ Μεραληθψλ. πκκεηείρε ελεξγά ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ, ΜΟΓΙΠ) ηεο ΗΜΜΤ θαη ηνπ ΔΜΠ ζε 

αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΓΙΠ πνπ είρε ηελ επζχλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΑΔΙ. 

 πκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αμηνπνηήζεθαλ ζηε δξάζε αλακφξθσζεο ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 2015-

2016, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο ησλ δηπισκαηνχρσλ 

ΗΜΜΤ. 

Η αλαγλψξηζε γηα ηελ αθαδεκατθή θαη δηνηθεηηθή πξνζθνξά ηνπ ζηε ΗΜΜΤ θαη 

ζην ΔΜΠ απνηππψζεθε ζηηο Πξπηαληθέο εθινγέο ηνπ 2014 ζηηο νπνίεο ήηαλ 

ππνςήθηνο θαη έιαβε ην 43% ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο. (β΄ γχξνο) 

 

Σελ πεξίνδν 2016-2018 δηεηέιεζε Ππόεδπορ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ είρε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ εμπγίαλζε θαη αλάπηπμε ηεο αγνξάο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ θαζηέξσζε πιαηζίνπ 

επελδχζεσλ ζε ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ππνδνκέο πςειψλ θαη ππεξπςειψλ ηαρπηήησλ. 

Σελ 31
η
/08/2019 απερψξεζε απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία. 

Σελ 20
η
/01/2020 κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΔΜΠ, ν θ.Σζακάθεο 

αλαθεξχρζεθε Ομόηιμορ Καθηγηηήρ ηνπ ΔΜΠ σο ειάρηζηε έθθξαζε γηα ηελ 

καθξνρξφληα θαη ζεκαληηθή πξνζθνξά ηνπ ζην Ίδξπκα. 

 

 



Έπγο ηηρ ΕΕΣΣ, καηά ηη διάπκεια ηηρ θηηείαρ ωρ Πποέδπος, ηος κ.Σζαμάκη. 

Γεδνκέλεο, ηεο αμηνζεκείσηεο ζπξξίθλσζήο ηεο, θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ε 

ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά, αλέκελε, ζε θαηάζηαζε ζηαζηκφηεηαο, έλα ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην, θαηάιιειν γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ απφ ηνπο παξφρνπο, 

πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, ε ρψξα καο λα αλαβαζκίζεη ηε ζέζε ηεο ζην Δπξσπατθφ 

ςεθηαθφ γίγλεζζαη. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ήηαλ αλαγθαίν ε ΔΔΣΣ λα απνθηήζεη, ην 

ηαρχηεξν δπλαηφλ, έλα ζρέδην δξάζεο ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο, θαζφια ζπκβαηφ κε ηελ 

ηεηξαεηή πξνεδξηθή ζεηεία, θαζψο θαη κε ην Δπξσπατθφ Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην θαη 

ην Δζληθφ Δπξπδσληθφ ρέδην. 

Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ Έξγνπ απνηππψλνληαη σο εμήο: 

α΄. Η θαζηέξσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ επφκελεο 

γεληάο (NGA – Vectoring) πνπ ζπλάληεζε ηελ θαζνιηθή απνδνρή ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ, φπσο εθθξάζζεθαλ δεκφζηα, θαη είρε σο απνηέιεζκα, 

ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαηά 30%, εληφο ηνπ έηνπο, ελψ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ησλ παξφρσλ ζα αλέιζνπλ ζε 1,5 δηο€, 

ζχκθσλα κε ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ αλαθνηλψζεη. Η αλαβάζκηζε ηεο 

ηερλνινγίαο VDSL κέζσ ηνπ Vectoring θαη ε εηζαγσγή νπηηθήο ίλαο έσο ην ζπίηη 

(FTTH) είλαη ήδε ζε εμέιημε θαη ηαρχηεηεο, αθφκε θαη άλσ ησλ 100 Mbps, είλαη ήδε 

εθηθηέο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

β΄. Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθρψξεζε θάζκαηνο γηα ηα 1800 MHz κε 

έζνδα πιένλ ησλ 200.000.000€. Αλ πξνζηεζνχλ θαη έζνδα απφ άιιεο πεγέο, ε 

ζπλνιηθή ζπκβνιή ηεο ΔΔΣΣ πξνο ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, γηα ην 2017 αλήιζε 

ζε 260.000.000€. 

γ΄. Η ζπκβνιή ηεο ΔΔΣΣ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, κε φκνξεο ρψξεο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ θαζκαηηθνχ κεξίζκαηνο ΙΙ, ην νπνίν ζα απνδνζεί πξνζερψο ζηελ θηλεηή 

ηειεθσλία γηα ζεκαληηθέο εθαξκνγέο (5G θ.α.). Απφ ηε ζρεηηθή δεκνπξαζία 

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ έζνδα εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ Δπξψ γηα ην Γεκφζην. 

δ΄. Η ςήθηζε ηνπ λένπ θαλνληζκνχ γεληθψλ αδεηψλ πνπ ζα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο 

γηα ηνπο πνιίηεο-θαηαλαισηέο. 



Αλαβάζκηζε ειέγρσλ ζηελ αγνξά γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ θαη 

πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. 

ε΄. Η δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηνπ Κφζηνπο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γηα ηα ΔΛΣΑ γηα 

ηελ απνδέζκεπζε ησλ νθεηινκέλσλ 45.000.000€,απφ ην Γεκφζην, πξνο ηα ΔΛΣΑ. 

ζη΄. Τπνβνιή πξνηάζεσλ, χςνπο 37.000.000€, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, θπξίσο, γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη επνπηεία ηνπ θάζκαηνο θαη ήδε έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Κνηλφηεηα. 

δ΄. ην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο δηνηθεηηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ΔΔΣΣ, ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη, ε πινπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο δνκψλ θαη πξνζσπηθνχ ηεο ΔΔΣΣ, ε 

εθαξκνγή ζρεδίνπ ζηνρνζέηεζεο, ε εηζήγεζε γηα λέν νξγαλφγξακκα θ.η.ι. 

ε΄. Η αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ΔΔΣΣ πνπ 

απνηππψλεηαη, θπξίσο, ζηηο εμήο δξάζεηο: 

i. Τινπνίεζε ηεο πξσηνπνξηαθήο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο (‘MyTime’), πξνο 

φθεινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΔΣΣ, κε ζηφρν ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε 

κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

ii. Οινθιήξσζε απνζπάζεσλ απφ άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηελ ΔΔΣΣ 

θαη έληαμε ζην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ, 

iii. πλεξγαζία κε ην Δ.Μ.Π. γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ εληφο ΔΔΣΣ, 

ζε ζπλαθέο κε ηηο ζπνπδέο ηνπο αληηθείκελν,  

iv. πληνληζκέλε Δπηκφξθσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΔΣΣ, εληφο ηεο 

ππεξεζίαο, θαζψο θαη, κέζσ ηνπ ΔΚΓΓΑ (Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο). 

ζ΄. εκαληηθή είλαη επίζεο ε ζπλεηζθνξά ηεο ΔΔΣΣ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ λένπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ & Δλεκέξσζεο, κε ηελ 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ νπνίνπ ε ζπλεξγαζία ππήξμε πάληνηε αγαζηή, ζην πιαίζην ησλ 

δηαθξηηψλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ. 

η΄. ην πιαίζην θνηλσληθψλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ: 

i. H ππνζηήξημε απφ ηελ ΔΔΣΣ ηεο επηδνηνχκελεο παξνρήο internet ζε 

πξσηνεηείο θνηηεηέο γηα δεχηεξν αθαδεκατθφ έηνο. Τπελζπκίδεηαη φηη ην 



ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είρακε εμαγγείιεη ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο 

ηεο Βνπιήο ην 2016. 

ii. Η ππνζηήξημε ηεο ΔΔΣΣ ζηε δξάζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ πιήξε θάιπςε 

πεξηνρψλ, ηεο Δπηθξάηεηαο, πνπ δελ θαιχπηνληαη κε ζήκα ςεθηαθήο ηειενπηηθήο 

επξπεθπνκπήο. 

ηα΄. Καζνξηζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπΠξνεδξνπζηελ απφθαζε ηνπ ΔΡ γηα ηνλ 

δηαγσληζκφ 7 ηειενπηηθψλ αδεηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ εμνκάιπλζε ηνπ ηειενπηηθνχ 

ηνπίνπ θαη ηελ πνιηηηθή απεκπινθή ηνπ Τπνπξγείνπ απφ ην εγρείξεκα ησλ 4 αδεηψλ. 

ηβ΄. Δπίιπζε ή δξνκνιφγεζε ιηκλαδφλησλ ζεκάησλ: 

 

 


