
Δηµήτριος Αχιλλέα Δέρβος

Γεννήθηκε στις 23/03/1956 στην Αλεξανδρούπολη, έχοντας οικογενειακή καταγωγή από τη Βήσσανη του Νοµού Ιωαννίνων.
Μεγάλωσε  στη  Θεσσαλονίκη  αποφοιτώντας  από  το  Φυσικό  Τµήµα  της  Σχολής  Θετικών  Επιστηµών  του  Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου το 1979. Πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές ως υπότροφος βοηθός διδασκαλίας στο Πανεπιστήµιο
της Νότιας Καλιφόρνιας (Λος Άντζελες, Η.Π.Α.) από όπου αποφοίτησε µε τίτλους Master of Arts στην Φυσική και Master of
Science in Computer Engineering το 1983. Οι ακαδηµαϊκές του σπουδές ολοκληρώθηκαν µε την απόκτηση διδακτορικού
τίτλου από το Τµήµα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 2000. 

Ξεκίνησε  την  επαγγελµατική  του  σταδιοδροµία  τον  Μάρτιο  του  1985 ως  διαχειριστής  υπολογιστικών  συστηµάτων  στο
Ερευνητικό  Κέντρο  του  Πανεπιστηµίου  στο  Ηράκλειο  Κρήτης.  Σε  συνεργασία  µε  την  εταιρία  I.B.M.,  εγκατέστησε  και
λειτούργησε τον πρώτο Ελληνικό κόµβο στο Internet (τότε: EARN/Bitnet) στις 26 Οκτωβρίου 1985. Διετέλεσε διαχειριστής
των δύο υπολογιστικών συστηµάτων mainframe IBM 4361 (GREARN και GRTHEUN1: λειτουργικό σύστηµα VM/CMS) οι
οποίοι (µε υποβρύχια καλωδίωση έως την Ιταλία και µέσω δορυφορικού σταθµού στο Montpellier της Γαλλίας) παρείχαν
πρόσβαση στο παγκόσµιο διαδίκτυο για το σύνολο των Ελληνικών ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και ερευνητικών κέντρων. 

Εξελέγη σε θέση Καθηγητή Εφαρµογών µε γνωστικό αντικείµενο “Πληροφορική” στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης και ανέλαβε
έργο τον Οκτώβριο του 1986. Στο ίδιο Τ.Ε.Ι. εξελέγη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο το 1987.
Το 1988 απεσπάσθη στο Τµήµα Προγραµµάτων και Μελετών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε αντικείµενο
εργασίας την εξωστρέφεια και τον Ευρωπαϊκό προσανατολισµό των Τ.Ε.Ι. Εκπροσώπησε το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
στη  διεθνή  σύµπραξη  Trans  European  eXchange  and  credit  Transfer  (T.E.X.T.)  µέσω  της  οποίας  επετεύχθη  η
χρηµατοδότηση τριών µεγάλων εθνικών Erasmus International Co-operation Programmes (I.C.P.s) µε συντονιστές τα Τ.Ε.Ι.
Αθήνας,  Τ.Ε.Ι.  Πατρών  και  Τ.Ε.Ι.  Ηρακλείου  Κρήτης.  Τα  συγκεκριµένα  τρία  Ευρωπαϊκά  προγράµµατα  αποτέλεσαν  το
έναυσµα για τη συµµετοχή των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. σε δράσεις αµφίδροµης  κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού και
φοιτητών µεταξύ  ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το 1989 µετατάχθηκε στο (τότε) νεοϊδρυθέν Τµήµα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Ανέλαβε την οργάνωση και τη
διδασκαλία µαθηµάτων στα γνωστικά αντικείµενα των Βάσεων Δεδοµένων, των Δοµών Δεδοµένων και της Αλγοριθµικής.
Το  1989 το Τ.Ε.Ι.  Θεσσαλονίκης  υπήρξε το πρώτο τριτοβάθµιο  ίδρυµα  της  Βορείου Ελλάδος που κάλυψε  διδακτικά τη
θεµατολογία των Συστηµάτων Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδοµένων και της γλώσσας Structured Query Language
(SQL).  Διετέλεσε  εκπρόσωπος  του  Τµήµατος  Πληροφορικής  και  του  Τ.Ε.Ι.  Θεσσαλονίκης  στην  (µόλις  τότε  ιδρυθείσα)
πρωτοβουλία Academic Alliance της  εταιρίας I.B.M. από το 1996.  Το  Τ.Ε.Ι.  Θεσσαλονίκης  υπήρξε ένα από  τα πρώτα
Ευρωπαϊκά  ακαδηµαϊκά  ιδρύµατα  και  το  πρώτο  Ελληνικό  που  συµµετείχαν  στην  εν  λόγω  πρωτοβουλία  η  οποία
δηµιουργήθηκε για να καλύψει εκπαιδευτικά τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα των Η.Π.Α. και του Καναδά. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα
τη  δωρεάν  διάθεση  λογισµικού  της  I.B.M.  στο  Τ.Ε.Ι.  Θεσσαλονίκης,  για  εκπαιδευτική χρήση.  Λογισµικό  όπως  το  DB2
RDBMS  και  ο  Intelligent  Miner  for  Data  (Data  Mining)  που  χρησιµοποιήθηκαν  άµεσα  και  εντατικά  στο  πλαίσιο  της
διδασκαλίας των αντίστοιχων γνωστικών αντικειµένων στο Τµήµα Πληροφορικής.  

Το  2005 έγινε  αποδέκτης  της  ISI  Thomson Citation Analysis Research Grant από  την  American Society of  Information
Science and Technology (ASIST). Το 2006 εξελέγη Καθηγητής του Τµήµατος Πληροφορικής στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µε
γνωστικό  αντικείµενο  “Βάσεις  Δεδοµένων”.  Έχοντας  ενταχθεί  στο  Τµήµα  Μηχανικών  Πληροφορικής  και  Ηλεκτρονικών
Συστηµάτων του Διεθνούς Πανεπιστηµίου από το 2019, διδάσκει µαθήµατα και εκπονεί έρευνα στις γνωστικές περιοχές
των Βάσεων Δεδοµένων και της Αναλυτικής Επεξεργασίας των Δεδοµένων / Εξόρυξης Πληροφορίας. 
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