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Ο Χαράλαμπος Στεργιόπουλος-Ρούμπας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1974. Έχει διευθύνει την ανδρική 

χορωδία «Άγιος Αλέξανδρος» από το 2014 ως 2020 της οποίας συνεχίζει να είναι μόνιμο μέλος από το 

2004. Διευθύνει τη νεανική χορωδία «Fantasy choir» της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος. Έχει σπουδάσει 

Ανώτερα θεωρητικά (Ωδική, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα), πιάνο και ακκορντεόν στη μουσική σχολή 

«Ορφέας» στη Νέα Σμύρνη. Απέκτησε το πτυχίο και το δίπλωμά του στη  βυζαντινή μουσική με δάσκαλο 

τον κο Ηλία Ρεδιάδη-Τούμπα (Ωδείο «Φόρμιγξ»). Συνεχίζει τις σπουδές του στη μονωδία ως τενόρος 

(τάξη διπλώματος). 

Έχει διδάξει θεωρία και αρμονία της μουσικής από το 1992 έως το 1999 και από το 2017 έως το 2021 

ενώ από το 2004 συνεχίζει να μελετά, να ερμηνεύει και να διδάσκει την Ελληνική εκκλησιαστική 

πολυφωνική και βυζαντινή μουσική προσπαθώντας για τη διάδοση της και τη φροντισμένη απόδοσή της 

στο πλαίσιο της ελληνορθόδοξης λατρείας. Έχει συχνή συμμετοχή σε αναλόγια ναών των Αθηνών είτε ως 

διευθυντής πολυφωνικού χορού είτε ως μέλος βυζαντινών χορών. Είναι επίσης μέλος του συλλόγου 

ιεροψαλτών Αττικής (εξελεγκτική επιτροπή). 

Εργάζεται ως επαγγελματίας ηλεκτρονικός μηχανικός. Είναι ιδρυτικό μέλος, επιστημονικός υπεύθυνος 

και επιστημονικός ερευνητής σε δύο εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα (έδρα: τεχνολογικό πάρκο 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», τεχνολογικό πάρκο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(Λονδίνο). Ανήκει στο επιστημονικό τεχνικό προσωπικό της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

του Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου ως υπεύθυνος του εργαστηρίου προσωπικών υπολογιστών της 

Σχολής. Ανήκει επίσης στο προσωπικό του εργαστηρίου «Digital Humanities» της Φιλοσοφικής Σχολής 

του ΕΚΠΑ με την ιδιότητα του συνεργαζόμενου επιστημονικού ερευνητή. 

Αποφοίτησε  από  το  τμήμα  Ηλεκτρονικών  Μηχανικών  του Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  

Αθήνας.  Είναι  κάτοχος  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  στα Συστήματα  Επικοινωνίας  Δεδομένων  

(Πανεπιστήμιο  Brunel,  Λονδίνο-Ηνωμένο  Βασίλειο).  Εργάζεται ως επιστημονικός ερευνητής στον τομέα 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Είναι εκπαιδευτικός από το 2001 ενώ έχει 

συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

πόρους. Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικά 

περιοδικά και τεχνικά βιβλία διεθνούς κύρους (32 δημοσιεύσεις και 362 ετεροαναφορές). 

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως τεχνικός H/Y, προγραμματιστής, επιστημονικός ερευνητής, καθηγητής 

πληροφορικής μέσης εκπαίδευσης, εργαστηριακός συνεργάτης και επιστημονικός ερευνητής στο Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας διδάσκοντας τα μαθήματα των ψηφιακών και αναλογικών ηλεκτρονικών και εισηγητής  

σεμιναρίων  επιμόρφωσης  στελεχών  εταιρειών  με αντικείμενο  τον  προγραμματισμό υπολογιστικών 

συστημάτων. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Tεχνολογίες ευφυών συστημάτων σε ηλεκτρονικά μετρητικά 

συστήματα, τεχνολογίες ηλεκτρονικών μέσων εκπαίδευσης, συστήματα ανταλλαγής και επεξεργασίας 

δεδομένων για «έξυπνες πόλεις» ( Smart Cities, Internet-of-things, digital humanities) και οι τεχνολογίες 

κειμένου. 


