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ΟΡΟΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (του 27988/11-09-2017) 
(ως προς την κοινοποίpσηελών Συνέλευσης) 

Αντίρριο 	(1 ί 9 12 Φ ιΙ- 
Αριθ. Πρωτ  

Προς: 1.Τακτικά και Αναπληρωμcτικά Μέλη 
Εκλεκτορικού Σώματος 
(όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών) 

2.Γραμματείς 
Σπυροπούλου Αννυ —Γραμματέα 
Τσουκαλά Αλεξάνδρα-Αν.Γραμματέα 

Κοιν: Ι. Πρόεδρο ΤΕΙ Δ.Ελλάδcς 
2. Τμ.Μηχ.ΠληροφορικrςΤΕ 
3. Τμήμα Προσωπικού 
4. κ.Κίτσο Παρασκευά (υποψήφιο) 
5. Πρυτάνεις Πανεπιστημ' ν 
6. Προέδρους Τ.Ε.Ι. 
7. Προέδρους Τμημάτων 
8. Υπεύθυνο Πληροφορια•<ού Συστήματος 

ΑΠΕΛΛΑ κ.Χαλκιόπουλ Αλέξανδρο 
9. Ιστοσελίδα Ιδρύματος 
10. Ιστοσελίδα Τμηματος 

θέμα: «πρόσκληση στην κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος κι της Γ.Σ του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την μονιμοποίηση 
μέλους Επ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ασφαλείας Δικτύων και Υπολογιστών» του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας » 

Σχετ.: 
1.  

2.  

Το με αριθμ. πρωτ. 23406/14-07-2017 Πρακτικό της 1^ς Συνεδρίασης του 
Εκλεκτορικού Σώματος 
Το αριθμ.πρωτ. 23904/19-07-2017 έγγραφο «Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπης» που διαβιβάσθηκε στα μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλείστε να προσέλθετε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα Ελλάδας 11:00 π.μ.. 
στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα (Μ.Αλεξάνόρου 1 — 26334— Κουκλι) κα! 
στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης (μικρό αμφιθέατρο) για την κοινή 	συνεδρί^τη, του 
Εκλεκτορικού Σώματος, και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληρζ. ρορικής 
Τ.Ε που αφορά την μονιμοποίηση του μέλους ΕΠ κ.Κίτσου Παρασκευά στή βαθ.`':δα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ασφαλείας Δικτ"ων και 
Υπολογιστών». 

Χρέη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών Θα ασκήσει η Διοικητικός υπάλ .ηλος Κ. 
Σπυροπούλου Αννυ με αναπληρώτρια την Διοικητικό υπάλληλο κ.Τσουκαλά Αλεξάνδρα. 
Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την Υ.Α.23076/Β2/ 4-02-11 
(ΦΕΚ 433/6/17-03-2011) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο κ. Χαλκ:όπουλο, 
τηλ.2610369133, e-mail chalkiopΠateipat.gr, και τους αρμοδίους των Ιδρυμάτων σας για να 
διευθετηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. 
Η τηλεόιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυς Ερευνας 
και Τεχνολογίας) epresence. Οι συνδέσεις είναι εφικτό να γίνουν είτε από .ιίθουσες 
τηλεδιάσκεψης των Ιδρυμάτων είτε από προσωπικούς υπολογιστές των συμμεηόντων 
εκλεκτόρων. 



Βα." ειος .μπ.κάς 
Καθηγητής 

Συνημμένη: Η αριθμ.πρωτ. 25818/04-09-2017 Εισηγητική Εκθεση της Τριμελούς 
Επιτροπής 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Τακτικά μέλη 
Ι. Βώρος Νικόλαος: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Μέθοδοι Σχεδίασης 

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων". 0 σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων απαιτεί 

βασικές γνώσεις ασφάλειας. Επίσης, μέρος του ερευνητικού του έργο εστιάζεται στην 
ασφάλεια συστημάτων. Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Βώρου έχει συνάφεια με 

το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 140196, Ε-mail: voros@teimes.gr.  

Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: http://ωωω.cied.teiwest.gr/staff/faculty/134-voros   

2. Ζαχαράκης Ιωάννης: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός και Ανάλυση 
Λογισμικού". Η ασφάλεια λογισμικού είναι βασικό στοιχείο για τον σχεδιασμό και την 
ανάλυση λογισμικού. Επίσης, μέρος του ερευνητικού του έργου εστιάζεται στην ασφάλεια 
λογισμικού και την ασφάλεια συστημάτων. Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. 
Ζαχαράκη έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κωδ. ΑΠΕΜΑ: 15156, Ε- 
mail: 	zaharakis@teipat.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http://www.cied.te  iwest.gr/staff/fa ευ Ιΐν/128-τα ΝΘ τα kis  

3. Συρμακέσης ΣπυρίδWν: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά Συστήματα". Συστατικό τμήμα 
σε κάθε πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ο σχεδιασμός αλλά και ο προγραμματισμός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά τα σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων 
λαμβάνονται υπόψη Θέματα ασφάλειας δεδομένων, συστημάτων και επικοινωνιών. 
Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Συρμακέση έχει συνάφεια με το γνωστικό 
αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 8024, Email: syrma@teimes.gr.  Ιστότοπος 
Βιογραφικού Σημειώματος: http://www.cied.teiwest.gr/staff/faculty/131-sirmakessis   

4. Ταμπακάς Βασίλειος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφορική".Το ερευνητικό του έργο 
περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε Θέματα ασφάλειας στις ερευνητικές περιοχές των 
κατανεμημένων συστημάτων και δικτύων. Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. 
Ταμπακά έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 2908, Ε 

vtampakas@teimes.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http:/ Jwww. ci e Ι . we st. g r/ i m α ge s/c i e d/fa cu ΙΙγ/ν_ta m ρ α k α s_f υ Ι Ι_cv. pdf 

5. Τζήμας Ιωάννης: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά 
Συστήματα". Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Τζήμα κινείται στο σημείο επαφής των 
γνωστικών αντικειμένων των Δικτύων Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Κατά τη συνένωση αυτή ανακύπτουν αρκετά Θέματα ασφάλειας τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη, καθώς εγείρονται θέματα σε σχέση με την ασφάλεια και στους δύο τομείς. Επίσης, 
μέρος του ερευνητικού έργου του κ. Τζήμα εστιάζεται στην ασφάλεια υπολογιστικών 



συστημάτων. Συνεπώς το γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με το "νωστικό 
αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 13797, Email: tzimas@teimes.Rr.  Ιοτότοπος 
Βιογραφικού Σημειώματος: http://ωωω.cied.teiwest.ttr/staff/faculty/136-tzimas   

6. Καρακαπιλίδης Νικόλαος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά 

Συστήματα στον Προγραμματισμό και τη Διοίκηση". Τα πληροφοριακά συστήματα είναι 

υπολογιστικά συστήματα για τη συλλογή, ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και 

ανάλυση των πληροφοριών. Η ασφάλεια λογισμικού, δικτύων και συστημάτων αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι κατά τον σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων. Συνεπώς το γνωστικό 

αντικείμενο του κ. Καρακαπιλίδη έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 8749, Email: nikos@mech.upatras.gr.  Ιστότοπος Βιογρ:ιφικού 

Σημειώματος: http://www.mech.upatras.gr/^nikos/ 

7. Κουλαμάς Χρήστος: Κύριας Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτιί•' (ΙΝΒΙΣ) 

του Ερευνητικού Κέντρου στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιώ· και της 

Γνώσης - ΑΘΗΝΑ, με γνωστικό αντικείμενο "Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Σι· ·τήματα 

Πραγματικού Χρόνου'. Τα Θέματα ασφάλειας αποτελούν βασικό ζήτημα στην πεΓ·οχή των 

κατανεμημένων συστημάτων, ενώ τμήμα της ερευνητικής δραστηριότητας του κ. ':ουλαμά 

αποτελεί η ασφάλεια σε δικτυωμένα υπολογιστικά συστήματα. Συνεπώς τό ·;νωστικό 

αντικείμενο του έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός λΠΕΜΑ: 

17941, 	Email: 	koulamas@isi.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημε'ώματος: 

http://www.isi.Rr/Rr/profile/koulamas  christos.html  

8. Κουφοπαύλου Οδυσσέας: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο 

"Μικροηλεκτρονική Σχεδίαση νι5Ι". Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Κουφοταύλου 

αφορά την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων για υπολογιστικά συστήματει και 

γενικότερα υπολογιστών. Επίσης μέρος του ερευνητικού του έργου εστιάζεται στην 

ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και διατάξεων. Συνεπώς το γνωστυνό του 

αντικείμενο έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑηΕΜΑ: 

17652, Email: odysseas@ece.upatras.Rr.  Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειι' ματος: 

.υ patras.gr/gr/perso η πe1/fa culty. htm Ι ?ίςΙ=306 

9. Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφ ϊρικής 

και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με ν ωστικό 

αντικείμενα "Επεξεργασία Σημάτων - Ψηφιακές Επικοινωνίες". Το γνωστικό αντrηείμενο 

του κ. Μπερμπερίδη έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης γιατί αφόρά τις 

ψηφιακές επικοινωνίες μέσω δικτύων. Επίσης, ο κ. Μπερμπερίδης έχει δημοσ,υμένο 

έργο στην ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 9995, Email: 

berberid@ceid.upatras.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 

http://xanthippi.ceid .u31tas.gr/people/berberidis/index.php/Home  

10. Μπισδούνης Λάμπρος: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα και 

Κυκλωματα". Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Μπισδούνη έχει συνάφεια με το y' ωστικό 

αντικείμενο της Θέσης γιατί αφορά την ανάπτυξη υπό-συστημάτων για υπολογιστικά 

συστήματα, των οποίων οι αρχές ασφάλειας είναι αναπόσπαστο τμήμα. Ι'ωδικός 

ΑΠΕΛΛΑ: 4843, Email: bisdounis@teiwest.~r. Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: 

http://bisdounis.ele.teiwest.gr/ 



11. Σερπάνος Δημήτριος: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανιι'ίιν & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντιτείμενο 

"Τεχνολογία Υλικού Η/Υ, με Έμφαση στην Αρχιτεκτονικη". Το γνωστικό αντικείμενη του κ. 

Σερπάνου πραγματεύεται την σχεδίαση αρχιτεκτονικών υπολογιστικών συστημάτων. 

Μεγάλο μέρος του ερευνητικού του έργου εστιάζεται στον σχεδιασμό ασφαλών 

αρχιτεκτονικών υπολογιστικών και ψηφιακών συστημάτων. Οπότε, έχει γιωστικό 

αντικείμενο ταυτόσημο με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18500, 

Email: 	serpanos@ece.upatras.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 

http://www.eεe. υ  patra s.gr/serpa nos/ 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Τσακνάκης Ιωάννης: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληρ ρορικής 
ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνικές και Σι τήματα 
Διαχείρισης Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων". Η ασφάλεια λογισμικού •ποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο στο σχεδιασμό των βάσεων δεδομένων και στη διαχε', ιση της 
πληροφορίας γενικότερα. Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Τσακν αη έχει 
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 16755; E-mail: 
jtsaknakis@teimes.gr. 	Ιστότοπος 	Βιοyραφικού 	Σημε ώματος: 
http://www.cied.te  iwest.gr/staff/facu Ity/135-tsa kna kis 

2. Αντωνοπούλου Σωτηρία: Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχεφήσεων (Πάτρα), 
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Προγραμματισμός h'/Υ και 
Εφαρμογές". Οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν βασικό εργαλείο των 
υπολογιστών και των υπολογιστικών συστημάτων, των οποίων οι αρχές ασφάλειας 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Συνεπώς, το γνωστικό της αντικείμενο έχει συνάΓιεια με 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 3829, Email: santonop@t&pat.gr.  
Ιστότοπος 	 Βιογραφικού 	 Σημευ :ματος: 
http://ωωω.ed  ί 1α b.teiwest.Rr/fi les/CVs/CV%20Αηtο πο ρου Ιου. ρ( 

3. Καμέας Αχιλλέας: Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντι είμενο 
"Συστήματα Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού". Τα συστήματα διάχυ·-ι?υ και 
σφαιρικού υπολογισμού είναι ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα τε οποία 
διασυνδέονται κυρίως με ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Τα θέματα ασι.rιλειας 
αποτελούν βασικό ζήτημα σε τέτοιου είδους συστήματα. Επίσης, τμr· ι της 
ερευνητικής δραστηριότητας του κ. Καμέα αποτελεί η ασφάλεια σε υπολc ιστικά 
συστήματα. Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Καμέα έχει συνάφειιή με το 
γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 1858, E-mail: kameasςγ^ap.gr. 
Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: https://www.eap.Rr/el/spoudes-sto-eap/s  oles-k-
ρ ro~ra m m ata/thetikwn-episti mwn-k-texno 1ο~ ias/173-perissote τα-gia-theti kes-ep;*ti mes-
kai-texnoloRia/1091-451fb66c0348e4d4e5083cbec6d5da9e  

4. Βλαχόπουλος Πέτρος: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. roυ ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί - Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική". Οι γλώσσες προγραμματισμού και γενικότερα η εφαρμ~σμένη 
πληροφορική αποτελούν βασικό εργαλείο τόσο των υπολογιστών όσο και στη δια _είριση 
των δικτύων. Επίσης, το ερευνητικό έργο τα τελευταία χρόνια του κ. Βλαχό ουλου 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων, των οποίων τα ζΓ :ήματα 
ασφάλειας λαμβάνονται υπόψη. Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Βλαχό,τουλου 
έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 1519, 1Ξ-mail: 
petrosv@teiwest.gr. 	 Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημει:` υατος: 

ι~ 



http://www.ele.tei  pat.gr/i nd ex. ph ρ/55-pe rso nnel/faculty/162-vlacho ρου los-pet rοs 
5. Γαρμπής Αριστογιάννης: Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχεφήσεων (ΜεΓολόγγι), 

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Λειτουργικά ΣυστήμεΙα". Τα 
λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών και γενικότερα των υπολογιστικών συστημάτων 
έχουν άμεση σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνεπώς το γνωστικό 
αντικείμενο του κ. Γαρμπή έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κωδικός 
ΑΠΕΜΑ: 8870, Email: agarbis@teimes.gr.  Ιστότοπος Βιογραφικού Σημε.ώματος: 
htt ρ://www.d  i kseo.teimes.gr/sites/defa  υ It/fi les/εν-ga rbis-2017. pdf 

6. Χαδέλλης Λουκάς: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Υλικού με Έμφαση στις 
Επικοινωνίες και Δίκτυα σε Βιομηχανικά Περιβάλλοντα". Το ερευνητικό έρμ:, του κ. 
Χαδέλη εστιάζεται στις επικοινωνίες και τα δίκτυα. Για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων 
απαιτούνται αρχές και γνώσεις ασφάλειας. Συνεπώς, το γνωστικό του αντικείΓ.zνο έχει 
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 952', Email: 
loukas@teiwest.gr. 	 Ιστότοπος 	 Βιογραφικού 	 Σημε' ύματος: 
http://www.e  le.te i pat.gr/i ndex. ph ρ/55- θΓ5Ο η ne Ι/facu Ity/62-hade Ι lis-loukas 

7. Ευσταθίου Κωνσταντίνος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικήε Τ.Ε. του 
ΤΕΙ Αθήνας, με γνωστικό αντικείμ:νο "Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημr βαν". Το 
γνωστικό αντικείμενο του κ. Ευσταθίου αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτ ';η υπό-
συστημάτων για υπολογιστικά συστήματα και γενικότερα το σχεδιασμό υπολογι-ών. Για 
την ανάπτυξη τέτοιων συστημά-ων απαιτείται να καλυφθούν όλα τα Γ ·τήματα 
ασφάλειας. Συνεπώς το γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με το ''.ωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 10106, Email: efsta@teiath.Rr.  Ιrτότοπος 
Βιογραφικού Σημειώματος: http://users.teiath.gr/cefsta/  

8. Μάμαλης Βασίλειος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ 
Αθήνας, με γνωστικό αντικείμενο "Λειτουργικά Συστήματα". Τα λειτουργικά σιπήματα 
αποτελούν βασικό εργαλείο σχεδίασης υπολογιστών και γενικότερα υπολόνιστικών 
συστημάτων. Συνεπώς το γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με το ννωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19547 Email: vmamalis@teiath.Rr.  Ι'^ότοπος 
Βιογραφικού Σημειώματος: http://users.teiath.Rr/vmamalis/  

9.. Σταμάτης Δημοσθένης: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 
του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Λογισμ"<ού με 
Έμφαση στα "Εμπειρα Συστήματα". Το ερευνητικό έργο του κ. _ταμάτη 
πραγματεύεται το σχεδιασμό λογ:σμικού. Το λογισμικό αποτελεί αναπr 'παστο 
τμήμα των υπολογιστών, συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Σταμάτη 
έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛ/ : 5364, 
Email: 	demos@it.teithe.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημε •ιματος: 
http://aetos.it.teithe.gr/^'demos/index_GR.html 	 ι . 

10.Βίτσας Βασίλειος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΓ? του ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες Υπολογιστ, ιν και 
Δικτύων". Το ερευνητικό έργο του κ. Βίτσα πραγματεύεται το σχεδιασμό υπολϊ'πστικών 
συστημάτων και δικτύων στα οποία η ασφάλεια παίζει καθοριστικό ρόλο. Συ' πώς το 
γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. `.ωδικός 
ΑΠΕΛΛΑ: 6984, Email: tsas@it.teithe.  r. Ιστότοπος Βιογραφικού Σημε:ύματος: 
http://α etos. it.teithe.gr/~vitsa s/ 

11.Λάμψας Πέτρος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕ: Στερεάς 
Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες Internet με Έμφαση σε Περι iλλοντα 
Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης". Οι τεχνολογίες Internet, και κατ" επέ'cταση οι 
αρχές ασφάλειας, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικτύων υπολογιστών, σc•,•επώς το 
γνωστικό αντικείμενο του κ. Λάμψα έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο ης Θέσης. 



Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 3774, Email: plam@teilam.gr.  Ιστότοπος Βιογραφικού Σημε ώματος: 
http://i nf.te iste.gr/ωρ-conte nt/υ plcads/2015/07/Ν_PetrosLa m psasF. pdf 

ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1. Αλεφραγκής Παναγιώτης 

2. Ασημακόπουλος Γεώργιος 

3. Βώρος Νικόλαος 

4. Δρόσος Λάμπρος 

5. Ζαχαράκης Ιωάννης 

6. Κίτσος Παρασκευάς 

7. Κούγιας Ιωάννης 

8. Παρασκευάς Μιχαήλ 

9. Συρμακέσης Σπυρίδων 

10. Ταμπακάς Βασίλειος 

11. Τζήμας Ιωάννης 

12. Τριανταφύλλου Βασίλειος 

13. Τσακνάκης Ιωάννης 

14. Τιμπιλής Δημήτριος ΕΤΕΠ 

15. Χριστοδούλου Σωτήριος 

16. Βλαχάκη Ιωάννα Εκπρ.ΠΜΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

Πρυτάνεις Πανεπιστημίων: 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
ΙΝΒΙΣ 
ΕΑΠ 

προέδρους των Τ.Ε.Ι.: 

Αθήνας 
Οεσσαλονίκης 
Στερεάς Ελλάδας 

Προέδρους Τμημάτων 

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Πανεπιστημίου Πατρών 



Μηχανολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν.Πατρών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε ΤΕΙ Δυτ.Ε'λάδας 
Διοίκησης Επιχειρήσεων(Πάτρα) ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας 
Θετικών Επιστημών καιΤεχν. ΕΑΠ 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας 
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Αθήνας 
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

Ιστοσελίδα Ιδρύματος 

Ιστοσελίδα Τμήματος 
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