
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΒΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠλΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 

Ταχ.Δ/νση 
Ταχ.Κώδ. 
Πληροφορίες : 
Τηλ. 
Εαχ 
e-mail 

ΕΘν.Οδός Αντιρρίου-Iwavvivwv 
30020 Αντίρριο 
Σπυροπούλου Αννυ 

(+30) 2634 0 38566 - 67 
(+30) 2634 0 Ζ9667 
tesyd@teimes.gr  

Αντίρριο  

Αριθ. Πρωτ 	
-i 2~ 

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

2. Γραμματείς 
Σπυροπούλου Αννυ —Γραμματέα 

Τσουκαλά Αλεξάνδρα- Αν.Γραμματέα 

Καιν: 1. Τμ.Μηχ.Πληροφορικής ΤΕ 
Ζ. κ.Κίτσο Παρασκευά (υποψήφιο) 
3. Πρυτάνεις Πανεπιστημίων 
4. Τμήμα Προσωπικού 
5. Προέδρους Τ.Ε.Ι. 
6. Προέδρους Τμημάτων 

7. Υπεύθυνο Πληροφοριακού Συστήματος 
ΑΠΕΛΛΑ κ.Χαλκιόπουλο Αλέξανδρο 

8. Ιστοσελίδα Ιδρύματος 
9. Ιστοσελίδα Τμηματος 

Θέμα: «Σύγκληση Εκλεκτορικού Σώματος (πρώτη συνεδρίαση ), για την μονιμοποίηση 
μέλους ΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ασφαλείας Δικτύων και Υπολογιστών» του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας » 

Σχετ.: Η αριθμ.7/09-10-2017 απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής του Τμήματος 
Μηχανικών πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλείστε να προσέλθετε την Τετάρτη S Νοεμβρίου 2017 και ώρα Ελλάδας 10:00 π.μ. 
στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα (Μ.Αλεξάνδρου 1 - 26334 - Κουκούλί) και 
στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης(μικρό αμφιθέατρο),_ στην πρώτη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού . 

Σώματος που άφόρά την. μονιμαπσίη&η του μέλους ΕΠΓκ.Κίτσου Παρασκευά στη βαθμίδα'του.- - 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ασφαλείας Δικτύων- ·καίΊ 
Υπολογιστών», για τον ορισμό: 
α) Προέδρου μεταξύ των μελών του Εκλεκτορικού, 
β) Τριμελούς Εισηγητίκής Επιτροπής, η οποία εντός (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι 
νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες οφείλει να καταθέσει εισηγητική έκθεση για την εν λόγω 
μονιμοποίηση. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 4, του άρθρου 70 του 
Ν.4386/2016, ένα τουλάχιστον μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής πρέπει να ανήκει σε 
άλλο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι της αλλοδαπής ή 
να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Χρέη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών Θα ασκήσει η Διοικητικός υπάλληλος κ. 
Σπυροπούλου Αννυ με αναπληρώτρια την Διοικητικό υπάλληλο χ.Τσσυκαλά Αλεξάνδρα. 
Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την Υ.Α.23076/Β2/24-ΘΖ-11 
(ΦΕΚ 433/8/17-03-2011) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο κ. Χαλκιόπαυλο, 
τηλ.26103δ9133, e-mail chalkioρς  tei t.q, και τους αρμοδίους των Ιδρυμάτων σας για να 
διευθετηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. 
Η τηλεδιάσκεψη Θα πραγίιατοrιοιηΘεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Ερευνας 
και Τεχνολογίας) euresence. Πι συνδέσεις είναι εφικτό να γίνουν είτε από αίθουσες 
τηλεδιάσκεψης των Ιδρυμάτων είτε από προσωπικούς υπολογιστές των συμμετεχόντων 
εκλεκτορων. 



ασίλειος Ταμπακάς 
Καθηγητής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Τακτικά μέλη 
1. 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. ΑΠΕΛΛΑ: 15156, Ε- 
mail: 	zaharakis@teipat.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http://ωωω.cied.teiwest.gr/staff/facultγ/128-τα  hara kis  

3. Συρμακέσης Σπυρίδων: 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 υπολόγστών; Κατά τα σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων 
λαμβάνονται υπόψη θέματα ασφάλειας δεδομένων, συστημάτων και επικοινωνιών. 
Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Συρμάκέση έχει συνάφεια _με το γνωστή 
αντικείμενο της - θέσης .Κϋ δικός ΑΠΕΜΑι .8024; - Emai1: 'svrma@teifies.Rr. Ιστότοπος 
Βιογραφικού Σημειώματος: http://ωωω.cied.teiwest. r/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 
ιηί!: 	vtampakas@teimes.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
htt ρ://www.cied.te  iwest.g r/ίm ages/cied/fa cu Ity/ν_ta m ρα kas_full_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, 
μέρας του ερευνητικού έρνου του κ. Τζήμα εστιάζεται στην ασφάλεια υπολογιστικών 
συστημάτων. Συνεπώς το ννιυστυ<ό του αντικείμενο έχει συνάφεια με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 13797, Εmαιl: Yzimas@teimes.~r. Ιστότοπος 
Βιογμαφιχού Σημειώματος: ήίι :ί1ωωω_cied..*.eiwest.χr/staf /faculty/136-tτimas  



6. Καρακαπιλίδης Νικόλαος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά 
Συστήματα στον Προγραμματισμό και τη Δεοίκηση". 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 Βιογραφικού 

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

7. Κουλαμάς Χρήστος: Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) 
του Ερευνητικού Κέντρου στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της 
Γνώσης - ΑΘΗΝΑ, με γνωστικό αντικείμενο "Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα 
Πραγματικού Χρόνου". Τα Θέματα ασφάλειας αποτελούν βασικό ζήτημα στην περιοχή των 
κατανεμημένων συστημάτων, ενώ τμήμα της ερευνητικής δραστηριότητας του κ. Κουλαμά 
αποτελεί η ασφάλεια σε δικτυωμένα υπολογιστικά συστήματα. Συνεπώς το γνωστικό 
αντικείμενο του έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 

17941, 	Email: 	koulamas@isi.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφυcού 	Σημειώματος: 

http://vυwvυ.isi.gr/~~/profile/koulamas christos.html  

8. Κουφοπαύλου Οδυσσέας: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο 
"Μικροηλεκτρονική - Σχεδίαση νΙΞΙ". Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Κουφοπαύλου 
αφορά την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων για υπολογιστικά συστήματα και 
γενικότερα υπολογιστών. Επίσης μέρος του ερευνητικού του έργου εστιάζεται στην 
ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και διατάξεων. Συνεπώς το γνωστικό του 
αντικείμενο έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 

17652, Email: odysseas@ece.upatras.gr.  Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: 

http://ωωω.ece.upatras.gr/gr/ρersonnel/faculty.htmf?id=306 	- 

9. Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος: Καθηγητής του Τμήμστος-Μηχανίκών. Πληραφορtκής 
και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστιΚό 
αντικείμενο "Επεξεργασία Σημάτων - Ψηφιακές Επικοινωνίες". Το γνωστικό αντικείμενο 
του κ. Μπερμπερίδη έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης γιατί αφορά τις 
ψηφιακές επικοινωνίες μέσω δικτύων. Επίσης, ο κ. Μπερμπερίδης έχει δημοσιευμένο 
έργο- στην ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 9995, Email: 

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

http://xanttιippi.ceid.upaιras.gr/peo  ple/berberidis/index. ph ρ/Ηome 

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. Μπισδπύνη έχει συνάφεια με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης γιατί αφορά την ανάπτυξη υπό-συστημάτων για υπολογιστικά 

συστήματα, των οποίων οι αρχές ασφάλειας είναι αναπόσιταστο τμήμα. Κωδικός 

ΑΠΕΛΛΑ: 4843, Email:bisdouιιi~Jteiwesϊ.ρ . Ιστότοπος βιογραφικού Σημειώματος: 

hϊtρ:/Ibkdnunis.ele.teiwes Lgr/ 

11. Σφπάνπς Δημήτριος: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &. 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενη 
"Τεχνολυyία Υλικού Η/Υ, υε eμφαο'η στην Αρχιτεκτονικη". το ννιίeτικό αν ιικείμενο ται; r,_ 



Σερπάνου πραγματεύεται την σχεδίαση αρχιτεκτονικών υπολογιστικών συστημάτων. 
Μεγάλο μέρος του ερευνητικού του έργου εστιάζεται στον σχεδιασμό ασφαλών 
αρχιτεκτονικών υπολογιστικών και ψηφιακών συστημάτων. Οπότε, έχει γνωστικό 
αντικείμενο ταυτόσημο με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18500, 
Email: 	serpanos@ece.upatrs.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 

http //ωωω.ece.υpatras.gr/serpanos/  

Αναπληρωματικά μέλη 

Ι. . Σκλάβος Νικόλαος: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό 
αντικείμενο "Ηλεκτρονική με Έμφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασμό". Το γνωστικό 
αντικείμενο του κ. Σκλάβου αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών διατάξεων υπολογιστικών 
συστημάτων. Επίσης μεγάλο μέρος του ερευνητικού του έργου εστιάζεται στην 
ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών. Συνεπώς το 
γνωστικό αντικείμενο του κ. Σκλάβου έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19337, Email: nsklavos@ceid.upatras.gr.  Ιστότοπος 
Βιογραφικού Σημειώματος: http://ν✓ww.skytale.ceid.upatras.gr/index.php/en/nsklavos  

Ζ. Αντωνοπούλου Σωτηρία: Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα), 
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Προγραμματισμός Η/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 συνάφεια με το 
γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 3829, Email: santonop@teipat.gr.  
Ιστότοπος 	 Βιογραφικού 	 Σημειώματος: 
http://www.edila  b.teiwest.gr/fi  les/CVs/CV%20Αηtοηο ρουΙο υ. ρdf 

3. Καμέας Αχιλλέας: Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο 
"Συστήματα ΙΙιάχυτου καί Σφαιρικού -Υποhογισμού": Τα συστήματα- διάχυτου κο r . 
σφαιρικού υπολογισμού είναι ενσωματωμένά υπολογιστικά συστήματα τα οποία 
διασυνδέονται κυρίως με ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Τα Θέματα _ασφάλειας 
αποτελούν βασικό ζήτημα σε τέτοιου είδους συστήματα.. Επίσης, τμήμα της 
ερευνητικής δραστηριότητας του Κ. Καμέα αποτελεί η ασφάλεια σε υπολογιστικά 
συστήματα. Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Καμέα έχει συνάφεια με το 
γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 1858, Ε-mail: kameas@eap.gr.  
στότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: https://ωωω.eαρ. r/el/spoιιdes-sto-eap/sxoles4k   

progra mmata/thetikwn-epistimwn-k-texno logias/173-perissotera-gia-thetikes-epistimes-
kα ί-teχηο ΙπΒί α/1091-451fb66c0348e4d4e5083c bec6d5 da9e 

4. Βλαχόπουλος Πέτρος: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Βιομηχανικοί Λυτοματισμοί - Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική". Οι γλώσσες προγραμματισμού και γενικότερα. η εφαρμοσμένη 
τληροφοριχή αποτελούν βασικό εργαλείο τόσο των υιτπλογιοτών όσο και στη διαχείριση 
των δικτύων. Επίσης, το ερευνητικό έργο τα τελευταία χρόνια του κ. Βλαχόπουλου 
περιλαμβάνει ίο σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. των οποίων τα ζητήματα 
αωiλειας λαμβάνονται υπόψη. Συνε_ταύς το γνωστικό ανι:ικείμενο του κ. Ελcεχόπουλου 
έχει ουνάψεια με. το γνωστικό αντικείμενο της θέσης Κωδ. ΑΓΙΕ.ΛΠΑ: 1519, Ε-mail: 
petrosν@teiwe tgr. 	στότοπος 	Βιcγραώί:τού 	Σημειώματος: 
h~ο;[!ινωω.@Ιe.ι.ιΓιλι ν,_ιύιι1eχ.αhρJ55-ee-~sυη~eΙ/`cu`αν/1:η_ι•ιαε!*^2π+ι#rt-pet_^s 



5. Γαρμπής Αριστογιάωης: Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), 
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Λειτουργικά Συστήματα". Τα 
λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών και γενικότερα των υπολογιστικών συστημάτων 
έχουν άμεση σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, άυνεπώς ·ο γνωστικό 
αντικείμενο του κ. Γαρμπή έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κωδικός 
ΑΠΕΛΛΑ: 8870, Email: agarbίs@teimes.gr.  Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: 
http://ωωω. d  i kseo. tei m es.gr/sites/defa υ It/fi les/cv-ga rb i s-2017. pdf 

6. Χαδέλλης Λουκάς: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Υλικού με 'Εμφαση στις 
Επικοινωνίες και Δίκτυα σε Βιομηχανικά Περιβάλλοντα". Το ερευνητικό έργο του κ. 
Χαδέλη εστιάζεται στις επικοινωνίες και τα δίκτυα. Για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων 
απαιτούνται αρχές και γνώσεις ασφάλειας. Συνεπώς, το γνωστικό του αντικείμενο έχει 
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΜΑ: 9521, Email: 
ου! ς@είνιθςΐ.Γ. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http://ν, ωω.e le.te i pat.gr/i ndex. php/55-perso nnel/faculty/62-hadel Ι is-Ιου kαs 

7. Ευσταθίου Κωνσταντίνος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του 
ΤΕΙ Αθήνας, με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων". Το 
γνωστικό αντικείμενο του κ. Ευσταθίου αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπό-
συστημάτων για υπολογιστικά συστήματα και γενικότερα το σχεδιασμό υπολογιστών. Για 
την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων απαιτείται να καλυφθούν όλα τα ζητήματα 
ασφάλειας. Συνεπώς το γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 10106, Email: efsta@teiath.gr.  Ιστότοπος 
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 συστήματα 
αποτελούν βασικό εργαλείο σχεδίασης υπολογιστών και γενικότερα υπολογιστικών 
συστημάτων. Συνεπώς το γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με το γνωστικό 
αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19547 Email: vmamalίs@teiath.gr.  Ιστότοπος 
Βιογραφικού Σημειώματος: http://users.teiath.gr/vmamalis/  

9.. Σταμάτης Δημοσθένης: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 
του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Λογισμικού με 
'Εμφαση. στα:· Έμπειρά .Συστήματα 	Το..:ερευνητικό .έργο: τομ'·κ7 Σταμάτη 
πραγματεύεται το σχεδιασμό λογισμικού. Το λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα των υπολογιστών,.συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Σταμάτη 
έχει.συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 5364, 
Email: 	demοs@it.teithe.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http://aetos. it.te  ithe.gr/~de mos/i ndex_6 R. htm Ι 

10.Βίτσας Βασίλειος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες Υπολογιστών και 
Δικτύων". Το ερευνητικό έργα του κ. Βίτσα πραγματεύεταιτα σχεδιασμό υπολογιστικών 
συστημάτων και δικτύων στα οποία η ασφάλεια παίζει καθοριστικό ρόλο. Συνεπώς το 
γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κωδικός 
ΑΠΕΛΛΑ: 6984, Email: tsas@it.teithe.gr.  Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: 
http://aetos. it_teίthe.gr/witsas/ 

11.λάμψας Πέτρος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες Ihteτnet με 'Έμφαση σε Περιβάλλοντα 
Ανοικτής και εξ Αιτπστάσεως Εκπαίδευσης". ηι τεχνολογίες lnternet, και κατ' επέκταση οι 
αρχές ασφάλειας, αποτελούν αναπόσπασο ειιήμα των δικτύων υπολογιστών, νυνεττώς τπ 
γνωστικό αντικείμενο του χ. Λιίμψα έχει συνάφεια με το γνωστικό αν ικείμενο της θέσης. 
Κ δικός ΑΠΕΛΛΑ: 3774, Email: plam@teBam  rc Ιπτόεοπος Βιογραφικού Σημειώματος 
tfir•+:';ir,Et2is'εgτ;ν✓α-•~π^ϊentJupioads%"015ιι 	λι PetrosEamrsasF.οd' 



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

Πρυτάνεις Πανεπιστημίων: 

Πανεπιστήμια Πατρών 
ΙΝΒΙΣ 
ΕΑΠ 

Προέδρους των Τ.Ε.Ι.: 

Αθήνας 
Θεσσαλονίκης 
Στερεάς Ελλάδας 

Προέδρους Τμημάτων 

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
Μηχανολόγών & Αεροναυπηγών Πανεπιστημίου Πατρών 
Μηχανολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν.Πατρών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας 
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 

τοτοαελίδα Τμήμστος 
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