
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 

Ταχ.Δ/νση : Εθν.Οδός Αντιρρίου-ίωαωίνων 
Ταχ.Κώδ. 	: 30020 Αντίρριο 
Πληροφορίες : Σπυροπούλου Αννυ 
Τηλ. 	: (+30) 2634 0 38566 - 67 
βαχ 	: (+30) 2634 0 29667 
e mail 	tesyd@teimes.gr  

Αντίρριο ‚ 
Αριθ. πρωτ 	Ι 9 33 

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

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

Κοιν: Ι. Πρόεδρο ΤΕΙ Δ.Ελλάδας. 
2. Τμ.Μηχ.ΠληροφαρικήςΤΕ 
3. Τμήμα Προσωπικού 
4. κ.Κίτσο Παρασκευά (υποψήφιο) 
5. Πρυτάνεις Πανεπιστημίων 
6. Προέδρους Τ.Ε.Ι. 
7. Προέδρους Τμημάτων 
8. Υπεύθυνο Πληροφοριακού Συστήματος 

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

Θέμα: «Πρόσκληση στην κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και 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. Το με αριθμ. πρωτ. 39000/09-11-2017 Πρακτικό της 1^τ Συνεδρίασης του 

Εκλεκτορικού Σώματος 
2. Το αριθμ.πρωτ. 39335/10-11-2017 έγγραφο «Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής 

Επιτροπής» που διαβιβάσθηκε στα μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Καλείστε να προσέλθετε την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα Ελλάδας 14:00 στην 
έδρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα (Μ.Αλεξάνδρου 1 — 26334 — Κουκούλι) και στην 
αίθουσα τηλεκπαίδευσης (μικρό αμφιθέατρο) για την κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού 
Σώματος, και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε που αφορά 
την μονιμοποίηση του μέλους ΕΠ κ. Κίτσου Παρασκευά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ασφαλείας Δικτύων και Υπολογιστών». 

Χρέη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών θα ασκήσει η Διοικητικός υπάλληλος κ. 
Σπυροπούλου Αννυ με αναπληρώτρια την Διοικητικό υπάλληλο κ. Τσουκαλά Αλεξάνδρα. 
Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την Υ.Α.23076/Β2/24-02-11 
(ΦΕΚ 433/Β/17-03-2011) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο κ. Χαλκιόπουλο,. 
τηλ.2610369133, e-mail chalkiop@teipat.gr, και τους αρμοδίους των Ιδρυμάτων σας για να 
διευθετηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Η τηλεδιάσκεψη Θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας) epresence. Οι συνδέσεις είναι 
εφικτό να γίνουν είτε από αίθουσες τηλεδιάσκεψgς.των Ιδρυμάτων είτε από προσωπικούς 
υπολογιστές των συμμετεχόντων εκλεκτόρωγ. ;3 Ά f'ή 
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tlσίλέιος Ταμπακά 
Καθηγητής 



Συνημμένη: Η οριθγ.πρωτ. 41767/04-12-2017 Εισηγητική 'Εκθεση της Τριμελούς 
Επιτροπής 

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". Ο 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. ΑΠΕΜΑ: 140196, E-mail: voros@teimes.gr.  

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

2. Ζαχαράκης Ιωάωης: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενα "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, 6 
τπ811: 	zaharakis@teipat.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http://www.cied.teiwest.gr/staff/facu  Ity/128-τα ha ra 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 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- 
mail: 	vtampakas@teimes.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http://www.cied.teiwest.gr/images/cied/faculty/ν_ta  mpa kas_ful 1_cv. pdf 

5. 7ζήμας Ιωάωης: 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 τα γνωστικό του αντικείμενο έχει συνάφεια με το γνωστικό 
αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 13797, Email: tzimas@teimes.gr.  Ιστότοπος 
Βιογραφικού Σημειώματος: http://www.cied.teiwest.gr/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 Διοίκήση". Τα πληροφοριακά συστήματα είναι 



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

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

αναπόσπαστα 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 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 

http://ωωω. isi.gr/gr/profile/kou  lamas_ch ristos.htm Ι 

8. Κουφοπαύλου Οδυσσέας: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο 

"Μικροηλεκτρονική - Σχεδίαση VL51". 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 άνεικείμενο της θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 

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

http://www.ece.0  patras.gr/gr/pe rson nel/facu Ity. htm 1?id=306 

9. Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 

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 .u3atas.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 

http://χα  nth i ppi.ceid.upatras.gr/peo  ple/berberid is/i ndex. ph ρ/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 γνωστικό 

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

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

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

http://bisdou  η is.ele.te iwest.gr/ 

11. Σερπάνος Δημήτριος: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων· Μηχανικών & 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο 

"Τεχνολογία Υλικού Η/Υ, με "Εμφαση στην Αρχιτεκτονικη". Το γνωστικά αντικείμενο τού 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 γνωστικό 



αντικείμενο ταυτόσημο με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18500, 
Email: 	serpanos@ece.upatras.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http://www.ece.upatras.gr/serpanos/  

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Σκλάβος Νικόλαος: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο 
"Ηλεκτρονική με 'Εμφαση στον Ψηφιακά 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 ΑΠΕΛΜ: 19337, 
Email: 	nsklavos@ceid.upatras.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http://www.skyta  le.ce id. upatras.gr/i ndex:ph ρ/en/nsklavos 

2. 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 ΑΠΕΜΑ: 3829, Email: santonop@teipat.gr.  
Ιστότοπος 	 Βιόγραφικού 	 Σημειώματος: 
http://www.ed  i 1α b.te iwest.gr/files/CVs/CVWo20Antonopoulou. pdf 

3. Καμέας Αχιλλέας: Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο 

"Συστήματα Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού". Τα συστήματα διάχυτου και 
σφαιρικού υπολογισμού είναι ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα τα οποία 
διασυνδέονrαι 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.  
Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: https://ωωω.eαρ.gr/el/spoudes-sto-eap/sxoles-k-
progra  m mata/theti kwn-epistimwn-k-texnologias/173-pe rissotera-gia-thetikes- 
episti mes-kai-texno logia/1091-451fb66c0348e4d4e5083cbec6d5da9e 

4. Βλαχόπουλος Πέτρος: Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί -Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική". Οι γλώσσες προγραμματισμού και γενικότερα η εφαρμοσμένη 
πληροφορική αποτελούν βασικό εργαλείο τόσο των υπολογιστών όσο και στη διαχείριση 
των δικτύων. Επίσης, το ερευνητικό έργο τα τελευταία χρόνια του κ. Βλαχόπουλου 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων, των οποίων τα ζητήματα 
ασφάλειας λαμβάνονεdι υπόψη. Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Βλαχόπουλου 
έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 1519, Ε-mail: 
petrosv@teiwest.gr. 	 Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http://www.ele.te  i pat.gr/i ndex. ph ρ/55-personne 1/facu Ity/162-νΙαchορου Ιοτ-petros 

5. Γαρμπής Αριστογιάωης: Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχεφήσεων (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, συνεπώς το γνωστικό 
αντικείμενο του κ. Γαρμπή έχει συνάφεια με το. γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός 



ΑΠΕΛΜ: 8870, Email: agarbis@teimes.gr.  Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: 
http://ωωω.dikseo.teimes.gr/sites/default/fi  les/εν-garbis-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 ταυ 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 ΑΠΕΛΛΑ: 9521, Email: 
loukas@teiwest.gr. 	 Ιστότοπος 	 Βιογραφικού 	 Σημειώματος: 
http://www.e  le.teipat.gr/i  ndex. php/55-person ne Ι/faculty/62-hadell 5-Ιο ukas 

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: vmamalis@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 Έμπειρα Συστήματα". Το ερευνητικό έργο ταυ κ. Σταμάτη 
πραγματεύεται το σχεδιασμό λογισμικού. Το λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα των υπολογιστών, συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του κ. Σταμάτη 
έχει συνάφεια με τα γνωστικό αντικείμενο της Θέσης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 5364, 
Email: 	demos@it.teithe.gr. 	Ιστότοπος 	Βιογραφικού 	Σημειώματος: 
http://aetos.it.teithe.gr/ demos/index GR.html 

10.Βίτσας Βασίλειος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες Υπολογιστών και 
Δικτύων". Το ερευνητικό έργο του κ. Βίτσα πραγματεύεται το 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 
ΑΠΕΜΑ: 6984, Email: tsas@it.teithe.gr.  Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: 
http://aetos. it.teithe.gr/~vitsas/ 

11.Λάμψας Πέτρος: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες Internet με Έμφαση σε Περιβάλλοντα 
Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης". Οι τεχνολογίες Internet, και κατ" επέκταση οι 
αρχές ασφάλειας, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικτύων υπολογιστών, συνεπώς το 
γνωστικό αντικείμενο του κ. Λάμψα έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 3774, Email: plam@teilam.gr.  Ιστότοπος Βιογραφικού Σημειώματος: 
http://inf.teiste.gr/ωρ-content/uploads/2015/07/CV_PetrosLampsasF.pdf  

ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Ι. Αλεφραγκής Παναγιώτης 

2. Ασημακόπουλος Γεώργιος 



3. Βώρος Νικόλαος 

4. Δρόσσς Λάμπρος 

5. Ζαχαράκης Ιωάννης 

6. Κίτσος Παρασκευάς 

7. Κούγιας Ιωάννης 

8. Παρασκευάς Μιχαήλ . 

9. Συρμακέσης Σπυρίδων 

10. Ταμπακάς Βασιλειος 

ΙΙ. Τζήμας Ιωάννης 

12. Τριανταφύλλου Βασίλειος 

13. Τιμπιλής Δημήτριος ΕΤΕΠ 

14. Χριστοδούλου Σωτήριος 

15. Σπουρνιάς Αλέξανδρος Εκπρ.ΠΜΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

πρυτάνεις πανεπιστημίων: 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
ΙΝΒΙΣ 
ΕΑΠ 

Προέδρους των Τ.Ε.Ι.: 

Αθήνας 
Θεσσαλονίκης 
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.Ελλάδας 
Διοίκησης Επιχειρήσεων(Πάτρα) ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας 
Θετικών Επιστημών καιΤεχν. ΕΑΠ 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας 
Μήχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Αθήνας 
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

Ιστοσελίδα Ιδρύματος 

Ιστοσελίδα Τμήματος 
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