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Σήμερα 14/03/2018 ημέρα Τετάρτη , έγινε ανάρτηση των πινάκων αξιολόγησης των 
υποψήφιων Ακαδημάίκων Υποτρόφων, για το εσαρ.εξαμ.ακαδ.έτους 2017-2018 
(σχετική προκήρυξη: 7963/2-3-2018) στην ιστοσελίδα του Τμήματος μετά την 
απόφαση της με αρ. 5/2-3-2018 Συνέλευσης του Τμήματος από την αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Γραμματείας Αννυ Σπυροπούλου, παρουσία του Προέδρου του 
τμήματος Καθηγητή Βασιλείου Ταμπακά 



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Για το γνωστικό αντικείμενο .«Τεχνολόγίες Δικτύων» υπέβαλλαν αίτηση οι παρακάτω 
υποψήφιοι (αλφαβητικά): 

Ονοματεπώνυμο 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ —ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ 

2 	ΔΕη1'ΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Οι ύποψήφlο1., σύμφωνα με τα στοιχεία των φακέλων 
ακόλουθα προσόντα: 	r, 

Αριθμός Ηλεκτρονικής 

Υποβόλής 

2479 / 8-3-2018 

2481 / 8-3-2018 
που υπέβαλαν διαθέτουν τα 

1. Η κα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ — ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ διαθέτει πτυχίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του 
Πανεπιστημίου Πεφαιά (2008) και Μεταπτυχιακό (Μ&.) στα «Προηγμένα 
Συστήματα Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πειραιά (2011). Διαθέτει την 
παρακάτω επαγγελμάίτική εμπειρία: Από 15/6/2011 — 19/7/2011 στον ΕΛΚΕ του 
ΟΠΑ για προσφοράjυπηρεσιών στο έργο «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων σιιου.δών ...», από 19/7/2011 έως 30/11/2015 στο ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
ως επιστήμονας στο έργο «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το 
ΚΠΓ & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των 

εξεταστών», από 9/2/2016 — 8/5/2016 το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως επιστήμονας στο 
έργο «Assessment ofTransversal Skills 2020», από 30/5/16 έως 31/3/2017 το ΙΤΥΕ 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως επιστήμονας στο έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστημάτων και 
άλλων Τεχνολογικών Εργαλείων». Συνολικά επομένως διαθέτει 63 μήνες 

αντιστοίχου επιπέδου επαγγελματικής προϋπηρεσίας η οποία όμως δεν είναι τόσο 
σχετική και συναφής με τα αντικείμενα των ασυρμάτων δικτύων, των 
κατανεμημένων συστημάτων, των τεχνολογιών δικτύου και των σημάτων και 

συστημάτων. Ως πρός την εκπαιδευτική εμπειρία, είναι ενταγμένη στο βοηθητικό 
διδακτικό προσωπικό του ΕΚΔΔΑ, έχει διδάξει στο ΙΕΚ και έχει απασχοληθεί επί 
εξάμηνο ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός σε Δημοτικό σχολείο και επομένως δεν 
διαθέτει εκπαιδευτική' εμπειρία καταλλήλου επιπέδου ως προς την προκηρυχθείσα 
θέση. 

2. Ο κ. ΔΕΛΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ είναι απόφοιτος (2004) του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Πατρών και διδάκτορας (2016) του ίδιου Τμήματος. Η διδακτορική διατριβή του 

έχει τίτλο «Κατανεμήμένη διαχείριση πόρων εύρους ζώνης και ενέργειας σε 

δυναμικά διομότιμά "συστήματα μετάδοσης βίντεο κατ απαίτηση» και είναι 
συναφής με τα αντικείμενα των ασυρμάτων δικτύων, των κατανεμημένων 
συστημάτων, των τεχνολογιών δικτύου και των σημάτων και συστημάτων. 
Τεκμηριώνει ερευνητίκή προϋπηρεσία υψηλού επιπέδου άνω των 9 ετών στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών και στον ιδιωτικό τομέα.. Έχει επικουρικό διδακτικό έργο στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών κατά τά έτη 2005-2016. 'Εχει υπάρξει διδάσκων στο ΠΜΣ «Τεχνολογίες 
και συστήματα ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών» του Τμήματός μας για 
ένα εξάμηνο. Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
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αντικείμενο της Θέσης, αποτελείται από 4 δημοσιεύσείς σε διεθνή περιοδικά και 5 
διεθνή συνέδρια καί έχει λάβει 25 ετεροαναφορές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τοις: φακέλους που κατατέθηκαν, τη σχετική νομοθεσία (, την 
αντίστοιχη προκήρυξη κάι την προηγούμενη ευδόκιμη προϋπηρεσία στο Τμήμα μας, οι 
υποψήφιοι κατατάσσονται,στην παρακάτω αξιολογική σειρά για τη βαθμίδα του Καθηγητή 
εφαρμογών: 

τ 
ιΊ 

Α/Α' " 	
t
Ονοματεπωνυμο 

Ι 	, 	iq 1ι~ 	y 	'' 

 

1 	' ΔΕΛΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2 ΑΡΤΕΜΙΣ-ΛΟΥΚΡΗΤΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ο κ. ΔΕΛΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΣ κατατάσσεται 1ος λόγω του ότι κατέχει διδακτορικό τίτλο, 
πολύχρονη επαγγελματική' εμπειρία και εκπαιδευτική εμπειρία σε τριτοβάθμια ιδρύματα 
με μεγάλη συνάφεια με τ4 αντικείμενο της πρόσκλησης. Η κα ΕΡΤΕΜΙΣ - ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατατάσσετάι 2η λόγω της μικρότερης συνολικά επαγγελματικής εμπειρίας. 
Επίσης δεν διαθέτει εκπαιδέυτική εμπειρία σε τριτοβάθμια ιδρύματα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Βασίλειο Ταμπακάς 	Παρασκευάς Κίτσο 
	Μιχάλης Παρασκευάς 

Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής  
Επίκουρος Καθηγητής 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Για το γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες Προγραμματισμού» υπέβαλλαν αίτηση οι παρακάτω 
υποψήφιοι (αλφαβητικά);_ 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ —ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ 2479 / 8-3-2018 
2 ΕΥΟΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2477 / 6-3-2018 

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα στοιχεία των φακέλων που υπέβαλαν διαθέτουν τα 
ακόλουθα προσόντα: 

1. Η κα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ — ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ διαθέτει πτυχίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του 
Πανεπιστημίου Πειραιά (2008) και Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στα «Προηγμένα 
Συστήματα Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πειραιά (2011). Διαθέτει την 
παρακάτω επαγγελματική εμπειρία: Από 15/6/2011 — 19/7/2011 στον ΕΛΚΕ του 

ΟΠΑ για προσφορά υπηρεσιών στο έργο «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων σπουδών ...», από 19/7/2011 έως 30/11/2015 στο ΠΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
ως επιστήμονας στο έργο «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το 
ΚΠΓ & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των 

εξεταστών», από 912/2016 — 8/5/2016 το ΠΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως επιστήμονας στο 
έργο «Assessment ο] Transversal 51(1115 2020», από 30/5/16 έως 31/3/2017 το ΙΤΥΕ 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως επιστήμονας στο έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστημάτων και 
άλλων Τεχνολογίκών Εργαλείων». Συνολικά επομένως διαθέτει 63 μήνες 

αντιστοίχου επιπέδόυ επαγγελματικής προϋπηρεσίας. Ως προς την εκπαιδευτική 

εμπειρία, είναι ενtστγμένη στο βοηθητικό διδακτικό προσωπικό του ΕΚΔΔΑ, έχει 
διδάξει στο ΙΕΚ και έχει απασχοληθεί επί εξάμηνο ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός 
σε Δημοτικό σχολείο ιίαι επομένως δεν διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία καταλλήλου 
επιπέδου ως προς ην προκηρυχθείσα Θέση. 

2. Η κα. ΕΥΟΥΜΙΟΠQΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ είναι απόφοιτος (2008) του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Πατρών και διδάκτορας (2015) του ίδιου Τμήματος. Η διδακτορική διατριβή του 
έχει τίτλο «Κατανεμημένος έλεγχος και βελτιστοποίηση ομότιμων δικτυακών 
συστημάτων διαμοιρασμού βίντεο» και είναι συναφής με τα αντικείμενα των 
ασυρμάτων δικτύιύν των τεχνολογιών δικτύων και των σημάτων και συστημάτων. 
Τεκμηριώνει ερευνητίκή προϋπηρεσία υψηλού επιπέδου άνω των 7 ετών στο 

ΓΙανιειUοίήμιο Πατρών, στο ΤΕΙ Κρήτης και στον ιδιωτικό τομέα. Διαθέτει διδακτική 
εμπειρία αlην ίρι'Cειβάθμlα εκπαίδευση σε συναφή μαθήματα και συγκεκριμένα ως 
ιιανετιlστίΙΙιιακή υιτιiτροφος (2016-2017) σε συναφή Θεωρητικά και εργαστηριακά 
μαθήματα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και 
έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες των μαθημάτων. 'Εχει 
υπάρξει βοηθός εργαστηρίων (2009-2014) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα 

προσομοίωσης διkτύων ΟΡΝΕΤ Modeler και έχει επιβλέψει (3) διπλωματικές 
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ΕΥΟΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΤΕΜ ΙΣ —ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΒασUε~ρς.Ιαμπακάς 	Παρασκευάς ΚΙ· 
Μιχάλης Παρασκευάς 

εργασίες στο ίδιο Τμήμα. Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο της είναι συναφές 
με το αντικείμενο τής θέσης, αποτελείται από 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 
5 διεθνή συνέδριρι` και 1 κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο και έχει λάβει 14 
ετεροαναφορές. 'Εχει λάβει μεταπτυχιακή υποτροφία από το πρόγραμμα 

«Ηράκλειτος». 
Ειδικότερα, σε ότι αφρρά τη συνεργασία του με το Τμήμα, η κα. Ευθυμιοπούλου: 
• 'Εχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη και ανάδειξη του Ιδρύματος μέσω 2 

επιστημονίκών δημοσιεύσεων με το affiliation του Ιδρύματος. 
• 'Εχει δημιουργήσει ή βελτιώσει εκπαιδευτικό υλικό εργαστηρίων και 

Θεωρίας γιίχ τα συναφή μαθήματα Δίκτυα (Ε) και Ειδικά Θέματα Δικτύων 
(Ε) 

• 'Εχει διδάξεί στο Τμήμα μας τα συναφή μαθήματα Δίκτυα (Ε) και Ειδικά 
Θέματα Δικτύων (Ε). 

• "Εχει υπάρξει διδάσκουσα στο ΠΜΣ «Τεχνολογίες και συστήματα 
ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών» του Τμήματός μας για ένα 

εξάμηνο. 
• 'Εχει συμμετάσχει σε επιτροπή του Τμήματος για τον οδηγό σπουδών. 
• Επιβλέπει 2 διπλωματικές εργασίες. 
• Υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος συμμετέχοντας 

σε συγγραφή μίας ερευνητικής πρότασης στο πλαίσιο Πρόσκλησης για 

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (ΕΔΒΜ34). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους φακέλους που κατατέθηκαν, τη σχετική νομοθεσία (, την 
αντίστοιχη προκήρυξη και την προηγούμενη ευδόκιμη προϋπηρεσία στο Τμήμα μας, οι 

υποψήφιοι κατατάσσονται στην παρακάτω αξιολογική σειρά για τη βαθμίδα του Καθηγητή 
εφαρμογών; 

Η κα ΕΥΟΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ κατατάσσεται 1η λόγω του ότι κατέχει διδακτορικό τίτλο, 
πολύχρονη επαγγελματική έμπεφία και εκπαιδευτική εμπειρία σε τριτοβάθμια ιδρύματα. Η 
κα ΕΡΤΕΜΙΣ - ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατατάσσεται 2η λόγω της μικρότερης συνολικά 
επαγγελματικής εμπειρίας. Επίσης δεν διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία σε τριτοβάθμια 
ιδρύματα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Καθηγητής 
	

Επίκουρος Καθηγητής 	
Επίκουρος Καθηγητής 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Για την ειδικότητα «Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Νοημοσύνη» υπέβαλλε αίτηση ο 
παρακάτω υποι)ιήφιος: 

Αριθμός 
Α/Α 
	

Ονοματεπώνυμο 	Ηλεκτρονικής 
Υπο 	ς 	 

	

ΙΙΛ~ΙΜΑΔΗΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
	

2474 / 5-3-2018 

Οι υποψήφιος, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου που υπέβαλε διαθέτει τα ακόλουθα 
προσόντα: 

1. Ο κ. ΠΑ=ΙΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ είναι απόφοιτος (1989) του τμήματος Μηχανικών 
Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτορας (1998) του ιδίου 
Τμήματος με τίτλό διατριβής «έλεγχος ροής δεδομένων και αποφυγή συμφόρησης 
σε σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών ευρέως φάσματος», το οποίο εμπίπτει στα 
γνωστικά αντικείμενα των Ασυρμάτων Δικτύων και των Τεχνολογιών Δικτύων. 
Τεκμηριώνει επαγγελματική προϋπηρεσία άνω των 28 ετών στον ιδιωτικό τομέα. 
Διαθέτει αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη Θέση, 
διάρκειας άνω των 12 εξαμήνων στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Τμήματα ΤΕΣΥΔ και 
Μηχανικών Πληρgφορικής). χει διδάξει τα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου 
στο Τμήμα μας.καί έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για 6 Θεωρητικά και 
εργαστηριακά μαθήματα, τόσο προmυχιακού όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου και 
έχει επιβλέψει μεγάλο πλήθος πτυχιακών εργασιών. Το δημοσιευμένο 
επιστημονικό έργο"του είναι συναφές με το αντικείμενο της Θέσης και αποτελείται 
από 5 δημοσιεύdεις σε διεθνή περιοδικά, 8 διεθνή συνέδρια και 1 ελληνικό 
συνέδριο. Συνεργάστηκε άριστα με το Τμήμα κατά τα προηγούμενα έτη ως 
συνεργάτης. 
Ειδικότερα, σε ότι άφορά τη συνεργασία του με το Τμήμα, ο κ. Παξιμάδης: 

• 'Εχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη και ανάδειξη ταυ Ιδρύματος μέσω μίας 
επιστημονικής δημοσίευσης με τα affiliation του Ιδρύματος. 

• 'Εχει δημιουργήσει ή βελτιώσει εκπαιδευτικό υλικό εργαστηρίων και 
θεωρίας για τα συναφή μαθήματα Δίκτυα Υπολογιστών (Ε), Ειδικά Θέματα 
Δικτύων (0&Ε), Σχεδιασμός και Διαχείρισης Δικτύων (Ε), Ανάλυση 
απόδοσης 'δικτύων (Ο), Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών (Ο) και 
Ψηφιακή Τήλεόραση (Ο). Σε άλλα τμήματα έχει αναπτύξει υλικό για τα 
μαθήματα Λ[κτυα Υπολογιστών Ι & ΙΙ (Τμήμα Μηχανικών ΗΥ), Αρχιτεκτονική 
Υπολογιστών (ΕΠΔΟ), Τηλεματική & Νέες υπηρεσίες (ΕΠΔΟ) Ασφάλεια 
Υπολογιστών (ΕΠΔΟ). 

• 'Εχει επιβλέψει 3 πτυχιακές εργασίες. 
• 'Εχει υπάρξει διδάσκων στο ΠΜΣ «Τεχνολογίες και συστήματα ευρυζωνικών 

εφαρμογών και υπηρεσιών» του Τμήματός μας για ένα εξάμηνο. 
• 'Εχει εργαστεί για την επίλυση προβλήματος της απώλειας του configuration 

του RAID τού συστήματος δίσκων της B1ade υποδομής του Τμήματος, σε 
συνεργασία με το τεχνικό τμήμα της DELL. 

• 'Εχει διδάξεί στο παρέλθόν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος 
Κρυπτογράφία και Ασφάλεια Υπολογιστών. 
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Αρα ο πίνακας κατάταξήςητο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ο παρακάτω. 
λ 

Ι Α/Α. Ονομάτεπtύνυμο 

1 ΠΑ°ΙΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Βασίλειος Ταμπακάς 

Καθηγητής 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Παρασκευάς Κίrσος 

Επίκουρος Καθηγητης  

Μιχάλης Παρασκευάς 

Επίκουρος Καθηγητής 
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