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Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ».

Η  Συνέλευση  του  Τμήματος  Μηχανικών  Πληροφορικής  Τ.Ε.  στη  συνεδρίασή  της  στις  07-03-
2018/Πρακτικό 5 (θέμα 1ο), αποφάσισε ομόφωνα τη Συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Ασφάλεια 
Δικτύων Η/Υ» ως εξής:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά μέλη:

1.  ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  Καθηγητής,  Τμήμα  Μηχανικών  Πληροφορικής  Τ.Ε.  του  ΤΕΙ 
Κεντρικής  Μακεδονίας,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»,  επειδή  το  γνωστικό  του 
αντικείμενο «Επικοινωνίες» είναι γενικότερης έννοιας κι εμπεριέχει τις Τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ, 
ενώ  ειδικότερα  διαθέτει  ερευνητικό  και  επιστημονικό  δημοσιευμένο  έργο  στην  περιοχή  της 
Τεχνολογίας  Δικτύων  Η/Υ.  Επίσης  έχει  διδάξει  μεταπτυχιακά μαθήματα  όπως  τα «Ασύρματα  και 
Δορυφορικά  Δίκτυα»  που  εμπίπτουν  στις  Τεχνολογίες  Δικτύων,  και  το  «Ρυθμιστικό  Περιβάλλον 
Τηλεπικοινωνιών»  το  οποίο  άπτεται  και  σε  αντικείμενα  Ασφάλειας  Δικτύων.  Αριθμός  Φ.Ε.Κ. 
διορισμού  57/3-3-06,  κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ  18773.  Βιογραφικό: http://teachers.teicm.gr/papatsoris/ 
email: profadp  @  gmail  .  com  

Επειδή στο Μητρώο του γνωστικού αντικειμένου της θέσης δεν υπάρχουν άλλοι εκλέκτορες από το 
Τμήμα, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού σώματος θα πραγματοποιηθεί  από καθηγητές  με ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή άλλων Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/ΦΕΚ 225τ.Β΄/31-01-2017.

Εξωτερικά μέλη:

2.  ΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του  Τμήματος  Μηχανικών  Πληροφορικής  Τ.Ε.  του  ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» 
επειδή  το  γνωστικό  του  αντικείμενο και  το  ευρύτερο  ερευνητικό  κι  επιστημονικό  του  έργο είναι 
συναφές με το αντικείμενο της Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ.  ΦΕΚ Διορισμού: 721/Γ/04-
09-09 κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 6984. Βιογραφικό: http://www.it.teithe.gr/~vitsas, email: vitsas@it.teithe.gr

3. ΜΙΧΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ του Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» επειδή το γνωστικό 
του  αντικείμενο  και  το  ευρύτερο  ερευνητικό  κι  επιστημονικό  του  έργο  είναι  συναφές  με  το 
αντικείμενο της Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ.  ΦΕΚ Διορισμού: 427/Γ/11-04-12.
κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 4767. Βιογραφικό: http://kastoria.teikoz.gr/~michalas/ 
email: amichalas@kastoria.teiwm.gr
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4. ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής  Τ.Ε. του ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», επειδή το 
γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το 
αντικείμενο  της  Τεχνολογίας  και  Ασφάλειας  Δικτύων  Η/Υ.  ΦΕΚ  Διορισμού:  28/7-2-06/ΝΠΔΔ, 
κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ:  19074.  Βιογραφικό:  http  ://  www  .  teilar  .  gr  /  person  .  php  ?  pid  =30  ,  email: 
nsamaras@teilar.gr

5.  ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑΣ  ΠΑΡΙΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του  Τμήματος  Μηχανικών  Πληροφορικής  και 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,  ΤΕΙ  ΠΕΙΡΑΙΑ)  με  γνωστικό  αντικείμενο  «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΕΥΦΥΙΑ  – 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ»,  επειδή  το  συγγραφικό  και  ερευνητικό  του  έργο  περιλαμβάνει  την  ανάπτυξη 
υπηρεσιών στις τηλεπικοινωνίες και τις τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ και κατά συνέπεια είναι συναφές με 
το  αντικείμενο  της  Τεχνολογίας  και  Ασφάλειας  Δικτύων  Η/Υ.  Επίσης  διδάσκει  το  μεταπτυχιακό 
μάθημα «Υπολογιστική Ευφυία-Νοήμονα Συστήματα» όπου κάνει ανάλυση αλγοριθμικών τεχνικών 
και  ανάπτυξη  νοημόνων  συστημάτων  σε  δίκτυα  δεδομένων.  Ο  κος  Μαστοροκώστας  μπορεί  να 
συμμετέχει στο εκλεκτορικό σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 7 του Ν.4521/2-3-2018. ΦΕΚ 
Διορισμού:  316/Γ/6-4-2016,  κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ:  4737.  Βιογραφικό:  http://mhys.teipir.gr/academic-
staff/paris-ast-mastorokostas/ , email:  mast  @  puas  .  gr  

6.  ΔΙΛΙΝΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του  Τμήματος  Μηχανικών  Πληροφορικής  και 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,  ΤΕΙ  ΠΕΙΡΑΙΑ)  με  γνωστικό  αντικείμενο  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  – 
ΔΙΚΤΥΑ» επειδή το γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό του έργο 
είναι συναφές με το αντικείμενο της Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ. Ο κος Διλιντάς μπορεί 
να συμμετέχει στο εκλεκτορικό σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 7 του Ν.4521/2-3-2018. 
ΦΕΚ  Διορισμού:  85/15-05-98,  κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ:  19495.  Βιογραφικό: 
http://www.teipir.gr/index.php/el/ys-desc-2 , email: dili  @  teipir  .gr  

7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 
του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» επειδή το 
γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το 
αντικείμενο της Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ.  ΦΕΚ Διορισμού: 106/20-05-02/ΝΠΔΔ 
κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 2823. Βιογραφικό: http  ://  www  .  cied  .  teiwest  .  gr  /  staff  /  faculty  /129-  triantafyllou  , 
email: triantaf  @  teimes  .  gr  

8. ΤΣΙΝΑΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ  με  γνωστικό  αντικείμενο  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ» » επειδή το γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι 
επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το αντικείμενο της Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ. 
ΦΕΚ  Διορισμού:  1109/Γ/16-10-2012,  κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ:  1697.  Βιογραφικό: 
http://de.teikav.edu.gr/tsinakos/ email: tsinakos@teiemt.gr

9.  ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ του  Τμήματος  Μηχανικών  Πληροφορικής 
Τ.Ε. του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» επειδή το γνωστικό 
της αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό της έργο είναι συναφές με το αντικείμενο 
της Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ.  ΦΕΚ Διορισμού: 110/18-4-06, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
17603. Βιογραφικό: http://www.epp.teicrete.gr/files/cvs/cv_fragopoulou_en.pdf 
email: fragopou  @  ics  .  forth  .  gr  

10.  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,  του  Τμήματος  Μηχανικών  Πληροφοριακών  και 
Επικοινωνιακών  Συστημάτων  του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ  με  γνωστικό  αντικείμενο 
«ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,  επειδή  το 
γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το 
αντικείμενο της Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ.  ΦΕΚ Διορισμού: 731/6.08.2008 τ. Γ΄, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
18870. Βιογραφικό: http://www.icsd.aegean.gr/sgritz, email: sgritz@aegean.gr
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11. ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 
επειδή  το  γνωστικό  του  αντικείμενο και  το  ευρύτερο  ερευνητικό  κι  επιστημονικό  του  έργο είναι 
συναφές  με  το  αντικείμενο  της  Τεχνολογίας  και  Ασφάλειας  Δικτύων  Η/Υ.   ΦΕΚ  Διορισμού: 
147/τ.Γ'/17-02-2017, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19864. Βιογραφικό: http://www.it.teithe.gr/~iliou
email:  iliou@it.teithe.gr

Αναπληρωματικά μέλη

Eξωτερικά μέλη: 

Επειδή στο Μητρώο του γνωστικού αντικειμένου της θέσης δεν υπάρχουν άλλοι εκλέκτορες από το 
Τμήμα, η συμπλήρωση των αναπληρωματικών εκλεκτόρων για το Τμήμα θα πραγματοποιηθεί από 
καθηγητές με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
ή άλλων Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι.  της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της  
αλλοδαπής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/ΦΕΚ 
225τ.Β΄/31-01-2017

1. ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 
του  ΤΕΙ  ΚΡΗΤΗΣ  με  γνωστικό  αντικείμενο  «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  -  ΔΙΚΤΥΑ  Η/Υ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» επειδή το γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό 
του έργο είναι συναφές με το αντικείμενο της Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ.
ΦΕΚΔιορισμού:654/Γ/17-8-07,κωδικόςΑΠΕΛΛΑ:819. 
Βιογραφικό:https  ://  www  .  chania  .  teicrete  .  gr  /  academic  /  electronics  -  department  /  personnel  -  el  /173-  
antonidakis  -  emmanouil   , email: ena  @  chania  .  teicrete  .  gr  

2.  ΛΑΜΨΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του  Τμήματος  Μηχανικών  Πληροφορικής  Τ.Ε.  του  ΤΕΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  επειδή το γνωστικό του 
αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το αντικείμενο της 
Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ.  ΦΕΚ Διορισμού: 339/τ' Γ/21-3-2013, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
3774. Βιογραφικό: https  ://  faculty  .  teilam  .  gr  /  main  .  php  ?  page  =  plam  , email: plam@teilam.gr

3. ΧΑΔΕΛΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ 
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ,  με  γνωστικό  αντικείμενο  «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΥΛΙΚΟΥ  (HARDWARE 
ENGINEERING)  ΜΕ  ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΚΑΙ  ΔΙΚΤΥΑ  ΣΕ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ», επειδή το γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό 
του έργο είναι συναφές με το αντικείμενο της Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ. 
ΦΕΚΔιορισμού:39/20-4-1994,κωδικόςΑΠΕΛΛΑ:9521.Βιογραφικό: 
http  ://  www  .  microlab  .  teipat  .  gr  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =159&  Itemid  =217&  lang  =  el  #   
email: loukas @teiwest.gr
4.  ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του  Τμήματος  Πληροφορικής  του  ΙΟΝΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  με  γνωστικό  αντικείμενο  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  –  ΔΙΚΤΥΑ  –  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» επειδή το γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό 
του  έργο  είναι  συναφές  με  το  αντικείμενο  της  Τεχνολογίας  και  Ασφάλειας  Δικτύων  Η/Υ. 
ΦΕΚΔιορισμού:204/28-03-2007,τ.Γ΄,κωδικόςΑΠΕΛΛΑ:4753. 
Βιογραφικό:http://di.ionio.gr/el/department/staff/faculty.html,email: vchris@ionio.gr

5.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του  Τμήματος  Οικονομικών  Επιστημών  του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  με  γνωστικό  αντικείμενο  «ΔΙΚΤΥΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», επειδή το γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι 
επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το αντικείμενο της Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ. 
ΦΕΚΔιορισμού:314/17-5-2011τ.Γ΄,κωδικόςΑΠΕΛΛΑ:19652.Βιογραφικό: 
http://www.uom.gr/modules.php?
op=modload&name=Cv&file=index&id=131&tmima=3&categorymenu=2, email: economid@uom.gr
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6. ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ του Τμήματος ΕΚΠ. ΗΛΓ ΜΗΧ & ΕΚΠ. ΗΛΚ ΜΗΧ 
της  ΑΣΠΑΙΤΕ  με  γνωστικό  αντικείμενο  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΜΕ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΣΤΑ  ΔΙΚΤΥΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» επειδή το γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό 
του έργο είναι  συναφές  με  το  αντικείμενο της  Τεχνολογίας  και  Ασφάλειας  Δικτύων  Η/Υ.   ΦΕΚ 
Διορισμού:1109/Γ/1-10-13κωδικόςΑΠΕΛΛΑ:2390.  Βιογραφικό:  http://electrical.aspete.gr/index.php?
option=com_content&view=article&id=434&Itemid=364&lang=el email: spanetsos  @  aspete  .  gr  

7.  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του  Τμήματος  Ηλεκτρονικών  Μηχανικών  και 
Μηχανικών  Υπολογιστών  του  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ  με  γνωστικό  αντικείμενο 
«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ» επειδή το γνωστικό του αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό 
του έργο είναι συναφές με το αντικείμενο της Τεχνολογίας των Δικτύων Η/Υ. ΦΕΚ Διορισμού: 207/9-
12-1999/τ.ν.π.δ.δ.,κωδικόςΑΠΕΛΛΑ:8322.Βιογραφικό:  http  ://  www  .  ece  .  tuc  .  gr  /  Ctrl  #  reqHandler  ,  Ctrl  ?  
lang  =  gr  &  actionClass  =  showProfessorInfo  &  chapter  =5&  section  =14&  person  _  id  =6   ,  email: 
pateraki  @  telecom  .  tuc  .  gr  

8. ΜΕΡΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
ΕΚΠΑ  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Τηλεπικοινωνιακά  Συστήματα»,  επειδή  το  γνωστικό  του 
αντικείμενο και το ευρύτερο ερευνητικό κι επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το αντικείμενο της 
Τεχνολογίας των Δικτύων Η/Υ.  ΦΕΚ Διορισμού: 63/14-5-1993, Τ. ΝΠΔΔ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18649 
Βιογραφικό: http://cnl.di.uoa.gr/merakos email: merakos@di.uoa.gr

9.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του  Τμήματος  Αγροτικής  Οικονομίας  και 
Ανάπτυξης  του  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ  με  γνωστικό  αντικείμενο 
«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,  ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 
επειδή  το  γνωστικό  του  αντικείμενο και  το  ευρύτερο  ερευνητικό  κι  επιστημονικό  του  έργο είναι 
συναφές με το αντικείμενο της Τεχνολογίας των Δικτύων Η/Υ.ΦΕΚ Διορισμού: 1699/Β/10-7-2013 
κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19298. 
Βιογραφικό: http://www.aua.gr/tsili , email: tsili@aua.gr

10.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του  Τμήματος  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και 
Μηχανικών  Υπολογιστών  του  ΑΠΘ  με  γνωστικό  αντικείμενο  «ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  ΚΑΙ  ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»  επειδή  το  γνωστικό  του  αντικείμενο  και  το  ευρύτερο 
ερευνητικό κι επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το αντικείμενο της Τεχνολογίας των Δικτύων 
Η/Υ. ΦΕΚ Διορισμού: 146/22-6-05 τΝΠΔΔ,κωδικόςΑΠΕΛΛΑ:6050. 
Βιογραφικό: http://users.auth.gr/leonid/ , email: leonid@auth.gr

11.  ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  του  Τμήματος  Πληροφορικής  και 
Τηλεπικοινωνιών  του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  με  γνωστικό  αντικείμενο 
«ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» επειδή το γνωστικό 
του  αντικείμενο  και  το  ευρύτερο  ερευνητικό  κι  επιστημονικό  του  έργο  είναι  συναφές  με  το 
αντικείμενο της Τεχνολογίας των Δικτύων Η/Υ.  ΦΕΚ Διορισμού: 200/17.08.2005 τ. ΝΠΔΔ,  κωδικός 
ΑΠΕΛΛΑ: 19242. Βιογραφικό: http://acb.uop.gr/ , email: acb@uop.gr

Ο Aναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Καλόμοιρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
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