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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, 

ΤΚ 62124, Σέρρες  
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       

           

Πληροφορίες          

Γραμματεία Τμήματος:  

Ευλαμπία Μαραντίδου         

Τηλ: 23210-49341  

 

Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της 

Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Τυπικές μέθοδοι στην Ανάπτυξη Λογισμικού» (APP 18964). 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 

στη συνεδρίασή της στις 13-01-2021/Πρακτικό 1 (θέμα 11ο ), αποφάσισε ομόφωνα τη 

Συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπικές μέθοδοι στην 

Ανάπτυξη Λογισμικού» (APP 18964).  

 

Τακτικά μέλη 

 

Εσωτερικά μέλη: 

 

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με γνωστικό αντικείμενο 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού 917/τ.Γ'/17.08.2018, 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 18443. 

E-mail: dvarsam@ihu.gr 

Site: http://teachers.cm.ihu.gr/dvarsam/index.php/viografiko/ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΔΖΓ46ΨΖ3Π-Μ6Ο
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Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο και ιδιαίτερα το συνθετικό «Προγραμματισμός Επιστημονικών 

Εφαρμογών» είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, 

διαθέτει συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια αναγνωρισμένου κύρους, 

σχετικό με την ανάπτυξη λογισμικού για επιστημονικές εφαρμογές. 

 

Επειδή στο Μητρώο του γνωστικού αντικειμένου της θέσης δεν υπάρχουν άλλοι εκλέκτορες 

από το Τμήμα, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού σώματος υλοποιείται με μέλη ΔΕΠ με ίδιο ή 

συναφές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 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. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με γνωστικό 

αντικείμενο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού 26/28-01-04 τ. 

Ν.Π.Δ.Δ., κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 17197. 

E-mail: prezerak@teipir.gr 

Site: http://s2e.teipir.gr/gr/people.html# 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης καθώς η μηχανική λογισμικού αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης λογισμικού. 

Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με γνωστικό αντικείμενο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού  793/Γ/7-8-2012,  

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 11037. 

E-mail: adamidis@it.teithe.gr 

 Site: https://people.iee.ihu.gr/~adamidis/edu.html  

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι η μεθοδολογία προγραμματισμού αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη 

λογισμικού. Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Tμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, με γνωστικό αντικείμενο  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού 341/Γ/11-4-2016 , 17425. 

E-mail: akesidis@teiath.gr 

Site: http://www.teiath.gr/userfiles/topoadmin/documents/cv/cv_kesidis_gr_2015_jun.pdf 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

http://www.teiath.gr/userfiles/topoadmin/documents/cv/cv_kesidis_gr_2015_jun.pdf
ΑΔΑ: ΨΔΖΓ46ΨΖ3Π-Μ6Ο
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Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης καθώς επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λογισμικού. Διαθέτει ερευνητικό έργο συναφές  

με την ανάπτυξη λογισμικού δημοσιευμένο σε περιοδικά και συνέδρια αναγνωρισμένου 

κύρους. 

 

5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΔΙ.ΠΑ.Ε, με γνωστικό αντικείμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ, 

Αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού  185/Γ/09-03-10, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 19177. 

E-mail: chatzis@teikav.edu.gr 

Site: http://abd.teikav.edu.gr/v_chatzis.php 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι ο προγραμματισμός υπολογιστυών αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη 

λογισμικού. Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

6. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ, Εντεταλμένος Ερευνητής, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ, με γνωστικό αντικείμενο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΥΦΥΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. 

διορισμού  498/Γ/03.06.2016 , κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 17890. 

E-mail: diok@iti.gr 

Site: http://www.iti.gr/iti/people/Dionisios_Kehagias.html 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι η τεχνολογία λογισμικού αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης λογισμικού. 

Διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο, δημοσιευμένο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

7. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΛΑΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ, με γνωστικό αντικείμενο  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,  

Αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού 75/31-1-2012, τ. Γ΄, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 18041. 

E-mail: bilas@csd.uoc.gr 

Site: http://www.csd.uoc.gr/~bilas 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης καθώς το λογισμικό συστημάτων αποτελεί μέρος της τεχνολογίας λογισμικού. Επίσης, 

διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια αναγνωρισμένου 

κύρους, σχετικό με την ανάπτυξη λογισμικού συστημάτων. 

 

8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

με γνωστικό αντικείμενο  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 

Αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού 168/31-7-2002, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 3252. 

E-mail: xezonakis@ie.teicrete.gr 

Site: https://www.ie.teicrete.gr 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

http://www.iti.gr/iti/people/Dionisios_Kehagias.html
ΑΔΑ: ΨΔΖΓ46ΨΖ3Π-Μ6Ο



 

Σελίδα 4 από 7 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης καθώς η μηχανική λογισμικού αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης λογισμικού. 

Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους, σχετικό με την μηχανική και την τεχνολογία λογισμικού. 

 

9. ΜΑΡΙΑ ΒΙΡΒΟΥ, Καθηγήτρια, Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με γνωστικό αντικείμενο  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. 

διορισμού   616/τ.Γ'/6-8-2009 , κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 8347 . 
E-mail: mvirvou@unipi.gr 

Site:http://www.unipi.gr/faculty/mvirvou/  

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι η τεχνολογία λογισμικού αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης λογισμικού.  

Διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο δημοσιευμένο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, με γνωστικό αντικείμενο  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού 334/31-12-01 , κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 11363. 

E-mail: papadour@cs.teicrete.gr 

Site: http://www.ie.teicrete.gr/el/users/papadour 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης καθώς η μηχανική λογισμικού αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης λογισμικού. 

Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

11. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑΓΗ, Καθηγήτρια, στο ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,  

Αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού 474/Γ/21-05-2015 - Β’ 653/28.02.2019, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 17214 

E-mail: marinagi@aua.gr 

Site: http://logistics.aua.gr/?page_id=1269 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι η τεχνολογία λογισμικού αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης λογισμικού. 

Διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο δημοσιευμένο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

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 ΔΙΠΑΕ 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. 

 

http://www.unipi.gr/faculty/mvirvou/
ΑΔΑ: ΨΔΖΓ46ΨΖ3Π-Μ6Ο
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1. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με γνωστικό αντικείμενο 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού 

276/Γ/12/3/2012, 2152 /11-6-2018/τ. Β'   κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 17328. 

E-mail: ignatios@it.teithe.gr 

Site:http://www.it.teithe.gr/the-department/staff 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι η μηχανική λογισμικού αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης λογισμικού. Επίσης, 

διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια αναγνωρισμένου 

κύρους. 

 

2. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με γνωστικό 

αντικείμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. 1739/τ.Γ/24-12-2014, κωδικός 

ΑΠΕΛΛΑ 2474. 

E-mail: nnk@teiath.gr  

Site: http://users.teiath.gr/nnk/nnkware022018.pdf 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι ο προγραμματισμός υπολογιστών αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη 

λογισμικού. Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε., με γνωστικό αντικείμενο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, 

Αριθμός Φ.Ε.Κ. 947Γ/27-9-2017, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 3416. 

E-mail: pated@teiemt.gr 

Site: http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/emattech/personnel 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι η τεχνολογία λογισμικού αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης λογισμικού.  

Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ, Καθηγήτρια, Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με γνωστικό αντικείμενο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. Τεύχος 

Γ’ 1027/02.07.2020, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 7176.  

E-mail: vana@aueb.gr 

Site: http://www2.cs.aueb.gr/~vana/vkcv.pdf 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό της αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι ο προγραμματισμός συστημάτων αποτελεί συνιστώσα της ανάπτυξης λογισμικού. 

Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους σχετικό με τον προγραμματισμό (ανάπτυξη λογισμικού) 

συστημάτων. 
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5. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με γνωστικό αντικείμενο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. Γ’ 740/29.06.2018  κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 19319. 

E-mail: asymeon@eng.auth.gr 

Site: http://users.auth.gr/symeonid 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης. Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους, σχετικό με την ανάπτυξη λογισμικού. 

 

6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Καθηγητής, Τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. 

1274/Γ/14-12-2016, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 7433. 

E-mail: achat@uom.gr 

Site: http://users.uom.gr/~achat/cv_english.pdf 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι η τεχνολογία λογισμικού αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης λογισμικού.  

Διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια αναγνωρισμένου 

κύρους. 

 

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με γνωστικό 

αντικείμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. 296 Γ΄/29-3-2017  

Διορισμού,  κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 13838. 

E-mail: gouliana@it.teithe.gr 

Site: https://people.iee.ihu.gr/~gouliana/home.html 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι ο προγραμματισμός υπολογιστών αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη 

λογισμικού. Διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο δημοσιευμένο σε περιοδικά και 

συνέδρια αναγνωρισμένου κύρους. 

 

8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με 

γνωστικό αντικείμενο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. 

διορισμού  Γ’ 727/03.05.2019 , κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 15156. 

E-mail: zaharakis@uop.gr 

Site: https://www.ece.uop.gr/staff/zaharakis-ioannis/ 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης καθώς ο σχεδιασμός και η ανάλυση λογισμικού αποτελούν συστατικά μέρη της 

ανάπτυξης λογισμικού. Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά 

και συνέδρια αναγνωρισμένου κύρους. 
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9. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, του 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με γνωστικό αντικείμενο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ 

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. Τεύχος Γ’ 751/30.05.2020, 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 2619. 

E-mail: nliolios@uth.gr 

Site: http://www.cs.teilar.gr/CS/ShowPTeacher.jsp?id=nliolios@teilar.gr 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι ο προγραμματισμός υπολογιστών αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη 

λογισμικού. Επίσης, σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους, σχετικό με την ανάπτυξη λογισμικού (προγραμματισμός). 

 

10. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με γνωστικό αντικείμενο 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Αριθμός Φ.Ε.Κ. 1519/6-11-2014 τ.Γ'   κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 

10452. 

E-mail: stamelos@csd.auth.gr 

Site: http://scholar.google.com/citations?user=iVX5nXAAAAAJ&hl=en 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι η τεχνολογία λογισμικού αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης λογισμικού.  

Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ, Καθηγητής, Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, 

με γνωστικό αντικείμενο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, Αριθμός 

Φ.Ε.Κ.  1159/29-12-2008/ τ.Γ΄ , κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 5340. 

E-mail: vtsaousi@ee.duth.gr 

Site: http://www.ee.duth.gr/el/didaktorikes-diatrives/item/214-tsaousidis-vasileios 

 

Αιτιολόγηση επιλογής: 

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 

θέσης διότι η τεχνολογία λογισμικού συστημάτων αποτελεί υπερσύνολο της ανάπτυξης 

λογισμικού. Επίσης, διαθέτει σημαντικό συναφές ερευνητικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς 

Καθηγητής 
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