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 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 
 
 

Η  Γενική  Συνέλευση    στη  συνεδρίασή  της  στις  25.10.2018,  αποφάσισε  ομόφωνα  τη  Συγκρότηση  του  

Εκλεκτορικού Σώματος  για  την  πλήρωση  μίας  (1)  θέσης  βαθμίδας  Καθηγητή ,   με   γνωστ ικό   αντ ι κε ίμενο   

«Πληροφορική  κα ι  Δ ιαδ ίκτυο  στη ν  προώθηση υπηρεσιών» (APP7691) ως εξής :  

 

 

Α/Α Κωδικός 
Απέλλα 

 

Όνομα 
 

Επώνυμο 
 

Βαθμίδα Ίδρυμα/Ερευνητικό 
Κέντρο 

 

Γνωστικό Αντικείμενο Τεκμηρίωση Συνάφειας 

1 2782 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Επιστήμες 
Συμπεριφοράς στις 

Επιχειρήσεις 

Το γνωστικό   αντικείμενο   είναι   συναφές  με   το 

γνωστικό   αντικείμενο   της   υπό προκήρυξη θέσης 

διότι  οι Επιστήμες της Συμπεριφοράς έχουν άμεση 

σχέση με τη προώθηση των υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων.  Ο κος Πασχαλούδης έχει σημαντικό 

διδακτικό και ερευνητικό έργο σε θέματα μάρκετινγκ, 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ιδιαίτερα με την 

χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και επομένως έχει άμεση συνάφεια µε το 

γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

mailto:seferidou@teiser.gr
ΑΔΑ: ΩΙΛΘ469143-ΒΓΤ



 

Α/Α Κωδικός 
Απέλλα 

 

Όνομα 
 

Επώνυμο 
 

Βαθμίδα Ίδρυμα/Ερευνητικό 
Κέντρο 

 

Γνωστικό Αντικείμενο Τεκμηρίωση Συνάφειας 

2 17767 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Βιομηχανική Διοίκηση με 
έμφαση στα συστήματα 

στήριξης Διοικητικών 
Αποφάσεων 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το πρώτο 
συστατικό του γνωστικού αντικειμένου  της υπό 
προκήρυξη θέσης («πληροφορική») διότι τα συστήματα 
στήριξης διοικητικών αποφάσεων είναι εξειδικευμένα 
συστήματα πληροφοριακών συστημάτων και εντάσσονται 
στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής.  
 
 

3 17382 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΧΡΗΣ Καθηγητής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι.  

Κεντρικής Μακεδονίας 

Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική 
Οικονομικής 

Κατεύθυνσης. 

Η εφαρμοσμένη πληροφορική οικονομικής κατεύθυνσης    
είναι    συναφής τόσο με    το    πρώτο συστατικό 
(«πληροφορική» όσο και με το δεύτερο συστατικό 
(«προώθηση υπηρεσιών») του γνωστικού αντικειμένου 
της υπό προκήρυξη θέσης διότι σχετίζεται με την 
εφαρμογή της πληροφορικής σε πεδία οικονομικού 
ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν την προώθηση των 
υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών.  

4 6502 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Καθηγητής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης 

Τουριστικό Μάρκετινγκ Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το δεύτερο 
συστατικό του γνωστικού αντικειμένου της υπο 
προκήρυξη θέσης (δηλαδή την προώθηση υπηρεσιών) 
καθώς το Μάρκετινγκ περιλαμβάνει ως μία από τις 
κατευθύνσεις του την προώθηση υπηρεσιών. Επιπλέον,  
το πρόσφατο ερευνητικό και επιστημονικό έργο του κ.   
Χρήστου είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της 
υπό πλήρωση θέσης. 

5 1626 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Καθηγητής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.  
Δυτικής Μακεδονίας 

Πληροφορική  Το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής είναι εμφανώς 
συναφές (ταυτίζεται) ως το πρώτο συστατικό του 
γνωστικού αντικειμένου της υπό προκήρυξη θέσης.  
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Α/Α Κωδικός 
Απέλλα 

 

Όνομα 
 

Επώνυμο 
 

Βαθμίδα Ίδρυμα/Ερευνητικό 
Κέντρο 

 

Γνωστικό Αντικείμενο Τεκμηρίωση Συνάφειας 

6 3177 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 

Ποσοτικές Μέθοδοι με 
έμφαση στις οικονομικές 

ή πολιτικές επιστήμες 

 Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το δεύτερο 
συστατικό του γνωστικού αντικειμένου της υπο 
προκήρυξη θέσης («προώθηση υπηρεσιών») καθώς οι 
οικονομικές επιστήμες περιλαμβάνουν την προώθηση 
των υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών ενώ οι 
ποσοτικές μέθοδοι είναι το κύριο μεθοδολογικό πλαίσιο 
που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων των προσεγγίσεων που υιοθετούν οι 
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί για την προώθηση των 
υπηρεσιών τους.  

7 7452 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Καθηγητής Ψηφιακών μέσων και 
Επικοινωνίας Τ.Ε.  

Τ.Ε.Ι.  Δυτικής 
Μακεδονίας 

Πληροφορική με έμφαση 
στις Κοινωνικές και 
Πολιτικές Επιστήμες 

Το γνωστικό   αντικείμενο  είναι εμφανώς  συναφές  ως το 
πρώτο συστατικό του γνωστικού αντικειμένου της υπό 
προκήρυξη θέσης («πληροφορική») ενώ σχετίζεται άμεσα 
και με το δεύτερο συστατικό καθώς οι κοινωνικές 
επιστήμες εξετάζουν τις τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις που 
έχουν οι  προσεγγίσεις που υιοθετούν οι επιχειρήσεις και 
οι οργανισμοί για την προώθηση των υπηρεσιών τους.  

8 17836 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Μάρκετινγκ Το γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ  είναι συναφές 
με το δεύτερο συστατικό του γνωστικού αντικειμένου της 
υπό προκήρυξη θέσης («προώθηση υπηρεσιών») καθώς 
το περιλαμβάνει.  
 

9 4737 ΠΑΡΙΣ ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑΣ Καθηγητής Μηχανικών 
Πληροφορικής και 

Υπολογιστών 
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής 
Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής 

Υπολογιστική Ευφυΐα 
Αλγοριθμική 

Η Υπολογιστική Ευφυΐα και η Αλγοριθμική αποτελούν 
ευρύ επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής. Το γνωστικό 
αντικείμενο είναι συναφές με το πρώτο συστατικό του 
γνωστικού αντικειμένου της υπό προκήρυξη θέσης 
(«πληροφορική»).  

10 4787 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ Καθηγητής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης 

Μάρκετινγκ και 
Πληροφορική 

Το γνωστικό αντικείμενο είναι ταυτόσημο με το πρώτο 
συστατικό του γνωστικού αντικειμένου της υπό 
προκήρυξη θέσης («πληροφορική») και συναφές με το 
δεύτερο συστατικό («προώθηση υπηρεσιών») καθώς το 
Μάρκετινγκ περιλαμβάνει ως μία από τις κατευθύνσεις 
του την προώθηση υπηρεσιών 
 

11 18545 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ Καθηγητής Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε.  

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Τεχνολογία Δικτύων 
Υπολογιστών 

Η Τεχνολογία Δικτύων Υπολογιστών αποτελεί ευρύ 
γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και του 
Διαδικτύου. Η Τεχνολογία Δικτύων Υπολογιστών είναι 
άρρηκτα συνδεόμενη και αποτελεί προϋπόθεση για με την 
προώθηση και  πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω 
διαδικτύου. Το γνωστικό αντικείμενο  είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης 

 
 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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1 19177 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Καθηγητής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

Προγραμματισμός Η/Υ Ο Προγραμματισμός Η/Υ αποτελούν ευρύ 
επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής. Το γνωστικό 
αντικείμενο είναι συναφές με το πρώτο συστατικό 
του γνωστικού  αντικειμένου της υπό προκήρυξη 
θέσης. 

2 10434 
 

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Διοίκηση Μάρκετινγκ 
Πληροφοριακά 

Συστήματα Μάρκετινγκ 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν μέρος της 
επιστήμης της πληροφορικής και επομένως το 
γνωστικό   αντικείμενο  είναι συναφές  ως το πρώτο 
συστατικό του γνωστικού αντικειμένου της υπό 
προκήρυξη θέσης («πληροφορική») ενώ η Διοίκηση 
Μάρκετινγκ  είναι συναφής με το δεύτερο συστατικό 
του γνωστικού αντικειμένου της υπο προκήρυξη 
θέσης («προώθηση υπηρεσιών») καθώς το 
περιλαμβάνει.  
 
 
 

3 18773 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Καθηγητής Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε.  

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Επικοινωνίες Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί επιστημονικό 
πεδίο της Πληροφορικής και των επιστημών του 
διαδικτύου και συνδέεται άρρηκτα  με το πρώτο 
συστατικό του γνωστικού αντικειμένου. 

4 427 
 

ΑΣΠΑΣΙΑ  ΒΛΑΧΒΕΗ Καθηγήτρια Διεθνούς εμπορίου.  
Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας 

Μάρκετινγκ Το γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ  είναι 
συναφές με το δεύτερο συστατικό του γνωστικού 
αντικειμένου της υπο προκήρυξη θέσης 
(«προώθηση υπηρεσιών») καθώς το περιλαμβάνει.  
 

5 5340 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Καθηγητής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών 
Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τεχνολογία Λογισμικού 
Διασυνδεδεμένων/ 
Διαδικτυωμένων 

Συστημάτων 
Υπολογιστών Ευρείας 

Κλίμακας 

Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί σημαντικό 
επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και των 
επιστημών του διαδικτύου και επομένως συνδέεται 
άρρηκτα  με το πρώτο συστατικό του γνωστικού 
αντικειμένου. 
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6 1697 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΣΙΝΑΚΟΣ Καθηγητής Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε.  
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής  

Μακεδονίας Θράκης 

Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο 
Τηλεματική 

Το γνωστικό αντικείμενο των υπηρεσιών στο 
διαδίκτυο – Τηλεματική  εμπεριέχει την προώθηση 
των υπηρεσιών με χρήση πληροφορικής και 
διαδικτύου και είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης.  

7 5158  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων  
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής  

Μακεδονίας Θράκης 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Προγραμματισμός 

Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

Ο Προγραμματισμός Η/Υ αποτελούν ευρύ 
επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής. Το γνωστικό 
αντικείμενο είναι συναφές με το πρώτο γνωστικό  
αντικείμενο  της υπό προκήρυξη θέσης. 

8 5364 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Καθηγητής Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε.  
Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης 

Τεχνολογία Λογισμικού 
με έμφαση στα έμπειρα 

συστήματα 

Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί σημαντικό 
επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής  και συνδέεται 
εμφανώς  με το πρώτο συστατικό του γνωστικού 
αντικειμένου της υπό προκήρυξη θέσης. 

9 18854 ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών  
Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική 

Η εφαρμοσμένη πληροφορική είναι    συναφής    με    
το    πρώτο συστατικό του γνωστικού αντικειμένου 
της υπό προκήρυξη θέσης διότι δίνει έμφαση σε 
στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής 
και κοινωνικής δραστηριότητας, όπως η προώθηση 
υπηρεσιών. Το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές 
με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη 
θέσης 

10 19611 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ Καθηγητής Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Πληροφορική με 
Έμφαση στα 

Ολοκληρωμένα 
Πληροφοριακά 

Συστήματα για την 
Παραγωγή”.  

 

Το γνωστικό   αντικείμενο  είναι ταυτόσημο με το 
πρώτο συστατικό του γνωστικού αντικειμένου της 
υπό προκήρυξη θέσης («πληροφορική») 

11 10674 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

Συστήματα Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας με 

έμφαση στα 
Πληροφοριακά Δίκτυα 

Το γνωστικό   αντικείμενο   είναι συναφές  με το 
πρώτο συστατικό του γνωστικού αντικειμένου της 
υπό προκήρυξη θέσης («πληροφορική»)διότι τα 
Πληροφορικά Δίκτυα αποτελούν ευρύ αντικείμενο 
της Πληροφορικής και αναπόσπαστο κομμάτι των 
πληροφοριακών συστημάτων.  
 

 

O Πρόεδρος του Τμήματος 
 

 
  Νικόλαος Γιοβάνης   

    Αναπλ.  Καθηγήτης 
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